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 قربانی گرفت + لیست اسامی ٥٩مین در کردستان  ٢٠١٨طی سال 

 
سال- ایران و عراق ھمچنان در  ٨ھ-نگاو: انفجار مین ھای ب- جای ماندە از جنگ 

کردستان قربانی می گیرد و منابع ھ-نگاو نیز از کاشت دوبارە این دشمن نامرئی 
 در مرزھای کردستان خبر می دھند.

 
با استناد ب- آمار ب- ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری ھ-نگاو، طی 

شھروند در مرزھای کردستان ب- دلیل انفجار  ٥٩میالدی، دست کم  ٢٠١٨سال 
 سال- ایران و عراق قربانی شدەاند. ٨مین و مواد منفجرە ب- جای ماندە از جنگ 

 
نفر  ٤٤انشان را از دست دادە و نفر ج ١٥نفری ک- قربانی شدەاند  ٥٩از مجموع 

 دیگر زخمی و نقض عضو شدەاند.
 

نفر نیز کودک بودەاند ک- یکی از آنھا جانش  ٢نفر از زخمی شدەھا زن و  ٦ھمچنین 
 را از دست دادە است.

 
 تفکیک قربانیان بر حسب استان

 
طی سال گذشت- بیشترن قربانیان مین در مرزھای استان کردستان (سنندج) ثبت 

 تن از آنھا جانشان را از دست دادەاند. ٨مورد می باشد و  ٢٦شدە است، ک- 
 
زخمی (یکی از کشت-  ١٨کشت- و  ٨قربانی شامل  ٢٦ ـ کردستان (سنندج) : 

 شدگان اھل قزوین و یکی از زخمی ھا اھل زنجان بودەاند).
نستان زخمی (یکی از زخمی ھا اھل افغا ١١کشت- و  ٤قربانی شامل  ١٥ ـ ایالم :

 بودە است).
:(Pارومی) تن از  ٧زخمی ( ٧قربانی شامل یک كشت- و  ٨ ـ آذربایجان غربی

 قربانیان کولبر بودەاند).
زخمی ( شھروند کشت-  ٦قربانی شامل یک كشت- و  ٧ کرمانشاه (کرماشان):

 شدە سرباز و اھل پیرانشھر بودە است).
گی در مدرس- زخمی س- دختر دبیرستانی ب- دلیل انفجار شی جن لرستان:

 شدند.
 
 
 
 
 



ھەنگاو بشری حقوق سازمان  
٢٠١٩ژانویە   

٢٠١٨ستان طی سال ی ھەنگاو از قربانیان مین در کردگزارش آمار  
 

	
	
           Hengaw.maf@mail.com															WWW.hengaw.net									https://www.facebook.com/Hengaw.fa/	
	
	
	
	

2	

 
 تفکیک قربانیان مین بر حسب طبقP اجتماعی

 
از طبق- کارگر بودەاند ک- طی   ٢٠١٨بیشترین قربانیان مین در کردستان طی سال 

 کولبر، رانندە، چوپان و کارگر قربانی شدەاند. ٣٠این مدت 
ین نظامی شامل سرباز و مین روب قربانی م ١١شھروند مدنی و  ١٨ھمچنین 
 شدەاند.

 
 

 برای ھر شھروند کرد دو مین وجود دارد
 

شده در پنج استان غربی ایران ھای کاشتهآمارھای مختلف رقم مین
آذربایجان غربی (ارومی-)، کردستان (سنندج)، کرمانشاه )  شامل

اند که در میلیون ذکر کرده٢٠از تا بیش ١۶(کرماشان)، ایالم و خوزستان) را 
اند ک- مساحتی حدود چھارمیلیون و دویست ھزار ھکتار، کاشته شده

بیشتر این مین ھا در کردستان کاشت- شدە و ب- طور متوسط برای ھر 
د.دو مین وجود دارشھروند کرد   

 
 

عالوە بر این مین ھا، منابع ھ-نگاو تاکید کردەاند ک- حکومت ایران طی س- 
ت اقدام ب- سال گذشت- ب- بھان- مقابل- با احزاب کرد اپوزسیون حکوم

