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افرادی که برای امرار معاش به
سراغ ضایعات خطرنا ک رفته بودند
با این تصور که سالها از جنگ
گذشته و مینها عمل نمیکنند ،آن
را برداشته و با خود به اندیمشک
برده بودند .مین در اندیمشک
منفجر شده بود

باوجود گذشتبیشاز 3دههاز جنگتحمیلی،مناطقمینکاریشدهمرزهایغربی کشور
همچنانقربانیمیگیرد

بازی در میدان مین

مرضیــه موســوی | چهــار میلیــون و  200هــزار
هکتــار از نــوار مــرزی در غــرب ایــران آلــوده
بــه مینهایــی اســت کــه در دوره جنــگ
هشتساله کاشته شده .این بذرهای جنگی
از آن ســالها تا امروز ،همچنــان ثمر میدهند
و دســت و پــا درو میکننــد .طبــق اعــام مرکــز
مینزدایــی کشــور ،مناطــق مینکاریشــده
ایــران از پایان جنــگ تا کنــون  3هزار کشــته و
 7هــزار مجــروح بــر جــای گذاشــته؛ قربانیانــی
که اغلب از اهالی روســتاهای همجــوار با این
مناطــق هســتند و ندانســته بــا ایــن مینهــا
مواجــه شــدهاند .نمونــهاش چهــار نوجــوان
ایالمی که  16دی مــاه در منطقهای تفریحی به
دلیــل انفجــار مینهــای باقیمانــده از جنگ و
اصابت ترکشهای آن ،مجروح و دو نفر از آنها
دچار قطع عضو شــدند؛ قصه پرتکراری که در
نواحی مــرزی اســتانهای ایــام ،خوزســتان،
کرمانشــاه ،کردســتان و آذربایجــان غربــی
هــر ســال در حــال رخ دادن اســت« .آمــوزش
آشــنایی بــا خطــرات میــن» از اقداماتی اســت
که با همکاری کمیته بینالمللی صلیب سرخ
و هــال احمــر بــا مرکــز مینزدایی کشــور از 18
سال پیش تا کنون در حال انجام است.

چشــم بر هم زدنی صدای انفجارش بلند شــد .یا
همیــن روزهــای اخیــر ،در منطقهای گردشــگری
در مهــران چگونــه رنــگ زندگــی را بــرای همیشــه
بــرای  4نوجــوان عــوض کــرد .طبــق اعــام مرکــز
مینزدایــی کشــور 16 ،میلیــون میــن در نواحــی
مرزی غرب ایران در دوره جنگ تحمیلی کاشــته
شده که یک درصد از این مناطق هنوز پا کسازی
نشــده؛ مناطــق صعبالعبــور کوهســتانی،
شــنزارها و برخــی مناطــق ،نیزارهــا و نقاطــی که
دسترسی به آن به راحتی ممکن نیست« .حسن
منصوری» نماینده پــروژه آ گاهی از خطرات مین
در خوزســتان میگویــد« :مناطــق مینگــذاری
شــده بــه کمــک عالئــم بینالمللــی مشــخص
شــدهاند .بــا وجــود پا کســازی اغلــب مناطــق در
ســالهای گذشــته ،به طور قطع نمیتــوان گفت
یــک منطقه خالــی از خطر اســت ،چرا کــه عوامل

زیادی باعــث جابهجایی مینها و مــواد منفجره
میشــود .مثــا در ســیلها برخــی از ایــن مینها
ممکن اســت جابهجا شــوند و به مناطقــی بروند
که اصــا در محدوده میــن نبوده ».یــا مینهایی
که بــه مــرور زمان تغییــر شــکل میدهند ،بــا باد و
نتــر خا ک به ســطح زمین
بــاران از الیههــای پایی 
میآیند و به دلیل گذر زمان حســاستر شــده و با
کوچکترین ضربهای ممکن است منفجر شوند.
فروش مین و خمپاره به عنوان ضایعات
بــا افزایــش جمعیــت عشــایری در هــر منطقه،
احتمال مواجه شــدن با مینهای خنثینشــده
هــم بیشــتر میشــود .چــرای دام در مناطــق
مینگذاریشــده ،گــردش و گشــت و گــذار مردم
نهــای راهیان نور و
در نواحی مرزی ،عبور کاروا 
البته جمعآوری ضایعاتی مثل فلزات باقیمانده

