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مقدمه

مصر د از بعد مينايران به آلوده کشور ميندر جهانومين منفجراست. مواد عراھا و از جنگ ايران و مانده ق ه باقی

بين سالهای طول انجاميد١٩٨٨تا١٩٨٠که شده،به پراکنده غربی ايران غرب و جنوب مرگدر موجب که ھنوز

می از شهروندان ايرانی در دوران جنگشبسياری به،ود. منطقه٢٠قريب در مين وسعتایميليون و ميليون۴به

.مرزھای ايران با عراق کاشته شددر ھکتاردويست ھزار

وفھ١٣٩٢مهرماه٢۶در روز جمعه در حين بازی و جست مريوانی کودک خردسال کودکانهت مين خيزھای با

کردستانند.زخمی شد خبری از آغاز امسال١٧بر اساس آژانس بدن خود را از عضو يک نظامی جان خود و يا غير

مين ھای زمينی برخورد با پيشدر اثر غزالساله١٣خواھر، ليالدواز دست داده اند. چندی که ھنگامیساله،٢٠و

بودند، رفته زدن نزديکیبرای قدم کشته شدندف آيروستای خود، شردر کردستان ايران در د ابشريف آ�.باد واقع

مين توسط که متروکه است نظامی يک پايگاه به ازھای زمينینزديک بيش در آنجا کار گذ٢٠که پيش ، اشته شدهسال

متروکه باقي. احاطه شده است در زمين نيز مريوان نظامی رخ دادحادثه پاسگاه يک از پيش١۶که مانده تخليه شدهسال

. بود

بر بهآماربنا منفجره مواد مين و آلودگی طول ھزار ورسمی در از جنگ، مانده و١٠٠جا غرب کيلومتر مرزھای

مساحتی حدود چهارميليون و در عراق غرب ايران با غربی،٢٠٠جنوب استان آذربايجان پنج در ھزارھکتار

کرمانشاه، ايالم به ويژه شهرھایکردستان، مهران، دھلران، قصر شيرين، و خوزستان و بستان، خرمشهر، سوسنگرد،

موسيان، آباد سومار، شهر، نفت شوش، ذھاب، پاوه،ھويزه، دزفول، باباجانی ان، اھواز، انديمشک، ثالث نوسود، بامو،

��گيالن غرب پراکنده شده استو

حدود گرفته صورت گفته می شود با پاکسازی ھای مين است و ٣ھم اکنون به آلوده از اراضی ايران ، ميليون ھکتار

��ميليون مين نيز در خاک کشور قرار دارد١۵تا ١٠بين 

مزار از بسياری مين روستالم يزرع باقیعبه خاطر وجود متروکه شده اند.مانده و عنوانھای زيادی طولدرمثالبه

عراقھشت سال جنگ مينايران و ميادين از سوی دو طرف جنگ انجام شد، در شهرستان خرمشهر عمليات فراوانی

موانع جنگی در اين شهرو گرفتهايجاد شفراوانی صورت اقدامات علی رغم جنگ پايان از پس            برای خنثی سازی د.

مناطق اين شهرستانمين برخی از زمان جنگ ھنوز مين ھا ھستند.ھای باقيمانده محاصره ازدر روستای١٨بيش

کشاورزی از سکنه است و ھيچ فعاليت گيردمسير شلمچه خالی نمی صورت در آنها گفتهو سکونتی مصطفی طبق
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از١٢، در مجلس شورای اسالمینماينده خرمشهرمطورزاده حدکيلومتر کشاورزی عريض و زمينهای نهر فاصل

به  مردم برای تردد مواجه است و امکان مين مشکل وجود با در شلمچه ھم اکنون عراق مرزی ايران و نقطه صفر

��خصوص صاحبان اين زمينها ايجاد نشده است

منطقه ایکرد به طستان ايران که ميناست تحت تاثير منفجرای زمينیھور خاص مهّمات علت اين. ردادررانشده قو

نيز داخلیامر نيروايندر، ١٩٩٣-١٩٨٠بين سال ھایت که اسبحران بين داشت منطقه غير دولتی وجود ھای دولتی و

بوکان و مريوان در اطراف پاسگاھهای ارتش و در نتيجه  شهرھای کردستان از قبيل توسط نيرو ھایتعدادی از دھات و

گذاری شددولتی از�.مين بحرانبعد مين ھا،رفع از منطقهبسياری به فوريت انجامو چونباقيماندهدر پاکسازی آنها

باد و باران جابجاهنگرفت در اثر نتيجهوه اندشد، نموددر دچار اشکال پيش از بيش را از طرفی ديگر. هامر پاکسازی

کوھستانی است و منطقه درکردستان برفجابجائیاين امر در اثر بارش باران و داشته ومين ھا از اينروتاثير

