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 تاریخچه مین 

 
Mina به معناي  نیمvein of ore  که از مصدر خارج کردن مواد معدنی از زمین گرفته

ودربعضی انواع که برای  یانفجار جنگی است که  سالحارزانترین شده است 

مثل مرزها  ژهیومکان های حفاظت از  یبرا هشداربکارمیروند احتراقی تولید شده اند و

 ی( و در دو نوع کلیمحدود کردن حرکت دشمن )در مناطق جنگ ایوپایگاه های نظامی 

ساخته شد وهرروز بر پیچیده گی درساخت این جنگ افزار افزوده میشود  ،ییایو در ینیزم

هم اکنون در سوریه وافغانستان مین های موسوم به بچه کش یافت شده اند که  کمپانی های 

ن ها را در اشکال رنگی ومتنوع میسازند وباعث جلب توجه کودکان میشود ساخت مین می

 وقربانیان این نوع تنوع رنگ وشکل اغلب کودکان هستند .

 (Baby killer 

 تصویر 

 

که  یگردد، زمان یسالح به رم باستان بازم نیا نینخستشکلهای از انسان ها  استفاده سابقه

کف پا کنده و در آنها  کیبه اندازه  یکوچک یبر سر راه دشمنان حفره ها یرومجنگجویان 

ها در  ییاروپا بعدها پوشاندند. یحفره ها را م یکردند، سپس رو یپر م زیت یها خیم

به نام  یچهار شاخ یها خیو داخل آنها م هکند یکوچک یگودال ها یقرون وسط

  .ل کندتا حرکت صفوف دشمن را مخت ختندیر یم« کالتروپ»

چین در « شو» یاز پادشاه «انگیژوگ ل»به نام  یشخص ،چینی  یخیمتون تار هیپا بر

را  کوزه ای که غشای سفالی داشتند  ینیزم یها نیاز م ی( گونه ایالدی)قرون سوم م
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 نیها از م ینیاز استفاده چ یحاک زین یگریداشتند. متون د یانفجار تیاختراع کرد که قابل

  .هستند الدیم زپس ا 1277حمالت مغول ها در سال  هیعل یانفجار ینیزم یها

را  نیاز م یموفق شد گونه مدرن تر نگیسلسله م ،یالدیپانزده م ایحدود قرن چهارده  در

که برای ازپای انداختن سواره نظام ردیشد، به کار گ یکه با پودر سنگ و باروت ساخته م

 {1}بکار میرفت 

مهندس  کی( ایباوار ایالتشهر آگزبرگ )جنوب آلمان، اواخر قرن پانزدهم میالدی در در

را اختراع کرد  «نیفالدرما»موسوم به  یانفجار نیم ینوع مرمانیبه نام ساموئل ز ینظام

 یکاربرد گسترده ا 19تا اواخر قرن  نیگونه م نیداشت. ا یادیز اریبس یکه قدرت انفجار

، انقالب 18اروپا در قرن  یداخل یتوان به جنگ ها یداشت که از جمله موارد استفاده آن م

  .( اشاره کردکایآمر ی)استقالل طلبان( و جنگ شمال و جنوب )جنگ داخل کایآمر

مدرن بودند  اریبسمکانیزم مکانیکی ضد نفر که به لحاظ  یانفجار یها نینوع ماولین 

ساخته  18۶2در سال « تاون ورکی»نبرد  انیدر جر نزیر لیژنرال گابر یروهایتوسط ن

انفجار کنترل شده  تیمجهز بودند و از قابل )چاشنی الکتریکی(یبرق وزیها به ف نیم نیشد. ا

اول  یبودند. ارتش آلمان در جنگ جهان ار( برخوردیاپراتور خود یروی)از راه دور و با ن

  .را ارائه کند وزداریف یها نیم نیاز ا یمدرن تر بسیار  یموفق شد طراح ها

شدند که  ینیزم یها نیاز م یدست به کار ساخت نوع زیها ن یسیانگل نیروهای  مقابل در

نابودکننده حاصل از انفجار، شمار  یرویتوانست عالوه بر ن یبود و م یسم یگازها یحاو

تا  یها آن قدر باال بود که شورو نیم نیا یبیتخر یرویاز سربازان را مسموم کند. ن یگرید

 دیتول یدر ادامه راه را برا ییایمیش یها نی. مدیورز یآن مبادرت م دیتول به زین 80دهه 

 یساخته م کایو آمر ایتانیهموار کردند که در حال حاضر در ارتش بر یهسته ا یها نیم

  .ولی گزارشی از استفاده مین های هسته ای درجای دیده نشده است شوند

باتوجه به اینکه بیش از سیصد وچهل نوع مین در دنیا وجود دارد که به سربازان همیشه 

 بیدار معروف شده اند

 (Soldier that never sleeps) 

هستند که TNTساده ترین وپرکاربرد ترین مین ها فقط شامل مواد منفجره ارزان قیمت مانند 

واگر در عمق بیشتری قرار بگیرند سانتی متری خاک بکارگذاشته میشوند 20الی  10در 

ولی در اثر گذشت زمان ممکن است تا عمق خاصیت مخرب انها کاهش پیدا خواهد کرد .

 بیش از چند متر جابجاشوند که باز هم میتوانند تا سالها خطرساز شوند 
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   مهمات منفجرنشده وضایعات جنگی

UNEXPLODED ORDNANCE (UXO 
مهمات منفجر نشده جنگي شامل انواع و اقسام مواد منفجره اي هستند كه در میدان جنگ از 

این مهمات شامل گلوله ها .آنهااستفاده مي شده اما پس از جنگ از آن محل خارج نشده اند

این نوع مهمات به منظور دده ، گلوله هاي توپ و غیره مي شو،نارنجك هاي عمل نكر

باقی خواهند ماند انفجار در هنگام استفاده طراحي شده اما گاهي عمل نكرده و در محل 

از جنس فلز بوده كه  مهمات عمل نكرده در شكلها ،سایز ها و انواع مختلفي هستند عمدتا

 رهنگام انفجا

رب تر از مینها مهمات عمل نكرده عمدتا مخدتركش را در محیط پراكنده مي كنن قطعات

یا یك گلوله خمپاره معمولي تا  )متري و 1000هستند مثال یك بمب منفجر نشده تا شعاع 

نكته مهم این است كه مهمات عمل نكرده خصوصا نارنجك متري كشندگي دارد. 300شعاع 

هستند، كودكان معموالً آن را از كمربندشان آویزان اراي جذابیت از جهت كنجكاوي بچه هدا

د تا دوستانشان تحت تاثیر آنها قرار گیرند.بچه هاهمچنین مي دانند كه باید ضامن آن را میكنن

.ویا به علت فقر مادی از این بقایای انفجاری برای کسب درامد بكشید تا انفجار آن را ببینند

ی در بین کودکان وفروش ضایعات اهن والمونیوم استفاده میشود که در موارد بسیار زیاد

 ث خسارات جبران ناپذیری شده است.عوزنان با

 

 کشورها وکمپانی های تولید کننده مین

  
سیب هایی که مین های زمینی به افراد وارد میکردنند کشورها را برانداشت که قوانین آ

در کشور  1977ومقراراتی را برای منع بکار گیری مین های زمینی بکارببرند که در سال 

رسید که به کنوانسیون  کشورهای عضو سازمان ملل به امضاکانادا معاهده ای بین بیشتر 

 ف شد واتاوا معر
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 کنوانسیون اوتاوا

 

(MBT)  نمی یمنع بکارگیر یمعاهده 

 : توجه

 ، انبار ، تولید یبکارگیر یاین کنوانسیون شامل منع کامل درباره  

 رضدنف یانتقال مین ها (APMs) انهدام و یبرا یبعنوان وسیله ا یحت

 این کنوانسیون ۵باشد. بند  یتخریب م (APMBC) با اهداف همراستا

 یالزامات تخریب مین ها یعملیات مین زدای یبین الملل یاستانداردها

 ضدنفر (APMs) خواسته ۶کرده است. دربند  یدرمحل میدان مین معرف را

 تعیین دقیق محل مین یبرا یتا طبق این کنوانسیون اقدامات شفاف ساز شده

 الزم به یشده انجام پذیرد وآگاه یشده یا احتماال مناطق مین گذار یرگذا

.در ادامه کاستی های این بند از کنوانسیون اتاوا برابر با استاندارد داده شود یمحل جمعیت

 .سازی های بین المللی در مناطق الوده به مبن ایران توضیح داده خواهد شد 

کشور عضو سازمان ملل در این 31کشور در دنیا به این معاهده پیوسته اند و162تا اکنون 

کشور به ساخت مین مبادرت ورزیده و به  17کشور  31معاهده نیستند و از بین این 

 کارمیبرند 

در میان سه کشور اول الودگی در دنیا به ترتیب مصر ایران و افغانستان مصر و ایران 

 اوا نیستند عضو معاهده ات

 

 عمده ترین تولید کنندگان مین در جهان کمپانی های چند ملیتی مانند غول اقتصادی امریکا 

General Electeric ویا شرکتFiat ایتالیا و یا کمپانیTecnovar باز هم ایتالیای که

ساالنه صدها ملیون دالر سود را تنها از راه ساخت مین وفروش ان به جنگ ساالران 

 {2}عایدشان میشود 

نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای حقوق بشر و قدرت البی های متعلق به این 
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کمپانی ها در جهان سیاست کار را برای فعاالن حوزه منع بکارگیری مین ها را سخت کرده 

اند .قدرت این کمپانی ها ودولت در سطح بین المللی از فعالین ضدمین وحتی سازمان های 

ر این رابطه فعالیت میکنند بیشتر است و بیشتر بودجه این سازمان ها را همان که د

کشورهای سازنده مین تامین میکنند واین باعث کردیده که زبان انتقاد این سازمان های غیر 

 دولتی نسبت به این کشورها و کمپانی ها کند تر باشد .

