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سیستم دفاتر خدمات قضائی گزینه ثبت پرونده مین ندارد  

شکایت قربانیان مین ثبت 
نمی شود

له چوپانش را از دست داد. 
َ
  ]فروغ فکری   [  23 اردیبهشت  ماه امسال  گ

گله  و  رفت  مین  روی  بانه  نیرواِن  روستای  اطراف  دشت های  در  سپاهی  شاهو 
هر  در  و  فعالند  هم  هنوز  بانه  اطراف  مین های  شدند.  بی چوپان  گوسفندانش 
کدام شان ترکش هایی آماده پرتاب، خانه کرده است. ترکش ها این بار به جان شاهو 
خوردند و تمام. کمیسیون ماده 2 مستقر در فرمانداری که مرجع تصمیم گیری درباره 
احراز جانبازی یا شهادت قربانیان مین است، بدون شنیدن سخنان و دفاعیات 
بازماندگان و نماینده قانونی آنها و بدون دعوت حتی یک بار از آنها، رأی بر احرازنشدن 
شهادت شاهوی بیست ویک ساله داد. این طور که ناصر سرگران، وکیل شاهو، 
( در مرحله  به »شهروند« می گوید، دادسرای نظامی استان کردستان )ناحیه سقز
بدوی و دادگاه نظامی همان استان در مرحله تجدید نظر شکواییه بازماندگان 
مبنی بر مطالبه دیه علیه نیروی انتظامی و فرمانده هنگ مرزی بانه با این استدالل 
که موضوع در صالحیت کمیسیون ماده 2 فرمانداری بانه است را رد کرده اند. ماجرا 
اما برای سرگران فقط در اینها خالصه نشده است. او وقتی برای تقاضای رسیدگی و 
نقض تصمیم کمیسیون ماده 2 مستقر در فرمانداری شهرستان بانه به یکی از دفاتر 
خدمات قضائی شهرستان سقز رفت، متصدی دفتر گفت کمیسیون ماده 2 در 
سیستم الکترونیک قضائی تعریف نشده و به همین دلیل امکان ثبت دادخواست 
از این طریق وجود ندارد: »ما تا چند ماه پیش دادخواست هایمان را دستی می بردیم. 
چند ماه است در شهرهای مرزی دفاتر خدمات قضائی به راه افتاده اند و حاال باید 
برای رسیدگی پرونده ها به این دفاتر رجوع کرد اما در آنها، پرونده هایی که در یک 
حوزه مخاطبان محدودی دارد و دغدغه اقلیت خاصی اند وجود ندارد.« او می گوید 
برای ثبت پرونده شاهو مجبور شده گزینه ای را که به نظر نزدیک ترین مورد به 
درخواست شان در این دفاتر وجود داشت برای ثبت شکایت استفاده کند: »از 
گزینه الزام بنیاد شهید و ایثارگران به احراز شهادت استفاده کردم؛ گزینه  بی ربطی 

است اما چاره ای نبود و حاال باید منتظر نظر دیوان عدالت اداری باشیم.« 
به گفته سرگران تا زمانی که کمیسیون ماده 2 در سیستم خدمات قضائی تعریف 
نشده، نمی توان مستقال دادخواست را ثبت کرد و درنتیجه آنها مجبورند از موضوعات 
مشابه برای ثبت آن استفاده کنند؛ مانند کمیسیون ماده 16 که کمیسیون داخلی بنیاد 
شهید است. »این اتفاق در گام نخست باعث تأخیر در روند رسیدگی به پرونده می شود؛ 
به ویژه اگر دفاتر خدمات قضائی، اولین باری باشد که قرار است چنین دادخواستی را 
ثبت کنند باید با دفاتر اطالعات و فناوری استان ها یا دیوان تماس بگیرند تا بتوانند راه 
دور زدن این مسأله را بیاموزند. در حالی  که می توان این مورد را تعریف و پروسه را کوتاه 

کرد.«

موانع چندوجهی 
رئیس قوه قضائیه، خرداد 1391 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و 
انحالل دفتر خدمات الکترونیک قضائی را ابالغ کرد. این دفاتر از همان  سال در شهرهای 
بزرگ شروع به کار کردند اما در بسیاری از شهرهای کوچک و نقاط مرزی همچنان خبری از 
فعالیت آنها نبود و حاال پس از چند ماه که استفاده از آنها عملیاتی شده، مشکالت شان 