خطر  مواجهه با مين ھستند.دامداران محلی  اين منطقه  بيشتر دررھگذران، کشاورزان و

ندا صدمات جانی نيز زيانمين فقط اقتصادی از جهت به بار میرد بلکه تعداد اگر".آوردھای ھنگفتی براساس آمار

طول در را)١٣۶٧-١٣٨٣سال (١٧مصدومين مصدومين ميانگين ساالنه ارزش فعلی بازده٨٠٠، و كنيم نفر فرض

را نفر رفته ھر از دست معادل٨٠٠بالقوه بدانيم، ساالنه كشور در ۶۴٠ميليون لایر بالقوه توليدی توان از ميليارد لایر

مين از دست می رود به مربوط آنهاھا وبا اين فرض. اثر حوادث انسانی بر مبتنی خسارات انسانی ساالنهبرآوردھای

��"ميليون دالر است٨٠بيش ازمصدومين حوادث مين در ايران 

ان در دست نيستيآمار دقيقی از قربان

از سال مين به آلوده مناطق بسيج آغاز شد١٣۶۶کار پاکسازی ارتش، سپاه و نيروھای کشور. توسط از سال وزارت

عهدهپاکسازیمسئوليت١٣٨٢تا١٣٧٧ بر را بر١٣٨٣از سالداشت.مين ھا مين به آلوده مناطق      کار پاکسازی

دفاع به وزارت که وابسته کشور مين زدايی مرکز نيروھای مسلح است،عهده ی پشتيبانی           گفتهطبق. گذاشته شدو

کريميان نهماميد در مجلس مريوان و سرو آباد واين نماينده به افراد مناقصه از طريق را خنثی سازی نيز کار مرکز

تخصص کافیار میشرکت ھايی واگذ اغلب که کنون اين سازمان�.ھستندداشته و فاقد امکانات فنینکند يامتاسفانه تا

مرتبط ديگرنهاد عادیھای که شهروند مين چه آنها کشته ھا و زخمی ھای تعداد از مستقلی منسجم و دقيق، ھستندآمار

ارائه نداده اند.و چه خنثی کنندگان مين،

نشده چيزی در١٣٨٠در سال مين ھای خنثی می٢،٢تا٢حدودتلفات روزانه تخمين زده مورد تائيد نفر شد. اين آمار

مرکز دفاع و بر اظهاراتمينوزارت بنا ميزان تلفات است. کاھش از در سال ھای اخير، سخن بود. اما نيز ملی زدايی

گلوله ھای  و مين برخورد با در اثر مجروحان "تعداد مين زدايی ايران، مرکز محمد حسين امير احمدی، رئيس سرتيپ
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."�اشته استدرصد کاھش د٨٨درصد و تعداد کشته شدگان ٧٥عمل نکرده در سه سال گذاشته

برخی از ھر خانوادهبر اساس گرفته يامطالعات صورت کشته که رفته مين نفر روی يک غربی ايران مرزھای در

. ندارندزخمی شده است مين آشنايی مخاطرات به واسطه سن و سالشان با که مين ھستند چرا بيشترين قربانيان کودکان

را مين درست، عدم آگاھی و آموزش علت به دچارھای حادثه ھایو اينرو از کرده، و تصور برای بازی ای وسيله

ناپذيری می شوند کودکان.جبران بهزيستی ايران، تشکيل میصدر۴٠طبق آمار اداره را از افرادی در اثرد که دھند

�شوند. دچار معلوليت میھای زمينیانفجار مين

پروندهمطابق از به دست آمده بر اساس اطالعات که پزشکیتحقيقی در ادارات موجود مرزی قانونیھای پنج استان

ناشی کشته شدگان تعداد از جنگانجام شده، مانده به جا عوامل انفجاری پنج١٣٨۶-١٣٧۵ھایسال، طیساله٨از در

مرزی ايران تحقيق۶٧٧استان طبق اين بر برآورد شده. و) ٪٩۵٫٧ر(نف۶۴٨نفر بودند.)٪۴٫٣(رنف٢٩مذکر مونث

کشته شدگان%٧۴٫٧ ميان از بوده است. مين برخورد با در اثر تلفات نظامی،)٪٣۶٫٢(٢۴۵از اين نفر١٢۶نفر

بقيه دارای شغل)٪١٢٫٧نفر (٨۶، و)٪١٨٫۶مدار (اد بودند.کشاورز و گروه ھای ديگر بين در کشته شدگان بيشترين

سنی) ٪٢٨٫۵نفر (١٩٣سال با فراوانی٢٠-١۶ گروه در کشته شدگان ميزان کمترين نفر ١سال با فراوانی٨۵-٨١و

کشته شدگان، ميان اين از بيمارستان وقبل) ٪٩٢٫٣(نفر۶٢۵بودند. به بيمارستان ) ٧/٧نفر (%۵٢از رسيدن در

