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آمارها می گویند طی جنگ هشت ساله با عراق  بیش از ١٦ میلیون مین در پنج استان 
غربی کشور کاشته شده و حدود ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار هکتار زمین  را آلوده کرده است. استان 
ایالم با یک میلیون و700هزار هکتار، خوزستان با یک میلیون و500هزار هکتار، کرمانشاه با 
  700هزار هکتار، آذربایجان غربی با 150هزار هکتار و کردستان با 150 هزار هکتار سطوح آلوده 
به مین  و مهمات باقیمانده از جنگ کشور را تشکیل داده اند .   اگرچه بال فاصله پس از جنگ 
و امضای قطعنامه   5۹۸، پاکسازی مناطق آلوده شروع شد، اما هنوز هم  در مناطق نزدیک 
به مرز آن قدر مین وجود دارد که  نمی دانی در حین راه رفتن وقتی پایت را از زمین برمی داری، 
آیا در قدم بعدی، آن را سالم خواهی دید یا  نه؟ مثل ماجرای تلخ هفت کودک مریوانی؛ قطعا 
در لحظه هایی که »ئاال«، »متین«، »زانا«، »سینا«،   »خبات«، »بهنوش« و »گشین« در روستای 
نشکاش،  شهرستان مرزی مریوان قدم زنان بازی می کردند،  اصال به ذهن شان هم نمی رسید 

که ثانیه های بعد باید با انگشتان پاها و چشم هایشان خداحافظی کنند.  
َبرسان راوی این رویداد تلخ است: »عصرجمعه  سال۹6 یکی از کودکان کنجکاو روستا، یک 
 مین را که در یك پایگاه متروکه بجا مانده، پیدا می کند و آن را با خود به غنیمت می برد. کودک 
غنیمت   جنگی خود را با 6 همبازی دیگر خود تقسیم می کند. نتیجه این تقسیم هم می شود 
قطع انگشتان پای  یکی از این کودکان و چشم کودك دیگر. میراث چهارکودک دیگر نیز 
جراحت جسمی و روحی است از  این غنیمت جنگی.« راوی به اینجا که می رسد،  حرف هایش 
ُبریده ُبریده می شود؛ برایش حرف زدن از  انفجار و مرگ تلخ است، اما قصه های  بی شماری از 
قربانیان این غنیمت برای گفتن دارد. او قصه هایش  را روستا به روستا روایت می کند تا از درد 

و زخم نشسته بر دل زمین بگوید؛ از ضرورت یک آگاهی. 

مینهابامادوستنیستند!
براساس گزارش ها، از هر ١٠ قربانی مین هفت نفر غیرنظامی بوده که سه نفر آنان  نیز کودک 
بوده اند. آماری که بیانگر ضرورت آگاهی بخشی در این حوزه است. به همین  منظور جمعیت 

هالل احمر در این حوزه ورود کرده است.
ساالنه جمع کثیری از هم وطنان مان در مناطق مرزی با تهدیدی به نام انفجار مین های 
منفجر نشده زمان  جنگ مواجه هستند. افرادی که برای در امان ماندن از این خطر بالقوه 
به آموزش مستمر نیازمندند. تا به حال جمعیت هالل احمر برای دهیاران، معلمان و 
دانش آموزان مدارس، دوره های متعددی  از آموزش های آگاه سازی مین برگزار کرده است . 
این آموزش ها را سازمان امدادونجات جمعیت  هالل احمر و البته با همراهی فدراسیون 
بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر برعهده  گرفتند. از  نگاه برسان،  آگاه سازی 
مردم در راستای مقابله با خطرات مین های بر جای مانده یکی از  اولویت های اصلی هالل احمر 
برای کاهش آالم ناشی از مین است.    آموزش رفتارهاي صحیح به  روستاییان، آموزش آشنایي 
با عالیم مناطق پر خطر و نشانه های خطر و انواع صدمات مواد منفجر نشده  و پیامدهای آنها 
به عشایر و گردشگران اعزامی از اهداف اختصاصي این آموزش هاست .   بنا به گفته برسان، 
این  آموزش ها در قالب برگزاری دوره ها، توزیع بروشور، نصب بنر ماکت، پوستر و ... در مناطق 