ده ترین کشورهای دنیا: مصر کشور مستقیم درگیر تبعات مین هستند از الو 80بیش از 

.ایران افغانستان عراق برمه الئوس موزامبیک کلمبیا قبرس نپال بوسنی کراوسی نپال 

 {3}وسری النکا را میشود نام برد 

آمار دقیقی از تعداد مین های کاشته شده ویا در انبارهای نظامی وجود ندارد ولی تخمین زده 

  کره زمین را تهدید میکنند . ملیون مین در جهان ساکنین200میشود تا 

 

 خطرات مین وصدمات انفجار مین بر افراد 

 

 

در انفجار مین عمده اسیب ها به افراد را در قسمت های تحتانی بدن صورت میگیرد مگر 

درمواردی که شخص به دستکاری مواد منفجره ومین میپردازد قفسه سینه و اندام فوقانی 

 ند .وچشمها در معرض اسیب قرار میگیر

عمده اسیب ها در تحقیات انجام شده بر جامعه هدف که شامل صد تن از مصدومان مین در 

 استان الوده به مین وگلوله های عمل نکرده بوده به ترتیب ذیل بوده است  5

 

 _قطع  پاها واسیب شدید اندام تحتانی در حالت ایستاده 1

 

 مین  آسیب دست وصورت به علت دستکاری یا افتادن بر روی_2

 

 _زخمهای ناشی از ترکش ها 3

 

 _سوختگی ناشی از حرارت انفجار 4

 

 ptsd_عوارض ناشی از موج انفجار واسترس بعد از حادثه 5
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در این کتابچه بیشتر به ابعاد زندگی مصدومین و قربانیان مین در بعد از انفجار پرداخته 

 وسعی بر پیشگیری برای حوادث بعدی میباشد 
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ملیون 4استان الوده در شمال غرب غرب و جنوب غرب کشور مساحتی بیش از  5در 

ملیون 20هکتار الودگی به مین و مهمات عمل نکرده وجود دارد که بنابر تخمین بیش از 

ساله بین ایران 8تیر مین در این مساحت الودگی وجود داشته است که بعد از پایان مخاصمه 

بعد از جنگ بصورت ملیتاری و در ادامه بصورت سازمان  وعراق کارپاکسازی در سالهای

 یافته ودر قالب نهاد ملی مین یعنی مرکز مین زدایی ادامه پیدا کرد . 
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 uxoمناطق زرد رنگ مناطق آلوده به 

 و مناطق صورتی رنگ مناطق الوده به مین
 نقاط قهوه ای پایگاه های موردی الوده به مین  
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بنابر امار وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران که برای اولین بار توسط نگارنده انتشار 

تا کنون در هرپنج استان براثر انفجار  1367هزار قربانی مین از سال 8پیدا کرد بیش از 

 مین کشته وزخمی شده اند 
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 استان  5نمودار کلی قربانیان مین در هر

 1390انتهای سال ازپایان جنگ تا 
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 آموزش خطرات مین 
 

 

 

 

 

 

 

پروسه پاکسازی مین تنها به مین روبی محدود نمیگردد "بلکه انسانها و جوامع آنها را تحت 

 ثاثیر الودگی مین های زمینی و مهمات بجا مانده از جنگ قرار میدهد 

هدف عملیات مین زدایی کاهش خطرات ناشی از انفجار مین های زمینی و مواد منفجره بجا 

مانده از جنگ است تا جایی که مردم تحت خطر بتوانند زندگی بدون ترس از انفجار مین را 

داشته باشند وفعالیت های اقتصادی .اجتماعی .وبهداشتی در پایین ترین سطح از استرس 

وبقایای جنگی را براورده نموده و نیازهای قربانیان احتمالی انها  ناشی از انفجار مین

 شناسایی گردد .وبرای رسیدن به این مطلوب عملیات پاکسازی بغیر از پروسه مین زدایی 

گروه دیگر را فعاالنه در کار  5الزم است که نهاد ملی مین هرکشور الوده در کنار این کار 

 پاکسازی داشته باشد 

 

 طر مین_آموزش خ1

  

_مین روبی بشر دوستانه بطور مثال :شناسایی مین ومواد منفجره بجا مانده از جنگ نقشه 2

 برداری .عالمت گذاری مناطق الوده و پاکسازی 

 

 ایشان_کمک به قربانیان انفجار مین از جمله اسکان وساماندهی دوباره 3
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 _تخریب مهمات انبار شده 4

 

 مین های ضدنفر  _موضع گیری در برابر بکارگیری5

 

فعالیت های دیگری نیز برای رسیدن به یک جامعه مطلوب وعاری از مین وپشتیبانی از 

پنج فعالیت مربوط به عملیات مین زدایی نیاز میباشد از جمله ارزیابی وبرنامه ریزی تجهیز 

 قوا واولویت بندی منابع .مدیریت اطالعات ودایر کردن سیستم اطالعات یکپارچه خطر مین

و قابل دسترس بودن آن و ارتقا سطح مهارت های انسانی در رده مدیریت و افراد آموزش 

 QCو  QAدهنده .مدیریت کیفیت یا 

 ودر نهایت بکارگیری تجهیزات به روز شده وایمن بر طبق استانداردها 

 

 1۶تحت نظارت  یکامل و مدون نیدرجهان، قوان نیم نیادیم یپاکساز اتیدر روند عمل

 دهینام (IMAS) مسیشده است که به اختصار آ نیکننده و ناظر تدو یسازمان پاکساز

و  ردیگ یآن را در برم یتا انتها یکار پاکساز یاز ابتدا یادیز یها که شامل بخش شود، یم

  نیم اتی.عملکنند یاستفاده م یقرارداد یاستانداردها نین از ایآلوده به م یتمام کشورها

تخصص  نیو واژگان منحصر به ا یالملل نیب یاستانداردها یدارا ،یمانند هر تخصص یروب

 است

IMAS نیاز خطرات م یرسان یبخش مربوط به آگاه نیا ییزدا نیم اتیعمل یها استاندارد ای 

 MRE را در  IMAS-08/50 نیدر هر کشور الوده به م ینهاد مل اریو در اخت یگردآور 

موظف شده؛  نیم یاستانداردها، به طور مشخص نهاد مل نیا حیتشر قرار داده شده است. در

 یدر راستا نهیعملکرد به ی و نحوه یاطالعات تلفات انسان ی کننده یآور و جمع گر هیارا

و کامل آن  یکل یابیارز ندیو فرآ (MRE) نیاز خطرات م یرسان یجامع امر آگاه شبردیپ

 یرسان یو توسعه سازمان آگاه یابیتر و نظارت و ارز گسترده یا برنامه یاطالعات را برا

استاندارد ها  نیا رانی. در اردیبار به کار گ کی یبه طور مداوم و نه برا نیاز خطرات م

 نیاز ا یکننده اطالع یپاکساز یاز گروها کی چیمتاسفانه ه یشده است ول یساز یبوم

( ی)نظام یتاریلیم یرا که مبنا یار پاکسازاستاندارد ها ندارند و طبق روال معمول خود ک

شده است و در بخش  یپاکساز تیفیامر باعث عدم دقت الزم در ک نیو هم برندیم شیدارد پ

 نیدر دستور کار مرکز م ییاستاندارد ها جا نیعمال ا زین نیم ینهاد مل یمدن یها تیمسئول

 : ندارند به طور مثال ییزدا
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( بخش آموزش، اطالعات و 0/8.050)استاندارد  مسیآ یپاکساز یاستانداردها در

در نظر گرفته است.  نیمناطق آلوده به م نیرا در جهت آموزش ساکن یادیز یراهکارها

 است؛ لیبه شرح ذ نیقوان نیچند بخش از ا

 

داشتن اطالعات  ن،یدر آموزش خطرات م ازهاین یابیهدف از ارز ازها؛ین یابیارز .1

قانون  نیاست. در ا نیآموزش خطرات م یبرا یگذاشتن همگان اریو در اخت یضرور

 (UXO) عمل نکرده یها گلوله ایمانده از جنگ  یو مواد منفجره به جا نیم یخطرات محل

شامل  هی. اطالعات اولردیقرار گ دیبا یآموزش انیمرب ایدهندگان  آموزش یابیتحت ارز

 ستیبا یامر م نیو ا شود؛ یم یآور از سطح منطقه جمع میاست که به طور مستق یاطالعات

و  ییهدف نها یبرا نهیو پاسخ به ازهاین تیدرباره اولو مات،یاخذ تصم یبرا یمبنا و اساس

 زده، نیفرد ساکن مناطق م کیمثال  طورکند. به  جادیرا ا ندهیآ ینظارت ،یدانیم یها تیفعال

 نیادیم شیآرا یبه چگونگ یو بهتر از هر کسوآمد است و ا هر روزه در آن منطقه در رفت

 یافراد به خوب نیا لیاز پتانس جهیآن وارد است و در نت ییایمختصات جغراف یو حت نیم

 ییزدا نیم اتیعمل یلنهاد م یها تیقانون مسوول نیا گریاستفاده نمود. در بخش د توان یم

(NMAA) شرح داده شده است یبه خوب 

 

 دهد؛ یدر قبال شهروندان را شرح م نیم یقانون مسوول بودن نهاد مل نیا یها تبصره در

 

و  یو هماهنگ لیبا تسه نیآموزش خطر م یازهایکه ن دینما نیتضم دیبا نیم ینهاد مل .1

 .ردیصورت گ یالملل نیب یاطالعات مطابق با استانداردها یآور نظارت در جمع

 

 ی رندهیدر برگ دیبا یبانک اطالعات نیشود. ا یانداز راه یمرکز اطالعات کی دیبا .2

مانند بهداشت و رفاه  یگرید یها منطقه، اطالعات بخش تیاطالعات کامل و جامع از وضع

اکنون به علت وجود  تر گردد. هم کار آموزش آسان یآموزش انیمرب یتا برا ردیرا در برگ

دهندگان  از آموزش کدام چیه ن،یو مجروح نیبودن آمار مصدوم یتیامن لیاز قب یاریبس لیدال
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 ردیگ ی( صورت میبه صورت رندوم )تصادف نیسطح قرار ندارند و آموزش خطر م نیدر ا

