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ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت وﻛﻮﻟﺒﺮان
اميرفيض -حقوقدان
بيانيه اعليحضرت دررابطه با کولبران ،ازباب بی عدالتی است؛ نه ماھيت عمل کولبران و يا آثار
مترتب بر آن.
عدالت ،گاه ازمنشا قانون است ويا ازمنشا احساس ،آنجا که از منشا احساس است دَ وران آنرا حدی
نيست ،و آنجا که ازمنشا قانون است احساس را بر آن جائی نيست.
واقعه کولبران ھرانسانی را متاثرميسازد .وبدون توجه به منشاء قانونی ،احساس انسان درجريان
قضاوت قرار ميگيرد؛ چنانکه بيانيه اعليحضرت ھم گويای ھمين احساس ناشی ازتکامل وجاودانی
وجدان انسانی است.
بنابراين اعتراضات به بيانيه اعليحضرت و کش دادن آن به مسائل سياسی ويا حمايت از کردھای
جدائی طلب وارد نيست زيرا بيانيه ھمانطور که در صدر آن ذکر شده از باب بی عدالتی است که در
پھنه ھای وسيع عدالت ،سياست ونظرات شخصی وقانونی مقامی ازتوجه ندارند.
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﻟﺒﺮان
واژه کولبران که درادبيات سابق حضوری آشکار نداشته است وميتوان گفت که جايگزين حمالی و به
مرز ،باکول ويا حيوان
معنای افرادی است که در نوار مرزی کشور با حمل کاال از
کشور آنطرف ِ
ِ
امرار معاش ميکنند.
داستان کولبران؛ در ايران ھيچ مورد تازه ای نيست منتھا در زمان ھائی کم و اکنون بسيار وسيع و
بصورت حرفه وسازمان يافته وشغل در آمده است.
توضيح اينکه کولبری نه شغل است نه حرفه؛ زيرا عمل مزبور منطبق با تعاريقی که قانون از شغل
و حرفه کرده است نميباشد؛ ولی بھرحال عملی است که درحالت صرف نيرو ،مستعد برای درآمد
است ،چه قانون آنرا برسميت بشناسد ويا نشناسد )پايان توضيح(
کولبری به معنای حمل بار از نقطه ای به نقطه ديگر آنھم بوسيله انسان از قديم االيام رواج داشته
است خاصه درمناطق مرزی کشور که دسترسی به جاده ووسائل حمل ونقل مانند اکنون نبوده ساکنان
مرزھا با استفاده از حيوان ويا پشت خود کاالھای مورد نياز را ز کشورھای ھمسايه که بسيار نزديک
وبدون خرج وزحمت بوده تامين ميکرده اند.
بنده ھنگامی که قبل ازشورش  ۵٧به اتفاق يکی ازکوھنوردان کرمانشاھی برای بازديد از غار کاوات
و رودخانه زيرزمينی بی تام ،به نواحی جوانرود رفته بودم ناظر بودم که در ايل جوانرود کردھا قند
شکر و استکان و نعلبکی خودشان را ھم ازعراق وکردستان عراق ميآوردند )مشروح جريان درکتاب
خاطرات وماجراھای وکيل دربار( و برای آنان تامين نيازھای زندگی با طی کردن يک ارتفاع ويا عبور
ازيک رودخانه بمراتب راحت تراز رجوع به کرمانشاه وتوابع آن بوده است و دولت ھای وقت ھم
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زياد ممانعت نميکردند زيرا ھدف کردھای مرزی مصرف آن کاالھا و تامين نيازمندی خودشان بود نه
قاچاق کاال ويا کسب وکار و درآمد.
ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﭼﺎق
جوامع انسانی درھرحال وفلسفه ای که باشند مدام درحال حرکت به جلوست منتھا برخی بسيار کند و
آھسته مانند جوامع اسالمی وبرخی باشتاب وتند ھمانند جوامع آزاد.
حرکت جواحع ،دردوسو وسمت است يکی سازندگی وپيشرفت وديگری فساد وخرابکاری.
درھردوی پديده ھای فوق الذکر ،حالت سرايت و فراگيری کامال مشھود است ھمين است که ميگويند
>تمدن وپيشرفت مانند ظروف مرتبطه است ودريک جا که شروع شود به جاھای ديگرھم نشت ميکند
ونميشود جلويش را گرفت<.
گسترش وفساد درجوامع را ھم ميتوان به ريشه ھای ھرز وزيان آور تشبيه کرد که فراگيری آن بطور
طبيعی است و در کالم تطبيقی نميتوان درحاليکه بازار قاچاق ايران بنابرانتشارات واسناد ومطبوعات
جمھوری اسالمی :