بودند ��.فوت نموده

ناشیتوزيع فراوانی فوت کشته شدگان به مانده از جنگ تحميلی طیمکانی حوادث منجر به جای انفجاری مواد در ١٣٨۶-١٣٧۵ھایسالاز

مرکزی ايران استان پنج
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ماه٣١خبرگزاری دانشجويان ايران،�   ����������������������������������،١٣٩٢تير
�http://www.behzisti.ir/news/Show.aspx?id=7891

طارميان،�� فريبرز و برزگر عبدالرزاق عابدی، حسن محّمد قربانی، ناشیاپيدميولوژی"احمد انفجاریضايعات و کشته شدگان مواد مين و از
ايران طیماندهبه جای عراق عليه ايران١٣٧۵-١٣٨۶ھایسالاز جنگ تحميلی کشور جمهوری اسالمی مرزی پنج استان مجله علمی، "در

پاييز٣، شماره١۵دوره،قانونیپزشکی ،١٣٨٨.

0

50

100

150

200

250

کرمانشاه کردستان  خوزستان  ايالم غربی  آذربايجان



�

مجموعاً روز، ھر نفر دو حدود که بود کرده اعالم ايران در ملل سازمان مقيم کننده ھماھنگ که است ذکر به الزم البته

مين٧٣٠ قربانی که آمار رسمی��شوند.میھای زمينینفر در سال، از آنجا قربانيان وجود ندارد، اينلذا از دقيقی

�آورده استھای مختلف از مانبع موجود راگزارش آمار

مسولينمتفاوتاظهارات

محمد ويژه رئيسمصطفی نماينده دفاع وقت و در سالنجار وزير مين در امور پاکسازی بود١٣٨۵جمهور خبر داده

پايان سال مينکار پاکسازی پايگاه١٣٨۶که تا به آلوده مناطق به اتمام میھا و کردستان بعدر استان د رسد و چند سال

مينمحمدحسين اميرارتيپس مرکز مينکهگفتزدايی ايرانحمدی، رئيس به آلوده مناطق کهپاکسازی ر جنگ دھايی

عراق د در سالھشت ساله با کاشته شده، مرزی ايران مناطق می١١٣٩ر پايان با"مطابق اظهارات ویرسد.به

مرب۵٠٠ھزار و۴٢صرف ھزينه ھای سنگين، حدود از اراضیکيلومتر پاکسازیع مين به تنهاآلوده شده است و

ت۵٠٠ از حجم و که مانده مين باقی به آلوده مناطق از برخوردار استکيلومتر بسيار بااليی بود ."راکم گفته وی ھمچنين

به اتمام رسيده و پاكسازی ساير داشته اند بسيار بااليی آلودگی كه مهران و دھلران مانند مناطق برخی كار پاكسازی

���اطق در ماه ھای آينده به پايان می رسدمن

د كردهاز طرف ديگر وزارت كشور اعالم مين استانبودندفاع و وزارت ميادين دولت كار پاكسازي كردستان،كه ھاي

به اتمام رسانده اماغربي وآذربايجان را گفتهكرمانشاه مردمكريميانبر طبق و سروآبادنماينده مريوان درشهرستان

بهخسارتمجلس شورای اسالمی ھنوز ھم مالي مردم و باغدارانھاي جاني و ميدر اثركشاورزان و ن ھای انفجار

برای اتمام کار خنثی��. می شودزمينی وارد را مختلفی بارھا تاريخ ھای دفاع کشور و در سال ھای اخير وزيران

اعالم کرده اند مين ھا تنها ايناماسازی دليامر نه به بروز حوادثی نشده است بلکه ھمواره شاھد مناطق محقق ل وجود

�مرزی ھستيمھای آلوده به مين در استان 
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مرکز مين زدايی کشور ��پيام رئيس
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اما چرا روند پاکسازی به خوبی پيش نمی رود

:توان به موارد زير اشاره کردگوناگونی برای کندی روند پاکسازی وجود دارد که از آن جمله میداليل 

فقدان نقشه ی مين ھا١

برای پاکسازی را ھای آن نقشه متأسفانه تاکنون که گذاشته شده است عراق کار ارتش توسط مين ھای ايران از قسمتی

ای ھم نقشه بسا عنوانتحويل نداده اند و چه به توسط ايران مين ھا ھم از باشد. قسمتی ديگر نمانده بوده ديگر باقی اگر

که چو است گذاشته شده اوايل جنگن سپر حفاظتی کار نيردر داوطلب مردمی استفاده می شداز فرصتوھای و آنان

را کار مين ھا از نقشه قسمتی بدون بنابراين نداشتند، را نظامی المدت طويل که چندآموزش ھای تصور اين گذاشتند با

�ثی خواھند کردماه بعد، خود در محل آنها را خن

بود تعدادی ديگر از مين ھايی که ارتش ايران کار گذاش نقشه ھای نظامی اما چون سال ھا گذشته و اکثر آنهاته بود، طبق

جاب اکثراً برف و باران و باد علت به است، گرفته قرار کشور غرب ارتفاعات موجود قابل در نقشه ھای جا شده و

استفاده نيست.

