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   ]امیرحسین احمدی [ روزی که شایان به کوه های روستای »پیچون« رفته بود و 
سرخوش از این سو به آن سو می رفت تا برای معلمش گل بچیند، اگر دامان ناپاک  شده کوه 
نبود، اگر کسی بود که می گفت به جای گل روی دامان کوه آتش کاشته شده، دستان شایان 
گلی را تقدیم معلمش می کرد؛ اگر که مین ضد نفر باقیمانده از جنگ شکارش نمی کرد و 

دستانش را نمی چید. 
»آن روز از یادم پاک نمی شود؛ هیچ وقت. روز جمعه بود، بیست و یکم اردیبهشت ماه 
 سال 97 که می خواستیم برای گردش از سنندج به اورامان برویم. باران شدید شد و دیگر 
نمی توانستیم به اورامان برسیم. دوباره به سمت سنندج برگشتیم. میانه جاده مریوان 
- سنندج حوالی جایی به نام روستای »پیچون« نشستیم تا عصرانه ای را که در اورامان 
نخوردیم، آنجا بخوریم و کمی هم تفریح کنیم. بعد از عصرانه شایان گفت می خواهم گل 
بچینم و فردا برای معلمم ببرم. با برادرش و دوستش سه نفری از کوه باال رفتند و من هم 
شروع کردم با گوشی فیلم گرفتن از منظره ها که بعد از 10 دقیقه ناگهان...«  این روایت کمال 
فرجی، پدر شایان است از آن روز. او بارها برای دیگران اتفاقات آن روز را تعریف کرده تا به لحظه 
وقوع فاجعه رسیده و روایتش پاره شده.  نفس عمیقش را بیرون می دهد. گویی دریغی 
در پس آن بازدم نهفته است. »باالی کوه پایگاه قدیمی و متروکه سپاه و پر از مین بود که 
می گفتند 30 سال پیش تخریب شده اما نه تابلوی خطری آنجا گذاشته و نه سیم خارداری 
کشیده بودند. موقع چیدن گل پای شایان روی مین رفته بود. صدای انفجار بلند شد و بعد 
دیدم دودی هم  به سمت آسمان می رود. سراسیمه به طرف بچه ها دویدم و دیدم نیما که دو 

 سال از شایان بزرگ تر است، دستانش را گرفته و او را از کوه پایین می کشد.«
وقتی از انفجار مین یاد می کند، همان لحظه ای به خاطرش می رسد که در کمال بهت 
فهمیده بود جایی که برای تفریح و خوردن عصرانه توقف کرده همان کمین گاه جان انسان ها 
در کردستان، زمین مین ها، بوده است. »من نصفه راه به آنها رسیدم. دیدم دو تا دستش قطع 
و همه صورتش هم سیاه شده است. یکی از کشاورزان روستا آنجا بود. شایان را کول کرد و تا 
پایین آورد. به او گفتم که حداقل تو به ما می گفتی که اینجا مین دارد و پایگاه نظامی بوده اما هر 
چه بود به سرم آمده بود. شایان را با آمبوالنس به سمت بیمارستان کوثر سنندج آوردیم و 

مداوایش شروع شد.« 
بعد از چهار روز شایان به یکی از بیمارستان های تهران اعزام شد. »آنجا ترکش های چشم 
راستش را تخلیه کردند و می خواستند چشم چپش را هم که آسیب کامل دیده بود، تخلیه 
کنند که اجازه ندادیم. در تهران وزیر بهداشت آمد بیمارستان سینا و شایان را معاینه کرد و 
بعد در بیمارستان فارابی عملش کردند. االن دو بار چشمش را عمل کرده و دکتر گفته باید 
چشمش دوباره عمل شود البته چشم چپش را کامل از دست داده و ما تنها می خواهیم که 

چشمش تخلیه نشود.«
از  سال گذشته تا امروز مدرک جانبازی شایان درست شده و حدود 3 میلیون و600 هزار 
تومان حق سرپرستی می گیرد، اما چون سنش به 18 سال نرسیده حقوق دیگری نمی گیرد. 
»پارسال دنبال دست های هوشمندی رفتم که در کشور آلمان تولید می شود. می خواستم 
برایش از آن دست ها بگیرم که کارهایش را انجام دهد اما هزینه آن دست ها تقریبا به 