وزير دادگستری >درتاريخ  ٢۵فروردين ماه سال  ٩۵گفت ميزان قاچاق به  ٣٣ميليارد دالر
درسال رسيده است<.
>درآمد حاصل ازقاچاق کاال به  ٢۵ميليار دالرد رسيده است<.
>درحاليکه درآمد قاچاق ايران معادل بودجه دوساله عمرانی کشوراست<.
کاالھای قاچاق کشف شده در ۶ماھه امسال  ۴برابر سال گذشته است<.
>درحاليکه درايران تنھا جلوی  ٢درصد قاچاق گرفته ميشود<.
>درحاليکه حدود يک سوم ازواردات ايران قاچاق است<.
>درحاليکه  ٧٠درصد پوشاک کشورقاچاق است<.
>درحاليکه کاالی قاچاق جلوی چشم مسئولين وارد کشورميشود<.
>درحاليکه رئيس مجلس اسالمی گفته است با  ٢٠ميليارد دالرکاالی قاچاق درسال اقتصاد
مقاومتی صورت نميگريد<.

درحاليکه کاالھای وارداتی قاچاق به ايران ازقييل اينھاست:
 واردات  ۵٠تن روزانه گردو -واردات مالقه – االغ – بيل  -واردات  ١٢تن سنگ پا
)از چين(  -يک ميليارد دالر آدامس قاچاق –  ۴ميليارد تومان سيگار قاچاق در شيراز
آتش زده شده است.
)خبرھای ايران – کيھان تھران(
اين فراگيری فساد که بخش کوچکی از آن ارايه شد نميتواند شمول مسلم ومھمی درکارکولبران نداشته
باشد ومدعی شد که کولبران برای امرارمعاش به آوردن کاالی قاچاق يا کاالی مورد مصرف خود از
خارج متوسل ميشوند؛ بدون شک تحوالتی درکم وکيف فعاليت آنھا بوجود آمده که اين تحرير شايد
گوشه کوچکی از آنرا بتواند به قلم آورد.
گوشه ھائی ازکم وکيف عمل کولبران
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ﺣﺎﺷﻴﻪ = جمھوری اسالمی نه بطوردقيق ميداند که چه مقدارکاالی قاچاق وارد کشورميشود و از کجا
و چگونه ونه ميداند که اجناسی که کولبران وارد ميکنند قاچاق ھست ياخير؟؟
آقای مسعود کرباسچيان رئيس کل گمرک درششم بھمن ماه سال  ٩۵ضمن گزارش مفصلی از قاچاق
درکشور گفت> :موردبعدی کاالھائی است که بوسيله ملوانان وارد کشورميشود وھمچنين کاالھايئ
که کول برھا ميآورند وگمرک ھم حضورندارد قاچاق نيست.
باالخره نفھميديم که عمل کولبران قاچاق ھست يا خير؟

