برای اقلیت خاص در حال بروز است. 
سرگران، وکیل دادگستری، می گوید این مشکل بر مشکالت دیگر قربانیان این 
حوزه اضافه کرده است. پیش از این بیشتر قربانیان با کمیسیون ماده 2 مستقر در 
فرمانداری مشکل داشتند. فرمانداری هر شهرستان با دیگری در رسیدگی به این 
پرونده ها متفاوت بوده و نگاه شان به قربانی هم فرق دارد. »در بعضی از شهرها قربانی را 
به عنوان بزهکار می بینند و حق دفاع را از قربانی مین سلب می کنند؛ درنتیجه نه قربانی 
مین، نه بازماندگان و نه نماینده قانونی به جلسات کمیسیون دعوت نمی شوند و 
یک باره تصمیم صادر می شود. چالش دیگر این است که صورت جلسه را هم به قربانی و 

نماینده اش نمی دهند اما در بعضی از شهرها همکاری بهتر است.«

او می گوید در این سال ها که وکیل پرونده های قربانیان مین بوده، پرونده هایی 
کاری برایشان انجام نگرفته است؛  از سال های گذشته باقی مانده و هنوز  دارد که 
نمونه اش پرونده  مشهوری است در شهر بوکان: »سلیمان اویسی و  هادی لطیفی از 
آن دسته افرادند که یکی شان 25  سال است پرونده اش در جریان است و دیگری 23 
سال. چندمعلولیتی اند؛ هم بینایی شان را از دست داده اند و هم از ناحیه دست و پا 
دچار معلولیت شده اند. نمونه ای داریم که در  سال 74 و در شهر تکاب دچار معلولیت 
شده و هنوز پرونده اش بی نتیجه مانده است. بسیاری از این افراد اطالع نداشتند که 
می توانند معلولیت شان را پیگیری کنند و متأسفانه نهادهای ذیربط هم به آنها اطالع 

ندادند که چنین حقی دارید و آیا می خواهید پیگیری کنید یا خیر.«
درکنار این موارد، سرگران پرونده هایی در دست دارد که توانسته اند رأی کمیسیون 
ماده 2 فرمانداری را هم داشته باشند اما بنیاد شهید و ایثارگران به رأی عمل نکرده و آن را 
اجرایی نمی کند. »در مواردی از این دست الزم است قربانیان به کمیسیون ماده 16 بروند 
و طبیعتا آنجا همچون بیشتر اعضا نماینده بنیاد هستند به نفع بنیاد رأی می دهند. در 
حوزه مطالبه دیه هم وحدت رویه وجود ندارد و بعضا بخشی از دادگاه های نظامی به نفع 
قربانی رأی می دهند و بعضی به ضرر او. بعضی از این دادگاه ها رأی صالحیت نداشتن 
صادر می کنند یا کمیسیون ها تصمیم می گیرند و بنیاد می گوید چون قربانی دیه گرفته 
دیگر تحت پوشش ما نیست و این موانع چندوجهی باعث شده قربانیان مشکالت 

بسیاری را تحمل کنند.« 

فرمانداری درخواست دهد
برای آنهایی که مین، دست و پا و چشم شان را گرفته، آنچه باقی است توقع رسیدگی 
شروع  فرمانداری   2 ماده  کمیسیون  در  شکایت  ثبت  با  رسیدگی  است.  حمایت  و 
می شود و بعد از آن هم روند بررسی در خیلی از موارد تا سال ها ادامه  می یابد. حاال با 
راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی این اتفاق با طی روندی طوالنی تر عملیاتی 
خواهد شد و در چند ماه اخیر بسیاری از قربانیان در پله اول رسیدگی که همان ثبت 

شکایت است، مانده اند. 
علی باقری نیا، معاون اداره کل خدمات الکترونیک قضائی به »شهروند« می گوید 
ثبت شکایت برای این کمیسیون نمی تواند به عنوان گزینه ای در این دفاتر اضافه 
شود چراکه فرمانداری زیرمجموعه دولت است و دفاتر خدمات قضائی تنها خدماتی 
به  رسیدگی  مرجع  که  »مواردی  باشد.  قضائیه  قوه  زیرمجموعه  که  می دهند  ارایه  را 
آنها دادگستری نیست به ما ربطی ندارد. در این مورد خاص مرجع دریافت شکایت 
فرمانداری است. یا در مواردی که افراد مشکلی با کمیسیون های  ماده 2 یا 77 شهرداری 
دارند باید به دفاتر خدمات شهری مراجعه کنند و ما فقط وظیفه ارایه خدماتی را داریم که 