پر  خطر استان بوده است. 
 اعضای این سازمان مردم نهاد تمام همت شان  را بر آموزش خطرات ناشی از انفجار 
مین و مواد منفجره باقیمانده از جنگ گذاشته اند و کاهش  آسیب های روانی و اقتصادی 

خانواده های قربانیان را در اولویت قرار داده اند. در طول این سال ها دوره  آموزشی آگاهی 
درخصوص خطرات مین در مناطق مرزی ازجمله مدارس و مساجد برگزار شده است .   
به عنوان مثال در استان کردستان درطول هر سال نزدیک به 10 هزار نفر آموزش های الزم  را 

می بینند. 
   سمیه برسان یکی از همین افراد است که عزم کرده تا با روایت تلخی های این رویداد 
در راستای آگاهی  بخشی در این زمینه فعالیت کند. او در گفت وگو با »شهروند« در مورد 
این ضرورت می گوید: »مین ها  با ما دوست نیستند، برای یک مین چرخ های ارابه جنگی 
یا انگشت های کوچک کودک چند  ساله فرقی ندارد؛ او قربانی می گیرد؛ بدون آنکه بپرسد 
چه کسی هستی؟ شغلت چیست و چند سال  داری؟ کشاورز، دامدار، کودک، گردشگر و 
حتی یک جهانگرد می تواند بالقوه قربانی یکی از مین هایی  باشد که در بستر خاک آرام گرفته 
است.« آمارها گواه صحبت های این فعال اجتماعی است. براساس  آمار ارایه شده در هر 
22دقیقه یک نفر بر اثر برخورد با مین جان خود را از دست می دهد یا مجروح  می شود. به همین 
منظور صلیب سرخ جهانی از سال۸۳ در قالب پروژه آموزش و آگاه سازی از  خطرات مین و 
مهمات منفجر نشده با سازمان امدادونجات در استان های آلوده به مین شروع به کار  کرد و 
دوره های مختلف  تربیت مربی با حضور نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان 

 امدادونجات برگزار شد. 

غنیمتیکهجانمیگیرد   
بیشتر قربانیان مین، کارگران، کشاورزان، عشایر، کولبران و کودکان هستند. برسان 
در توضیح این  مسأله می گوید:  »به دلیل فقر اقتصادی، برخی از جوانان اقدام به جمع آوری 
مهمات باقیمانده از جنگ  می کنند. آنها به جست وجوی فلزاتی می روند که می تواند قاتل 
جان شان شود. برخی از افراد هم از  ادوات جنگی به عنوان شیء تزیینی استفاده می کنند، همه 
این موارد ناشی از  نبود آگاهی است.« این فعال  اجتماعی ادامه می دهد: »بیشتر این مردم 
با مین آشنایی ندارند و نمی دانند در صورت دیدن آن باید  چه کنند. ما در آموزش ها به افراد 
می گوییم که اگر مین دیدند به مرکز مین زدایی اطالع بدهند. یا اگر  مین منفجر شد و آسیب 
دیدند چه کنند که تا رسیدن نیروهای امدادی زنده بمانند. ما عکس مین های مختلف  را 
نشان می دهیم و از نحوه عملکرد آنها می گوییم. بسیاری از این مین ها در نزدیکی محل بازی 
بچه ها  یا در محل چرای دام ها قرار دارد و با ضربه آرامی ممکن است عمل کند. این مین ها 
فقط ساکنان بومی  را به خطر نمی اندازد بلکه گردشگرانی  را هم که به این مناطق سفر می کنند، 
تحت تأثیر قرار  می دهد.« به اعتقاد او، پاکسازی از مهم ترین و بااولویت ترین اقداماتی است 
که برای مقابله با این  سالح مرگبار باید اتخاذ شود، اما افزایش آگاهی مردم نسبت به خطرات 
و تهدیدات مین از طریق آموزش  به آنان از کلیدی ترین اقداماتی است که باید در این عرصه 
صورت گیرد. بر همین اساس آموزش به  افراد به ویژه کسانی که در مناطق آلوده به مین زندگی 
می کنند، می تواند تعداد قربانیان را به نحو قابل  مالحظه ای کاهش دهد. نکته دیگری که این 
فعال اجتماعی به آن اشاره دارد جابه جایی مین ها در مناطق  مرزی است: »باران و تغییرات 
اقلیمی در مناطق، باعث جابه جایی مین های باقیمانده از زمان جنگ  تحمیلی می شود 
و در نتیجه این جابه جایی، شهروندان دیگری هم قربانی می شوند؛ شهروندانی از قبیل 
کودکان  عشایر؛ کشاورزان و مردم محلی. در موردی کشاورزی دچار حادثه مین شده بود که 

