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وجود  دلیل  که  کردستان،  شرایط  باید  همه  از  پیش  شده  تبدیل  واقعیت  یک  به  که  کولبری  درک  برای 

چنین پدیده یا شغلی است، را شناخت. کردستان در کلیت خودش یک منطقه ی محروم و تحت ستم است. 

در  بلکه  زبانی  و  فرهنگی  مسائل  در  نه  می شود  اعمال  کردستان  بر  که  ستمی  مهم ترین  و  ریشه ای ترین 

تحمیل فقر و توسعه ی محرومیت است. همه ی شهرهای کردستان از بیکاری، کمبود فضای آموزشی، کمبود 

خدمات بهداشتی و درمانی، جاده های خطرناک و دیگر مشکالت مرتبط با عدم توسعه ی زیرساخت ها رنج 

می برند.

این  از شاغالن  15 درصد  8.8 درصد اعالم کرده اند.  مقام های دولتی سهم اشتغال صنعتی در کردستان را 

5.5 متر مربع و سرانه ی دسترسی به  استان در »کارهای ساختمانی« اشتغال دارند. سرانه ی فضای آموزشی 

خدمات بهداشت و درمان در استان پائین تر از میانگین کشوری است. به روایت مرکز آمار ایران، کردستان 

در شمار سه استاِن با کمترین درآمد سرانه قرار دارد.

بیشتر  شهرها  این  در  عقب افتادگی  و  فقر  و  است  بدتر  مراتب  به  مرزی  شهرهای  شرایط  میان  این  در 

توسعه«ی  عدم  و  »نابرخورداری  موجب  ایران  در  که  همانگونه  مرکز_پیرامون  رابطه ی  می خورد.  چشم  به 

این صورت که شهرهای  به  بازتولید شده  است.  نیز در سطح محلی  بوده، در کردستان  از مرکز  مناطق دور 
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مرزی به نسبت دیگر شهرهای کردستان ده ها بار فقیر تر و محروم تراند. در واقع نوار مرزی کردستان ستم 

تجربه می کند. را  مضاعف 

شهرهای  با  مقایسه  در  ارتباطی  حتی  و  بهداشتی  آموزشی،  امکانات  کمترین  با  را  شهرهایی  مرزی  نوار 

غیرقابل  یا  آشامیدنی  آب  کمبود  مشکل  هم  هنوز  شهرها  این  از  برخی  در  دربرمی گیرد.  کردستان  مرکزی 

شرب بودن آن به طور کامل حل نشده  است. کمبود خدمات درمانی و پزشکی در حدی است که ساکنین 

برای  ساکنینش  که  شهرهایی  همان  به  بروند،  کردستان  دیگر  شهرهای  به  باید  درمان  برای  شهرها  این 

از همان  از نظر فضای آموزشی هم  شهرهای مرزی  از کردستان مراجعه می کنند.  مداوا به شهرهای خارج 

حداقل های آموزشی ای که در سایر شهرهای کردستان وجود دارد بی بهره اند.

هم  جاده ها  همین  از  کردستان  مرزی  شهرهای  دهیم،  قرار  استاندارد  را  ایران  مرگ آفرین  جاده های  اگر 

بهره ای نبرده اند و راه های مواصالتی این شهرها به  شدت خطرناک  و حادثه آفرین است. برای نمونه جاده ِی 

سنندج به مریوان هنوز هم آسفالت نشده است. در این شهرها هیچ واحد تولیدی ای وجود ندارد و تاسیس 

کارگر که در شهرهای مرکزی کردستان   10 زیر  تولیدی کوچک  هم نمی شود، حتی در حد همان واحد های 

وجود دارند.

کشاورزی در همه ی کردستان دچار بحران است. بحران آب از یک سو و از سوی دیگر نبود حمایت دولتی 

که  شده  موجب  مدرسه  و  لوله کشی  آب  جاده،  بهداشت،  خانه ی  مانند  امکاناتی  کمبود  و  روستاییان  برای 

زمین  کمبود  کند.  پیدا  افزایش  شهرها  حاشیه ِی  به  مهاجرت  و  شوند  کم جمعیت تر  سال  به  سال  روستاها 

عالوه  می کند.  تشدید  را  مرزی  مناطق  و  شهرها  در  کشاورزی  بحران  منطقه،  بودن  کوهستانی  و  زیرکشت 

بر این، نگاه همواره »امنیتی« دولت مرکزی به کردستان سبب شده تا دولت به صورت غیرمستقیم شرایط 