 .و نه الزم است یامر نه کاف نیکه ا

 طیتمام شرا ستیبا ی( را بر عهده دارند، مMRE) نیکه آموزش خطر م ییها سازمان .3

 یاستاندارد بوم چیه رانی)در ا یبوم یو استانداردها مسیآ یفوق را برابر با استانداردها

و  یآن را جهت آموزش اصول یها یو کم و کاست دهیوجود ندارد( را مطابقت داده و سنج

و  یگردآور ،یسازمان اطالعات کیدر  حیآموزش صح ی آوردن تلفات، به واسطه نییپا

 .ندیآن اقدام نما یو به روزآور حینسبت به تصح

 

 

 

 

  مناطق الودهحصارکشی وعالمتگذاری 

 

 نیم یپاکساز یها بخش نیتر از مهم یکی ن،یمناطق آلوده به م یگذار و عالمت یحصارکش

و  هیته دیآن منطقه با یبوم نیبه زبان ساکن میو عال یقرارداد میاست که توسط عال ایدر دن

. ردیها جهت حفاظت از آن صورت گ عالمت نیمداوم از ا ینصب شود و رصد و بازرس

امر باعث شده که  نیاست، انجام ا نیمساله م ریها درگ ن که سالیو هرزگو یبوسندر کشور 

در مناطق آلوده در  یو حصارکش یگذار به حداقل ممکن برسد. عالمت یتلفات انسان

صورت  شرفتهیپ یناظر و تکنولوژ یها نیبا نصب دورب زهیکامال به صورت مکان ،یبوسن

وجود ندارد و اگر در زمان  نیم نیادیم یبرا  یاستاندارد میعال گونه چیه رانیا در.ردیگ یم

اقدام به  یمردم بوم گر،ید لیوجود داشته، به علت فقر و دال زین یعالمت نیادیم نیاحداث ا

 نیاز ا یادیز ی . عدهکنند یهشدار م یو تابلوها یآهن یها خاردار، دستک یها میفروش س

 .اند شده ها نیم یقربان تر، شیب سودکسب  یافراد برا

در یک تحقیق توسط نگارنده که از صدتن از مصدومین مین به عنوان جامعه هدف 

درصد قربانیان بوده  80پرسشگری شد نبود عالئم هشدار دهنده باعث حوادث رخ داده در 

 است .
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  مسولیت های نهاد ملی مین در قبال مصدومان

 

وزارتخانه  کیدر درون  یا تهیاغلب به کم( NMAA( نیم اتیمسئول عمل یواژه مقام دولت

صدور  تیکه مسئول گرددیقراردارد اطالق م نیم نیادیم یبه آلودگ کشور  کیکه در 

ودر  رانیگردد. در ا یواگذار م یبه و نیم اتیعمل یو هماهنگ تیریدستور العمل ها ،مد

 یتحت نظر معاونت مهندس ییزدا نیبه مرکز م فهیوظ نیا یاسالم یحکومت جمهور

امر وبعد  نیدر ا یریگ میفرد تصم نیتر یدفاع به عنوان عال ریوزارت دفاع وشخص وز

 ییزدا نیمرکز م سییر ییوزارت دفاع وسپس در بخش اجرا یاز ان معاون مهندس

  نهاد را برعهده دارد نیا تیمسئول

سازمان را  نیا یها یباشد که مش یم NMAA یاتیبخش عمل MACکشور یزدائ نیم مرکز

 .را بر عهده دارد نیم اتیعمل یها تیروز به روز فعال تیریاجرا کرده و مد

 

بدون کمک سازمان  خودشرا نیم اتیکه برنامه عمل ردیبگ میحکومت ممکن است تص کی

س ممکن است براسا میتصم نی.ادیاجرا نما یگرید یالملل نیهر سازمان ب ایملل متحد 

اتخاذ  یالملل نیب یقراردادها مانهایبه اجابت پ ازین ای نیم اتیبه انجام عمل ازینو ییشناسا
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 گردد.

منع استفاده  مانیشامل پ اقراردادهای مانهایپ نیچن نیاولی در هرصورت ملزم به رعایت  

 1997ضد نفر سال یها نیم

)APMBاستفاده  تیمحدود ایو  تیممنوع یبرا 2شماره اصالحی اتاوا ،پروتوکل  مانیپ ایز

 درمورد 5شماره  یو پروتوکل الحاق یانفجار لیوسا ریسا و یانفجار یها ،تله ها نیاز م

منع استفاده  مانیو پ رمتعارفیغ یهاسالح  مانیاز جنگ مربوط به پ ماندهیمنفجره باق مواد

جمهوری اسالمی معاهده اتاوا را امضا نکرده وپروتکل  .باشند یم یخوشه ا یاز بمب ها

 {4}الحاقی را نیز بکار نمیبرد 

 

مسولیت مصدومان وخانواده قربانیان مین به AIMAS2/10در استاندارد های پاکسازی در 

طور واضح وروشن برعهده نهاد ملی مین تعریف شده و مشخص گردید که مرکز مین 

  ومان مین دفتار محلی را نظر بگیرد :زدایی برای تسهیل در امور مصد

 :حوادث انیکمک به قربان- 4-3

 سیبه تاس ازیممکن است ن داردوجود نیم اتیبرنامه عمل انیکه در م یاساس ملزومات بر

جهت نظارت و هماهنگ  ییزدا نیمرکز م اتیعمل بخشل تحت کنتر رمجموعهیز کی

کمک به  معمواال اگرچهباشدو نیحوادث م انیکمک به قربان یسازمانها یتهایفعال کردن

ارگان خارج از سازمان مرکز  کی لهیکه به وس دارد یشتریاحتمال ب نیحوادث م انیقربان

 دهدیرا پوشش م نیم حوادث حوادث که از جمله ریسا انیبا هدف کمک به قربان یینزدایم

 گردد. تیریمد

دخالت یا کمکی برای بهبود وضعیت در جمهوری اسالمی ایران مرکز مین زدایی هیچگونه 

مصدومان مین به مانند انچه در جاهای دیگر وکشور های الوده واقع است را در ایران 

و در توجیه این عمل مسئوالن مرکز مین زدایی عنوان میکنند که مسئولیت  یگیرد انجام نم

ید مسئولیت این کار مصدومان با انها نیست ونهاد های حمایتی مانند کمیته امداد یا بنیاد شه

را برعهده دارند که در بخش بعدی به مسئولیت این نهاد های حمایتی میپردازیم 
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 نهاد های حمایتی مصدومان مین  و کابوسی به نام ماده دو استانداری 

 
از  هبازماندگان آن دست یمستمر ای هفیحقوق وظ یمجلس ، قانون برقرار 1372در سال 

علت  ه مراجعت نموده و ب یجنگ 22قانون درعمل با  نیا مناطق  هبه ک یمهاجران و کسان

در  هشد ک همواج یمشکالت نمود بیرا تصو شوندیفوت م ایبرخورد با مواد منفجره معلول 

ه است ب ندیناخوشا نیم انیقربان یحقوق تیهمچنان وضع یبار اصالح شد. ول نیچند هجینت

تلفات  لیدل ه بـ .دیآ یعمل نم هاز آنها ب هستیشا یتیادعا کرد در واقع حما توانیم هک یطور

 -۴ 72۴-شماره  شنهادیپ هبنا ب ۴/10/1373مورخ ه در جلس رانیوز أتیگسترده، ه یانسان

10۵01- 
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 7استناد تبصره ه مسلح و ب یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت 28/0۴/1373مورخ 1۶2

 هب هک یبازماندگان آن دسته از مهاجران و کسان یمستمر ای وهفیحقوق وظ یقانون برقرار

 علت برخورد با مواد همراجعت کرده و ب یمناطق جنگ

 .نمود بیقانون فوق را تصو ییاجرا هنام نیشوند، آئ یفوت م ای( معلول نیمنفجره )م

در مناطق ه ک یاز مهاجران و کسانه ذکر شده است، آن دست یاجرائ هنام نیآئ نیا 1ماده  در

گلوله  ن،ینارنجک، م لیبر اثر برخورد با مواد منفجره از قب یبازساز درحال ایو  یجنگ

ه نام نیآئ نیا2موضوع ماده  ونیسیکم صیتشخشوند با یفوت م ایمعلول و  ره،یتوپ و غ

 د،یشه ادیبن مورد، حسب – ربطیذ یدستگاه ها یتیقانون در شمول خدمات حما تیبا رعا

تبصره  مطابق.رندیگ یقرار م –)ره(  ینیامداد امام خمه تیمستضعفان و جانبازان، کم ادیبن

 ت،یفوت، معلول صیمرجع تشخ1389مرداد  31 یاصالح- 1372قانون مصوب  ۴

و  دیشه ادیبر طبق ضوابط بن هک باشدیم یونیسیقانون کم نیموضوع ا انقالبخسارت، ضد

 :بیبا ترک همربوط یهایدر فرماندار ثارگرانیامور ا

 

 استیر -3گران  ثاریو امور ا دیشه ادیبن تیریمد -2 ونیسیکم سیفرماندار به عنوان رئ -1

فرمانده هنگ  -۶دادستان  -۵ یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم -۴اداره اطالعات 

 یقانون یپزشک -8 24 ینیامداد امام خم تهیکم استیر -7مرزبان منطقه  ای یمرزبان

به اتفاق  بی)قر ونیسیحاضر در کم ندگانینما بیشود ترک یهمانطور که مالحضه م

 ندگانینما نیا فهیحسب وظ نیاست. بنابرا یدولت یاز جانب ارگانها یندگی(، نماندگانینما