گاه سازی از خطرات مین و مهمات   »شهروند« از اقدامات و فعالیت های داوطلبان جمعیت هالل احمر در آ
منفجرنشده  گزارش می دهد:   

مین ها با ما دوست نیستند

می گفت سال قبل  همان مکان را خودش شخم زده بود.« 

منهاللاحمریهستم
مین و مواد منفجرنشده باقیمانده از جنگ مستعد و دربردارنده خطراتی است که هر آن 
ممکن است جسم  و روان انسان ها را به مخاطره بیندازد و رهایی از این مخاطرات نیازمند 
حرکتی  جمعی، همدلی و  همراهی دولت و مردم است. به همین منظور  برگزاری کارگاه ها و 
دوره های آموزشی را می توان  اقدامی ارزشمند در راستای تربیت افراد آگاه و تعمیم آموزش به 
الیه های مختلف ساکنان مناطق آلوده به  مین تلقی کرد . برسان در توضیح این مسأله می گوید: 
»در همین راستا، جمعیت هالل احمر استان  کردستان براساس وظیفه ذاتی خود بحث 
آموزش را در اولویت قرار داده و آموزش مربیان پروژه آگاه سازی از خطرات مین را به صورت 
مداوم انجام داده است. این جمعیت طی سال های گذشته به صورت  مداوم با همکاری 
صلیب سرخ جهانی و سازمان امدادونجات دوره های منسجم و اثرگذاری درباره  مواجهه با 
مین برای مردم برگزار کرده است.« بگذارید حرف های راوی، پایان بندی برای این گزارش  باشد :   
»نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر دو  هدِف تعریف  شده دارد؛ یکی از این اهداف 
  »تسکین آالم بشری« و هدف دیگر هم »حمایت از زندگی و سالمت انسان ها بدون درنظر 
گرفتن  هیچ گونه تبعیض میان آنها« است .   همین هدف ها، همین که من هالل احمری 