را برای تخلیه روستاهای مناطق مرزی کردستان فراهم کند. در چند سال گذشته بسیاری از روستاهای نوار 

مرزی کردستان تخلیه شده اند و یا تنها چند خانوار در آن ها باقی مانده است. مدیرکل دفتر امور روستایی 

»نگران کننده«  را  استان  این  در  شهر  به  روستا  از  مهاجرت  روند  امسال  اردیبهشت  کردستان  استانداری 

خواند. به گفته ی او سن مهاجران 15 تا 30 سال است. نبود شغل، نبود درآمد و فقدان امکانات، اصلی ترین 

دلیل مهاجرت روستا به شهر در کردستان اعالم شده است.

بهداشتی،  و  آموزشی  حداقل های  از  محروم  شهرهایی  است.  کردستان  مرزی   شهرهای  کلی  شرایط  اینها 

اضمحالل،  حال  در  روستاهای  و  رهاشده  کشاورزی  با  شهرهایی  تولیدی،  واحد  هرگونه  بدون  شهرهایی 
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با آمار بسیار باالی بیکاری و مردمی که زندگی  و معیشت روزمره شان متکی بر مرزهاست. شهرهایی 

هستند؟ که  کولبر ها 

زحمت کشان کردستان را اکثرن کارگران ساده تشکیل می دهند. شرایط اقتصادی تحمیل شده به کردستان، 

نبود واحد های تولیدی و کشاورزی رو به زوال، فصلی بودن کارگران را در پی داشته است.

این کارگران در فصل برداشت محصول به صورت روز مزد در مزارع کار می کنند و یا در بخش ساختمان سازی 

اشتغال دارند. بخش دیگری نیز کارگران مهاجر ند که چند ماه از سال را در شهرهای بزرگ تر در کوره های 

کار  بیمه  از  برخورداری  بدون  و  دستمزد  حداقل  با  میوه وتره بار  میادین  یا  و  ساختمان سازی  آجرپزی، 

می کنند. البته که یافتن کار در میادین میوه وتره بار، کوره های آجرپزی و دیگر شرکت ها و کارخانه ها ارتباط 

کارگران  همه ی  که  دارد  زندگی  محل  شهر  حتی  و  دوستان  خانوادگی،  پیوندهای  ویژه،  روابط  با  مستقیمی 

نیستند. بهره مند  واسطه ها  این  از  کردستان 

بخشی از کارگران هم همچنان در کردستان می مانند و در نانوایی ها و دیگر مشاغل مانند ساختمان سازی 

و شهرداری مشغول کار می شوند.

از نیمه ی دوم دهه ی 80 که انفجار دالر های نفتی در کردستان عراق رخ داد و ساخت وساز رونق گرفت، 

آن  برای  فرصتی  به  تبدیل  عراق  کردستان  و  رفتند  اقلیم  به  ایران  کردستان  متخصص  و  ساده  کارگر  هزاران 

نانی برای سفره هایشان بفرستند. اقلیم  از  تا بتوانند  از کارگران دست از همه جا کوتاه شد  دسته 

اما  است.  دربرگرفته  را  شهرها  همه ی  هم  کردستان  در  است،  سراسری  معضلی  که  همان طور  بیکاری 

ایران  آمار  مرکز   1392 سال  منتشرشده ی  آمار  نمی دهد.  امان  و  است  درنده تر  مرزی  شهرهای  در  بیکاری 

نشان می دهد که شهرستان های جوانرود، مریوان و پاوه به ترتیب با 46/9% و 30/6% و 30/2% در بین 20 

شهر اول ایران با نرخ بیکاری باال قرار داشتند. شرایط سردشت و پیرانشهر و بانه هم از این بهتر نبوده و 

نیست.

مسئله ی دیگری که بیکاری را در شهرهای مرزی تشدید کرده، اشباع ظرفیت ساخت وساز به عنوان یکی از 

یا رکود صنعت ساختمان  امکان های اشتغال در شهرهای مرزی کوچک و کم جمعیت است. کاهش رونق و 

و همزمان با آن بی بهره بودن از پروژه های عمرانی ای که حداقل به صورت کوتاه مدت امکان اشتغال برای 

بخشی از نیروی کار را فراهم می کنند، جمعیت بیکاران را افزایش داده است.
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عدم برخورداری از زیرساخت ها، به اضافه ی محرومیت و توسعه نیافتگی، اشتغال در بخش خدمات را که 

از جویندگان کار  ناممکن کرده است. در چنین وضعیتی آن دسته  ایران دارد،  بیشترین سهم را در اشتغال 

که امکان یافتن شغل در جایی دیگر را دارند، ترک دیار می کنند و دیگران نیز باقی می مانند و برای لقمه ای 

نان، مرز را در می نوردند و به تیر »مرزبانان« کشته می شوند.

