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  اع�ميه جھانی حقوق بشر 3ماده 
  .دارد شخصی امنيت و آزادی ، زندگی حق کس ھر

  راع�ميه جھانی حقوق بش 13ماده 
  .ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد/ الف

  . يا به کشور خود باز گردد ھر کس حق دارد ھر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد/ ب
  

به دست نيروھای  قتل کولبرھا و روستائيان کردستاندستگيری و 
  .ھمچنان به شدت ادامه دارددولتی 

  

 گذشته سال زو ا دارد ادامه ھمچنان کردستان در مرزی تھيدست کاسبکاران و کولبران کشتار
 رسيده قتل به رژيم مأموران توسط مرزی کاسبکاران و کولبران از نفر ١٣٠ از بيش کنون تا

 اند زخمی شده نيز بيشتری شمار و
  

شدن کاسبکاران کرد در دستور روزانه نيروھای رژيم قرار گرفته است، اين موضوع   در حالی که کشته و زخمی
  .  ھای سياسی، مدنی قرار نگرفته است  سازمانمدافعين حقوق بشر، توجه مورد تاکنون 

قمع کاسبکاران کرد را به پيش  و  ش مبارزه با قاچاق کاC، در نھايت جنايت، عمليات قلعنيروھای انتظامی تحت پوش
اين در حاليست که حتی اگر قاچاق کاC توسط کاسبکارانی که فاقد ھرگونه منبع تأمين معيشتی غير از داد و . برند می

گذاری شده مرزی جھت کسب حداقل درآمد ھستند و جرم ھم  ھای مين ستد کاCھا در مناطق پر خطر و کوره راه
نيروی انتظامی در حالی کاسبکاران را . باشد محسوب شود، مجازات آن به ھيچ وجه کشتن و زخمی نمودن فرد نمی

ی تردد را تبديل به يکی منابع غير رسمی  گرفتن از آنان، جھت صدور اجازه  رساند که باجگيری و رشوه به قتل می
  .د خويش نموده استدرآم

کاسبکاران مرزی، قشری از مردم تھيدست و بی دفاع کردستان ھستند که کشتن و زخمی نمودن 
  .آنان و يا غارت اموال کولبرھا  به صورت يکی از وظايف نيروی انتظامی رژيم درآمده است

د، از جانب نھادھای مربوطه خواری و نه به خاطر کشتن و زخمی نمودن کاسبکاران کر  اين نيرو نه به خاطر رشوه
 .گيرد خواست و پيگيری قضايی قرار نمی رژيم مورد باز

ی کردستان ھستند که کسی برای جان و  ترين اقشار جامعه کاسبکاران مناطق مرزی کردستان، از جمله ستمديده
  .زندگی آنھا ارزشی قائل نيست و ھمچنان از وجود يک حامی و پشتيبان دلسوز بی بھره ھستند

شديدا محکوم انسانی جمھوری اسXمی ايران را غير اعمال  کميته اقوام وملل کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين
ياری می کشتار و زخمی شدن کاسبکاران مرزی برای توقف  وق بشریقو از جوامع بين المللی و نھادھای حکرده 
  .طلبد
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 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


