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دلشــوره  مهیبــی  صــدای   | مهــداد  لیــا 
کــه  کنانش  انداخــت بــه جــان »مهــران« و ســا
زیــر چادرها ســاعات روز پنجشــنبه را پشت ســر 
ســر  از  خبــر  مهیــب  صــدای  می گذاشــتند. 
بــاز کــردن یــک زخــم قدیمــی مــی داد. همــان 
زیــر  ناســور  زخم هــای  و  چرکیــن  ُدمل هــای 
کــه بــه فراخــور  پوســت »مهــران«. زخم هایــی 
زمان و مکان برای قربانیــان دام پهن می کنند. 
زمانــی دســتی می گیرنــد و گاهــی پایــی می برند 
گاهی اوقات هم سوی چشــمی را برای همیشه 
می گیرنــد. زمانی هم هوس می کنند تا نفســی را 

َبند بیاورند.
میــان  دشــت های  روی  ســیاه  چادرهــای 
»ایالم« و »مهــران« چمبــره زده بودند. صدای 
زنگولــه بزغاله هــا طنیــن انداختــه بــود میــان 
دشــت. هیاهــوی پســربچه ها هــم بــود، هــم آوا 
از  بی خبــر  همــه  گله هــا؛  پایکوبــی  صــدای  بــا 
زمیــن.  زیــر  کــرده  گــز  ُدم  و  هیــوالی بی شــاخ 
هیوالهــای خامــوش به یــادگار مانــده از دوران 
گوســفندان شکم های شــان را  میدان جنــگ. 

کمی آن طرف تر از چادرها سیر کردند.
پسرها گوشــه چشمی به گوســفندان داشتند 
کودکی شــان.  شــیطنت های  پــی  همزمــان  و 
« و »عرفان«  گله ای گوش به هی هــی »ذوالفقار
»فرضی هــا«.  طایــف  از  بــرادر  دو  بــود؛  داده 
چوب گردانــی  بــه  حواســش  هــم  گلــه ای 
بــود؛   » »ذوالفقــار و   » »ســاالر چوپان هایــش 

پسرانی از طایفه »مرداخانی ها«.
هر دو هوس َتری آب کردند برای گوســفندان 
گله شــان. عقربه هــای ســاعت روی ســه و نیــم 
شــاید هــم چهــار بعدازظهــر ایســتاده بودنــد 
کــه سرنوشــت جــور دیگــری رقــم خــورد. یکی از 
هیوالهــا ســر از زمیــن بیــرون آورد به شــیطنت، 
« وسوســه شــد بــرای لمــس هیــوال.  »ذوالفقــار
همه چیــز در چنــد ثانیــه رقم خــورد. انگشــتان 
«، صــورت و یکی از چشــمانش تاوان  »ذوالفقار

این وسوسه شدند.

گفتند بچه ها را مین کشته
صــدای هیــوالی فلــزی ســرد تــن چادرهــای 
اهالــی  انداخــت.  لــرزه  بــه  را  دشــت  ســیاه 
سراســیمه در جســت وجوی صدا. زمزمه میان 
گفتــن  اهالــی خبــر از انفجــار میــن مــی داد. »
ک بــرای  کشــته.« خبــر هولنــا بچه هــا را میــن 

خانواده »فرضی« و »مرادخانی«.
غــم و نابــاوری آن پنجشــنبه ســیاه هنــوز بــر 
کــه وقــت و  دل شــان ســنگینی می کنــد. غمــی 
بی وقــت اشــک بــه چشــمان پدرهــا مــی آورد. 
« و »عرفان«  »امامعلــی فرضی« پــدر »ذوالفقــار
بــه  چشــم  نیامــده.  بنــد  گریه هایــش  هنــوز 
امــام  بیمارســتان  در   » »ذوالفقــار زخم هــای 
در  »عرفــان«  دلواپــس  و  دارد  تهــران  حســین 