رانش زمين تغيرات آب و ھوايی و در اثر از گذشت سال ھا و پس عمق از طرفی ديگر به مين ھا حرکت کرده و يا ،

کند. پاکسازی مواجه می مشکل را با کشف آنها که رفته اند علت آبگرفتگی امکانپذيرزمين فرو به نيز نقاط برخی

.نيست

نبود دستگاھهای پيشرفتهو اعمال تحريم ھا٢

را مين پاکسازی روند نيز امر اين که ندارند را ايران به کمک امکان المللی بين مٔوسسات ھا، تحريم اعمال به توجه با

گفت توان نمونه می عنوان به مواجه ساخته است. کندی بينبا مرکز سند ھمکاری با تفاھم نامه و مين زدايی مرکز

مرکز به يکپارچه قرار شد نرم افزار مديريت اطالعات بر اساس آن که کرد بشر دوستانه ژنو امضاء مين زدايی المللی

.��مين زدايی ايران داده شود اما به دليل تحريم ھا اين موضوع تا کنون انجام نشده است

اراده سياسی فقدان٣

بسيار زياد است.خسارت ھا و ھزينه ھای مين از وجود ازكارافتادگی و آسيب ھای روانی،ناشی عضو، نقص مرگ،

آن اقتصادی ھمراه با مينخسارت ھای فردیاز جملهاجتماعی و عمومیمين ھستند. اما ھای کهخسارت نيز دارد

تغيير اولويت ھای ملی، ثروت ھای منابع و آوارگی ھا، فقر، استهالك مهاجرت ھا و اقتصادی، شامل ھزينه ھای

������������������������������������������������
��������������������������������������������، ١٣٩١فروردين٢٠کيهان،��
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ای منطقه محلی و بحران ھای مردمی و در��است.سرمايه گذاری، نارضايتی عزم جدی اراده و دولت ھا بايستی لذا

امر پاکسازی مين داشته باشند.

ماه بهمن يکی١٣٨٣در عنوان به قرار است بود گفته کاال مبارزه با قاچاق کاال در از راهرئيس مقابله با قاچاق ھای

مس مورد اعتراض که اين امر مرزھا شود در مين کاشت به مينئکشور، اقدام ميادين کانون ول ستاد پاکسازی و

مين برای پاکسازی به ذکر است��گرفت.قرارمشارکت آلودهالزم سببکه مين خود به کشاورزی بودن زمين ھای

ب مرزی برخی از روستائيان در آمد می شود،اجبا ر کسب برای کولبری خطر ه به را به شکل ديگر جان آنان که کاری

می اندازد.

عده   برخیایھنوز در که حکومت ايران باورند کاالبر اين مبارزه با قاچاق از جمله مختلف علل به مناطق يا از

گذاری شده   مين مناطق پاک سازی کليه برای اراده سياسی الزم منطقه، خواست و کنترل در پی آن و مسائل امنيتی

معاونندارد ماه سال. پنجم شهريور در کردستان ھم استاندار تعيين٨٨سياسی امنيتی نقش بر مردمبا تاکيد کننده

برای تامين و استمرار نظام در ھمراھی با گفت:کردستان عمل "امنيت پايدار ميدان کردستان مردم انقالبی ھمراھی

کوچک دليل به ھمين محدود کرده و کامال مرزی منطقه در اين از برای دشمنان انقالب اسالمی را ترين تحرکات آنان

                اين امر خود می تواند نشان دھنده نگرش امنيتی به مين در کردستان باشد.���"چشم مردم و سربازان اسالم پنهان نيست

مين از تعداد نامعلومی در اطراف پايگاهھای زمينیارتش ايران در روستاهرا نظامی خود منابعھای کردستان و ھای

حمله و دسترسی چريک که از داد قرار کوھها در به آب آشآب کرد کند.ھای کويل، کارشناميدنی جلوگيری اس آرمين

(ھای زمينیمين ژنو مٔوسسه مسلحاز دولتی غير مٔوسسات کردن ھمراه کارش که دوستانه بشر موسسه و انطباقيک

بشر دوستانه است)آنها با استاندار المللی بين کهمیدھای کرد است به حکومت ايران و شورشيان مربوط که اين گويد

��شروع شد.١٩٧٩بعد از انقالب دت کوتاھیظرف م

کرد که در درگيریال ھای مسلحانه با حکومت ايران دخالت داشتند از جمله حزبزم به ذکر است که تمام احزاب سياسی

ممنوعيت مينودموکرات کردستان ايران، سند ژن او انجام ھمکاریھای زمينیجهت کرده امضٔا را الزم ند.ھای

کار آمدی عملکرد حکومتنا �۴

بر اظهارات کريميانبنا مريواناميد مردم در مجلس شورای اسالمینماينده پشتيبانی"|و سروآباد دفاع و وزارت