بازاریان فرصت طلب است و  نتیجه ی همدستِی دولت  کولبری 

کردستان  شهرهای  دیگر  به  نسبت  بدتری  مراتب  به  وضعیت  کردستان  مرزی  شهرهای  جنگ،  دوره ی  در 

از سوی ارتش عراق  بارها  ایران و عراق خسارت های بسیاری دیدند و  8 سال جنگ  از سویی طی  داشتند، 

مورد تهاجم قرار گرفتند؛ برای نمونه سردشت که بمباران شیمیایی شد. از سوی دیگر این شهرها به صورت 

با  طرف  دو  از  کردستان  مرزی  شهرهای  می شدند.  جویده  اسالمی  جمهوری  نیروهای  دندان  زیر  روزمره 

به  رهایی بخشی  نیروی  هر  و  انقالب  سرکوب  قصد  به  که  اشغال گر  دشمن  بودند.  روبه رو  دشمن  تهاجم 

کردستان حمله کرده بود و دولت عراق.

داشت،  ادامه  این وضعیت  کردستان همچنان  مقاومت مسلحانه ی  کردن  فروکش  با  و حتی  از جنگ  پس 

و  سرکوب  آرامش  کمال  در  خارجی،  دولت  با  جنگ  و  مسلح  مخالفین  با  درگیری  از  فارغ  حاکمیت  این بار 

را موظف  پادگانی وسیع شد و دولت هم خود  به  تبدیل  داد. کردستان  ادامه  را  میلیتاریزه کردن کردستان 

تلفن  همچون  ارتباطی ای  زیرساخت های  تنها  بزرگ  پادگان  این  پادگان.  این  مایحتاج  تامین  به  دانست 

»سپاه  استقرار  با  و  نکرد  کوتاهی  راه  این  در  نیز  حکومت  و  می خواست  نظامی  جاده های  و  اینترنت  و 

سازندگی منطقه ای« »امنیت« و »توسعه«ی مناطق مرزی را به سپاه پاسداران واگذار کرد.

حاکمیت که می بایست کارویژه ی اصلی ش ارائه ی خدمات رایگان آموزش و بهداشت، توسعه ی زیرساخت ها 

و  توسعه نیافتگی  ناامنی،  بهانه ی  به  باشد،  همگان  برای  اجتماعی  خدمات  توسعه ی  یا  و  اشتغال زایی  و 

محرومیت را به کردستان تحمیل کرد و به بیکاری و فقر دامن زد.

در سوی دیگرسقوط صدام حسین فرصت مناسبی برای »بازاریان« کردستان فراهم کرد تا با ارسال سوخت 

انتقال کاالهایی که روز به روز بیشتر می شد، نیروی  تامین کنند. تجار برای  اقلیم را  نیاز  از  و کاال، بخشی 

و  تبدیل شود  تامین معاش  راه  و  به یک شغل  »کولبری«  تا  گرفتند  کار  به  اندک  با دستمزد  را  بیکار  جوان 

رواج یابد.
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به  را  قربانیانش  و  خطرات  هستند.  آشنا  کولبری  خطرات  و  شرایط  با  بالواسطه  مرزی  شهرهای  ساکنین 

چشم می بینند. اما هیچ چیز نمی تواند مانع از تالش آنان برای امرار معاش شود. امرار معاش بخشی از حق 

انسان است. حیات 

انتخاب  این واقعیت ها را در نظر گرفت و آنگاه پرسید: کولبری  باید همه ی  برای فهم و درک »کولبری« 

است یا اجبار؟ کولبری انتخاب نیست، اصلن شغل نیست، بلکه حاصل جباریت دولت_بازار است. جباریت 

آورده  ارمغان  به  کردستان  برای  را  برخورداری  و  توسعه  رتبه های  آخرین  پهلوی  دوره ی  همانند  که  دولتی 

دشوارتر  را  تهیدستان  معاش  تامین  کوشیده،  سرمایه گذاران  امنیت  تامین  راه  در  هرچه  که  جباریتی  است. 