هستم، باعث شد تا به این  عرصه ورود کنم.«  

مــواد  و  میــن  خطــرات  مربــی  مهدیان نســب|  ]سیدحســن   
متعــدد  بهره گیــری  و  گســتردگی  اخیــر  ســده  در  منفجرنشــده[ 
کــه  اســت  شــده  باعــث  زمینــی«  »مین هــاى  بــه  نــام  ســالحی  از 
فاجعه انگیزتریــن تراژدى هــای تلــخ و مرگبــار در طــول  ایــن ســال ها 
خ دهــد. گزارش هــای بین المللــی نشــان می دهــد بیــش از  در دنیــا ر
۸۴ کشــور جهــان بــا ایــن مســأله تلــخ مواجــه هســتند. در کشــور مــا 
نیــز طــی  هشت ســال جنــگ تحمیلــی دشــمن تعــداد بســیاری میــن 
در بخش هــای وســیعی از اراضــی کشــور کاشــت و البتــه ناگفتــه 
نمانــد کــه در  طــول ســه دهــه پــس از جنــگ گروه هــای جهــادی 
تالش هــای بســیاری بــرای پاك ســازی مناطــق آلــوده کردنــد. عــالوه 
بــر ایــن تعــداد بســیاری از مهمــات منفجرنشــده نیــز در محل هــای 
آلــوده باقــی  مانــد ه اســت کــه از آن بــا عنــوان مهمــات باقیمانــده از 
جنــگ نــام بــرده می شــود. متاســفانه  آســیب های ناشــی از مین هــا 
باعــث معلولیــت، مراقبت هــای طوالنی مــدت و صــرف هزینــه گــزاف 
تعریــف  براســاس  می شــود.   آســیب دیده  افــراد  بهبــودی  بــرای 
ــاوا میــن هــر وســیله ای اســت کــه روی ســطح  ج در پیمــان ات منــدر
زمیــن یــا زیــر خــاک قــرار می گیــرد و بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت 
، نزدیکــی یــا تمــاس یــک فــرد منفجرمی شــود.  کــه در اثــر حضــور
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مین هــا بــا توجــه بــه شــکل، جنــس، 
متفــاوت  عملکــردی  می تواننــد  منطقــه  خــاک  و  جــوی  شــرایط 
داشــته باشــند. به طــور مثــال در برخــی از مناطــق ماســه ای بــه دلیــل 
ــز  ــوی و ویژگــی زمیــن احتمــال جابه جایــی یــک میــن را نی شــرایط ج
بایــد مدنظــر قــرار داد. مســأله ای کــه خــود برهانــی بــرای توجــه بــه 
موضــوع آمــوزش و آگاهــی از خطــرات میــن اســت. بــه همیــن منظــور 
ــن  ــوزش ای ــه  آم ــدف ب ــای ه ــن گروه ه ــا تبیی ــر ب ــت هالل احم جمعی
مهــم در شــهرهای مــرزی پرداختــه اســت. اهالــی بومــی، کــودکان، 
گردشــگران مناطــق مــرزی و کشــاورزان ازجملــه گروه هــای هــدف 
هســتند کــه در جمعیــت هالل احمــر در موضــوع آموزش هــای آنهــا 
کوشــیده شــده اســت.  ســال گذشــته نزدیــک بــه ۳10هــزار نفــر در 
پــروژه آگاهــی از خطــرات میــن در 6 اســتان ایــالم، آذربایجان غربــی، 
خوزســتان، کردســتان، کرمانشــاه و خراســان رضوی آموزش هــای 

الزم را فراگرفتنــد.
نصــب بنــر، پوســتر و ماکــت انــواع مین هــا در مناطــق حســاس، 
برگــزاری کارگاه ویــژه در ســطح  امــکان دولتــی، مــدارس و مســاجد 
اقدامــات  ازجملــه  ایمنــی  نــکات  حــاوی  دفترچه هــای  توزیــع   و 
بــوده اســت. همچنیــن مربیــان جمعیــت  جمعیــت هالل احمــر 
هالل احمــر در روســتاهایی کــه در حاشــیه و در معــرض مخاطــرات 
میــن هســتند، بــا هماهنگــی بخشــدار، مســئول آموزش وپــرورش 
و دهیــار اقــدام بــه تدریــس و آگاهــی مــردم از مخاطــرات میــن و مــواد 