به شرکت را مين است انجام اين کار به آلوده مناطق مين در متولی پاکسازی که پيمانکاری واگذار نيروھای مسلح ھای

بر طبق گفته ھای او �کنند"انجام دقيق کارشان کوتاھی میدقت عمل ندارند و يا به ھر دليلی از ھا ياکند که اين شرکتمی

از اينکه پاکسازی میپايگاه پس مين به آلوده صورتھا به نشده ھيچ وقت تاکنون کشور شود اما وزارت تحويل بايد شود

������������������������������������������������
مين،�� شناسی اقتصادی مردوخی، آسيب ������������������������������بايزيد
ب�� ھای خفته را مين ھجرت، نکنيد،فاطمه ماه٧٧۶شمارهگزارش،يدار مرداد ،١٣٨۴.
دارد�� کردستان ادامه        ������������������������������������������������جنگ در
��������������������������������������������������������������
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پاکسازی شده مناطق که اين اعالم شود صد در رانشبرایو اندصد گردن به را بهانه کنند موضوع شانه خالی از اينکه

بارندگی می قرار داده و اقدامزمين و يا مورد شناسايی را مقياس بزرگتری مختصات پايگاه در بايد که در حالی اندازند؛

���به پاکسازی کنند تا اطمينان کامل حاصل شود

من در بيشترين پاکسازی نفتیااز طرف ديگر گطق از اينروصورت کشاورزیساکنانرفته و مسکونی و ھنوز مناطق

ھستند.روبرومواجه با مينو خطر مشکل اساسیبا 

مين حدود توليد ھر مسائل فوق ھزينه بر از ھزار دالر است.٢اضافه بيش عملارزيابیدالر و خنثی سازی آن به ھای

از آن بآمده حاکی آلوده مناطق برای پاکسازی که در حالی٣٠٠مين هاست کهميليارد دالر ھزينه الزم است، اين است

گرفته می نظر در آلوده مناطق برای پاکسازی بودجه اندکی درآمداما�شودساليانه از نفت خام اگر فقط اندکی صادرات

توان ھر سال داده شود می مين اختصاص به امر پاکسازی ازايران ساليانه را خنثیھایمينمقادير زيادی نفر ضد

ترتيب کوھها، مزارع و مراتع و را نمود و با اين ��پاکسازی کرد.ظرف مدت زمان کوتاھیمناطق روستايی

دولتیھای غيرھا و سازمانھای نهاديتمنع فعال�۵

نهاد به اجازه فعاليت در امردولت ايران دھدھای مردمی نمی را مين از خطر رسانی کانون ١٣٨٣در سال.آگاھی

مين در پاکسازی بودمشارکت غيرانتفاعی نهادی مردمی و نوبل در، که صلح برنده جايزه توسط دکتر شيرين عبادی

تاسيس و٢٠٠٣سال نفر از ھمکاران وی به کارو چند راکردآغاز مردم در خصوصو رسالت خود به دادن آگاھی

به کمک مين، به آلوده مناطق مردم مين، آموزش دولت جمهوری اسالمیخطرات تشويق مهمتر از ھمه مصدومين و

مين اعالم توليد در توقيف کنوانسيون اتاوا و به الحاق بر مبنی بر.نمودايران را نهاد مردمی اقدامات اين اما حکومت

در تاريخ غير دولتی١٠/١٠/١٣٨٧نتابيد و و مين کار میايران راتنها سازمان در حوزه کردکه تعطيل چند .کرد

ن علت شرايط به که دکتر عبادی بعد، ھنگامی تاسيسامساعسال از ايران شد، با در خارج اقامت به مجبور د سياسی

مين با مبارزه در زمينه را اقدامات خود بشر گزارشاادھای زمينیمرکز حاميان حقوق کارحاصلمه داد و اين

.در ژنو استمشترک اين مرکز و انجمن حقوق بشر کردستان ايران 

و اجتماعی ايران رسانه ھا  سياسی علت وضعيت خاص به که دارد آن است مين وجود پاکسازی برای که مشکل ديگری

توجه  معضل به اين کمتر کنند مناطق ايران زندگی می در ساير که نتيجه مردمی در پردازند و موضوع می به اين کمتر

دولت فشار نمی آورند.ازی مين به دارند و برای تسريع در پاکس

������������������������������������������������
��، مجلس ، خبرگزاری ملت ����������������������������������،1392مهر 29خانه
مين،بايزيد �� اقتصادی آسيب شناسی ������������������������������مردوخی،
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اقدامات حمايتی از قربانيان مين

مستمری بازماندگان آن، مجلس١٣٧٢در سال وظيفه يا برقراری حقوق کسانیقانون مهاجران و مناطق دسته از به که

معلول يا فوت می منفجره مواد برخورد با علت به نموده و مراجعت نمودشجنگی را تصويب با قانون در. اين��وند عمل

