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ماده  3اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگی  ،آزادی و امنيت شخصی دارد.
ماده  13اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب /ھر کس حق دارد ھر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.

ھر  48ساعت يک کولبر و کاسبکار مرزی جويای نان،
کشته و يا زخمی ميشود.
براساس آمار  3ماه گذشته  48نفر از کولبران و يا کاسبکاران در مرزھای کوھستانی کردستان ھدف مستقيم
گلوله نظاميان دولت جمھوری اسالمی ايران قرار گرفته ،که در اين ميان  20نفر از زخمی و  28نفر ديگر
کشته شده اند .
کشتار کولبران و کاسبکاران تھيدست مرزی ھمچنان ادامه دارد و از سال گذشته تا کنون بيش از  130نفر از
آنان توسط مامورين دولت جمھوری اسالمی ايران کشته و شمار بيشتری نيز زخمی شده اند.

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 درآمده است.
در حاليکه کشته و زخمی شدن کاسبکاران کرد در دستور کار روزانه نيروھای انتظامی قرار گرفته است،
متاسفانه اين موضوع تا کنون مورد توجه مدافعين حقوق بشر و سازمان ھای سياسی قرار نگرفته است.
کاسبکاران مناطق مرزی کردستان از جمله ستمديده ترين اقشار جامعه کردستان ھستند که کسی برای جان و
زندگی انھا ارزشی قائل نيست و ھمچنان از وجود يک حامی و پشتيبان دلسوز بی بھره اند.
کميته اقوام وملل کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعمال غير انسانی جمھوری اسالمی ايران را شديدا
محکوم کرده ،از تمامی جوامع بين المللی و نھادھای حقوق بشری برای توقف کشتار و زخمی شدن آنان ياری
می طلبد .
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کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی

