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قریب به 34 ســال از پایان جنگ 
هشت ساله ایران و عراق می گذرد. اما 
اینجا، در مرزهای غربی کشور، هنوز 
انگار جنگ ادامــه دارد. هر از چندی 
صدای انفجار می آید، زمین رنگ خون 
می گیرد، خانــواده ای داغدار عزیزش 
می شود و مردمانی با جای خالی عضوی 
در بدن زندگی را سخت تر از قبل ادامه 
می دهند. همین پنجشــنبه، رئیس 
روابط عمومی اورژانس ایالم از انفجار 
مین در مهران خبــر داد. انفجاری که 
طی آن چهار نوجوان ۱3 و ۱4 ساله از 
عشایر و دامداران در منطقه بان چرمگ 

مهران مصدوم شدند.
این اتفــاق هر چنــد تلفات جانی 
در بر نداشــت، ولی نوجوانان حادثه 
دیده با قطع عضو به بیمارســتان امام 
حسین )ع( شهرستان مهران انتقال 

داده شدند.
کمی پیشــتر و در هفته نخست 
دی ماه نیز، انفجــار مین به جا مانده از 
جنگ در شهرستان دهلران باعث جان 
باختن کودک ۱۰ ساله عشایری شد. 
در این حادثه بر اثر برخورد احشــام با 
مین ضد نفر، ترکش حاصل از انفجار به 
سینه کودک اصابت کرد و جان کودک 

بی خبر از همه جا را گرفت.
او تنها کودک قربانی نبود، خرداد 
ماه امســال نیز خبر مــرگ امیررضا 

رضایی مجد دانش آموز عشــایر که از 
کرمانشاه به دهلران کوچ و در مدرسه ای 
ابتدایی در آن منطقه ثبت نام کرده بود و 
هنگام رفتن به مدرسه در اثر انفجار مین 
جانش را از دســت داد، این سوال را در 
ذهن ایجاد کرد که تراژدی پسا جنگ تا 

به کی ادامه خواهد داشت؟ 
بر اساس آخرین آمار تنها در سال 
2۰2۱ در پنــج اســتان آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشــاه، ایالم و 
خوزستان، 47 نفر قربانی انفجار مین 
بوده و بیشــترین قربانیان و بیشترین 
آنها هم در شهرهای دهلران، سردشت، 
و مهران منفجر شــده و بیش از همه 
کودکان، کولبران و عشــایر را از پای 

درآورده  است.
ایــن آمــار در حالــی اســت که 
محمدحســین امیراحمدی، رییس 
مرکز مین زدایی کشور پیش تر گفته 
بود که از 4 میلیون و 2۰۰ هزار هکتار 
منطقه آلوده به مین در این پنج استان، 
فقط 7٩ هزار هکتار منطقه آلوده باقی 

مانده است.
 10 هزار قربانی 

مین های به جا مانده از جنگ
بنابر اعالم مقامات رســمی کشور 
تاکنون بر اثر انفجار انــواع مین های 
باقیمانــده از دوران جنگ بیش از ۱۰ 
هزار نفر در کشــور آسیب دیده اند که 
از این تعداد حدود 3 هزار نفر کشته و 
بقیه زخمی و نقص عضو شده اند. این 
در حالی اســت که پس از پایان جنگ 
فرآیند   مین روبی برای پاکسازی مناطق 

مین گذاری شــده به صورت گسترده 
توسط نیروهای ارتش آغاز شد. 

چندی پیش نیز علی اکبر سلیمانی، 
معاون مهندســی و پدافند غیر عامل 
وزارت دفاع در همین باره گفت: »مرکز 
مین زدایی از بدو تاسیس تاکنون بیش 
از 2 میلیون انواع مین و نزدیک به یک 
میلیون انواع مهمات عمــل نکرده از 
جمله بمب ها، گلوله هــا، خمپاره ها و 
نارنجک ها را کشــف و منهدم و بیش 
از ٩۵ درصــد از اراضی آلــوده به مین 

پاکسازی شده است«.
با این حال به نظر می رسد که همین 
۵ درصد از اراضی آلوده به مین هم کافی 
است که اخبار ریز و درشت مرگ و نقص 

عضو شهروندان کشور را رقم بزند.
کدام مناطق آلوده اند؟

طبق برآورد کارشناسان مساحت 
مناطق آلوده بــه مین های باقی مانده 
از جنگ در کشور چهار میلیون و 2۰۰ 

هزار هکتار برآورد شده است.
یک میلیون و 7۰۰ هــزار هکتار از 
این اراضی در استان ایالم، یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار هکتار در استان خوزستان، 
7۰۰ هزار هکتار در اســتان کرمانشاه 
هســتند و اســتان های کردستان و 
آذربایجان غربی هر کــدام ۱۵۰ هزار 

هکتار اراضی آلوده به مین دارند.
بنا به روایتی حدود ۱6 هزار مین در 
پنج استان غربی کشور در دوران جنگ 
در زمین کاشته شد که بالفاصله بعد از 
جنگ، در چندین مرحله پاکسازی آن 
آغاز شد. این در حالی است که در برخی 

دیگر از گزارش ها آمده است که تخمین 
زده می شود که تنها ارتش بعث عراق در 
دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱2 تا 
۱6 میلیون مین در اراضی به وسعت 42 
هزار کیلومتر مربــع از خاک ایران کار 

گذاشته باشد.
سختی های مین روبی

بهنام صادقی، کارشناس مین های 
جنگی به ایلنــا گفته بــود: »در ابتدا 
پاکســازی ها مدتی زیر نظر ســتاد 
بازسازی و نوسازی مناطق جنگی بود 
و از سال 83 کار پاکسازی به ترتیب به 
وزارت کشور، مرکز مین زدایی و وزارت 
دفاع واگذار شد و بعد طی تصمیمات 
مسئوالن کشوری قرار بر این شد که 
معاونــت مهندســی وزارت دفاع کار 
پاکســازی را به صورت تخصصی به 

اتمام برساند«.
به گفته او کار پاکسازی بخش های 
بسیاری از زمین های آلوده به مین در 
یک دوره طوالنی از سال 67 تا سال 83 
انجام شد و از سال 83 مراکز مین زدایی 

دوره جدیدی را آغاز و حتی مناطقی 
که قبال نیز پاکسازی شده بود را دوباره 
به صورت تخصصی پاکسازی کردند. 
با این حال بنــا به آخریــن اظهارات 
هنوز ۵ درصد زمین های آلوده به مین 

پاکسازی نشده است.
اما در این ســال ها فرسایش خاک 
و باران و برف و زلزله سبب شده است 
که مین ها به اعمــاق زمین فرو روند و 
پیدا کردن آنها با دستگاه های متداول 
مین یابی قابلیت کشف و خنثی سازی 
نداشته باشد. این مین ها بیشتر در نقاط 
کوهستانی و دره ها قرار دارند و همین 
موضوع کار را برای تیم های مین یابی 

سخت و گاهی غیرممکن کرده است.
مین  و تغییر شیوه زندگی

شــاید تصور این باشــد که وجود 
مین ها، تنها موجب بروز حادثه جانی 
برای شهروندان می شود، اما واقعیت این 
است که سوای حوادث دلخراشی که 
خیلی اوقات قربانی آن کودکان بوده اند، 
وجود این مین ها، نه تنها شیوه زندگی 
مردم این مناطق را تغییر داده که آنها 

را بیش از پیش گرفتار فقر کرده است
در دوران جنگ، مین ها چنان اراضی 
کشــاورزی و مناطق مسکونی مردم 
مرزنشــین را آلوده کرد که بسیاری از 
روستاییان پس از پایان جنگ تحمیلی 
و بازگشت به خانه هایشان، دریافتند که 
این مناطق به شدت به مین  آلوده است 
و آنان قادر نیستند تا در خانه های سابق 
خود زندگی کنند. همچنین آلودگی 
زمین های کشــاورزی باعث شــد تا 
ساکنان این مناطق مرزی، نتوانند به 
زندگی سابق خود بازگردند و کشاورزی 

را از سر بگیرند.
همچنین این مین ها چنان دشت ها 
و مراتع مناطق مرزی آلوده کرده اند که 
دامداری و زندگی عشایری بخشی از 
مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داد. 
به طوری که دامپروری در این مناطق، 
سال ها است که با اختالل های جدی 
مواجه شده است. چوپان های مناطق 
مرزی همواره باید مراقب آن باشند که 
دام های آنان وارد اراضی آلوده به مین 
نشوند تا از هرگونه حادثه در امان بمانند. 
این مســئله به عنوان خطری جدی، 
زندگی عشایر کوچ رو در مناطق مرزی 
را نیز تهدید می کند، به ویژه که عشایر 
زندگی کوچ رو دارند و در بســیاری از 
مواقع مناطق تــردد آن ها در نزدیکی 

مناطق آلوده به مین قرار دارد.
همین موضوع سبب شده خیلی از 
این کوچ نشینان تبدیل به یکجانشینان 
بدون شــغلی شــوند که حال با فقر 

درگیرند یا کولبری می کنند.
 کولبران؛ در معرض

 مین های کشف نشده
گفته می شود یک درصد اراضی باقی 
مانده از مین های جنگی شامل مناطق 
صعب العبور کوهستانی اند که دسترسی 
به آنها بسیار دشوار است. مین ها در این 
مناطق در شیب ها، پرتگاه ها، باتالق ها، 

مرداب ها، نیزارها و ماســه زارها قرار 
گرفته  یا در عمق زمیــن فرو رفته اند. 
درست مناطقی که محل عبور و مرور 
کولبران در مناطق مرزی غرب کشور 
اســت. افرادی که اغلب آنها به دلیل 
همین مین ها کشــاورزی و دامداری 

خود را از دست داده اند.
کولبران که عمدتا ساکنان مناطق 
فقیرنشــین اســتان های آذربایجان 
غربی، کردستان و کرمانشاه هستند 
و برای تامین نیازهای زندگی مجبور 
به داد و ســتد در مناطق مرزی و گذر 
از راه های صعب العبور کوهســتانی 
هستند، یکی از بزرگترین گروه های 
قربانی مین های کشف نشده را تشکیل 

می دهند.
بنابر آمارهای منتشــر شده پنج 
درصد از آمار مــرگ و میر کولبران به 

دلیل انفجار مین هاست.
مین و آمار باالی نقص عضو

اما عالوه بر افرادی که بر اثر انفجار 
مین  جانشان را از دست می دهند، گروه 
زیادی نیز دچار قطع عضو می شوند و 
تا آخر عمر باید با هزینه های سنگین 

خرید تجهیزات توانبخشی سر کنند.
این در حالی اســت که تا سال 7۰ 
هیچگونه ماده قانونی برای مصدومین و 
جان باختگان براثر انفجار مین های باقی 
مانده از جنگ تحمیلی تعیین نشده بود.

بعدها نماینــدگان مجلس الیحه  ای 
را با نام »کمیســیون ماده 2« تصویب 
کردند که در آن استانداری ها موظف به 
تشکیل کمیسیون پرونده جانباختگان 
و مصدومان ناشی از انفجار مین های 
جنگی شدند تا با بررسی اعضای این 
کمیسیون و چنانچه حادثه دیدگان 
ناشی از انفجار مین های جنگی دارای 
شرایط الزم باشند و با رعایت قانون، در 
شمول خدمات حمایتی دستگاه های 
ذیربطــی چون بنیاد شــهید انقالب 
اسالمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان 
انقالب اســالمی و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( قرار گیرند. این در حالی 
است که برخی از قربانیان این حوادث 
یا خانواده های آنها در این سال ها از عدم 
تعلق این سهم در خصوص آنها شکایت 

داشته اند.

نقص عضو شدید چهار نوجوان به دلیل انفجار مین در مهران

اینجنگهیچگاهتمامنمیشود!

روایت

۱8 دی ۱3٩8 مصادف بــا 8 ژانویه 2۰2۰، 
خبرگزاری ها از ســقوط هواپیمای بین المللی 
اوکراین خبر دادند که ســاعت 6:۱٩ صبح به 
مقصد کی یف از فرودگاه امام خمینی تهران به 
آسمان پرید. ســقوطی که هر چند در روزهای 
اولیه آن را به دلیل نقص فنــی هواپیما عنوان 
کردند، اما بعدتر مشخص شد هدف شلیک دو 

موشک پدافند هوایی ایران قرار گرفته است. 
در پی این حادثه همه ۱76 سرنشــین این 
پرواز جان باختند و بســیاری از ایرانیان از این 

حادثه تلخ شوکه شدند.
دو سال پس از آن روز تلخ، خبرگزاری ایسنا، 
گزارشی از زبان خبرنگاری منتشر کرده است 
که در آن روز شــاهد بقایای سقوط هواپیما در 

اطراف تهران بود: 
»مات و مبهوت بودم. می دیدم و نمی دیدم. 
راه می رفتم و روی زمین نبودم. سردم بود و تب 
داشــتم ... روی دیوار، رد خون بود و روی زمین 
رگه هایی از آدم! همان زمین پهناوری که برایش 
مقدر شده بود تا جان های عزیز پرواز 7۵2 را در 

آغوش بگیرد ... همان زمین پهناوری که به یکی 
از کابوس های شبانه ام بدل شده!

چشمان عروس در عکس های پخش شده 
روی زمیــن، می خندید. زمیــن، هم رنگ آن 
رژلب  قرمز شده بود و آسمان مثل آن خط چشم ، 

سیاه بود.
باید گریه می کردم؟ بایــد می ماندم؟ باید 

می رفتم؟ باید خبر فاجعه را می دادم؟
راه ارتباطی بین چشم و مغزم را از دست داده 
بودم. هیچ چیز منطقی نبود. چرا باید کاله یک 

نوزاد اینجا باشد؟
این کفــش بچگانه قرمز وســط این ناکجا 
آباد چه می کند؟ صورت عروســک فیل آبی رو 
به خاک بود و ســیگارهای وینستون الیت که 
باید نخ به نخ دود می شدند تا غم غربت را یا یک 
کام عمیق بشــویند و ببرند، حاال یک جا آتش 

گرفته بودند.
از دور، جلیقه نجات زردرنــگ هواپیما که 

صحیح و سالم مانده بود، پوزخند می زد.
کتاب هــای پرپرشــده، مثــل پرندگان 

تیرخــورده، در خاک و گل دفن شــده بودند. 
روی جلد یک کتاب را خواندم: »فارســی دوم 
دبستان«. از فکر مهاجری که می خواست زبان 
مادری اش را در آن سر دنیا زنده نگه دارد و حال، 
پیکر بی جان خودش در یک کیسه  سبز زیپ دار 

بود، بند بند وجودم می لرزید.
 به روزهای آخر فکر کردم. به دستی که یک 
تکه نان سنگک را داخل چمدان گذاشته بود و به 
بسته گزی که برای زنده نگه داشتن طعم وطن 
برداشــته شــده بود. به همان دستی که پیش 
چشمم بود و هنوز هم تصور می کنم صاحب آن، 
کدام چهره بی گناه عکس های به جا مانده است!