نتيجه چندين بار اصالح شد. ولی در که مواجه شد بهمشکالتی ناخوشايند است مين حقوقی قربانيان ھمچنان وضعيت

.ی شايسته از آنها به عمل نمی آيدتوان ادعا کرد در واقع حمايتطوری که می

مورخوزيرانھيأت،گستردهانسانیتلفاتدليلبـه پيشنهاد شمارهب۴/١٠/١٣٧٣در جلسه به -١٠۵٠١-٧٢۴۴-نا

پشتيبانی٢٨/٠۴/١٣٧٣مورخ١۶٢ دفاع و مسلحوزارت تبصرهنيروھای به استناد وظيفه 7و برقراری حقوق قانون

مواد با برخورد علت به کرده و مراجعت مناطق جنگی به که کسانی مهاجران و از مستمری بازماندگان آن دسته و يا

معلول می شوند، آئين نامه اجرايیمنفجره (مين) ��را تصويب نمود.قانون فوقيا فوت

درحال١مادهدر مناطق جنگی و يا که در کسانی مهاجران و آن دسته از اجرائی ذکر شده است، اين آئين نامه

معلول و يا فوت می شوند با غيره، توپ و گلوله مين، از قبيل نارنجک، منفجره مواد برخورد با بر اثر بازسازی

ماده موضوع کميسيون خد٢تشخيص در شمول حسب –مات حمايتی دستگاه ھای ذيربطاين آئين نامه با رعايت قانون

قرار می گيرند.–مورد، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان، کميته امداد امام خمينی (ره)

تبصره معلوليت، خس١٣٨٩مرداد٣١اصالحی-١٣٧٢قانون مصوب۴مطابق تشخيص فوت، ضد ترامرجع ،

کميسيونی می موضوع اين قانون کهانقالب فرمانداریباشد در بنياد شهيد و امور ايثارگران ضوابط ھای بر طبق

�مربوطه با ترکيب

فرماندار به عنوان رئيس کميسيون�١

بنياد شهيد و امور ايثار گران�٢ مديريت

رياست اداره اطالعات�٣

یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم�۴

دادستان�۵

مرزبان �۶ منطقهفرمانده ھنگ مرزبانی يا

رياست کميته امداد امام خمينی�٧

��نونیاقپزشکی�٨

شود مالحضه می که از جانبھمانطور نمايندگی نمايندگان)، به اتفاق کميسيون (قريب در نمايندگان حاضر ترکيب

نمايندگانار وظيفه، اين بنابراين حسب نموده و حتی االمکانگانهای دولتی است. دفاع دولت منافع از که دارند تکليف

������������������������������������������������
�� http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92295
�� http://rc.majlis.ir/fa/law/show/115015
�� http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789070



��

مين از حقوق قربانيان برای حمايت و دفاع کاری برآن ھيچ ساز و و عالوه ننمايند بگيران آن اضافه به وظيفه را کسی

(يا وک نماينده قربانی و يا بدون حضور کميسيون عبارتی به نشده است و يا بينی پيش کميسيون ترکيب به اتخاذ در يل) او

پردازد می از طرفی ديگرتصميم به . بودن روند رسيدگی مين، طوالنی از مشکالت قربانيان ناشی مهمترين از يکی

قربانيپرونده آنان گفته اين چنانچه طبق بهاست. تماماً کند روند اين و انجامد می طول به ماھها کميسيون تشکيل ان،

باشد. مصدومين می از ھمهضرر تبصرهو در مندرج انقالب" "ضّد عبارت انقالبی١مهمتر نيست مشخص که است

از گذشت پس ضد انقالب کدام است. مورخ٣۴کيست و پيروزی انقالب از ضد انقالب١٩٧٩سال گنجاندن کلمه

.دھد که تعداد کثيری از مصدومين را محروم نمايندصرفا بهانه دست افراد حکومتی می

کسی اگراحراز اينکه خصوصاً ديگر شروط وجود و کند می کفايت است، شده فوت يا مجروح و رفته مين روی

روی عمداً کسی اينکه کردن (ثابت حادثه بودن غيرعمدی اثبات مانند باشد، بگذارد)غيرمنطقی بودنمين پا يا انقالبی

معموالً مواردی چنين ادعای يا اثبات چراکه ندارد. منطقی و قانونی عديده ایوجهه مشکالت به جميع شرايط با توجه با

می برداشت کميسيون ترکيب اعضای از که مواجه و باعث پايمال شدن حقوق شهروندی قربانيان می شود و ھمانطور

شود ھيچ کس در آن کميسيون نيست که از حقوق قانونی قربانيان دفاع نمايد.