مقصدش دادگستری است.«
او همچنین در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر ثبت شکایت فقط از طریق این 
دفاتر ممکن است و راه دیگری برای ارسال نیست می گوید: »فرمانداری، شهرداری یا 
هرکجا که شکایت های ارسال شده به آن وجود دارد باید به ما درخواست دهند و ما هم 
با طی فرآیندی به شبکه ملی دولت وصل شویم تا درنهایت بتوانیم خدمات ثبت این 
شکایات را هم ارایه دهیم.« به گفته باقری نیا تا زمانی که درخواست از سوی مرجع خاصی 
وجود نداشته باشد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نمی توانند گزینه جدیدی که 
ج از این قوه و دادگستری است را اضافه کنند.  صحبت های  مرجع رسیدگی اش خار
معاون اداره کل خدمات الکترونیک قضائی در شرایطی است که فرمانداری ها به عنوان 
مرجع رسیدگی به قربانیان مین در برخی از استان ها با کاستی های بسیار عمل می کنند و 
حاال توقع از آنها برای درخواست از قوه قضائیه، زیاد است. با این حال باید دید قربانیانی 
که هیچ سالی از وجود آنها خالی نبوده درنهایت عاملی خواهند بود تا فرمانداری ها چنین 
ح و کمی از فشار و بروکراسی موجود در راه ثبت شکایت  درخواستی را از قوه قضائیه مطر

را کم کنند یا خیر؟ 

ایسنا

در سال 98 که به پایانش 
نزدیک می شویم چهار 

نفر از مردم و یک نظامی 
کشته شدند و 15 زخمی از 

لوده به  میان مردم مناطق آ
مین و هفت زخمی از میان 

نظامیان بودند که همچنان 
بر تعدادشان اضافه 

می شود و باید به این آمار 
ویرانی تجهیزات مختلف را 

هم اضافه کرد.

علی باقری نیا، معاون اداره 
کل خدمات الکترونیک 

قضائی:  فرمانداری، 
شهرداری یا هرکجا که 

شکایت های ارسال شده 
به آن وجود دارد باید به ما 
درخواست دهند و ما هم 

با طی فرآیندی به شبکه 
ملی دولت وصل شویم تا 
درنهایت بتوانیم خدمات 

ثبت این شکایات را هم 
ارایه دهیم 

 5 کشته و 22 زخمی
 قربانیان مین در سال 98 تاکنون

شوش  شهرستان  به  متعلق  مین  زخمی های  و  کشته  تازه ترین 
است. سوم بهمن ماه، براثر انفجار مین در غرب کرخه دو کودک دو 
وشش ساله و یک نوجوان یازده ساله زخمی شدند و عمویشان که 
سی سال داشت هم کشته شده است. علی سعدی، مدیرمسئول 
می گوید  »شهروند«  به  کرده  پیگیری  را  خبر  این  که  کرخه  صدای 
از اهالی  »جمعه ظروفچیان«، مردی که کشته شده دامدار بود و 
روستای مجید ضمدی از توابع بخش فتح المبین شوش است:   
»ساعت 5 بعدازظهر سوم بهمن، او با نیسانش از تپه  ماهورهای 
بستان در حرکت بود که یک مین ضدتانک زیر الستیکش منفجر 
به  ترکش ها  اغلب  و  شدند  مجروح  هم  بچه ها  و  کشته  او   شد. 
می گوید  سعدی  که  آن طور  است.«  کرده  اصابت  صورت شان 
فرعی  جاده های  و  نمی کرده  حرکت  اصلی  جاده  از  ظروفچیان 
منطقه هم همچنان مین های منفجرنشده فراوانی دارد : »بعد از 
این حادثه از پاکسازی اهواز و شوش تماس گرفتند و خودشان 
هم نمی دانستند این منطقه همچنان مین دارد.« از ابتدای سال 
تاکنون منطقه شوش یک انفجار دیگر هم داشته است و در آن 