آن  رانیبگ هفیرا به وظ یاالمکان کس یدارند که از منافع دولت دفاع نموده و حت فیتکل

 نیم انیو دفاع از حقوق قربان تیحما یبرا یساز و کار چیو عالوه برآن ه ندیاضافه ننما

 و  یبدون حضور قربان ونیسیکم یبه عبارت اینشده است و  ینیب شیپ ونیسیکم بیدر ترک 

 نیاز مهمتر یکی گرید یپردازد. از طرف یم می( او به اتخاذ تصملیوک ای) ندهینما ای

آنان است. چنانچه  هبه  پروند یدگیبودن روند رس یطوالن ن،یاز م یناش انیمشکالت قربان

روند کند تماما  نیانجامد و ا یماهها به طول م ونیسیکم لیبه ان، تشک یقربان نیطبق گفته ا

 باشد. یم نیضرر مصدوم

 یانقالب ستیاست که مشخص ن 1و از همه مهمتر عبارت "ّضد انقالب" مندرج در تبصره  

 1979مورخ  انقالب یروزیسال از پ 3۴م است. پس از گذشت و ضد انقالب کدا ستیک

از  یریکه تعداد کث دهدیم یگنجاندن کلمه ضد انقالب صرفا بهانه دست افراد حکومت

فوت شده  ایرفته و مجروح  نیم یاگر رو یکس نکهی. ً احراز اندیرا محروم نما نیمصدوم
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 یرعمدیباشد، مانند اثبات غ یرمنطقیخصوصا غ گریکند و وجود شروط د یم تیاست، کفا

 با توجه به  ًیبودن ً رو یانقالب ایپا بگذارد(  نیعمدا م یکس هنکی)ثابت کردن ا هبودن حادث

 {5}ندارد. یو منطق یوجهه قانون یا دهیبا مشکالت عد طیشرا عیجم

 یحقوق شهروند  شدن مالیمعموال مواجه و باعث پا یموارد نیچن یادعا ایچراکه اثبات  

کس در  چیشود ه یبرداشت م ونیسیکم یاعضا بیشود و همانطور که از ترک یم انیقربان

جمع  یدولت برا یمدن تی. مسئولدیدفاع نما انیقربان یکه از حقوق قانون ستین ونیسیآن کم

 یلیجنگ تحم انیسال از پا 2۵از  شیپس از گذشت ب یادوات جنگ ریو سا نیم یآور

 ر. ددینما یها را از مناطق پاکساز نیمحرز و مشخص است، دولت مکلف بوده که م

دولت موظف بود که مناطق آلوده را  یحجم گسترده آلودگ لیبه دل ییصورت عدم توانا

 ،یابزار اطالع رسان یو با استفاده از تمام دینما نیینموده و محدوده آن را تع یعالمت گذار

 نیانجام نگرفته است، بنابرا یلیاتفاق به هر دل نیبرساند. ا نیساکنموضوع را به اطالع  نیا

 نیجبران شود و ا دیخسارت وارد آمده، با یبه کس یقانون تیعدم انجام مسئول اثراگر در 

از موانع بر سرراه  یکیباشد.  یم نیم انیقربان یاز علل درخواست خسارت برا یکی

ه است، چراک دیبه لفظ شه انیقربان نیاختالف نظر درمورد اطالق ا انیاحقاق حق قربان

آگاهانه است و فرد با علم به کشته شدن عازم  یعمل شهادتاستوارند که  دهیعق نیبر ا یبرخ

 شود. ینبرد م یصحنه ها

 

 دیشوند، لفظ شه یتبعات جنگ م یقربان یخبر یکه در ب یبه کسان ستین زیجا نیبنابرا 

جنگ و  طیشرا انیقربان نیم نیمصدوم قتیفراموش کرد که درحق دیاطالق شود. اما نبا

دولت خسارات آنان  دیبا میکه آنان را بنام یو به هر اسم الآن هستند که به هر ح یامدهایپ

 را پرداخت کند. 

 انیقربان یزندگ تیاز نقص عضو و معلول یدرمان و عواقب ناش هنیبه عالوه باال بودن هز

 کودکان هستند، نیم انی. مهمتر از همه آنکه اکثر قربانسازدیم هرا با مشکل مواج نیم

 شوندیکودکانه باز داشته م یزهایاز جست و خ ت،یمعلول ورتبر اثر حادثه در ص جهیدر نت 

 .نندیصدمه بب زین یرو ممکن است از لحاظ روح نیو از ا

حال با توجه به اینکه این مصدومان عضوی را از دست داده اند و دچار صدمات غیر قابل  

بازگشتی مانند قطع عضو و یا صدمات جبران ناپذیر روحی شده اند غم نان ومعیشت درد 

 مضاعفی خواهد بود که مصدوم را تا سرحد نابودی خواهد کشاند

 

هفتاد در منطقه گیالن غرب و در نزدیکی  در یکی از این موارد فردی که در ابتدای دهه 
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مرز عراق با مین برخورده نموده و چون نیروهای عراقی اورا میابند و به عراق برده و 

بنابر احساس انساندوستانه اورا درمان میکنند وبعد از مدت کوتاهی به ایران بازگردانده 

 میشود ..

تی بود که تا اکنون به هیچ سال پیگیر پرونده و کمک های دول19جلیل محمدی قریب 

سرانجامی نرسیده و دیگر پیگیر روند پرونده خود نیست وهیچ کمکی از دولت به بهانه های 

 مختلف دریافت نمیکند 

 

د نظرنمونه رای دادگاه های بدوی و تجدی

و حکم دیوان عدالت  

 اداری در مورد این مصدوم 
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 سازمان های غیر دولتی و همکاری با مصدومان مین 
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هرگونه فعالیتی در حوزه مین باید با هماهنگی حاکمیت وتصمیم به برقراری یک پیمان 

همکاری از طرف دولت و نهاد ملی مین با سازمان های جهانی فعال در پاکسازی بشر 

سازمان ملل  دوستانه صورت بگیرد .یک دولت ممکن هرگز نخواهد که کمکی از طرف

 :«برای پاکسازی مین داشته باشد .اما در صورت وجود این همکاری 

بر عهده سازمان ملل  آنها تیمومیکه ق نیم اتیعمل یکه بخواهد بر رو یمیرگونه تصمه

 ته سازمان ملل متحد گذارده شده اسبر عهد ن،یم یها برنامه آن یبانیپشت ایباشد  یمتحد م

 

 ییشناسا تیمامور :شامل کشور اخذ شود که ممکن است تیموقع یرسم ییبا شناسا دیبا

از  یاثرات مخرب ناش زانیاول، اندازه و م مرحلهکردن در نییتع یکشور برا یهاینگران

 و نیم اتیعمل یعموم ییشناسا یبرا 08.10شماره      IMAS باشد نیم نیادیم تیموقع

IMAS  تیمامور تیریمختلف مد یها جنبه رامونیاطالعات پ اتیجزئ یبرا 05.10شماره 

 برنامه ایکه آ دینما نییتع یستیبا نیم اتیعمل یی.شناساردیگ قرار مورد مطالعه ییشناسا یها

امکان  یبرنامه ا نیانجام چن ایآ ؟و باشدیم ازیدر کشور مورد ن نیم اتیعمل ییاجرا

بر  یمبتن که نیم اتیآن دسته از عمل ژهیبه و نیم اتیعمل هرگونه .شناخت کاملرهست؟یپذ

وبعد از پایان تحقیقات اولیه همکاری با سازمان ملی مین یا است. یباشد الزام یجامعه م

مرکز مین زدایی ودر صورت نبود این سازمان ها با خود حاکمیت وارد مذاکره شده و 

خدمات بسیاری را در جهت تحقق امر آزادسازی زمین و پاکسازی مطلوب به کشور الوده 

ا اکنون که روی سخن و موضوع این گزارش حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران بدهد ام

است الزم به تشریح جزییات کمک های بین الملی نیست چون جمهوری اسالمی هیچ گاه 

گزارش کامل و مبسوطی از ذخائر مین خود یا حتی مقدار پاکسازی شده و ازاد شده در 

 نداده است .. اختیار سازمان ملل و کمیته خلع سالح قرار

 

 نقش سازمان های غیر دولتی در همکاری با مرکز مین زدایی ایران 

 

به دلیل نگاه امنیتی به همه ابعاد پاکسازی مین در ایران مرکز مین زدایی هیچ گونه 

مستقلی در این  NGOهمکاری با نهاد های غیر دولتی ندارد چون اصوال نهادغیر دولتی یا 

نهاد مشارکت در پاکسازی مین توسط خانم دکتر شیرین 1383ل زمینه وجود ندارد در سا

ودر راستای آموزش خطرات مین .کمک عبادی برنده جایزه صلح نوبل در تهران افتتاح شد 

به مصدومین و از همه مهمتر تسریع و تشویق حکومت در پیوستن به کنوانسیون منع 

ار خود قرار داد و این تنها نهاد بکارگیری مین های زمینی موسوم به اتاوا را در دستور ک
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غیر دولتی بود که از ابتدای کار پاکسازی مین در ایران تاسیس میشد .ودر نهایت در 

دفتر این مرکز در تهران بدستور حکومت بسته شد ودیگر اجازه ورود هیچ 10/10/1387

ز کشور نهاد غیر دولتی به حوزه مین داده نشد .خانم دکتر شیرین عبادی بعد از خروج ا

بدالیل سیاسی به همراه خانم جودی ویلیامز از دیگر برندگان صلح نوبل فعاالنه در عرصه 

بین الملی برای ممنوعیت بکارگیری مین های زمینی شرکت میکنند وفعالیت خودرا ادامه 

 {6}میدهند .

 

 برای کم کردن حوادث انفجار مین  راهکارها وپیشنهادات
 

پاکسازی اصولی وبرابر با استاندارد های جهانی وبهره جویی از امکانات بین المللی وبه 

روز شده میتواند یکی از راهکاری اصلی کم کردن قربانیان مین باشد وتا وقتی مین ها 

 بطور اصولی وبا یک عزم واقعی پاکسازی شوند قربانی مین نیز وجود نخواهد داشت 

انشاه اعالم اتمام پاکسازی اعالم گردید وجشن پایان پاکسازی در استان کرم1392در سال 

تن قربانی انفجار مین شده اند و این عدم صداقت 187گرفته شد ولی از ان زمان تا کنون 

 حکومت را در اینباره میرساند 

 سند اتمام پاکسازی در استان کرمانشاه 
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 استاندارد ها در این باره چه میگویند 

 

صحبت  یپاکساز اتِ یعمل انِ یپا یبه صراحت در مورِد استانداردها IMAS 10.60 مسیدر آ

است که  نیم ینهاد مل نیرخ دهد، ا یاتفاقات نیزم لِ یتحو اتِ یشده است و اگر پس از عمل

  {7}.گو باشد پاسخ دیبا

 

شود، کاربرِد مناسِب اصول  بی( توسِط دولت تصوی)پاکساز نِ یزم یِ آزادساز استِ ی)اگر س 

 یِ که سطحِ خطِر آلودگ دهد ینشان م یها توسِط مقاماِت مل پروژه رِش یو پذ انیتوسِط مجر

 .رسد یبه نظر م نییتوسِط دولت پا یپاکساز ای یدر منطقه پس از بررس ها نیم

 

شده،  یآن منطقه خنث تر شیشود که پ افتی یا در منطقه ها نیاز م یناش یِ )اگر آلودگ 

در اصل  دیبا یتیشده بود، منازعاِت مسوول یپاکساز ایآن کاهش داده شده و  یها نیم

 یمل یها که در استانداردها توسِط سازمان نیزم یآزادساز ندِ یفرآ یاجرا ی براساِس نحوه

که  دهد ینشان م کیبه صورِت اتومات ها نیم یِ شود. ظاهر آلودگ الحفظ شده است، اعم

 .مسووِل آن محسوب شود دیسازمان با

 

 یروب نیم اتِ یپس از اتماِم عمل یشده است که حت دی( تاکمسیاستانداردها )آ نیباز هم در ا و

و  میکرد و عال یخطرناک تلق یکم ایخطرناک  یبند را با دسته ها نیزم نیا دیبا زین

 IMAS 09.2) شود ینگهدار نیاز م نیبودن زم یاز عار نانیهشدارها تا زماِن اطم

 .شده یپاکساز نیزم یبازرس

 

 «رانیا یاسالم یجمهور ییزدا نیمرکز م» ایآ م،یمستندات و ضما نیبا توجه به ا حال

 خواهد نمود؟ زده نیمناطِق م ِ تیدر جهِت بهبوِد وضع یعمل یکار
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 یِ پاکساز شنهادِ یپ یاسالم یحقوق بشر در ژنو، جمهور یو هشتم شورا ستینشسِت ب در

اما در عمل  رفت؛یداده شده بود را پذ شنهادیپ «یبوسن»که توسط کشوِر  نیم نِ یادیم یِ اصول

 دهیمناطق آلوده د یِ پاکساز یبرا یکاِر عمل چیتوافق، ه نیاز ایکسال ونیم با توجه به گذشِت 

و  نیم نِ یادیو عراق، هنوز م رانیساله ا 8سال از جنگ  26 ذشتنشده است. با گ

 رانیدر ا ها نیانفجاِر م ی عمده انِ یاز قربان یکیو کودکان  رندیگ یم یقربان ینظام یها گاهیپا

 هستند.

در  ”نیاز خطرات م یرسان یآگاه“ یآموزش مردم یها ها و کارگاه دوره ها .کالس جادیا -1

در مناطق  ریو کوچندگان و عشا یاصل نیساکن یمتفاوت برا یها فصول مختلف و مکان

داشته  یادیز ریتاث نیم نیدر کاهش امار مصدوم تواندیمتفاوت م یسن یها هیمختلف، با پا

مردمان آن مناطق، جهت  یها مسلط به زبان انیاستفاده از مرب تلزمها مس آموزش نیباشد ا

 .درک بهتر مطالب است

 

 یثابت و در موارد ی هشداردهنده مینصب عال گر،یو الزم د یشنهادیراهکار پ -2

و  یبتن یها قابل نفوذ مانند سازه ریغ یحصارها ی هلیبه وس ن،یمناطق آلوده م یجداساز

 یو به کار بردن تابلوها یریبا درک تصو یقرارداد میمستحکم است. استفاده از عال

مناطق الزم و حفاظت مداوم و  نیساکن در ا سواد یسواد و ب افراد کم یبرا یریتصو

 یاز جمله راهکارها م،یعال یاز عدم امحا نانیمرتب به آنها جهت اطم یها یسرکش

 .رابطه است نیدر ا یشنهادیپ

 

 یاصول یاست پاکساز نیم نیادیم یدر نحوه پاکساز یاساس ریراهکار تعغ نیمهمتر -3

نظر  ریز ییاجرا یمسئوالن و مجموعه ها تی.ترب یپاکساز یومطابق با استاندارد ها

و به  کنندیم تیامر فعال نیکه در ا gichd مانند یجهان یتوسط سازمان ها ییزدا نیمرکز م

از  کنندیاقدام م یروب نیم اتیدر عمل یینسبت به اموزش عوامل اجرا دیطور مناسب و مف

 .باشدیم ییزدا نیمرکز م یفعل اتیضرور

 

 یمصوبات داخل یو حت یالملل نیب یمطابق با استاندارد ها یتمام حوادث انسان تی،مسئول

 .است ییزدا نیکشور بر عهده وزارت دفاع و مرکز م نیم ینهاد مل
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 یکه برا” کشور  ییِ زدا نیمرکِز م” مصوِب  مانکارِ یشرحِ خدماِت پ 3بنِد  10ماده  در

 یروب نیم اتِ یعمل ییِ عامِل اجرا ی فهیشده است؛ شرحِ وظ نیتدو نیم اتِ یعمل مانکارانیپ

خود مرکِز  گریاز نقاط الوده د یاریاستان ُکردستان و بس ی ( و چون در منطقهمانکاری)پ

کار را به  یداخل ینامه ها نییطبق مندرجات در ا ای( و یمانکار بوده )کار امانیپ ییِ زدا نیم

 :بوده است لیبند ذ یسپرده است ملزم به اجرا یخصوص یشرکت ها ای و یها گانی

 

 یروب نیم اتِ یعمل ییِ شرحِ خدماِت عامِل اجرا 3از بند  10 ماده

 

 یمصوب و ابالغ ییِ روِش اجرا ای IMAS 8.40 براساس یگذار عالمت

 

 دید دیشرح خدمات است؛ پس با نیمالک عمل در ا ،یپاکساز یِ جهان یاستانداردها ای مسیآ

 .استانداردها چه گونه است نیاز نظر ا” کشور  ییزدا نیمرکز م” عملکرد 

 

 مانکارانیپ ایخود مرکز  یامان یدر قراردادها وجه چیبند از استانداردها به ه نیکه ا ابتدا

از  انیقربان ی مشاهده نشده است و همهمناطق  نیدر ا یگذار عالمت چیو ه شود ینم دهید

ساده  یِ گذار عالمت کیاند و تنها با  نموده یاطالع یهشدار دهنده، اظهاِر ب مِ یعدِم وجوِد عال

 کرد. یریشگیحوادث پ نیاز ا یاریاز بس توان یم

شد  نیانفجار م یقربان ی)کودک واژه ها نیو وارد کردن ا نترنتیگردش کوتاه در ا کیبا 

 توانیم جینتا نیکشته شد( به ا نیدر اثر انفجار م یبازهم کودک ایو نیکودکان مصدوم م ایو

 .  دیرس

کودک  کیکشته و  نیو محمد در اثر انفجار م یمیبرزان رح یها به نام یوانیو کودک مر د

 27/1/82 رانیا شد  یپا به شدت زخم هیاز ناح

 رانی)ا قارچ بود قطع کرد. دنیرا که مشغول چ یجوان سردشت کی یپا نیانفجار م -

2/2/83) 
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رفت و در دم جان سپرد.  نیم یاحشام بود، رو فیکه در مهران مشغول تعل دریپورح محمد

 (1/7/8۵ رنای)ا

ساله  11 یعباس ایدر سروآباد کشته و چ نیساله در اثر انفجار م 20 یاریدولت روانیس

 (10/2/8۵ هانیمجروح شد. )ک

جان خود را از  نیدهلران در اثر برخورد با م یشهرستان مرز ریاز عشا یعبد هللا نیع

 (9/7/8۵ رنایدست داد. )ا

را از دست داد.  شیپا کیدست و  کیدو چشم و  نیبر اثر انفجار م یالمیجوان ا کی

 (1۵/1/8۵ ها ی)خبرگزار

 -هایدرگذشت.)خبرگزار نیهاوازه بانه در اثر انفجار م ی ساله در روستا 18جوان  کی

 (8۴ بهشتیارد

و مجروح شدن رحمان  یشوکت میدر اطراف سردشت باعث مرگ رح نیم انفجار

 (ها یشد. )خبرگزار زاده فیشر

چشم خود را از  کیدو پا و  هیاشنو انیسب یبه نام محمد در روستا یا ساله 1۴ پسربچه

 (ها یدست داد. )خبرگزار

 یبه نام صبر یا دختربچه یسردشت باعث قطع پا یاز روستاها یکیدر  نیم انفجار

 (ها یشد. )خبرگزار یادیبر

گرفتار و جان خود را از  یتله انفجار کیدر  یمرز یاز شهرها یکیکودک در  ۵ تعداد

 (ها یدست دادند. )خبرگزار

از دست  نیهمه انگشتان و چشمانش را در اثر انفجار م یباز نیساله در ح ۵ یمحمد نیفرد

 (ها یداد. )خبرگزار
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اگهی رسانی از خطرات مین توسط سازمان های غیر دولتی وافراد 