و ساير مين برای جمع آوری دولت ازادوامسئوليت مدنی بيش از گذشت پس تحميلی ٢۵ت جنگی پايان جنگ سال از

دليل حجم به توانايی عدم صورت در نمايد. مناطق پاکسازی از را مين ھا که بوده مکلف دولت مشخص است، محرز و

نمايد و با استفاد تعيين را نموده و محدوده آن گذاری را عالمت آلوده مناطق که بود موظف دولت آلودگی ازگسترده ه

بنابراين  نگرفته است، دليلی انجام به ھر برساند. اين اتفاق به اطالع ساکنين را موضوع تمامی ابزار اطالع رسانی، اين

درخواست علل از يکی و اين بايد جبران شود کسی خسارت وارد آمده، به مسئوليت قانونی عدم انجام در اثر اگر

باشد. خسارت برای قربانيان مين می

از برخی يکی به لفظ شهيد است، چراکه درمورد اطالق اين قربانيان نظر بر سرراه احقاق حق قربانيان اختالف موانع

بنابراين شود. نبرد می ھای صحنه عازم کشته شدن به علم فرد با عملی آگاھانه است و که شهادت عقيده استوارند بر اين

جن تبعات قربانی در بی خبری که کسانی به نيست کهجايز کرد نبايد فراموش شود. اما شوند، لفظ شهيد اطالق گ می

به ھر حال که پيامدھای آن ھستند مين قربانيان شرايط جنگ و مصدومين بناميمدرحقيقت را که آنان اسمی به ھر بايدو

کند. دولت خسارات آنان را پرداخت

عضو و نقص از درمان و عواقب ناشی بودن ھزينه مواجهمعلوليت زندگیبه عالوه باال مشکل را با مين قربانيان

ومی از جست معلوليت، صورت در بر اثر حادثه نتيجه در کودکان ھستند، مين از ھمه آنکه اکثر قربانيان مهمتر سازد.

میخيز داشته کودکانه باز از لحاظ روحیھای ممکن است از اين رو طور کلیشوند و به ببينند. صدمه بر عالونيز ه

نيازھای جسمیھزينه کردن فراھم درمان و نيازھای روحیھای به بايد مين شود. بازماندگان مصدومين توجه نيز آنها

که  مهم است بسيار عضو خانواده خود امری از دست دادن غم که داشته شوند چرا دور نظر از نبايد نيز مين قربانيان

د.بايد جبران شو
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کنوانسيون اتاوا

ذختيممنوعونيکنوانس مديتول،یسازرهياستفاده، به آنآنها،یو نابودنفرضدیھانيو انتقال اتاوا"وني"کنوانسکه

مماني"پايو  شود،" ن،يمنع می مانيبه دنبال پاگفته از به استفاده در سراسر جهانینيزمیھانيدادن نفر . استضد

که توسطنفر می شوند ضد ینيزمیھانيانتقال مايکسب، حفظ، انباشت، و د،يتولمتعهد عدم توسعه، کشورھای عضو، 

کهمانيپنيا مين ھايی اند: تعريف شده گونه نزدتا شدهیطراحاين منفجر شده وفردکيتماس باايو یکيبا حضور،

معلوليت نفرايکيکشتنايکردنیزخمسبب کمک می��.شودچند يکديگر به پيمان عضو اين تاکشورھای کنند

به ھم ياری میزمين �رسانندھای آلوده را پاکسازی کنند و در امر آموزش و خدمات پزشکی نيز

نپيوسته است؛ کنوانسيون اتاوا به کنون در اين در حالی استاينايران تا که کشورھايی دارد از آن حکايت که آمارھا

کاھشسالها ھمکاری شمار قربانيانشان ھم داشته اند، مين به آلوده برای پاکسازی زمين ھای بيشتری با سازمان ملل

�چشمگيری داشته است

توصيه ھا 

ھای کلیتوصيه

مناطق آلوده به مين- اطالع رسانی و آموزش ساکنين

ھای ايمنی در مناطق آلوده به مينعالمت گذاری و نصب ھشدار-

برای پاکسازی مناطق آلودهکافیاختصاص بودجه -

به کار بردن ابزار پيشرفته و استفاده از نيروی متخصص در امر پاکسازی-

تهفھای عضو در نظر گرسيون برای کشوری که کنوانايوا جهت بهره بردن از مزاياالحاق به کنوانسيون ات-

اصالح قوانين به شرح فوق-

درتوصيه برقراری حقوق وھا بازماندگانيفه ظمورد قانون مستمری کسانینآيا مهاجران و از طق اکه به مندسته

نموده و به علت برخورد با  دنوشمواد منفجره معلول يا فوت میجنگی مراجعت

ق- محل و فرد بيشتر با که کسانی کميسيون با از اعضای برخی نمايجابجايی ار قبيل ندگان ربانی آشنايی دارند،

ولی دم.مجلس، وکيل قربانی 

از تاريخ تکميل پرونده، حداکثر ظرف دو ھفته کميسيون تشکيل شده و اتخاذ تصميم نمايد-

که تشابه رأی دارند.اعضای کميسيون، به خصوص آنانیکاھش-

باشد. چراکه- فرد ميزان پرداختی به ھر قربانی مين نبايستی از حداقل دستمزد کارگرساده بدون مهارت پائين تر

. ارج روزانه خانواده برآيدکه نان بخور و نميرش را دربياورد و از عهده مخقادر باشد قربانی حداقل 

������������������������������������������������
�� The Ottawa Convention at a Glance, http://www.armscontrol .org/factsheets/Ottawa.