به ســاعات آخر فکر می کــردم. به لب های 
خندان دختری که عروس شده بود و چشم های 
امیدوار پســری که برای ســاختن آینده اش 
جنگیده بــود. به پدری که در فــرودگاه، هنوز 
فرزنــدش نرفتــه دلتنگش بود و مــادری که 
دیوارهای فــرودگاه امام )ره( شــاهد بغض و 

اشکش بودند.
به دیوار رسیدم. کســی پشت سرم فریاد زد 

و دســتور توقف داد اما انگار من صاحب پاهایم 
نبودم. پرت شدم وسط سیاهچاله ای که قدرت 
درکم را گرفته بود. پیکرها کنار هم چیده شده 
بودند. صدای فریاد مرد پشت سرم بلندتر شد و 
من تندتر راه رفتم. شروع به شمردن کردم؛ یک 
پیکر، دو پیکر، ۱۰ پیکــر، ۵۰ پیکر ... می گویم 
پیکر ولی فقط اسمش پیکر بود؛ استخوان هایی 
بود سوخته و گوشت هایی پراکنده در دشت. باید 
بغلشان می کردم. دست عروسک ها را در دست 
بچه ها می گذاشتم و وسایل هر کس را تحویلش 

می دادم تا برگردد خانه.
حاال مرد صاحب صدا روبه رویم ایستاده بود. 

فریاد می زد اما من هیچ چیز نمی شــنیدم. در 
بهت چشمان وحشت زده اش غرق شده بودم. 
به آن طرف دیوار هلم داد. صدای گریه شنیدم. 
پیرمردی نشســته بود بین عروسک ها و گریه 
می کرد. پسر برادرش در پرواز بود. صدای گریه 
شنیدم. مرد جوانی پشت نرده ها ایستاده بود و 
برای خواهرش ضجه میزد. بازمانده ها رسیده 
بودند. از رویشان خجالت می کشیدم. هنوز هم 
بعد از دو سال خجالت می کشم و بوی آن تن های 

تنهای سوخته از مشامم بیرون نمی رود.
انگار من هم در آن پرواز بودم؛ همان پروازی 

که ۱76 کشته و یک ایران، زخمی داشت ...«

به بهانه دومین سالروز سقوط هواپیمای اوکراینی

پروازی که 1۷۶ کشته و یک ایران، زخمی داشت 

شاید تصور این باشد که 
وجود مین ها، تنها موجب 

بروز حادثه جانی برای 
شهروندان می شود، اما 

واقعیت این است که سوای 
حوادث دلخراشی که خیلی 

اوقات قربانی آن کودکان 
بوده اند، وجود این مین ها، 
نه تنها شیوه زندگی مردم 

مناطق جنگی را تغییر 
داده که آنها را بیش از پیش 

گرفتار فقر کرده است

بنابر اعالم مقامات رسمی 
تاکنون بر اثر انفجار 

مین های باقیمانده از دوران 
جنگ بیش از 10 هزار نفر در 
کشور آسیب دیده اند که از 
این تعداد حدود 3 هزار نفر 
کشته و بقیه زخمی و نقص 

عضو شده اند
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۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه 
برای طرح افزایش جمعیت 

نماینده مجلس شورای اسالمی از میزان بودجه 
مصوب برای طرح تعالی جمعیت و خانواده خبر داد.

محمدحسن آصفری، گفت: ۱٩ هزار میلیارد 
تومان در این حوزه مصوب شده که امیدواریم این 

مهم اجرایی شود. 
    