 مستقل
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منصور اصانلو از سندیکالیست ها و رهبران جنبش کارگری در حمایت 

 اوریل  4از مصدومین مین در روز 
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پوستر وفرستادن برای فعالین حوزه اطالع رسانی در داخل طراحی 

 کشور توسط بنیاد نیک
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دوچرخه سوار سردشتی از سردشت تا مریوان را بخاطر همدردی با 

 قربانیان مین رکاب زد 

خانم پروین ذابحی از فعالین حقوق زنان در کردستان وفعال وهمیار  

 مصدومین مین 
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  تاثیرات اختالالت پس از حادثه بر مصدومین مین

 
دردناشی از ترکش ها تا سالها گریبان قربانی تاثیرات انفجار مین عالوه بر قطع عضو و 

مین را خواهد گرفت .عوامل روحی وروانی حتی در خواب هم قربانی را رها نخواهد کرد 

. 

ptsd شایع ترین بیماری دربین قربانیان مین است بیماری که صدماتش به مراتب از قطع

ین مین در دهلران و .نگارنده خود دومرتبه در حین پاکسازی میادعضو شدن بیشتر است 

یا اختالت ptsdشلمچه دچار انفجار مین شده وعالوه بر صدمات جسمی دچار بیماری 

 روانی پس از حادثه شده و توانسته با خوددرمانی تا حدودی به این بیماری فائق اید . 

 در تحقیقی که نگارنده برروی صدتن از مصدومان مین با دموگرافی مختلف انجام داده 

 جی رسیده که در ادامه این کتابچه به انها خواهد پرداخت .به نتای

 

 اختالالت روانی پس از حادثه چیست؟

خوانند  یاز جنگ که امروزه آن را اختالل استرس پس از سانحه م یناش یاختالالت روان

 یبار در جنگ ها نیاول یسندرم برا نیدهد. ا یم یروو بعد ازجنگ نیز در زمان جنگ 

. اختالل بطور علمی وپزشکی شناخته شد جنگ ها ریو پس از آن در سا کایآمر یداخل

 ریپذ کیمانند قلب تحر یتمتفاو یمختلف نام ها یاز استرس پس از سانحه در جنگها یناش

دوم  یاول(، واکنش استرس )جنگ جهان ی(، سندرم تالش)جنگ جهانکایآمر ی)جنگ داخل

فارس داشته  جی( و باالخره سندرم جنگ خل تنامی( و اختالل استرس پس از سانحه )جنگ و 

سندرم، سندرم بازگشت از نبرد، نوروز نبرد، شوک انفجار و  نیا گرید یاست. نام ها

که در خط مقدم جبهه  یتالل پس از سانحه نه فقط در کساناخ میباشد. عال یجنگ م روزنو

مشاهده  زید ه اند نکه مشاهد ه گر خشونت بو یچهارم افراد کیحضور داشت ه اند بلکه در 

در این مبحث تمرکز ما برروی قربانیان انفجار مین ها است که عده کثیری از گردد.  یم

 {8}قربانیان تبعات جنگ به حساب می ایند .

که در  یخود جدا شده اند و در کسان نیزود از والد یلیکه خ یدر کساننیز سندرم  نیا

 نیگردد. ا یمشاهده م زیوجود داشته است، ن سمیاضطراب و نوروت ،یافسردگخانواده آنها 
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تهاجم، تجاوز به عنف ، تصادفات  ،یعیشکنجه، سوانح طب انیسندرم ممکن است در جر

  .دیدر ساختمان به وجود آ یآتش سوز ای لیمثل تصادف اتومب دیشد

 

سومین راهنماي تشخیصي و آماري اختالل انتشار بعد از  1980در سال  PTSD اصطالح

در كهنه سربازان جنگ به طور كلّي به   PTSD .مطرح گردید (DSM-III) روانيهاي 

همزماني از تجربه مجّدد، برانگیختگي، و عالئم بي حس كننده و اجتنابي یاداوری وسیلة 

مشّخص مي شود. برانگیختگي باال در بسیاري از آنان مشكل خواب ایجاد و میزان تمركز 

 {9}ل كرد شغلي مي شود.را كاهش مي دهد و موجب كاهش عم

تحریك پذیري بیش از حد و در بعضي از موارد فراموشي نیز در اثر این اختالل ایجاد مي  

سال در جستجوي  60شود. به هرحال كهنه سربازان جنگ جهاني دوم، حتّي پس از گذشت 

 درمان این اختالل مي باشند

 

) 

تعریف شده است. در واقع بدون از معدود اختالالت روان پزشكي است كه بر اساس علّت 

وجود استرسور )یا آسیب( این اختالل نمي تواند ایجاد شود. به هر حال واقعه آسیب زا به 

كه تحت استرس قرار مي افرادی تنهایي جهت تشخیص، كفایت نمي كند و بسیاري از 

 ود دارد.گیرند، به این اختالل مبتال نمي شوند. احتماالً تعاملي بین حادثه و قرباني وج

با اهّمیّت و معنایي كه فرد براي عامل فشارزا قائل است؛ یعني، آن را براي  PTSDعالئم  

ارتباط  PTSDخود خطرناك احساس كند، رابطه زیادي دارد. بین شّدت استرسور و عالئم 

مستقیمي وجود ندارند. افرادي در معرض خطرابتال هستند كه ترسو باشند، احساس عدم 

 ند، بسیار خجولند، یا احساس گناه زیادي دارند.حمایت مي كن

  

 PTSD ،اجتماعي  –عوامل رواني   را باید با در نظر گرفتن عوامل زیست شناختي قبلي

قبل از آسیب، خصوصیّات عامل استرس زا، زمان و مكان حادثه، ویژگي هاي موقعیّتي و 

وه معناي ذهني عامل شخصیّتي و شرایط بعد از آسیب مورد بررسي قرار داد. به عال

 یجنگ م عیاز عوارض شا یکیاسترس زا نیز اهّمیّت دارد.اختالل استرس پس از سانحه 

بود که در  یاز عوارض برجسته روان یکی اختالل نیا رانیاوباشد.در طول جنگ عراق 

 {10}.دیرزمندگان مشاهده گرد
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از بهترین درمان ها برای افرادی که عالوه بر معلولیت ناشی از انفجار مین دچار این 

بیماری روحی وروانی شده اند بهبود حداقلی وضعیت معییشت انها و ارامش نسبی زندگی 

.درصد از جامعه هدف این تحقیق چنین چیزی دیده نشد و اکثریت 7است که متاسفانه در 

حل نشدن مسائل بروکراسی اداری برای تعیین وضعیت پرونده  مصدومین مین در جامعه با

روبرو هستند .کودکان مصدوم مین که عالوه بر قطع اندام های حرکتی و بعضا دیگر اندام 

با دیدن وضعیت والدین برای تامین هزینه درمان دچار افزایش استرس شده و بیماری انها 

جسمی بیشتری خواهد شد از جمله  افزایش خواهد یافت و موجب صدماتبشکل مضاعفی 

 این صدمات که در مواردی دیده شده است .

از ترکش است و  یاز جراحات ناش تر میو وخ دتریاز موج انفجار شد یعوارض ناش یگاه

ببرد در موردی در مریوان  شیپ یمغز یزیو خونر ARDSرا به سمت  ضیمر تواند یم

 بدنش در سال بعد از حادثه فلج شد .فرد مصدوم براثر سکته قلبی در نیمی از 

 مارانیعلل که بالفاصله در ب نیتر و قابل درمان نیعتریشا Kemmererبر طبق گزارشات  

 ینفس یاختالالت قلب شوند یمیا انسداد عروقی منتهی به ایست قلبی باعث مرگ  ییتروما

 شامل : یتنفس یاختالالت قلب نیااست. 

، هموتوراکس  Flail chest، پنوموتوراکس فشارنده ،  ییواپنوموتوراکس باز انسداد راه ه

 رندیعوارض اگر مورد توجه قرار گ نیا ی. تمامباشند یهوا م  ی، آمبول ی، تامپوناد قلب عیوس

ً یو سر بر شناخت عوارض  وه. عالکند یم داینجات پ یاز مرگ حتم ماریدرمان شوند ب عا

قفسه  دیمهم است. مثالً در صدمات شد زیعوارض ن نیا وعی، ش نهیاز صدمات قفسه س یناش

در  وکاردیم یو کوفتگ شود یم جادیا وکاردیم Contusion ای ی% موارد کوفتگ20در  نهیس

در صدمات  وکاردیم یکوفتگ یباال وعی. با توجه به ششود یم یتمی% موارد باعث آر3-2

از  مارانیب نیو گرفتن نوار قلب در ا یقلب یمهایچک آنز نهیقفسه س دینافذ و شد ریغ

واضح در  راتییو تغ ابندیب شیافزا یقلب یمهای. اگر آنزباشد یم یضرور صیاقدامات تشخ

 یریگیو در پ گردد یمسجل م وکاردیم یکوفتگ صیتشخ ادیتا حدود ز مینوار قلب داشته باش

دارد متفاوت  نهیبه قفسه س یا نافذ و ساده ریکه صدمه غ یماریب اب ماریب نیو مراقبت ، ا

تنها راه پیشگیری از این نوع از بیماری ایجاد فضای ارام وبدون استرس برای خواهد بود. 

 {11}افیان مصدوم است رمصدوم و حتی اط

 

 

در این میان کودکان اسیب پذیر ترین دسته درمیان مصدومان مین هستند و به لحاظ فراوانی 

ایران تشکیل داده اند .کودکانی که کودکی شان در البه درصد از مصدومان مین را در 36
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الی دود ناشی از انفجار مین به هوارفت و شرایط بعد از انفجار نیز شرایط مطلوب وقابل 

 قبولی هرگز برای کودکان مصدوم نخواهد بود .