کرده انــد. منفجرنشــده 
ــودکان  ــه ک ــده ب ــواد منفجرنش ــن و م ــرات می ــوزش  خط ــرورت آم ض
آمــوزش  جدی تــر،  آســیب  معــرض  در  افــراد  از  گروهــی  به عنــوان 
آشــنایی بــا عالیــم مناطــق خطــر، نشــانه های  رفتارهــای صحیــح، 
، انــواع صدمــات مــواد منفجرنشــده و پیامدهــای آنهــا و در  خطــر
مجمــوع تغییــر رفتــار از اهــداف پــروژه آمــوزش و آگاه ســازی ســاکنان 
ــه دلیــل  ــی ب ــد. البتــه در شــرایط کنون ــه شــمار می آی مناطــق مــرزی ب
برگزارنمی شــود.  کارگاه هــا  و  آمــوزش چهره به چهــره  کرونــا  شــیوع 
ــا  بودجــه ذخیره شــده در ایــن مــورد  امــا برنامه ریــزی  شــده اســت ت

صــرف خریــد و توزیــع اقــالم بهداشــتی در مناطــق شــود.
یکــی دیگــر از مــواردی که اهمیــت دارد، ارزیابی این آموزش هاســت. 
را  موضــوع  ایــن  متــداول  صــورت  بــه  هالل احمــر  جمعیــت 
واکاوی می کنــد کــه از گذشــته تــا بــه حــال چقــدر خطرپذیــری در مــورد 
میــن و مــواد منفجرنشــده کاهــش پیــدا کــرده و در طــول اجــرای این 
بــا  از هموطنــان  تعــدادی  باختــن  از مجروح شــدن و جــان  پــروژه 

آموزش ها و اقدامات پیشگیرانه جلوگیری شده است. 

خطراتمین گاهسازیاز  آ
یکضرورت

. »ئاال« شش دوست داشت، متین،    ]حسام خراسانی[ حرف هایش کوتاه و ُبریدهُ بریده  شده است:   »ئاال« به ُکردی می دانی یعنی چه؟ یعنی،  پرچم، نشان، گل قرمز
زانا، سینا، خبات، بهنوش، گشین. البد  می پرسی چرا از »ئاال« حرف می زنم، من 17 سال است راوی قصه   ئاالها هستم؛ راوی قصه های تلخ.  بگذار یکی از این قصه های تلخ 
... نه، اصال همین نزدیکیا، همین حوالی، توی همین  ... نه خیلی هم دور را با شما مرور کنم: »یکی بود، یکی نبود؛ غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی یه سرزمین دور
 کوچه  پس  کوچه ها؛ هفت کودک، هفت همبازی با هم می خوانند: »گرگم به هوا، هوا زمینه هرکس بشینه  گرگ زمینه.« راوی به اینجا که رسید،  یک دفعه حرف هایش را 
قطع کرد؛ »گرگ زمین« برش آخر  حرف های ُبریده ُبریده اوست.    انگار او  دوست ندارد روایت کننده پایان این قصه تلخ باشد؛ قصه تلخ  انفجار یک مین، قصه ای که پایانی 
شد بر آواز هفت کودک، قصه ای که سال هاست قربانی می گیرد.   »سمیه برسان« 17 سال است، که روستا به روستا روایتگر این رویداد تلخ است. راوی ای که  17سال 
است با عنوان نماینده پرو ژه آموزش خطرات مین و مهمات منفجرشده باقیمانده از جنگ در  جمعیت هالل احمر استان کردستان مشغول به فعالیت است. او قصه 
می خواند برای کودکان، مادرها،  پدرها   و برایشان از زخم نشسته بر دل زمین، از گرگ پنهان در زمین می گوید. آنچه در ادامه می آید، روایت  دیگری از زبان این فعال اجتماعی 

است. 

بیشتر قربانیان مین، 
 ، کارگران، کشاورزان، عشایر
کولبران و کودکان هستند، 

به دلیل فقر اقتصادی 
برخی از جوانان اقدام 
به جمع آوری مهمات 

باقیمانده از جنگ  می کنند. 
آنها به جست وجوی 

غنیمت هایی می روند که 
می تواند قاتل جان شان 
شود. برخی از افراد هم از 

 ادوات جنگی به عنوان شیء 
تزیینی استفاده می کنند، 

همه این موارد ناشی از  
گاهی است نبود آ