 کاهش ۳۰ درصدی مصرف 
شیر و لبنیات در دو سال اخیر

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: 
به دلیل تبعات اقتصادی کرونا و افزایش قیمت مواد 
غذایی و تورم، میزان مصرف شیر و لبنیات حدود 3۰ 

درصد در سفره مردم کمتر و یا حذف شده است.
به گزارش ایلنا، زهرا عبداللهی گفت: باید برای 
شیر و لبنیات یارانه تخصیص داده شود که مردم به 
خصوص دهک های درآمدی پایین قادر به خرید و 
مصرف شیر و لبنیات باشند، در سال های گذشته 
یکی از پیشنهادات و درخواست های وزارت بهداشت 
بوده و هست. اما متاسفانه چندان جدی گرفته نشده 
و در شرایط فعلی که ممکن است افزایش قیمت شیر 
و لبنیات در سال های آینده تا 6۰ درصد باشد و حتماً 
از سفره تعداد بیشتری از مردم حذف می شود، در نظر 
گرفتن یارانه به هر شکلی که می تواند یارانه نقدی، 
بن کارت و غیره باشد، به خصوص برای دهک های 

درآمدی پایین باید عملی شده و اجرا شود.
    

 توضیحاتی درخصوص
 اعزام قطار متروی تهران به قم 

مدیرعامل شــرکت 
بهره بــرداری متــرو به 
حواشی خبر اعزام قطار 

مترو به قم پاسخ داد.
به گــزارش ایســنا، 
مهدی شایســته اصل، درباره چرایی اعزام یک رام 
قطار برای متروی قم گفت: بر اســاس اساسنامه 
شرکت بهره برداری مترو این شرکت می تواند برای 
ارائه خدمات فنی و مهندســی به کمک شهرهای 
دیگر رود که می تواند جذب درآمــد هم برای این 

شرکت داشته باشد.
وی با بیان این که برای قم یک رام قطار سه واگنه 
درنظر گرفته شده اســت که به مدت 3۰ روز برای 
تست گرم وسرد مترویشان به آنها قرض می دهیم، 
گفت: این اقدام بر اساس درخواست رئیس جمهور و 
با دستور مساعد شهردار تهران انجام می گیرد، گفت: 
ما بر اساس اساسنامه و قواعد حقوقی باید وارد مذاکره 
با استانداری و شهرداری قم شویم و هنوز پای میز 
مذاکره نیامده اند اما باید قراردادی ببندیم. ما باید 
تضامین الزم را از استانداری و شهرداری قم دریافت 

کنیم تا منافع مردم شهر تهران حفظ شود.
    

 خسارت میلیاردی سیل
 به آثار تاریخی هرمزگان

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی هرمزگان گفت: متأسفانه بارش 
باران های شدید 8۵ میلیارد ریال خسارت به بناهای 

تاریخی استان وارد کرده است.
به گزارش ســهراب بناوند بیان داشــت: 8 اثر 
تاریخی استان به دلیل بارش باران شدید و جاری 

شدن سیالب، آسیب و خسارت دیده اند.
    

 عضو اتاق بازرگانی تهران:
اروپا سال هاست محصوالت 

کشاورزی ما را نمی خرد
عضو اتــاق بازرگانی 
تهران گفت: موضوع باقی 
مانده سموم در محصوالت 
کشــاورزی، موضــوع 
جدیدی نیست و بسیاری 
از کشورها از سال ها قبل نسبت به محصوالت ایرانی 
ســخت گیری های جدی دارند.به گزارش ایسنا، 
احمدرضا فرشچیان گفت: به تدریج کشورهای تراز 
اول اروپایی نظیر آلمان، فرانسه سوئیس و انگلستان، 
و بعدا کشورهای اروپای شرقی نیز از حجم مبادالت 

خود با ایران کاستند.
    

 طرح بسیج برای ساخت
 »محله اسالمی« در کشور 

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین از ساخت 
۱۱هزار »محله اسالمی« از سوی این نهاد تا پایان 

سال آینده خبر داد.
به گزارش ایرنا، غالمرضا سلیمانی گفت: به طور 
متوسط ۵۰ هزار محله در کشــور وجود دارد که با 
اجرای طرح محله اسالمی در حدود ۱۱ هزار محله 
می توان یک پنجم محالت کشور را در مسیر فراهم 
کردن بستر حضور هر چه بیشتر مردم و تحقق دولت 

اسالمی قرار داد.

از گوشه و کنار