600 میلیون می رسید که توان خریدش را نداشتیم.«
پای شایان که روی مین رفت، پدرش کمال هم دیگر نتوانست پا به محل کارش بگذارد. 
»خودم کارگر ساختمانم اما خدا را شاهد می گیرم از وقتی که این اتفاق افتاده یک روز هم 
نتوانسته ام سر کار بروم. عمال کار را رها کرده ام تا تمام وقتم را برای شایان بگذارم. او را به مدرسه 
و سالن فوتسال می برم و پیگیر کارهایش هستم. از طرف دیگر، بعد از اینکه پایش روی مین 
رفت، کمی عصبی  شده و باید دارو بخورد. گاهی که خانه ماندن کالفه اش می کند، بهانه گیر 

می شود و با برادرش یکی به دو می کند و من مجبورم خانه باشم تا آرامش کنم.«

لواند مثل صاعقه گل می زند 
پس از انفجار مین، هر دو دست شایان از مچ قطع شد و چشم چپش آسیب کامل 
دید، اما همه آسیبی که مین  به شایان زده به دستان و چشمش خالصه نمی شود. عالوه 
بر صدمه های جزیی که به زیبایی  صورتش وارد آمده، احشای شکمی او نیز آسیب دیده اما 
با همه این اوصاف، درخت تنومند آرزوهای شایان، بیدی نیست که باد انفجار مین با همه 
هولناکی اش آن را به تطاول سپرده باشد.دستان شایان شکار مین شد، اما مین حریف 
نشد تا زندگی او را صید کند. شایان می دود، دوچرخه سواری می کند، به استخر می رود و مثل 
همه پسربچه های دیگر دنبال شیطنت های نوجوانی است. موهایش را مثل امروزی ها باال 
می دهد و کفش های رنگارنگ میخ دار ورزشی اش آن قدر براق است که نور را منعکس می کند. 
عاشق فوتبال است و میان تیم های باشگاهی دنیا طرفدار بایرن مونیخ و از فوتبالیست ها 
را  بلندقامت لهستانی است. می گوید: »پاهایم  لواندوفسکی، مهاجم  روبرت  هوادار 
دوست دارم. کمکم می کنند تا بدوم، سفر بروم، جاهایی را که ندیده ام، ببینم و زندگی کنم.«
گل از گلش می شکفد وقتی که بخواهد راجع به »بایرن » حرف بزند. »تا به حال سه برد 
داشته ایم و دو باخت. این دو باخت هم به این علت بوده که دارند مربی خود را عوض می کنند، 
وگرنه نویر به این راحتی ها گل نمی خورد.«هیچ ترکیبی برای شایان دوست داشتنی تر از کنار 
در اول این تیم برای شایان »لواند« 

َ
هم قرار گرفتن بازیکنان بایرن مونیخ نیست. اما ستاره ق

است. مهاجمی که شایان با شور زیاد درباره اش می گوید، در 8 دقیقه پنج  تا گل زده و وقتی به 
سمت دروازه حریف می دود، دیگر کسی از مدافعان حریفش نیست. »توپ که زیر پای لواند 
برود، معرکه می شود؛ انگار که شبیه فیلم است وقتی به سمت دروازه می رود و مقابل حریف 

یک پا دو پا می کند و آخر هم توپ را مثل صاعقه به دروازه می فرستد.«
یکی از آرزوهای شایان دیدن لواندوفسکی، مهاجم لهستانی بایرن مونیخ، است. 
نمی خواهد داستان مین مسیر خواسته هایش را بن بست کند. درس می خواند که پزشک 
شود، ورزش می کند و می خواهد که مهاجم سمت چپ بایرن مونیخ باشد و در پست مولر 
بازی کند: »دوست دارم لواند را ببینم و با او بازی کنم تا فوتبال یادم دهد و برای دستانم هم 

کمک کند تا بهتر شوند.«    
شایان طرفدار دوآتشه بایرن مونیخ است اما صحبت از تیم های لیگ ایران که بشود، 
استقاللی است. در میان بازیکنان استقالل وریا غفوری است که پا به توپ شدنش شایان 
را سر ذوق می آورد.عشق او به فوتبال فقط به تماشای  22 نفر از صفحه تلویزیون خالصه 
نمی شود. شایان سیزده ساله خودش هم پا به توپ ماهری است: »وقتی مدرسه دارم، 