بیمارستان امام خمینی ایالم است.
»دســتش را بریــدن. دو دســتش را از مــچ.« 
بــه  بی اعتنــا  نــدارد.  ادامــه دادن  تــوان  دیگــر 
گریــه َســر می دهــد و میــان  اطــراف بلندبلنــد 
می گویــد.  بدبخت شــدنش  از  گریــه  هق هــق 
شــده.  داغــون  صورتــش  شــدم.  »بدبخــت 

چشمش تحت  مراقبت است.«

یــا  یــا تکــه ای درخــت  آدم  انــد  معلــوم نبــود 
سنگ

ک بــا صــدای مهیبش  هیــوالی خفته زیــر خا
ســمت  بــه  اهالــی  داد.  بیدارشــدنش  از  خبــر 
گاه می دویدنــد. خبــری از صــدای بچه هــا  چــرا
نبــود و ایــن یعنــی خبر بد بــرای پــدر و مادرها. 
»یــادم نندازیــد.« دوبــاره غم ســر ریز می شــود 
و چشــمانش را َتــر می کنــد. »باالی سرشــان که 

رسیدیم همه چیز خون بود.«
چشــم ها بهت زده به زمین خیره شــده بودند، 
همه چیز رنگ ســرخی خون گرفتــه بود، هرچند 
ناله هــای بی جــان هــم بودنــد. »باالی سرشــان 
کــه رســیدیم اصــال چیــزی معلــوم نبــود. معلــوم 
نبــود آدم  هســتند یــا تکــه ای درخــت یا ســنگ. 
و  دیرتــر  کمــی  بــود.«  مــادر  خونــی  همه چیــز 
سراســیمه تر باالی ســر پسرها رســید. پدر یکی از 
پســرها را در آغوش کشــید و مــادر دیگــری را. »با 
ماشین شــخصی راه افتادیم سمت بیمارستان. 

آمبوالنس وسط راه جلویمان آمد.«
از  تعــدادی  و  بــود  شکســته  »عرفــان«  پــای 
انگشــتانش را دیگــر نداشــت. هرچنــد َترکــش 
میــن صورتــش را هــم زخــم زده بــود. امــا حــال 

« بهتــر از دیگــران بــود. پســری ریزنقش  »ســاالر
با چشــم های قهــوه ای که حــاال زیر چادرشــان 
در بســتر آرمیده و دل  نگران برادر و دوستانش 
اســت. »همه چیز در بیمارســتان امام حســین 
تهــران رایــگان اســت. باید خیلــی اینجــا بمانم. 
خــوب  چشــمش  می گوینــد  بردیــم،  مشــاوره 

می شود، اما دست هایش.«

بیمارستان های 15خرداد، شــهید مطهری و 
… پذیرش نمی کنند

زمان ایســتاده بــود. همه چیز برایشــان گنگ 
و ناباورانه بود. در آمبوالنس کنار پسرهایشــان 
نشســته بودنــد و به صــورت خونی شــان خیره 
مانــده بودنــد. دلشــوره قلب شــان را از ســینه 
پزشــکان  تشــخیص  دلواپــس  مــی زد؛  بیــرون 
کــه  همیــن  نــدارد.  هیچــی  »مهــران  بودنــد. 
بچه هــا را دیدنــد، گفتنــد ببریــد ایــالم.« کمــی 
باندپیچــی و مرهــم گذاشــتن بــر ســر و صورتی 

کــه از داغــی میــن ســوخته بــود. »نیم ســاعت 
بیمارســتان امــام حســین مهــران بودیــم، بعد 

رفتیم ایالم.«
دوبــاره ســوار بــر آمبوالنــس راه ایــالم را در پیش 
بــود.  قبــل  از  بیشــتر  دلشوره هایشــان  گرفتنــد. 
چشــم های ورم کــرده پســرها و انگشــتانی کــه بــه 
دســت ها نبودنــد. »ایــالم هــم کاری نتوانســتند 
انجــام دهنــد. ســاعت 2ونیــم شــب راه افتادیــم 
تهران.« 13ساعت پراســترس سهم پدرهایی بود 
که گله را ســپرده بودند به پسرها. »ساعت 10 ونیم 