کردستان نمودە و اینک- بیشترین آمار   کاشت مین ھای جدیدی در مرزھای
قربانیان مین در استان کردستان بودە و ب- ویژە شھرستان مریوان ک- تنھا 

ند، خود گویای این واقعیت می نفر در این شھر جانشان را از دست دادەا ٧
د.باش  

 
 

و بیشترین آمار  ٩٠در سال   ھفت سال پس از جشن پاکسازی
٩٧قربانیان در سال   

 
( علی رضا شھبازی) اعالم کردە  ١٣٩٠در سال   استاندار استان کردستان

رگزار بود میادین مین در کردستان پاکسازی شدە و جشن پاکسازی را ب
سال ھر سال- قربانی مین  ٧شھروندان این استان پس از   کردە بودند. اما

تان مرزی در نیمی از قربانیان مین در چھار اس ٢٠١٨می شوند و در سال 
ت.ثبت شدەاس این استان  
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ن در ارتباط با ممنوعیت ب- کار بردن می“ اوتاوا”حاضر ب- امضای کنوانسیون کشور ایران تاکنون 

است. و تولید مین ضد نفر نشدە  
 

 
کشتP  حلم توضیحات تاریخ

 شدن
زخمی  حلم

 شدن
نام و نام  اھل سن

 خانوادگی
 ردیف

 ١ محسن زارعی قزوین     بان- سرباز ٣.١.٢٠١٨ 
 ٢ یونس کاظم زادە ملکشاھی    مھران شھروند ٣١.١.٢٠١٨ 
 ٣ حبیب- جھان سردشت   سردشت   شھروند ٢٧.٢.٢٠١٨ 
شتکوھد ٢٨ کوھدشت   شھروند ٢٧.٢.٢٠١٨   ٤ فاطم- رضایی 
 ٥ کبری ابوالوفایی کوھدشت ٢١ کوھدشت   شھروند ٢٧.٢.٢٠١٨ 
 ٦ پریسا طاھری کوھدشت   کوھدشت   شھروند ٢٧.٢.٢٠١٨ 
 ٧ کامران امینی بان-   بان-    کولبر ٤.٣.٢٠١٨ 
 ٨ یادگار امینی بان-   بان-    کولبر ٤.٣.٢٠١٨ 
دریمحمد حی زنجان   سقز   سرباز ٩.٣.٢٠١٨   ٩ 
 ١٠ امین خان رخیدە پیرانشھر     پیرانشھر کولبر ٩.٣.٢٠١٨
 ١١ مصطفی احمد پور پیرانشھر ٤٧ پیرانشھر   کولبر ٩.٣.٢٠١٨
 ١٢ پیمان زارع پیرانشھر ١٠ پیرانشھر   کولبر ٩.٣.٢٠١٨
 ١٣ ..… پیرانشھر   پیرانشھر   کولبر ٩.٣.٢٠١٨
رشیرینقص ٢٠ نفت شھر   رانند بولدزر ١٠.٣.٢٠١٨  ١٤ م . ر 
 ١٥ …… دھلران   دھلران   ر.تراکتر ١١.٣.٢٠١٨ 
 ١٦ منصور مرادی سقز   سقز   کولبر ٢٣.٣.٢٠١٨ 
 ١٧ شکرالل- رحیمی ایالم     سرابل- شھروند ٢٣.٣.٢٠١٨ 
 ١٨ علی رضا رحیمی ایالم     سرابل- شھروند ٢٣.٣.٢٠١٨ 
رالل-ھمسر شک ایالم ٢٠ سرابل-   شھروند ٢٣.٣.٢٠١٨   ١٩ 
 ٢٠ علی محمودی پیرانشھر ١٢   قصر شیرین سرباز ٢.٤.٢٠١٨ 
 ٢١ سعید میری سرپل ذھاب ٣٠ سرپل ذھاب   رانندە  ٢٢.٤.٢٠١٨ 
 ٢٢ ھادی مرادی سرپل ذھاب   سرپل ذھاب   رانندە  ٢٢.٤.٢٠١٨ 
 ٢٣  قصرشیرین   سومار   رانند بولدزر ٢٣.٤.٢٠١٨ 
ومارس   رانند بولدزر ٢٣.٤.٢٠١٨   ٢٤  قصرشیرین ٢٦ 
 ٢٥ محمد ساالروندیان بیجار   سقز   سرباز ٣٠.٤.٢٠١٨ 
 ٢٦ شایان فرجی سروآباد ٢٣ سروآباد   شھروند ١١.٥.٢٠١٨ 