کولبران برخالف تصور افراد عادی ،کسانی که برای امرار معاش به آنطرف مرز ميروند
وکاال حمل ميکنند نيستند؛ قريب به اتفاق کولبران درکردستان ايران وحدود رضائيه به
 ١٧ھزار خانواده ميرسند و باز برخالف تصورعمومی برخی از آن خانواده ھا ثروتمند
و از طريق کولبران دارای سرمايه ھای قابل توجھی شده اند و تعداد زيادی کولبر
دراستخدام آنھاست که به آنھا سرکولبر گفته ميشود.
اينکه گفته ميشود اگرکاری برای آنھا تھيه شود ويا يارانه ای به آنھا داده شود دست
ازکولبری برميدارند درست نيست؛ ممکن است اقليتی از اين وعده ھا استقبال کنند ولی
اکثريت آنھا اعتنائی به آن وعده ھا وحتی عملی بودن آنھا ھم ندارند ،عالوه برآنکه
درآمد آنھا فوق العاده است به اين کارھم عادت کرده اند.
کولبران معموال و بيشتر آنھا مستقال کار نميکنند وحتی ميتوان گفت که قدرت مسلط
برحرفه کولبران مانع است که فرد بتواند مستقال کولبری کند؛ کولبران برای افراد
بخصوصی که کمتر ممکن است شناخته شوند کار ميکنند؛ و از آنھا دستمزد ميگيرند.
کولبران بصورت فرقه ھای مافيائی اداره ميشوند.
کولبران درواقع نقش کاميون رابرای بنگاه ھای حمل ونقل بازی ميکنند وھمانطو که
راننده کاميون نميداند که درصنوق ھای بارش چی ھست و آنچه که دربارنامه نوشته
شده ھمان را تصورميکند کولبران ھم اغلب نميدانند که درمحفظه پشت خود چه دارند.
محفظه ھا ازفوم ھای سبک ساخته شده که بصورت قوطی با داشتن کمربند وپشت بند
ھای محکم ومھندسی شده )اقتباس ازسيستم کوله پشتی ھای سربازان آمريکائی( که به
حفظ بار وفشارکمتر به کولبرکمک کند ساخته شده است و محفظه ھا سيل )دربسته است(
و ھمانطور دربسته به محلی که قراراست )مرکز تحويل بارھا( تحويل ميدھند و رسيدی
دريافت ميکند که سند دستمزد کولبراست.
کيفيت کارطوری است که کولبر نميداند ونبايد ھم بداند که داخل کوله بارش چيست درست
مانند قاطری که بارحمل ميکند.
برخالف آنچه که گفته ميشود کولبران يخچال وتلويزيون حمل ميکنند درست نيست
چيزھای کوچک ولی باقيمت مانند طال – لوازم زيبائی تلفن دستی )ظرف  ۶ماھه اول
سال  ۴٢۵ميليون دالر تلفن دستی قاچاق وارد کشور شده است( و از جمله سالح ومھمات
که بخش عمده محموله کولبران است
اينکه چه نوعی کاالھا ئی باب روز است وبايد وارد کشورشود با مرکز فرمائدھی کولبردر
مرزايران است .اين کارمھمی است که ازظرفيت کولبران بکلی خارج است و اين عمل
به مراکزی ازواسطه ھای قاچاق کاال متصل است.
اسلحه يکی ازبھترين ورايج ترين کاالھای مورد نظرمافيای کولبران است
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در ٢٩شھريور ما ه سال جاری مصطفی ھجری دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران درمصاحبه با
بی بی سی گفت> :پيشمرگان حزب او در کردستان ايران با نيروھای دولتی درجنگ ھستند<.
ھمو سخت خواستار فدراتيو کردن کشور و اينکه اقليت ھای قومی ھريک دارای يک نماينده در
حکومت باشند ميباشد )به ماده  ١١شورای تجزيه طلبان وسابقه ھمکاری ھجری و جلسات آنھا
رجوع شود= تحريرات(
 ھجری بدون پروا از اتکای به اسرائيل ميگويد) :درمصاحبه با بی بی سی( و مدعی است
ھمانطور که جمھوری اسالمی به مخالفان اسرائيل کمک ميکند اسرائيل ھم بايد به کردھای
کردستان ايران که مخالف جمھوری ايران ھستند کمک کند.
 خوب اسلحه  ۶ميليون کرد مخالف جمھوری اسالمی وخواستارتجزيه ايران زير رھبری
مصطفی ھجری که ازسوی جمھوری اسالمی تحت تعقيب ھم ھست از کجا تامين ميشود؟ جز
از طريق قاچاق اسلحه از سوی کردھای عراقی که اسلحه خودشان را از طريف واسطه ھای
اسراييل و از آمريکا براحتی و علنی دريافت ميکنند.
 درست است که نماينده کرمانشاه درمجلس اسالمی گفت که >افراد بانفوذ با تانکر مشروب و
اسلحه ازعراق وارد ميکنند< ولی راه کولبران مسلما راه مطمئتر و معمول تری است و اين
دو طريق منافاتی ھم باھم ندارند.
ﻛﺎردوﺳﺮه
 کولبران يک طرفه کارنميکنند ازايران ھم کولبران قاچاق به عراق حمل ميکنند> :دادستان
کرمانشاه ازصادرات  ۶٧٠ھزارليتر الکل تقلبی به عراق خبرداد<.