��

که - ضروری است شود، بلکه بايد لحاظ مستمری ماھانه پرداخت تنها نه دولت مسئوليت مدنی در حيطه ايفای

رانندگ کسی دراثر حادثه که اگر داشته باشيم توجه گردد. پرداخت نيز درمانی باعث شکسته شدن یھزينه ھای

دولتپا مسئوليت مدنی بنابراين بپردازد. نيز را درمان بر ديه، ھزينه ھای عالوه مجبور است شود، کسی ی

که تمام ھزينه ھای پزشکی پرداخت شود. ايجاب می کند

نتيجه

مين، شود. گرفته نبايد سهل و آسان که بس دشوار است مين، امری به آلوده مناطق در امر پاکسازی اين قاتل خاموش،

ارگان و دولت بر ميان عالوه در اين صلح. در زمان بلکه در زمان جنگ، نه شهروندان است آن ھم ھای کمين جان

دارند، عهده بر را پيشگيری از قربانيان، آموزش و مناسب مناطق آلوده، حمايت در پاکسازی تسريع وظيفه که مسئول

که فرسن درگجامعه مدنی و شهروندانی ھم دانسته و دغدغه خود را مسئله بايد اين آلوده ھستند مناطق از       ھا دور

بر گر داندن  آرامش  به مردم اين مناطق بکوشند.
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ھای زمينیدت قربانيان کرد ميناشه

پدر سهقایآ خويی مامکاوه شب از روستای فرزند

دردر را نزديک سردشت، پايش بااثريال، برخورد

نزديکی در دست داده. اواروستمين از کهمیيش گويد

از اعضای خانواده۴ کشته شدند و يا اينکه نفر اش

يکی کشمعيوب شدند. عموھايش، عموی از ته شده،

داامزاعبدهللا ھیآقاديگر از دست را از اعضای خانوادهده دستش يکی ديگر ازده و عضوی آقای ھاما حسينی اش

.بدنش را از دست داده

ان جوان اھل مليمسی/سردشت، ھر يانی ، چوپاسيما اال

از دست داددو خانواده اوهپای خود را ھایھمه ھزينه.

کردویبيمارستان پرداخت بنياد جانبازان ھيچ ند.ه ارا

نکرده است.کمکی عمیویبه او المتی از گويد ھيچ

پا که او در جائی مين دادهيشاھوجود از دست را

نداشتهووج کمکی.د مجبونکرده استبنياد جانبازان خودش بيماو پرداخت ھزينه به در حال ارستناور بوده است. ش

دريافت میلایر ۵٠٠،٠٠٠ماھيانه ویحاضر  .کنداز بنياد امام خمينی کمک

يکیزنی راکه پاھای خود در سر۶از پيش سال

از دست دادهد بيمشت توسطارستااست. ھزينه نش

بنياد خانواده از پرداخت شده. وی در حال حاضر

.کندجانبازان کمک دريافت می

�
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کشاورز اھل روستای و خدير ھما، ردی/سراآقای

در سالد را پای راست خود از کاروقتی١٩٩۵شت

از دست داده است. اوبر میبه خانه کمکیگشت ھيچ

�استدريافت نکرده

بساوی/سردشت اآقای عبدهللا حسن ز اھل روستای ده

در سال را چپش پای ده ادر ج١٩٩۴يک چشم خود و

داد. اومزرالو بين ورسک دست تمامن از خود

درمھزينه پرداخاھای را کمکینش ھيچ ت کرده و

�استدريافت نکرده

ای عباس حمزه بوراتاز روسآقای / سردشت ھر دوهی

را از دست داد وقتیتشدس يک چشمش از چاه آبو

.ی گيسمهآورد در روستادر می
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جم از روستای شت پای راستل دين/ سر دايک چوپان

از دست داد وقتی را کمککه خودش به دوست ديگرش

دھد. اومی مين نجات از انفجار را خودش کرد تا او

�نش را پرداخته استاھای درمھزينه

پدر کشاورز و از روستای۴يک جالی/ سردشتتيفرزند

در سالھر دو يک چشمش را دست از١٩٩١دست و

که در بود.زمينشداد زمانی پنج سالاومشغول کار در

بن میاول از کرد. او دريافت کمک گويد ھيچ ياد جانبازان

يا روستعالمتی زمين در مين يش وجود ااز وجود

�نداشت
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