و آنان را به فروش نیروی کار با ارزان ترین قیمت ناچار کرده است و شرایطی را ایجاد کرده که اکنون در 

کولبر  کارگران  جان  و  است  کولبری  از  گران تر  بسیار  حیوانات  با  کاال  حمل  نرخ  کردستان  مرزی  بازارهای 

از علوفه ی حیوانات. ارزان تر 

کولبران کارگرانی هستند که نه در بازار کار ساختمانی شغلی یافته اند، نه توانسته اند مهاجرت کنند و نه 

در خدمات شهری مشغول شده اند. این کارگران تمامی درهای بازار را به روی خود بسته دیده اند و تنها راه 

ادامه ی زندگی برایشان همین کولبری است. اختیاری فرض کردن کولبری چشم پوشی از همه ی واقعیت های 

موجود در کردستان است و نادیده گرفتن حق مسلم "امرار معاش" برای مردمی که راه دیگری برای امرار 

ندارند. معاش 

خجالتی قاچاقچیان 

دارد.  عراق  کردستان  سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  با  مستقیمی  رابطه ی  کردستان  در  کاال  قاچاق  پدیده ی 

ایران و عراق. اما محدود به مناطق خاصی مانند  قاچاق همیشه وجود داشته است، حتی در دوران جنگ 

ایران و عراق دورتر و از نظر فاصله هم به شهرهای کردستان  سردشت بوده که از مناطق درگیری نظامی 

عراق نزدیک تر بودند. در آن دوره پارچه، کاالهای بهداشتی و چای اصلی ترین کاالهایی بودند که به صورت 

»قاچاق« به ایران وارد می شد.

با پایان جنگ و چند سال پس از آن بیرون رانده شدن حزب بعث از کردستان عراق که برقراری مدار 36 

یافت  گسترش  عراق  کردستان  در  فقر  داشت،  دنبال  به  را  اقلیم  علیه  بغداد  اقتصادی  تحریم های  و  درجه 

توسط  که  را  دولتی  شرکت های  ادوات  و  تاسیسات  تا  آورد  پدید  دالالن  برای  را  فرصتی  وضعیت  همین  و 
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ایران وارد کنند.  احزاب و یا عشیره ها و اشخاص صاحب نفوذ مصادره شده بود، با قیمت نازل بخرند و به 

ایران، مواد غذایی و مایحتاج  به  انتقال ماشین آالت سنگین و قطعات صنعتی  با  »بازرگاناِن دالل« همزمان 

روزانه به اقلیم وارد کردند تا در یک بازی دو سر برد، سود هنگفتی به دست بیاورند.

تاراج و به یغما بردن همه ی سرمایه ی کردستان عراق به اتمام نرسیده بود که حمله ی امریکا به عراق و 

وصل شدن کردستان عراق به بازار جهانی، فرصت دوباره ای شد برای نوکیسه های دوسوی مرز تا »تجارت« 

خود را گسترش دهند. »تاجران« در این دوران فربه تر شدند و سرمایه ی انباشت شده را در چرخه ی قاچاق 

و ساخت وساز به کار گرفتند تا پاساژها و بازارچه های خرد و کالن ساخته شود.

بانه نمونه ی بارز این وضعیت است. شهری محروم با شکاف طبقاتی عمیق، که برای مشتریان پایتخت نشین 

و دیگر شهرهای ایران و کردستان قطب اجناس و کاالهای خارجی شده است. قطبی که ده ها پاساژ و مال 

در آن قد علم کرده اند و ده ها هتل و مسافرخانه برای "مهمانان" دارد و در کنار آن هزاران کولبر محروم 

و اجاره نشین و جان برکف در راه نان.

دالالن از گرانی اجناس در کردستان عراق و تحریم آن استفاده کردند و مواد غذایی را با گران ترین قیمت 

بحران  وجود  با  و  کردند  استفاده  عراق  کردستان  سوخت  کمبود  از  فرستادند.  آنجا  به  کیفیت  بدترین  و 

صادر  عراق  کردستان  به  را  بیشترین حجم سوخت  پمپ بنزین ها  شبانه روزی  و صف های  ایران  در  سوخت 

خانواده های  برای  جنازه ها ی سوخته  و  راننده ها  و  کولبران  برای  گلوله اش  و  بود  آنان  برای  کردند. سودش 

کارگری.

راننده  چندین  شد،  کشیده  آتش  به  پاسداران  گلوله ی  با  ماشین  ده ها  سوخت،  قاچاق  همین  جریان  در 

و  تیر مستقیم کشته شدند.  با  کولبر  و چند  و چندین  قربانی شدند  و  نجات دهند  را  نتوانستند جان خود 

توجیه  "اقتصاد ملی"  برای  بودنشان  آنها و مضر   قاچاقچی خواندن  با  این سال ها کشتار کولبران  در همه ی 

و تشویق می شد و می شود.