حتی مناطق پا کسازیشده هم امن نیست
دو ســال پیــش بــود کــه انفجــار میــن در زمیــن
محــل بــازی کــودکان در روســتاهای سوســنگرد،
جان امیرعلی  6ساله را گرفت .کسی نمیدانست
میــن چگونــه و از کجــا ســر و کلــهاش در محــل
همیشــگی بــازی بچههــای روســتا پیــدا و در

مینهادر حرکتند
طبق تخمینهای مرکز مینزدایی کشور
 99درصــد از اراضــی مینگــذاری شــده در
غرب ایران بعد از جنگ پا کسازی شدند،
امــا عوامــل مختلفــی باعــث جابهجایی
مینها در طول این ســالها شــده است؛
بــه طــوری کــه شــاهد انفجــار میــن در
باغهایشخصی،مسیرهای کوهپیمایی
کولبرهــا ،نزدیکــی مــدارس و خانههــای
روســتایی ،مســیر کــوچ عشــایر ،مراتــع،
حاشــیه رودخانههــا و تفرجگاههــا و ...
هستیم.

در مناطــق مشــکوک بــه میــن ،از دالیــل مهــم
انفجــار ایــن مینهــا و افزایــش قربانیــان اســت.
او میگوید« :ســال گذشــته خانــوادهای که برای
جمعآوری ضایعــات به منطقه عالم ـتدار رفته
بودنــد دچــار حادثه شــدند .ایــن افراد کــه برای
امــرار معــاش بــه ســراغ ایــن ضایعــات خطرنا ک
رفتــه بودنــد بــا ایــن تصــور کــه ســالها از جنگ
گذشــته و مینها عمل نمیکنند ،آن را برداشــته
و بــا خــود بــه اندیمشــک بــرده بودنــد .میــن در
اندیمشک منفجر شده بود».
آموزش آشــنایی بــا خطرات مین بــرای کاهش
تلفــات چنیــن رخدادهایــی در هــال احمــر
آغاز شــد .از ســال  83تا کنون عالوه بــر جمعیت
روســتایی ،عشــایر و حتــی مســافران راهیــان
نــور هــم از ایــن آموزشهــا بهرهمنــد شــدهاند.
منصــوری میگویــد« :ایــن آموزشهــا تنهــا در
خوزســتان در ســال  2021میالدی به شناســایی
و خنثــی کــردن  3میــن در غــرب کرخه و شــوش
منجر شده است».
قربانیانی که برای گردش به مــرز مهران رفته
بودند
منطقــه مــرزی مهــران و دهلــران ،بیشــترین
یشــده دوران جنگ
حجــم زمینهــای مینکار 
را در اســتان ایــام بــه خــود اختصــاص دادهاند.
«پرســتو زنگنــه» مرب ـیای اســت کــه بیــش از 8
ســال از همکاریاش با پروژه آشنایی با خطرات
یگــذرد .او میگویــد« :عــاوه
میــن در مهــران م 
بــر جمعیــت روســتایی ســا کن در ایــن منطقــه،
گروههــای عشــایری هــم هســتند که بــه مناطق
یشــوند .هــر ســال
یشــده نزدیــک م 
مینگذار 
بــا ورود عشــایر بــه ایــن منطقــه بــه سراغشــان
میرویم و در مدارس عشایری با آنها درباره مین
حــرف میزنیــم .همچنیــن آموزشهایــی بــرای
بزرگســاالن داریــم .ایــن جمعیــت متغیر اســت و
ممکن اســت افرادی همچنان هیچ آشناییای
با خطرات مین نداشته باشند».
کــودکان و خانوادههایــی را کــه در ســالهای
گذشــته قربانــی می ـن شــدهاند یــا اعضــای بــدن
خــود را از دســت دادهانــد بــه خاطر م ـیآورد که
اغلب در کالسها از تجرب ههــای خود میگویند.
به گفتــه زنگنــه ،تلختریــن روزهــای فعالیتش در
ایــن حوزه ،روزهایی اســت کــه کودکان با چشــم
گریــان میگوینــد« :کاش زودتــر ایــن چیزهــا را
میدانســتیم تــا دســت یــا چشــم یــا پایمــان را از
دســت ندهیــم یــا اعضــای خانوادهمــان قربانی
این اتفاق نمیشدند».
خبرهــای خــوش هــم در ایــن کالسهــا کــم
یشــنود« :ســال گذشــته بــود کــه بچههــا در
نم 
حیاط یکــی از مدارس روســتایی یــک مین پیدا