 

  عالئم بیماری در مصدومین انفجار مین

 

چند ماهه شروع گردند.آنها  ایو  یچند هفته ا ریتاخ کیتواند بعد از  یم PTSD عالئم

احساس غم  ماران،یاز ب یاری. بسگردندیماه پس از حادثه ناگوار ظاهر م ۶ یمعموآل در ط

 نیاز ا ریکنند. به غ یم تیعصبان ای، اضطراب، احساس گناه و  ی، افسردگ قیعم

 :وجود دارند گرهمیعالئم د مدهاحساسات قابل درک، سه نوع ع

 : بک و کابوس فلش -1

ً یحادثه و صحنه دلخراش دا آن عالمت ممکن به  نیشود. ا یچشم فرد تکرار م شیپ ما

  .در خواب( ظاهر شود یو حت الیصورت فلش بک )تکرار حادثه در ذهن و خ

افسرده کننده  اری: دوباره زنده کردن خاطرات ممکن است بس یتفاوت یو ب ینیگز یدور -2

 .کند یتوجه یفرد بخواهد به آنها بممکن است  نیباشد بنابرا

در حالت آماده باش  شهی(: فرد ممکن است همOn guardدر حالت گارد به سر بردن ) -3

تواند احساس آرامش کند. احساس  یباشد. فرد نم یکه منتظر خطر م ییبسر ببرد، گو

 (1)رودیبه خواب فرو م یاضطراب دارد و به سخت

در اندام ها به این بیماری روحی مبتال هستند بسیار  مصدومین مین که عالوه بر جراحات

در معرض خودکشی وافسردگی هستند .نگاه جامعه با حسی از ترحم همراه است و در 

مورد خانواده نیز مادر و پدر فرد مصدوم یا همسر نیز در معرض این بیماری قرار 

 {12}میگیرند .

  درمان

  .ممکن است یو رواندرمان یدارو درمان یبه روشها یماریب نیدرمان ا

آن حادثه ناگوار که  ی، بر رو PTSDموثر در  یها ی: همه انواع رواندرمانیرواندرمــــان

تواند آنچه  ی. فرد نمماریگذشته ب یزندگ یکنند نه بر رو یکرده اند تمرکز م جادیعالئم را ا

 یگریطور د ردیبگ ادیتواند  یفراموش کند اما م ایدهد و  رییرا که اتفاق افتاده است تغ

قادر باشد آنچه را که اتفاق افتاده  دیفکر کند .فردبا یدرباره آن ،درباره جهان و درباره زندگ
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دچار وحشت و اضطراب شود به خاطر  نکهیکه ممکن است بدون ا ییاست تا آنجا

 {13}که داشته است را به زبان آورد یآوردوحوادث ناگوار

  

در ایران کمی پیچیده تر است .دیدن محل حادثه که معموال درمان در مورد مصدومین مین 

.تجربه مجدد حادثه برای افرادی ماری می افزاید یدر محل زندگی افراد است بر اثرات این ب

که قربانی انفجار مین شده اند هرلحضه وجود دارد بطور مثال در روستای نشکاش در 

دک در اثر انفجار مین کنار مرکز هفت کو92حوالی مریوان در استان کردستان مهرماه 

کودک در همان روستا زندگی 5روستا مصدوم شدند از بین این هفت کودک در حال حاضر 

میکنند و هنوز نهاد ملی مین این روستا وپایگاه متروکه مشرف برروستا را پاکسازی نکرده 

 درمان را منتفی  است واین میتواند دلهره هرروزه ای را برای این کودکان رقم بزند که روند

 کند
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آنچه که در پی می آید داستان زندگی وروایت تصویری مصدومانی است که نگارنده خود با 

 .دست وپنجه نرم میکنند ptsdانها دیدار داشته وبا بیماری 

ساله ایالمی که هردوپایش را در حادثه انفجار مین از دست 15در سالها پیش تر آمنه دختر 

خود به پایان رساند ودر غروب یک روز پاییزی متاسفانه داده بود کارناتمام مین را 

خودکشی کرد و مرد واین تلخ ترین نوع از این دست بیماران بود که طاقت زندگی پررنج 

 ودرد را نداشت 

 

  داستان اول

 

 گشین کریمی و کودکان نشکاش 

الی کودک از اهالی روستای نشکاش در حو6هنگام تعطیالت عید قربان 1392در مهرماه 

مریوان و یک دختربچه که مهمان شان بود در زیر درخت گردوی وسط روستا در حال 

توپ بازی بودند که گشین دخترک کرد بجای ضربه زدن به توپ پایش به مینی میخورد که 

 از پایگاه متروک باالی روستا به درون روستا خزیده بود وحادثه را رقم زد .

از  تر نییپا هیبه علت شدت جراحت متاسفانه از ناح”  نیگش”  یپا ن،یپس از حادثه انفجار م

قرار گرفت و  یبه علت عفونت، مجددا تحت عمل جراح یقوزک پا قطع شد و پس از مدت

 نیرا از خانواده ا یادیمبلغ ز مارستانیقطع شد که ب تر نییپا متر یاز چند سانت گربارید

”  نیگش” افراد کردستان هستند پدر  نیتر دست یکودکان از ته نیا انوادهکودک طلب کرد. خ

 نیوالد گریو د رودیکردستان عراق م میکار به اقل یاوقات برا یاست که گاه یکارگر فصل

و نُه ماه  سال کیشدن حدود  یدارند .پس از ط یاوضاع به مراتب بدتر زیکودک ن 7 نیا

با وجود اعالم درصد ”  یماده دو استاندار ونیسیکم” و  ”جانبازان  ادیبن” حادثه،  نیاز ا

آنها  یبرا یو حقوق یمستمر چی، ه“ نیگش”  یدرصد برا ۴۵و ” آال ”  یدرصد برا 3۵

صادر شده که فقط در  ییطال مهیدفترچه و ب شانیا ینکرده است و تنها برا نییتع

 یدرمان تیفیاز ک زین ها مارستانیب نیطرف قرارداد دولت معتبر است که ا یها مارستانیب

پورتز پا  ضیبه تعو ازیحادثه ن نیسال از اسه . رشد کودک بعد از ستندیبرخوردار ن یخوب
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قادر به انجام آن  یمال یناتوان لیبه دل”  نیگش” است که خانواده  یمعضل نیو ا طلبدیرا م

 .برد یبسر م یسخت یلیخ طیدر شرا یکودک قربان نینبوده و ا

 ومستمری دولتی بی بهره اند ..هنوز هم این کودکان از خدمات حمایتی 
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 تصویر گشین کریمی و خه بات ...
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 داستان دوم 

 بچه های لنگریز 
مرداد سال 12ساله ای بود که با پسر خاله اش بهزاد ابراهیمی 11فرشاد یعقوبی کودک 

 کشته شد وساله در دم 12در حین چرای گوسفندان با مین برخورد کردند وبهزاد 1394
 فرشاد ماند ونابینای یک چشم و ترکش های زیاد و کابوس شبهای باقی مانده عمرش .

منطقه اعالم پاکسازی شده بود وپدر بهزاد ابراهیمی که جانش را از دست داد هنوز هم باور 

 نمیکند که فرزندش هرگز از صحرا برنخواهد گشت ...

 کرده وحاضر نیست به اطراف روستا برود فرشاد هنوز هم تصویر ان روز بد را فراموش ن

 

. 

 

 

www.takbook.com



45 | P a g e  

 

45 | P a g e  
 

 

 

 

  داستان سوم

 ناصر راشدی

ناصر راشدی که االن بیست وپنج ساله است در یازده سالگی در اطراف بستان ودر جنگل 

ام قر هنگام چرای گوسفندان با مین برخورد نموده و یک پایش را ازدست داد .ناصر هم 

ازدواج کرده و پسری دارد که هیچ گاه نخواهد گذاشت که اکنون ساکن شهر بستان است و 

 به ان منطقه برود .
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  داستان چهارم

 سعدیه نظری 

 

سعدیه نظری که در روستای شیخ صله از توابع استان کرمانشاه زندگی میکند هنگامی که 

و در حال ساخت مدرسه در کنارخانه اش به عنوان کارگر کارمیکرد با مین برخورد نمود 

هردودستش از مچ قطع شد وترکش های زیادی به بدنش اصابت کرد سعدیه هنوز هم در 

 روستای شیخ صله زندگی میکند و هنوز هم اطراف تنها مدرسه روستا الوده به مین است 
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 پنجمداستان 

 آرمین یوسفی پور 

در روستای شیخ صله در استان کرمانشاه 1393آرمین هنگام بهار وتعطیالت نوروزی سال 

شئیی منفجره میبیند وبه جای اساب بازی از ان استفاده میکند و ان شئی که ماسوره یک 

 نارنجک بود در دستانش منفجر شد وچشم و پای راستش دچار جراحت ناشی از ترکش شد 
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 ششمداستان 

  م جان رحمانپوربگ

 

بگم جان رحمانپور برای اوردن گیاهان بهاره به کوه های اطراف دزلی رفت در بلندی های 

هورامان وقتی که تنها بود وهمراهانش چند کیلومتری از او دور شده بودند با مین برخورد 

کرد ویک پایش را از دست داد در همان حال وبعد از بستن پای قطع شده وجلوگیری از 

که امده بود با سینه خیز به پایین رفت تا توانست کسانی را به کمک خون ریزی مسیری را 
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بطلبد وخود را به مریوان رساند وزنده ماند و هم اکنون در روستای دزلی در حال زندگی 

 است 

 

 

 
 

 

 

 

 هفتمداستان 

 داستان خانواده راشدی 

اطق الوده در خانواده جبار راشدی پرتعدادترین مصدوم را در بین یک خانواده در کل من

همه اعضای خانواده در مسیر کوچ به منطقه چزابه در حالی که 83کشور را دارند در سال 

سوار وانت بودند در مسیر بستان به چزابه حوالی تپه های هللا اکبر با مین ضد تانک 

برخورد کردند وسه تن از اعضای خانواده در دم کشته شده شدند وپای اقای جبار راشدی 

دوباره در حادثه ای دیگری که پسر عموی اقای راشدی اینبار راننده بود در مسیر قطع شد و