هفته ای دو روز فوتبال بازی می کنم و به سالن می روم؛ بازی ام هم بد نیست.«

تک روی هنر نیست؛ باید به هم پاس دهیم
میان زمین که بازی می کند تنها یک بازیکن نیست که بخواهد توپ را بگیرد و خودی نشان 
دهد، دوست دارد همه قوتش را به  کار گیرد تا با همه دوستانش به گل برسند. آنها را تشویق 
می کند، پاس می دهد، سرش باالست و همه را می بیند و همه خواسته اش این است که گل 
حاصل تالشی جمعی باشد. »تک  روی که هنر نیست؛ من دوست دارم تکنیکی بازی کنم و 
بازی تکنیکی هم یعنی اینکه با بقیه تیم پاسکاری کنی و با هم به گل برسید. دوستانم به من 
پاس می دهند و من گل می زنم و من هم اگر نتوانم به دیگری پاس می دهم و به آنها قول 

داده ام که تا آنجا که می توانم، نگذارم توپ از خط حمله حریف عقب تر بیاید.«
به جز لواندوفسکی اما شایان بازیکنان دوست داشتنی دیگری هم دارد که بخواهد 
عکس از آنها بر دیوار اتاقش داشته باشد. »کریستین رونالدو و مسی را دوست ندارم 
و از بازی شان هم خوشم نمی آید؛ فقط معروفند؛ ولی بازیکنان قدیمی را دوست دارم که 
بازی شان از خیلی های دیگر بهتر است. رونالدینیو بازیکنی است که من هنوز هم دوست 

دارم فیلم دریبل هایش را ببینم و  هزار بار هم که آنها را ببینم، کهنه نمی شوند.«
شایان از همین امروز خودش را در قامت فوتبالیست قهاری می بیند که صاحب پست 
خود در تیم بایرن مونیخ و یکی از کلیدی ترین بازیکنان تیم است؛ درست مثل حاال که در 
سنندج و با دوستانش فوتبال بازی می کند. فوتبال تنها آرزوی شایان نیست. او می خواهد در 
رشته تجربی درس بخواند. »درس هم می خوانم ولی بیشتر فوتبال بازی می کنم اما دوست 
دارم که رشته تجربی بخوانم و به دانشگاه بروم تا پزشک شوم و همه کسانی را که پایشان روی 

مین رفته، مداوا کنم.« 

دوچرخه سواری بدون دست هم می شود
ورزش اساس زندگی شایان است؛ آن قدر که هم سن وساالنش به سختی می توانند 

به گرد پایش برسند: »به جز فوتبال دوچرخه سواری و شنا را هم دوست دارم«. 
شنا و دوچرخه سواری برای شایان تنها به یک عالقه خالصه نشده  اند بلکه این ورزش ها 
یکی از روزمرگی های او هستند. جسمش را طوری بار آورده تا بتواند از پس شنا و راندن 
دوچرخه بدون دست هم بربیاید. »آن قدر به آب زدم تا خودم همه شنا را یاد گرفتم و االن به 
بخش عمیق استخر می روم و شنا می کنم. دوچرخه سواری را هم با دوچرخه یکی از رفقایم یاد 
گرفتم. اولش سخت بود و نمی شد ترمز بگیری و چندبار زمین خوردم اما حاال دوچرخه سواری 

هم بلدم و با دوچرخه هر کجا که بخواهم می روم.«  
فصل درس و مدرسه که تمام شود، وقت نشان دادن بازی نوجوانان کردستان به 
یکدیگر است. »تابستان ها هم می روم برای مسابقه بین باشگاهی و هر وقت درس نباشد، 
فوتبال است. تابستان ها با کامپیوتر بازی می کنم، مسابقه فوتبال می دهم و استخر می روم 

گاهی هم از پدرم اجازه می گیرم و کنارش رانندگی می کنم و رانندگی را تکمیل یاد گرفته ام.«

کردستان را دوست دارم
آرزوی شایان هر چند بازی در بایرن مونیخ است اما کردستان جایی نیست که شایان 
بخواهد تا ابد فراموشش کند. »دوست دارم در بایرن بازی کنم اما دلم می خواهد که وقتی هم 
به کردستان برمی گردم، دوباره با دوستانم و معلم فوتبال مان هم بازی شوم. خیلی از آنها بهتر 
و تکنیکی تر از من بازی می کنند. گاهی روی هم خطا می کنیم اما دست همدیگر را می گیریم و 

دوباره یکدیگر را بلند می کنیم.«
خط تهاجم برای شایان یعنی با سرعت دویدن و رسیدن به گل و باز هم دویدن و 
دویدن و دویدن. شایان پاهایش را دوست دارد چون به همان جایی می روند که او 
می خواهد؛ نه قدری کج و نه ذره ای خالف. هر چند دست تطاول جنگ شایان را هم 
قربانی گرفته اما دنیای سبز ذهن اوست که درنهایت بر زندگی حکم می راند و او را جلوتر 

می برد. دنیایی که مین ها در آن کشت نمی شوند. 

