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اﯾﺮان در ﻣﺤﺎﺻﺮه  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻦ

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
اﻧﻮاع ﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
»ﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻚ اﻓﺴﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد .ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ از دل واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﺟﻨﮓ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ و اﻗﺘﺪارﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده و در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻫﺪاف از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮد »ﻣﯿﻦ« اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی و داﺧﻠﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺟﺎده ﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن
ﺣﺮﮐﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﻮ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﺷﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺳﻼح ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻦ ﻫﺎ در  ۵۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﻫﺎ در ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﺎن
ﻣﯿﻦ در  ۵۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از اﺛﺮات اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ ﻫﺎ و ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻦ ۹۰ ،ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ
ﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ و اﻏﻠﺐ دﻫﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﺶ از  ۸۴ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﻼح ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﻫﺮ  ۲۲دﻗﯿﻘﻪ ﺟﺎن ﯾﻚ ﻧﻔﺮ و در ﻫﺮ
روز  ۳۲ﻧﻔﺮ و در ﻫﺮ ﻣﺎه  ۲ﻫﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﺮان ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻬﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ
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 ۳اﻟﯽ  ۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﯽ دﻓﺎﻋﺎن در آﻧﮕﻮﻻ ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،در ﮐﺸﻮر آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۳۶ﻧﻔﺮ ،در ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ  ۹۴ﻧﻔﺮ ،ﮐﺮواﺳﯽ ۵۱
ﻧﻔﺮ ،ارﯾﺘﺮه  ۵۴ﻧﻔﺮ و اﺗﯿﻮﭘﯽ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﻼح ﺟﻬﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻋﺮاق،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .وﺟﻮد ﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻼح در دﻧﯿﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻦ در ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﻧﻮع ﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻋﺮوﺳﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۵۰ﺗﺎ
 ۱۹۶۰ﻣﯿﻼدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺎ در اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ و
ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺪﻧﻔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ وزن ﺳﺒﻚ و ﮐﻤﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،روان و ﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎران و ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ،ﺿﺪﻧﻔﺮ ،ﺿﺪﺧﻮدرو ،ﺿﺪﻧﻔﺮﺑﺮ ،ﺿﺪﺗﺎﻧﻚ و ﻣﯿﻦ واﻟﻤﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﻦ
واﻟﻤﺮا ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه و ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻗﺪرت اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺪرت اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﺿﺪﺗﺎﻧﻚ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺪﻧﻔﺮ،
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺪﺗﺎﻧﻚ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺪرت اﻧﻔﺠﺎری آن ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
اﺳﺖ و در ﺣﺪود  ۵ﺗﺎ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮج اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﭘﺎی درآورﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ او را ﻧﺎﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻚ
ﻣﯿﻦ ﺿﺪﻧﻔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻌﺎدل  ۴دﻻر دارد ،اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﻧﻬﺪام آن ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ  ۳۰۰ﺗﺎ
ﯾﻚ ﻫﺰار دﻻر درﺑﺮدارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی  ۳۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﻧﯿﻞ ﻧﺎروﻻ رﺋﯿﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﺮان ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﻦ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را
درﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴م ۳۹۹ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ( ،ﻫﻨﻮز  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮاد
ﻣﻨﻔﺠﺮه و  ۵/۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ از ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﻫﺎ از ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﻣﯿﻼدی
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اﯾﺮان در ﻣﺤﺎﺻﺮه  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻦ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﯾﻚ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻦ ﺳﻮﻏﺎت ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ؛ در ﯾﻚ ﻧﮕﺎه
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۵۹۸در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم زﯾﺮ آﺗﺶ ﺗﻮپ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و
ﻣﻮﺷﻚ و ﺑﻤﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ و ﻣﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮕﺎن
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻻم و دردﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارد .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ از ﺳﻼﺣﯽ آرام اﻣﺎ
ﻣﺨﺮب و ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ« ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺮاژدی در ﮐﺸﺘﺎر و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۸۰ﺗﺎ  ۱۹۸۸ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﺮان در
ﻃﻮل  ۸ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯿﻦ درﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﮐﻨﻮت اوﺳﺘﺒﯽ « ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺗﻬﺮان ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روزی دو ﻧﻔﺮ و
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﯿﻦ در ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﻣﺮزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان زﺧﻤﯽ
ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾﻼم ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۸۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر  ،اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۶۹۱ﻫﺰا ر ﻫﮑﺘﺎر ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۹ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﯾﻚ ﻫﺰار و ۴۸۰ﻫﮑﺘﺎر
 ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺪا در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم  ۷/۲۵درﺻﺪ و
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ۶/۲۰درﺻﺪ ،در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ۱/۲۱درﺻﺪ ﺷﻬﯿﺪ و ۸/۱۸درﺻﺪ ﻣﺠﺮوح  ،اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ۸/۳۰درﺻﺪ ﺷﻬﯿﺪ و  ۹/۳۱درﺻﺪ ﻣﺠﺮوح ،اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ۷درﺻﺪ ﺷﻬﯿﺪ و ۲/۱۴
درﺻﺪ ﻣﺠﺮوح و اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن  ۴/۱۵درﺻﺪ ﺷﻬﯿﺪ و  ۵/۱۴درﺻﺪ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﺮان در ﻣﺤﺎﺻﺮه  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
اﻧﻮاع ﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ  ،در ﺑﯿﺶ از  ۲/۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴/۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اراﺿﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺣﺪود ﯾﻚ ﺳﻮم آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎً  ۲۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی ﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از روز اول ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺆول ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺳﺖ؟
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ﺣﺪود  ۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۵ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت
دﻓﺎع ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﻦ زداﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﻦ ﮐﻮب
ﺗﻔﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﮐﺴﺎزی  ۴/۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻣﺠﻤﻮع  ۲/۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯿﻦ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﻣﯿﻦ اﯾﺮان و  ...ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮدن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن ﻫﺮ ﺗﺌﻮری و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ،ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻦ  ۲۵ﺑﺮاﺑﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از
ﺟﻨﮓ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ  ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﻌﺎدل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﻚ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی
ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده را اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﯿﻦ ﭼﻬﺎر دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ وﭘﺎﮐﺴﺎزی آن ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻫﺰار دﻻر
ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده )دﯾﻮاﻧﺪره از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص دارد( ،ﮐﺸﺎورزان
ﺳﺎﮐﻦ ،ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻦ در ﺑﺮ دارد ،ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺺ
ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ارﻣﻐﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﻼح ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎ در ﺑﺮ دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﺧﻤﯽ ﺷﺪن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻼح ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ۸۰۰ﺗﺎ ﯾﻚ ﻫﺰار دﻻر
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﻚ ﭘﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ۲۰اﻟﯽ
۱۰۰ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎی ﻫﺮ ﮐﻮدك در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اوﺳﺖ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮات روﺣﯽ  ،رواﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ،اﮔﺮ ﻧﺎن آور و واﻟﺪﯾﻦ دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻚ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻃﻮل  ۱۷ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ از ﻣﯿﻦ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺎم دوم ﺟﻬﺎن را دارد.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻨﺞ ﺟﺰﺀ ﯾﺎ رﮐﻦ ﺑﺮای ﻣﯿﻦ زداﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
 - ۱ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﻬﺪام ﻣﯿﻦ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری  ،ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده .
 - ۲آﻣﻮزش ﺧﻄﺮات ﻣﯿﻦ )ﻫﺸﺪار ﺧﻄﺮات ﻣﯿﻦ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن از ﻣﯿﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﻫﻬﺎی دوری از ﺧﻄﺮ  - ۳ .اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
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درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن  - ۴ .ﻣﻨﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺧﻄﺮ ﻣﯿﻦ
و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﺗﺠﺎرت  ،ﺻﺎدرات و واردات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻦ ﻫﺎ - ۵ .ﮐﻤﻚ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻬﺪام
ﻣﯿﻦ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻦ زداﯾﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﺧﯿﺰ و آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽ از
ﺧﻄﺮات ﻣﯿﻦ،ﮐﻤﻚ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی در ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از ﻣﯿﻦ و اﻧﻬﺪام ﻣﻬﻤﺎت ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺷﺎره ﺑﻪ رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻨﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯿﻦ« ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺧﻄﺮ ﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و
ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص آن در ﺳﺎل
 ۱۹۹۷ﻣﯿﻼدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻨﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺪﻧﻔﺮ
)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﺗﺎوا( در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۴۸ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻧﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻨﻮز در ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻢ
ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
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