جنگل ام القر با مین برخورد کرده که این بار نیز پسر عموی ایشان کشته میشود واقای 
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در حادثه ای جداگانه ودر  67جبار راشدی دچار مصدومیت میشود .همسر ایشان در سال 

 گرد با مین برخورد کرده بودند و پایش قطع شده بود ..حال ساختن خانه پدری در سوسن

تصویر نقاشی اقای جبار راشدی از اولین حادثه که فرزند و خواهر و پسر عمویش را از 

 دست داده و این حادثه را خودش نقاشی کرده ودر اتاقش نصب کرده است 

 
 

 

 

 

 هشتم داستان 

 فاضل راشدی 

در حال چرای گوسفندان مینی را پیدا میکند و در فاضل راشدی اهل بستان در نوجوانی 

میرود این مین منفجر میشود وهردو چشم و هردو دستش را بر اثر  هدستانش در حالی که را

انفجار از دست میدهد از شوک حادثه به لکنت زبان شدید نیز دچار میشود وقتی با 

 اوصحبت میکردم تنها ارزویش دیدن دوباره دنیا بود ...
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 نهمداستان 

 کودک کنجانچم ایالم 5
 نیدر حادثه انفجار م« کنجانچم» یری، کودکان مدرسه عشا1393اسفند سال  17روز 

حادثه جانش را از دست داد و چهار کودک  نیدر ا «یمحمد هاد»مصدوم و کشته شدند. 

این کودکان کودکان عشایری بودند که از منطقه میشخاص دراستان ایالم مجروح شدند. گرید

به مناطق گرمسیری جنوبی استان ایالم امده بودند ودر مدرسه ای عشایری درس میخوانند 

.آنروز محمد هادی امیر حسین و امیر محمد ودودوست دیگرشان در حال بازگشت از 
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ل داده شدند در ابتدا یگ پای محمد هادی قطع مدرسه با مین برخورد کردند وبه اهواز انتقا

شد وامیدواری برای زنده ماندن وجود داشت اما در روزهای بد محمد هادی کوچلو طاقت 

درد را نداشت وپر کشید ورفت امیر حسین و امیر محمد هم با درد های زیادی دست وپنجه 

 ه است .....نرم میکنند چشم مهدی درحال نابینایی است و هردودست محمد سوخت

 

 

 

 
 

 

 دهمروایت 

 حمید نظری 
ساله ای 8حمید نظری به هنگام کار به همراه خواهرش سعدیه نظری در حالی که کودک 

بود در کنار خواهرش بود که انفجار مین باعث قطع شدن دست خواهرش وترکش خوردن 

دیدن این خودش شد وتا کنون هنوز این حادثه را فراموش نکرده وکابوس های مداومش 

حادثه در خواب است ..حمید بعد از حادثه منزوی وگوشه گیری را اختیار کرده وبه اجبار 

 خانواده بیرون میرفت ..
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 یازدهمروایت 

 زهرا سلیمان پناه 

در روستای باوه در سردشت است وقتی دوازده سال داشت به همراه 1370زهرا متولد سال 

رفتند که در همان ن علف های بهاره به کوه های اطراف مادرش در فصل بهار برای کند

محل شیی را میبیند و به خیال کودکانه خود میخواهد با آن شئی بازی کند ودردستان منفجر 

میشود وبینایی هردوچشمش را برای همیشه می گیرد .آرزوی زهرا درس خواندن در رشته 

 سردشت هستند حمایت کند . وکالت است تا بتواند از مصدومین مین فراوانی که در
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 روایت آخر

 

 

 پرستو محمدی 

دختر ُکرد اهل  یداستان پرستو محمدتلخ ترین روایت روایت پرستو محمدی است 

 .تر بود دردناک میذهاب از همه برا سرپل
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” بمو“در منطقه  شیپرستو و پسرعمو ،یهنگام کوچ فصل 8۶پدر پرستو در بهار  ی گفته به

تر در جا کشته  کوچک یو پسر عمو کنند یبرخورد م نیآباد با م  شهر تازه یکیدر نزد

 .بدتر از مردن را تحمل کنددردی و پرستو ماند تا  شود یم

 

. اما کند یبه بدنش اصابت م یادیز یها و ترکش شود یمجروح م نیبر اثر انفجار م پرستو

 شیمرگ پسرعمو در پ ی پرستو، صحنه یحادثه برا نیا یاز عواقب جسم نیتر دردناک

اش را از  از حافظه یو پس از آن اتفاق بخش شود یم اش یچشمان او به تکرار کابوس زندگ

 .دهد یدست م

 

 ای ارسانیهستند.  یاری نییخانواده پرستو از معتقدان به آ …ستیماجرا ن انیپا نیا اما

که  ینییمعتقدند، آ یاریو کهن  یباستان نییدر منطقه کرمانشاه هستند که به آ یحق مردم اهل

 شتریآن از ب روانیپ شهیشناخته نشده و هم تیبه رسم یاسالم یجمهور یهنوز از سو

عدم امکان استفاده  ها ضیتبع نیاند. در کنار ا محروم بوده زین یعاد یدشهرون هیحقوق اول

ا ب ارسانیدختر کرد  کیپرستو را به عنوان  تیوضع یدرمان پزشک یبرا یاز خدمان دولت

 .کند یبدتر م ن،یاز انفجار م یناش یو روان یمشکالت جسم

 

پرستو را ازدواج او  تیپدر و مادر پرستو که دامدار هستند تنها راه بهتر شدن وضع تاینها

 نیتام ییاست و توانا یکه کارگر فصل آورند، یدر م یو پرستو را به عقد مرد دانند یم

. بعد از شود یپرستو بدتر م یپزشک تیوضع جهیپرستو را ندارد. در نت یماریب یها نهیهز

او که  یاز بچه برا یاما نگهدار شود، یم یپرستو صاحب فرزند ترک،مش یزندگ کسالی

شده است، سخت  یجد بیهم دچار آس یاست و از لحاظ ذهن ماریب یخود به لحاظ جسم

از  یو نگهدار یزندگ تیدر قبول مسول ییعدم توانا ی به بهانه زین یاست و همسر و

 .فرستد یکودک، پرستو را نزد مادر و پدرش م

 

 نیانفجار م یطرف قربان کیاست که از  یپرستو، داستان پردرد و تلخ دختر ُکرد داستان

 طیرا در شرا یو یو خدمات دولت یدر حقوق شهروند ضیتبع گرید یو از سو شود یم
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هستند که  نیانفجار م انیقربان نیدر ب گرید یقرار داده است. صدها پرستو یتر یرانسانیغ

رابطه  نیمسول است و در هم انیقربان نیهستند. دولت در برابر ا ژهیو یها یدگیرس ازمندین

در  نیم یحقوق بشر به صراحت در مورد کودکان قربان یحقوق کودک شورا ونیدر کمس

الزم داده شده تذکرات  رانیا یاسالم یجمهور ئتیامسال به ه نیهم هیپنجم فور خیتار

قبل تر نیز در نشست بیست وهشتم شورای حقوق بشرکشور بوسنی به جمهوری است.

اسالمی پیشنهاد پاکسازی اصولی میادین مین را داد که جمهوری اسالمی نیز این پیشنهاد را 

 پذیرفت ولی تا کنون هیچ اقدامی برای این پیشنهاد انجام نداده ..

 ستو اجازه عکس گرفتن را به من نداد ...متاسفانه بدلیل شرایط روحی پر

 

  خرآسخن 

 

 سخن نگارنده 

 

سال کارپاکسازی مین را در هرپنج استان الوده کشور در بخش های مختلف از 13به مدت 

پاکسازی دستی به عنوان یک مین بردار و در بخش مکانیکال یا ماشینی با مین کوب و 

دادم .در حین پاکسازی دومرتبه مجروح شده و روزها در بلدوزر و در سطح مدیریتی انجام 

هستم وبا کوشش و خوددرمانی سعی کرده ptsdبیمارستان بستری بودم خود دچار بیماری 

 که اثرات این بیماری را کم کنم .

سخت ترین روزهای زندگیم را روزهای تشکیل دادند که برای مصاحبه با این مصدومان 

دم وپای صحبتشان نشستم همانطور که در بخش های مختلف این انها را دیاستان 5در هر 

کتابچه نوشتم کاستی های دولتی در قبال مصدومان مین بیشتر از حد ممکن است این 

مصدومان به حال خود رها شده ورنج هایشان مضاعف شده است .حمایت ها یا وجود 

 پوشش میداد و نداشت یا اگر هم بود انقدر کم بود که بخش کمی از مشکالت را 

 

 با آرزوی زمینی پاک وعاری از مین برای کودکان و همه ساکنین جهان 

 

 عیسی بازیار 

 ازمیر ..ترکیه 
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 منابع و ماخذ

 _تاریخچه تولید مین مجله اینترنتی سالح1

 

_پیمان اتاوا 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%ویکیپیدیا

A7 
 

3_Landmine and Cluster Munition Monitor: gk  

http://www.the monitor . 

 

حقوق بشر دوستانه و مسائل »ساعد، نادر،   ccw_پیمان 4

 .1387چاپ اول،  ،ی، انتشارات خرسند«نوظهور

 

_کمسیون ماده دو 5

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/115015 

 

_کانون مشارکت در پاکسازی 6

http://cshr.org.uk/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D-8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8-Cمین

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%%D-AA8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D-8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%-AF

%D8%A8%D8%A7%D-9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D-8%A8/  

 

 

ژوئن  91چاپ اول،  AIMAS10_60 _استاندارد های پاکسازی7

 یالدیم 9092، مارس  2متمم 9001
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