 ٢٧ یادگار کریمیان بان-   بان-    کولبر ١٣.٥.٢٠١٨ 
 ٢٨ رحمان رسولی آذر پیرانشھر   پیرانشھر   کولبر ١٣.٥.٢٠١٨ 
 ٢٩ عزیز الل- فیروزی افغانستان   ایالم   کارگر ١٥.٥.٢٠١٨ 
 ٣٠ ھیوا خضرپور مھاباد   حاجی عمران   کولبر ٩.٧.٢٠١٨ 
 ٣١ صبور یاری شمیشر ٤٦ نوسود   کولبر ١٢.٨.٢٠١٨ 
 ٣٢ ایوب نیکزاد مریوان ٣٢ مریوان   کولبر ٢٤.٨.٢٠١٨ 
 ٣٣ شریف باجور مریوان ٤٠   مریوان شھروند ٢٥.٨.٢٠١٨ 
 ٣٤ امید حسین زادە مریوان     مریوان شھروند ٢٥.٨.٢٠١٨ 
 ٣٥ رحمت حکیمی نیا مریوان ٤٠   مریوان شھروند ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٣٦ محمد پژوھی مریوان ٤٧   مریوان شھروند ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٣٧ اقبال فرزند احمد مریوان   مریوان   کولبر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٨٢٥.٨.٢٠١  ٣٨ ابراھیم فرزند محمد مریوان   مریوان   کولبر 
 ٣٩ منصور فرزند مجید مریوان   مریوان   کولبر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٤٠ ناصر بانوج مریوان     مریوان کولبر ٢٥.٨.٢٠١١ 
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 ٤١ مھدی خوگر سروآباد   روستای دل   کشاورز ٣١.٨.٢٠١٨ 
 ٤٢ اسکندر گاگشی سردشت     پشدر کولبر ١١.٩.٢٠١٨ 
 ٤٣ علی نادری دیواندرە     مریوان کولبر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٤٤ عبدالل- محمدزادە مریوان     مریوان کولبر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٤٥ حمید باینچو سنندج  ٢٧ مریوان   کولبر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٤٦ عبدالکریم محمدی دھلران ٤٠ دھلران   مین روب ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٨٢٩.٩.٢٠١  ٤٧ علی اشرف جوانی سنندج ٣٠ سنندج   مین روب 
 ١٨٢.١٠.٢٠  ٤٨ یحی دشتی دھلران ٣٥ دھلران   مین روب 
 ٤٩ رضا سیدی مھران ٦٠ مھران   شھروند ١٥.١٠.٢٠١ 
 ٥٠ خواھر رضا مھران ٤٧ مھران   شھروند ١٥.١٠.٢٠١ 
 ٥١ شھاب آکفودە مھاباد   پیرانشھر   کولبر ٢٢.١٠.٢٠١ 
 ١٢٧.١١.٢٠  ٥٢ عبدالرحمن شریفی بان- ٣٤ بان-    شھروند 
 ٨٢.١٢.٢٠١  ٥٣ کامیار عبدالھی بان- ١٩ ھ-نگ-ژال   چوپدار 
 ٥٤ صفر رحمانی بان-   ھ-نگ-ژال   چوپدار ٢.١٢.٢٠١٨ 
 ٨٤.١٢.٢٠١  ٥٥ … دھلران     موسیان چوپان 
 ٥٦ روح الل- پاریاب دھلران   دھلران   مین روب ٢٣.١٢.٢٠١ 
 ٥٧ یک چوپان مھران ٢٨ مھران   چوپان ٢٧.١٢.٢٠١٨
روندشھ ٣٠.١٢.٢٠١   ٥٨ یک شھروند دھلران ٢١ دشت عباس   
 ٥٩ حسن خرسان دھلران   چم ھندی   شھروند ٣١.١٢.٢٠١ 

       ٦٠ 
        
        
        
        

 