یادداشت

ضرورت حمایت افتراقی از کودکان قربانی مین
  ]جبار طهماسبی [ بنابر اظهارات رسمی مقامات، ایران با وجود 16 میلیون 
در  زمین آلوده  هکتار  200 هزار  و  4 میلیون  در  تحمیلی  جنگ  پایان  از  بعد  مین 
آلوده به مین در دنیاست. راهکارهای  پنج استان غربی کشور، دومین کشور 
پنج فعالیت  که درحقیقت شامل  با معضل مین  برای مواجهه  شناخته شده 
مکمل 1- مین زدایی و پاک سازی، 2- آگاه سازی و آموزش، 3- حمایت از قربانیان، 4- 
پیگیری های قانونی و 5-منهدم کردن انبارهاست، با هدف کاهش اثرات اجتماعی، 
اقتصادی و محیطی ناشی از مین تعریف شده اند و هرکدام اهمیت بسیاری دارند. 
اما هدف این یادداشت پرداختن به خشن ترین شکل این معضل یعنی انفجار این 

مهمات و قربانی شدن شهروندان به ویژه کودکان و متعاقبا حمایت از آنان است.
تنها قانون داخلی در این زمینه تحت عنوان »قانون برقراری حقوق وظیفه یا 
مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق  جنگی مراجعت 
می کنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند« مصوب  سال 
1372 است که با تغییراتی در سال های اخیر مواجه و در نهایت، قانون اصالح ماده 
واحده قانون مذکور در  سال 1389 تصویب و ابالغ شده است. درخصوص این 

ح و بررسی وجود دارد.  قانون و حمایت از قربانیان مواردی قابل طر
به نظر می رسد برخورداری از حقوق افراد دچار صدمه و آسیب نباید منوط به 
تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون مذکور )کمیسیون ماده 
2 سابق( در فرمانداری ها باشد، چراکه اساسا جان، مال، حقوق و... اشخاص طبق 
اصل بیست ودوم قانون اساسی از تعرض مصون است و در نتیجه اگر صدمات 
روحی و جسمی و خساراتی جبران نشده باقی بماند، کرامت انسانی پایمال شده 
است. وظیفه دولت است که از هر آنچه موجب این امر شود، جلوگیری یا جبران 
خسارت کند. بدیهی است که قصور دولت در این زمینه وظیفه دولت را در جبران 
خسارت درپی خواهد داشت. با این استدالل اگر شهروندی بعد از سپری شدن 
31 سال از پایان جنگ و پاک سازی نشدن مناطق آلوده و برنامه های نامناسب در 
این زمینه دچار آسیب و خسارت شود، دولت باید به طور مطلق موظف به جبران 
شود. در این خصوص مبانی حقوقی و فقهی ضمانت آور مسئولیت مدنی دولت 

روشن و قابل اثبات است.
اما قانون مذکور دارای اشکاالت شکلی و ماهوی دیگری نیز است. هرچند 
حذف عبارت »فساد اخالقی« و »سهل انگاری« در تبصره یک اصالحیه 89 مفید و 
سختگیری غیرضروری برای حمایت از قربانیان را کمتر کرده است، اما کماکان ابهام 
خ داده که  در واژه »عمد« وجود دارد، چون در بسیاری از موارد انفجار در مناطقی ر
عالیم خطری وجود نداشته و با خطرکردن به فرض عمدی بودن بیشتر شامل حال 
کولبرها در نقاط مرزی است که باید با اقداماتی پیشگیرانه نظیر ایجاد شغل های 
جایگزین و توسعه اقتصادی منطقه به مقابله با این وضع پرداخت، نه عدم حمایت 
از قربانی و خانواده او که خود مشکالت اجتماعی دیگر را به همراه می آورد. حمایت 
فوری  نکردن از قربانی تا اظهارنظر کمیسیون مربوطه در فرمانداری ها، ترکیب امنیتی 
کمیسیون و حضور نیافتن قربانی یا نماینده قانونی او در جلسه و... از دیگر ایرادات 