کولبران  از  می گیرد؛  قربانی   می رسد،  خریدار  دست  به  که  زمانی  تا  مرزها  لب  همان  از  کاال  قاچاق 

نیروهای  گلوله ِی  ضرب  به  شدن  کشته  و  تصادف  خطر  که  کردستان_مرکز  مسیر  راننده های  و  کشته شده 

نظامی را به جان می خرند تا آن هایی که در ازای دریافت پول به جای صاحبان کاال و یا خریداران به زندان 

آن  اصلِی  صاحبان  جای  به  و  است  قاچاق  جنس  مالکیِت  گرفتِن  عهده   بر  شغل شان  که  بیکارانی  می روند. 

می شوند. مجازات 
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قاچاقچیان نه کولبران و راننده ها که صاحبان بارها هستند که در همه ی این روند هیچ ریسکی را متحمل 

در  متشخص«  »بازاری  قامت  در  خود  و  می دهند  کولبران  و  رانندگان  به  تضمین  با  را  بارشان  نمی شوند. 

انباشت سود بیشتر سرگرمند. به تجارت و  پاساژها و مراکز تجاری، پشت ویترین های زیبا 

که  هستند  مرزی  بازارچه های  و  مهاباد  »تاناکورا«های  و  بانه  پاساژهای  صاحبان  همان  قاچاقچیان 

و  ُدبی  تجار  به  و  کرده اند  ثروت اندوزی  مرزها  در  کارگر  طبقه ی  الیه ی  زیرین ترین  استثمار  از  سال هاست 

چین پیوند خورده و همکار بزرگ ترین شرکت های حمل و نقل جهانی اند برای انتقال محموله های »تجاری« 

از چین و دیگر کشورهای آسیای دور به کردستان عراق.

»بازاریان متشخص« همراه با دولت برای »رونق  اقتصادی« و کسب وکار، با ساخت پاساژها و مراکز فروش 

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و حتی مایحتاج روزانه. بر تهیدستان تحمیل کرده اند؛  نیز  ستم دیگری را 

و سرمایه گذاری  تولیدی  و  واحدهای صنعتی  استقرار  از  امنیتی،  نگاه  با  این سال ها  در همه ی  که  دولت 

در کردستان خودداری کرده، از بازارهای مرزی و افزایش مراکز خرید حمایت همه جانبه می کند و افزایش 

نهادهای  روایت  به  که  بازارچه هایی  و  مناطق  می برد.  پیش  را  مرزی  بازارچه های  و  آزاد  مناطق  تعداد 

حکومتی بیشترین سهم را در قاچاق کاال داشته و دارند و از شمول قانون کار نیز معاف شده اند.

مرزی بازارچه های 

بازارها ورود و خروج کاال به صورت قانونی  این  بازارچه های مرزی گذشته ودر  از عمر  10 سال  از  بیش 

صورت می گیرد. اتاق بازرگانی لیستی دارد از کاالهایی که واردات و صادرات شان مجاز است. بازارچه های 

بازارچه های  در  شاغل  کولبران  دولت.  نظارت  با  به»کولبری«  بخشیدن  رسمیت  برای  است  مکانی  مرزی 

مرزی دفترچه ی تردد دارند.

احداث بازارچه های مرزی حدود یک دهه قبل پس از آن در دستور کار قرار گرفت که کولبری به شدت 

برای  هم  حاکمیت  کردند.  پاکسازی  جنگ  از  باقی مانده  مین های  از  را  تردد  مسیر  کولبران  و  یافت  رواج 

عنوان  تحت  مرزی  بازارچه ی  چند  و  کانال کشی  را  مرز  از  بخشی  کولبری،  از  درآمد  کسب  البته  و  کنترل 

ایجاد کرد. با همسایگان  افزایش و تسهیل تجارت 

از  پس  مرزی  مناطق  در  روستاییان ساکن  تنها  و  گرفت  اختیار  در  نیز  را  کولبری  کارت های  دولت صدور 

تائید شورای روستا امکان برخورداری از این کارت ها را داشتند و بخش زیادی از بیکاران شهری که از این 
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امرار معاش می کردند، حق کولبری نداشتند. راه 

باری  )هر  کول  هر  برای  و  کنند  وارد  جنس  می توانند  بار  یک  هفته ای  تنها  کولبری  دفترچه ی  دارندگان 

از  تومان  20 هزار  که  می کنند  دریافت  تومان  هزار   120 می کنند(  منتقل  بازارچه  به  کردستان  اقلیم  از  که 

این مبلغ باید به دولت پرداخت  شود. عالوه بر این، هزینه ی حمل ونقل کارگران به نقاط مرزی نیز از این 

درآمد کسر می شود تا در نهایت درآمد ماهیانه ی کولبران بازارچه های مرزی کمتر از 400 هزار تومان باشد.