تهــران. همــان موقــع پذیــرش  صبــح رســیدیم 
کردند.« »عرفان« بیمارســتان امام خمینی ایالم 

بستری شد برای جراحی پایش.
هرچنــد دایــی اش خبر از بــه تاخیــر انداختن 
گفتند نیاز به پیوند پوســت  جراحی می دهد. »
و عضلــه دارد. بچــه فقــط هشــت ســال دارد.« 
»عرفــان« هشــت ســاله، ســه انگشــت دســت 
راســتش را هــم بعــد از ایــن نخواهــد داشــت. 
»بیمارســتان های 15خــرداد، شــهید مطهــری 
و … هیچ کــدام پذیــرش نمی کننــد. می گوینــد 
بماند بــرای شــنبه.« دایی هــم به انــدازه پدر و 
مادر سراســیمه و دل نگــران نورچشــمی خواهر 
بــه  می گویــد  ایــالم  امــام  »بیمارســتان  اســت. 
ضمانــت خودتــان »عرفــان« را ترخیــص کنیــد 

ببرید تهران. مگر شدنی است؟!«

نــه  شــدند،  ک ســازی  پا نــه  مین هایی کــه 
عامت گذاری

»امامعلــی« پــدر »ذوالفقــار فرضی« شــب ها 
اســت.  امیرعلــم  بیمارســتان  میهمــان  را 
»یک جایــی دادنــد بــرای اســتراحت. شــب ها 
کمــی اســتراحت می کنــم و برمی گــردم پیــش 
کــه پایشــان بــه تهــران  .« همــان روز  ذوالفقــار
می شــود.  بســتری   » »ذوالفقــار می رســد 
نمی دانــم  کردنــد.  جراحــی  بعــدش  »روز 
می شــد پیوند زد یــا نــه، از مچ دســت هایش را 
قطــع کردنــد. خــدا را شــکر چشــمش امــا یکــم 
در  امــا  مرداخانــی«  دارد.«  »ذوالفقــار  دیــد 
بیمارســتان فارابی بســتری اســت بــرای مرهم 
گذاشــتن بــر چشــمانش. »چشــم هایش دچار 
مشــکل شــده. یک جراحــی انجــام داده، یکی 
دیگــر هــم بایــد انجــام دهــد.« ایــن را »محمد 
مرادخانــی«  »ذوالفقــار  پــدر  مرداخانــی« 
می گوید، اما با بغضــی که قادر به فروخوردنش 
نیســت. »من برگشــتم مهــران. عمویش پیش 
« مانده.«  مین ها یــادگار جنگ  اند.  »ذوالفقار
کــه پدرهــا از آنهــا شــنیده اند،  یادگاری هایــی 
ندارنــد.  آنهــا  از  ذهنیتــی  هیــچ  پســرها  امــا 
ک ســازی نکردنــد حتی عالمت گــذاری هم  »پا

ندارد.« 

گزارش »شهروند«   از وضعیت 4 کودکی که   در مرز مهران روی مین رفتند

! مینهایبچهخوار
غم و ناباوری آن پنجشنبه 

سیاه هنوز بر دل شان سنگینی 
می کند. غمی که وقت و 

بی وقت اشک به چشمان 
پدرها می آورد. »امامعلی 
« و  فرضی« پدر »ذوالفقار

»عرفان« هنوز گریه هایش بند 
نیامده. چشم به زخم های 

« در بیمارستان امام  »ذوالفقار
حسین تهران دارد و دلواپس 

»عرفان« در بیمارستان 
امام خمینی ایالم است.

یک میلیون و 500هزار هکتار 
در خوزستان، 700هزار هکتار 

در کرمانشاه است. هرچند 
سهم کردستان 150هزار 

هکتار و سهم  آذربایجان غربی 
150هزار هکتار است. در این 
میان ایالم حدود یک میلیون 

و 700هزار هکتار منطقه آلوده 
به خود می بیند. به گفته عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس 

ایالم به تناسب مساحتش 
تقریبا با بیش از 84درصد 
اراضی آلوده روبه  رو است.