کردنــد و مربیان را در جریان گذاشــتند .مدرســه
تخلیه شــد و کارشناســان مرکــز مینزدایی برای
خنثی کردن مین خودشان را رساندند».
یاد دانشآمــوزی میافتد که بعــد از کالس به او
گفته بود« :دیگر نمیگذارم پدرم برای جمعکردن
ضایعــات بــه منطقــه خطرنــا ک بــرود ».همیــن
حرفها و خبرهاســت کــه مایه دلگرمــی او و دیگر
یشــود تــا راه پرفــراز و نشــیب مناطــق
مربیــان م 
روستایی و مناطق عشــایری صعبالعبور را برای
خود هموار کند و به سراغ مردم منطقه برود .این
مربی آموزش آشنایی با مین میگوید« :مینهای
خنثی نشده با گذر زمان به سطح خا ک میآیند.
بــا ســیل و رانــش زمیــن و دیگــر وقایــع جابهجــا
یشــوند و ســر از مناطقــی درمیآورند که کســی
م 
انتظــارش را نداشــته .مثــل حادثه اخیــری که در
ایالم رخ داد؛  4نوجوان به منطقهای گردشــگری
در نزدیکــی رودخانــه رفتــه بودند که اتفاقــا مردم
نجــا رفــت و آمــد دارنــد .با ایــن حال
زیــادی بــه آ 
حادثــه رخ داده و متاســفانه دو نفــر از آنهــا دچار
قطع عضو شدند».

مینهای خنثی نشده با گذر
زمان به سطح خا ک میآیند .با
سیل و رانش زمین و دیگر وقایع
جابهجا میشوند و سر از مناطقی
درمیآورند که کسی انتظارش را
نداشته

 10هزار قربانی مین ،در انتظار حمایت
با وجــود قربانی یا مجروح شــدن بیــش از  10هزار
نفر در کشــور بر اثر انفجار مینهای خنثی نشــده
بعــد از جنــگ ،تــا ســال 1372هیــچ قانونــی بــرای
حمایت از این قربانیان در کشــور وجود نداشــت.
اما با تشــکیل کمیســیون ویژه برای این موضوع و
تصویب قانون ماده 2استانداریها ،افرادی که به
دلیلانفجار اینمینها کشتهیامجروحمیشوند
بــه عنــوان جانبــاز یــا شــهید شــناخته شــده و از
حمایتهایقانونیاینطرحبهرهمندمیشوند.
این قانون با تغییراتی در ســال 90بــه قانون ماده2
یهــا تبدیل شــد تا روند رســیدگی به این
فرماندار 
افراد ســرعت و ســهولت بیشــتری به خــود بگیرد.
با این حال هنــوز هم افــراد زیادی از ایــن قربانیان
تهــای مــورد نیــاز خــود را
نتوانســتهاند حمای 
دریافت کنند؛ نمونهاش افرادی که بیش از  2سال
از مجروح شدنشــان در مناطق مینگذاریشــده
میگذردوهنوز حمایتیدریافتنکردهاند.
آنچه در  30ســال گذشــته خنثی کردن مینها
در داخــل مرزهــا را با کنــدی روبهرو کرده اســت،
در اختیــار نداشــتن نقشــههای دقیقــی از
مناطــق مینگذاریشــده اســت؛ مینهایــی که
بخش اعظــم آنها توســط دولــت عراق و بخشــی
از آنهــا توســط ایــران در نواحــی مــرزی کاشــته
شــده اســت .البته که با گذشــت زمان و جابهجا
شــدن احتمالی این مینها ،داشتن نقشههای
مناطــق مینگذاریشــده چنــدان کارایــی
نخواهد داشت.

وسعت مناطق مرزی مینگذاری شده در غرب ایران در جنگ تحمیلی

 4میلیون و  200هزار هکتار

وسعت مناطق مینگذاری شده استان خوزستان

 1میلیون و  500هزار هکتار

وسعت مناطق مینگذاری شده استان ایالم

 1میلیون و  700هزار هکتار

وسعت مناطق مینگذاری شده استان کرمانشاه

 700هزارهکتار

وسعت مناطق مینگذاری شده استان کردستان

 150هزار هکتار

وسعت مناطق مینگذاری شده استان آذربایجان غربی

 150هزار هکتار

برآوردی از تعداد مینهای کار گذاشته شده در مرز غربی

 16میلیون مین

برآورد قربانیان مین بعد از جنگ تحمیلی در ایران ،به گزارش مرکز مینزدایی کشور

 3هزار کشته

برآورد تعداد مجروحان مین بعد از جنگ تحمیلی ،به گزارش مرکز مینزدایی

 7هزار مجروح