قانون مذکور است.
اما چه بایدکرد:  

گسترش طیف حمایتی مورد نیاز قربانی: امروزه مفهوم صدمه و آسیب به تمامی 
مصادیق خسارت های مالی و روانی، نفع نبردن، تحمل درد و رنج، ازدست دادن 
فرصت انتفاع از زندگی و امید به زندگی توسعه یافته است که همگی می تواند 
بیانی از آثار گسترده انفجار بر قربانی و خانواده او باشد. بنابراین گستره  حمایت ها 
باید در جهت ترمیم و جبران تمامی نیازها و رنج ها و مطابق با حقوق بشر و حقوق 
بشردوستانه، نظرات و نگرانی های قربانی شامل مراقبت پزشکی، توان بخشی و 

حمایت های روانی و همچنین توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باشد.
اصل  برمبنای  افتراقی  حمایت  باید  قربانی:  کودکان  از  افتراقی  حمایت های 
تبعیض  مثبت نسبت به برخی از قربانیان براساس متغیرهای فردی نظیر جنسیت 
و سن لحاظ شود. مصدومیت کودکان در این حوزه به جهت جدی بودن آسیب ها 
عموما با وقفه در ادامه تحصیل همراه است و کابوس و ترس بخش جدایی ناپذیر 
دوران کودکی آنان خواهد بود. کودکان به دلیل وضع خاص نیازمند حمایت ویژه 
و افزون تر نسبت به بقیه قربانیان هستند. در چنین شرایطی حمایت ها باید 
متناسب با نیازها و مشکالت قربانی باشد و در معنای دیگر به دنبال رفتار به مثابه 
برابر باشیم، نه رفتار برابر با قربانیان، زیرا به عنوان مثال طبیعتا پیامدها، نتایج و 

اختالل های پس از ضربه استرس زا در کودکان و زنان به مراتب بیشتر است.
پیوستن به کنوانسیون اتاوا: متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر طبق 
اصل  دو  آن،  به کارگیری  هرچند  نیست.  ممنوع  بین الملل  حقوق   عرفی  قواعد 
و  نظامیان  بین  تفکیک  اصل  یعنی  بشردوستانه  بین الملل  حقوق  بنیادین 
غیرنظامیان و اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا رنج بیهوده را نقض می کند. اما 
تالش های بین المللی در این خصوص صورت گرفته و بهترین نمونه کنوانسیون 
آنها  ممنوعیت به کارگیری، انباشت، تولید و انتقال مین های ضدنفر و نابودی 
)مصوب هجدهم سپتامبر 1997( مشهور به اتاوا است. این کنوانسیون جدای از 
عنوان آن که گویای اهدافش است، بر پاک سازی مین ها و کمک به قربانیان تصریح 
دارد. غیر از تعهدات عمومی در زمینه نابودی مین ها در ماده 6 به همکاری های 
در  مشارکت  تحصیل  کمک،  دریافت  و  درخواست  حق  درخصوص  بین المللی 
بیشترین حد ممکن برای تبادل تجهیزات و اطالعات فنی، ارایه تجهیزات پاک سازی 
و... و در بند 3 آن نیز به بحث های مراقبتی و توان بخشی، توانمندسازی اقتصادی و 
اجتماعی قربانیان مین و برنامه های آگاه سازی از طریق سازمان ملل و موسسات 
خ و جمعیت های ملی هالل احمر پرداخته  دیگر، کمیته بین المللی صلیب سر
است. به نظر می رسد در شرایطی که فعالیت های پاک سازی به گفته مسئوالن 
بدون وقفه درحال انجام است، پیوستن به کنوانسیون اتاوا در کنار 164کشور دیگر 

جهان ظرفیت پاک سازی و حمایتی از قربانیان را به همراه دارد. 

 می خواهم 
از »لواندوفسکی« 

فوتبال یاد بگیرم

آرزوهای شایان؛ کودکی که قربانی مین شد
شهروند

پای شایان که روی مین 
رفت، پدرش کمال هم 

دیگر نتوانست پا به محل 
کارش بگذارد. »خودم کارگر 

ساختمانم اما خدا را شاهد 
می گیرم از وقتی که این 

اتفاق افتاده یک روز هم 
نتوانسته ام سر کار بروم. 

عمال کار را رها کرده ام تا تمام 
وقتم را برای شایان بگذارم. 

او را به مدرسه و سالن 
فوتسال می برم و پیگیر 

کارهایش هستم. «