ســال 85 بود کــه مرکــز مین زدایــی کارش را 
زیــر نظــر وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
ماموریــت  مرکــز  ایــن  کــرد.  شــروع  مســلح 
مهمــات   و  میــن  میادیــن  خنثی ســازی 
عمل نکرده را به عهده گرفت. هرچند از سال 
ک سازی میادین مین  67 تا 77 مسئولیت پا
بــا ارتش و ســپاه شــد. البتــه از ســال 78 تا 81 
این مســئولیت بــا وزارت کشــور بود و از ســال 
کنــون بــه وزارت دفاع ســپرده شــده. به  82 تا
گفتــه نماینــده ایــالم در مجلــس از ســال 85 
عمــال مرکز مین زدایی کشــور تحت نظر وزارت 
بــود و برخــی شــرکت های خصوصــی  دفــاع 
طــرف قــرارداد آن مســئول اصلــی ایــن مهــم 

بودند.
طبق اعــالم عــراق در طول  8ســاله جنگ،  
ک ایران کاشــته است.  20میلیون مین در خا
ایــران بعد از مصر بــا 22میلیون میــن در رتبه 
دوم قــرار دارد. بــه گفتــه ســارا فالحــی میــزان 

و  میلیــون  چهــار    ، کشــور مناطــق  آلودگــی 
200هزار هکتار اســت. یک میلیــون و 500هزار 
در  هکتــار  700هــزار  خوزســتان،  در  هکتــار 
کردســتان   کرمانشــاه اســت. هرچنــد ســهم 
ســهم  آذربایجان غربــی  و  هکتــار  150هــزار 
150هــزار هکتــار اســت. در ایــن میــان ایــالم 
هکتــار  700هــزار  و  یک میلیــون  حــدود 
گفتــه  منطقــه آلــوده بــه خــود می بینــد. بــه 
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس ایالم 
از  بیــش  بــا  تقریبــا  مســاحتش  تناســب  بــه 

84درصد اراضی آلوده روبه  رو است
تلفات مین؛ 348 نفر جــان  باخته ، 613 نفر 

مجروح
ک ســازی  از ســال 2010 تــا 2018 ایــران بــا پا
بیشــترین  میــن  میادیــن  از  کیلومتــر   623
ک ســازی در جهــان را بــه خــود اختصــاص  پا
داد. البتــه در ســال 2018 اعــالم شــد هنــوز 
ایــران بیــش از صدهزار هکتــار منطقــه آلوده 

گفتــه  دارد، هــم در دریــا، هــم خشــکی. بــه 
نماینــده ایــالم در مجلــس بــرای ســال 1401 
مرکز مین زدایــی به 200میلیــارد تومان اعتبار 
نیــاز دارد. ایــن در حالــی اســت کــه در الیحه 
بودجه تنها 60میلیــارد تومــان در نظر گرفته 

شده  است.
بودجه ای که به گفته فالحی معلوم نیست 
»در  شــود.  داده  تخیصــص  آن  میــزان  چــه 
طول 15 ســال تنها 540میلیــارد تومان اعتبار 
دریافــت کرده انــد کــه بســیار کــم اســت.«  به 
گفتــه عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلس 
از شــهریور 67 تــا دی 1400 حــدود 961 نفــر 
در ایــالم بــا میــن برخــورد کرده انــد.  البتــه از 
و 613  باختــه   نفــر جــان   تعــداد 348  ایــن 
یــا  آن  38قربانــی   « شــده اند.  مجــروح  نفــر 
نظامــی بودنــد یــا میــن روب. 12 نفــر کــودک 
کثــرا  و  60 نفــر هــم زن بودنــد. از ایــن تعــداد ا

روستایی، عشایر و مرزدار بوده اند.«

ده به مین لــو 84درصد اراضی ایالم آ