اخالل در اقتصاد

قرار  گلوله  هدف  کاال  »قاچاق«  با  مبارزه  و  ملی«  »اقتصاد  از  دفاع  بهانه ی  به  را  کولبران  »مرزبان«ها 

اذعان مسئوالن  به  که  در شرایطی  آن هم  ملی«،  تولید  و  اقتصاد  در  »اخالل  به  متهمند  کولبران  می دهند. 

مناطق  مسیر  از  نیز  دیگری  بخش  و  می شود  وارد  رسمی  مبادی  از  قاچاق  کاالی  درصد حجم   70 حکومتی 

آزاد تجاری.

ایران وارد می کنند تنها دستمزد اندکی است که صاحبان  از کاالیی که به  سهم کولبران، اگر زنده بمانند، 

و مرگ  راه  اجتماعی خطر  بدون هیچگونه حمایت  که  بارمزد-   – و  روزمزد  کارگران  کاال می پردازند.  اصلی 

را به تن می خرند تا زنده بمانند.

نظامی شده  بازارمحور،  رانتیر،  مرکزگرا،  اقتصاد  معلول  که  ملی«  تولید  و  اقتصاد  »اختالل  عامل  نه  آنها 

توسعه ی  برنامه های  محصول  و  بوده  سرمایه گذاران  امنیت  تامین  اصلی ش  کارویژه ی  که  هستند  فاسد ی  و 

پاسداران  سپاه  به  مرزی  مناطق  توسعه ی  واگذاری  و  پیرامون  مرکز-  شکاف  افزایش  دستاوردش  که  امنیتی 

است.

می کنند،  عبور  مرز  از  که  بار  هر  که  کارگرانی  به حاشیه رانده شدگانند،  به حاشیه رانده شده تریِن  کولبران 

ممکن است آخرین روز حیاتشان باشد در حالی که »آقازاده«ها با کارت بازرگانی اجاره ای به تجارت بدون 

دولت  آموزش وپرورِش  وزیر  دانش آشتیانی،  فخرالدین  دختر  نمونه  برای  مشغولند.  گمرکی  عوارض  پرداخت 

پوشاک  تومان  میلیون   200 گمرکی  عوارض  پرداخت  بدون  و  اجاره ای  بازرگانی  کارت  با  روحانی  اول حسن 

از ایتالیا وارد کرد.

به  تجار  و  حکومت  سود  به  است  واقعیت  جعل  کولبران  نامیدن  ملی  اقتصاد  مخل  و  خواندن  قاچاقچی 

بخش هایی  و  کردستان  عامدانه ی  نابرخورداری  و  توسعه نیافتگی  گرفتن  نادیده  و  واقعی  قاچاقچیان  عنوان 
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آذربایجان غربی. از 

می کند،  خودداری  استان  این  در  سرمایه گذاری  و  ساالنه  عمرانی  بودجه ی  تامین  از  که  حالی  در  دولت 

طرحی  است.  داده  قرار  کار  دستور  در  کردستان  شهر  دو  در  را  تجاری  آزاد  منطقه ی  ایجاد  طرح  همزمان 

بدون  تجار  و  بازرگانان  تا کسب و کار  و محدودتر شود  کولبران محدود  فعالیت  آن  اجرای  با  است  قرار  که 

بیابد. پرداخت عوارض گمرکی رونق 

باید  یا  آزاد  ایجاد منطقه ی  از  کولبران که در همه ی سال های گذشته به ضرب گلوله کشته  شده اند، پس 

بدون برخورداری از بیمه ی تامین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار، به کار در تجارتخانه های اصحاب 

خیل  به  و  کنند  پیشه  مهاجرت  یا  و  بپردازند  زندگی  برای  بیشتری  هزینه ی  که  البته  و  بدهند  تن  قدرت 

دارند. سایه گون  زندگی ای  کولبران  بپیوندند.  رانده شده  زائد  تن های  مثابه  به  حاشیه نشینان 
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