 اجناس ازتاريخ مصرف گذشته ويا ازنظرفنی مرجوع شده بقيمت ھای بسيارپائين به مراکز
قاچاق فروخته ميشود و آنھا آن کاالھا را گاھی با بسته بندی جديد ويا جعل تاريخ به قيمت
ھای بسيارمتفاوت با قيمت خريد بوسيله کولبران به بازار قاچاق عراق ويا برعکس ميرسانند.
ﻛﻮﻟﺒﺮان واﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻓﺮاري
يکی ازنقشھای ناپيدای کولبران ھدايت وھمکاری با خروج غيرقانونی ايرانيان است ،ھمه کسانی که
مدعی اند ازطريق کوه وصحرا وراھھای سخت به ترکيه ويا عراق رفته و از آنجا به اروپا و آمريکا
پناھنده شده اند با ياری ودست اندرکاری ھمين کولبران بوده است .در اسناد سفارت آمريکا جلد ٢٣
صفحه  ٧٣اشاره ای است که ميگويد> :ماتصورميکنيم که متين دفتری ميداند اگر بخواھد از يکی
ازطرقی که بخوبی تثبيت شده است ايران راترک کند< اين طرقی که دراسناد سفارت به آن اشاره
شده ھمين طريق کولبران درمرزھای ايران وعراق وترکيه است.
چندی قبل کتابی خواندم که متاسفانه نتوانستم درکتابخانه ام پيدا کنم شرح حال زن جوان آمريکائی
بود که به ھمسری يک جوان ايرانی درآمده وبه ايران آمده بود ،آنقدر تعصبات مذھبی اين زن جوان
را به ستوه آورده بود که باھمه محروميتی که بر او تحميل شده بود موفق ميشود با سفارت آمريکا
تماس بگيرد و از سفارت با او دريک فروشگاه پارچه محرمانه تماس گرفته ميشود وترتيب خروج
او را از کشور بوسيله ھمين کولبران ميدھد که شرح حال آن زن بسيارشنيدنی است.
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کسانی ميتوانستند از آن جريان فرار بوسيله کولبران استفاده کنند که از سوی خوئينی ھا )ھمان
سرکرده گروگان گيران سفارت آمريکا که امروز مورد حمايت دولت آمريکاست( به سازمان سيا
معرفی بشوند تا بتوان با کمال اطمينان از ايران ازطريق ھمين کولبران خارج گردند.
ﻣﺎﺟﺮاي ﻛﻮﻟﺒﺮان ﭼﻴﺴﺖ
برخورد مرزبانان با کولبران امرتازه ای نيست سالھاست که اين برخورد وتيراندازی کشتارادامه دارد
از دوران حکومت روحانی ٣١٣کولبر کشته شده است ،تظاھرات اخير بنفع کولبران کامال بيسابقه
است علت آنرا بايد درتصميم کردستان عراق برای استقالل دانست که نميتوان تاثير موقعيت ھمه
پرسی واحساسات افروخته کردھای عراقی رابرای کردھای ايران ملحوظ نداشت.
مسعود بارزانی رھبرکردھای تجزيه طلب عراق نه تنھا به برگزاری ھمه پرسی تاکيد کرد بلکه آمادگی
خود برای استفاده از سالح راھم برای حاکميت کردھا برکرکوک اعالم داشت.
 درست است که گفته شده آمريکا با ھمه پرسی واستقالل کردستان عراق مخالف است ولی
سياست ،دو در دارد درگفتن و در وارد شدن آمريکا با استقالل کردھا وتشکيل کردستان بزرگ
کامال موافق و از برنامه ھای جدی سياسی آن کشور است) .البته با نظر و سفارش اسراييل(.
 روزنامه کويتی القبيس نوشت :جوبايدن با شماری ازھيئت ھای عراقی درواشنگتن ديدار کرد
وبه گفته آن مقام دراين ديدارھا از بايدن خواست واقعی آمريکا درمورد عراق رابزبان آورده
و گفته است >ايجاد سه منطقه شيعه وسنی وکرد راه حل بحران عراق است<.
بروعھد ھای بی حقيقت اين قوم خود پرست

ھرگز مبند دل که يکسره خوک بندت کنند

ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﭼﺮا
مامورين مرزی ايران کامال ودقيقا ميدانند که چه کسانی درامرقاچاق کولبری اشتغال دارند وکيفيت
عمل آنھا چگونه است و چی وارد وخارج ميکنند ،ولی روابط مالی امنيتی که به معنای حق وحساب
مامورين است مانع ازاقدامات قانونی مامورين مررزی است وھرگاه که صدر کولبران ازحفظ روابط
مالی امنيتی خود داری ويا کوتاھی کند مرزبانان جمھوری اسالمی يکی دونفر از کولبران را
١
شکارميکنند تا صدر کولبران حساب کارخودشان را بکنند.

بروعدھای بی حقيقت اين قوم خودپرست

ھرگزمبند دل که يک تنه خوک بندت کنند

 -١آيا بين کولبران و سردسته ھای آنان رقابت و چشم ھم چشمی نيست؟؟ ممکن است ھست ،اين گروه ھای مافيايی
کولبران طرف مقابل را با نام و محکوم کردن مرزداران ايران نمی کشند؟؟ ممکن است .ميکشند و کشور به دردسر
می افتد در ھمه تيره ھای مافيايی ھمين است .ح-ک