انفجار هم یک جوان یازده ساله نابینا شده است. 
پنج کیلومتر مانده به مرز عراق، هنوز هم گلوله توپ منفجر نشده 
پیدا می شود. گلوله های مانده زیر ِگل و خاک، اطراف شهر ازگله، 
توپ های آتش اند که هنوز باروت درون شان می تواند جان آدم ها 
را تمام کند. مانند جان علی ملکی، جوان بیست ودو ساله ای که 
هفته  گذشته با یکی از همین توپ ها جان داد و برادرش آرمان که 
بهنام  راست مجروح شد.  آرنج  و  زانو  ناحیه  از  نوزده سال داشت 
را پیگیری کرده  اتفاق  صادقی، فعال حوزه پاکسازی مین که این 
به »شهروند« می گوید هنوز اطالعات کامل از این اتفاق در دست 
را پیدا کرده ، به  آن طور که می دانیم این دو نفر گلوله  نیست اما 
کنند:    بازش  هم  از  می خواستند  برش  دستگاه  با  و  آورده  منزل 
»هنوز دلیل دقیق این کارشان مشخص نیست. یا می خواستند از 
ضایعاتش استفاده کنند یا کنجکاوی عاملی بوده که دست به این 
کار بزنند. می خواستند بدانند داخل گلوله توپ چیست.« گلوله 
است.  گرفته  را  علی  جان  شکافش  و  شده  شکافته  هم  از  حاال 
صادقی می گوید بعد از این همه سال، آموزش ها در مناطق آلوده 
به مین نتوانسته آن طور که باید و شاید مفید باشد و هنوز هم 
افرادی پیدا می شوند که گلوله های توپ کنجکاوشان می کند و با 

دستگاه برش به جانش می افتند.
گلوله های  و  مین  آسیب دیدگان  تنها  اما  جمعه  و  آرمان  و  علی 
باقی مانده از جنگ در امسال نیستند. در سال 98 که به پایانش 
نزدیک می شویم چهار نفر از مردم و یک نظامی کشته شدند و 15 
آلوده به مین و هفت زخمی از میان  زخمی از میان مردم مناطق 
نظامیان بودند که همچنان بر تعدادشان اضافه می شود و باید 
روز  چند  کرد.  اضافه  هم  را  مختلف  تجهیزات  ویرانی  آمار  این  به 
قبل یک دستگاه بیل مکانیکی متعلق به مرکز مین زدایی کشور 
آن شد.  در مهران با مین ضد خودرو برخورد کرد و باعث انفجار 
بر اثر انفجار راننده بیل دچار موج گرفتگی شد و همچنین یک نفر 
تخریبچی به نام حجت کارگر اهل و ساکن دهلران که در نزدیکی آن 

بود از ناحیه صورت مورد اصابت ترکش قرار گرفت.  
بدون  سالی  هیچ  گذشته،  سال های  در  که  است  درحالی  این 
کشته و مجروح در مناطق آلوده به مین نگذشته است. وضع در 
بعضی سال ها بدتر بوده و اگر به آمار سه سال گذشته نگاه کنیم 
می بینیم  سال 95، 56 کشته و زخمی،  سال 96، 81 کشته و زخمی و  

سال 97 هم 62 کشته و زخمی داشته است. 
اخیر  هفته های  در  که  ظروفچیان  خانواده  و  حجت  آرمان،  علی، 
آنها هم در  و  را ثبت  باید شکایت شان  گرفتار مین شده اند حاال 
هنوز  که  خانواده هایی  کنند.  گیر  قضائی  دفاتر  در  ثبت  گیرودار 
از  مانده  مین های  با  و  است  انتظارشان  در  چیزی  چه  نمی دانند 
سال های گذشته زندگی شان از هم پاشیده شده و قرار است در 
گیر  هم   قضائی  الکترونیک  خدمات  در  شکایت  ثبت  بروکراسی 

کنند و مراحلی را بگذرانند که شاید تا سال ها طول  بکشد. 

آمار قربانیان مین در ایران در سال 1395

شهروندنظامیمین روبتعداد کل

3813421مجروح

180216کشته

5613637جمع

آمار قربانیان مین در ایران در سال 1396

شهروندنظامیمین روبتعداد کل

65171137مجروح

163013کشته

81201150جمع
 

آمار قربانیان مین در ایران در سال 1397

شهروندنظامیمین روبتعداد کل

477139مجروح

150312کشته

627451جمع

  ســوم بهمن ماه، براثر انفجار مین در غرب کرخه، ســه کودک مجروح  
و عموی 30 ساله شــان کشته شد 


