درس دﻫﻢ

ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻧﻈﻢ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ دارد؟
ﻧﻈﻢ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آراﺳﺘﻦ ،ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ و اﻧﺠﺎم دادن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﻈﻢ ﻳﮑﯽ از اﻣﻮر ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﻳﺖ
آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻻزم و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﻢ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،و در اﻣﻮر ﻓﺮدی ﻫﻢ ﻋﻤﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ،اﻓﺮاد ﻣﻨﻈﻤﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ دروس ،ﻫﻤﻮاره:
١ــ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
٢ــ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ زود از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
٤ــ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﮐﻼس آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و…
در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،زﻳﺮا ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻈﻢ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻳﮑﯽ از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ آن را آﻣﻮزش دﻳﺪه و در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻗﻴﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪرﺳﻪ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻮد ،در اﻳﻦ درس ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد را در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ از ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻳﻦ درس ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ از دو ﺟﺰء ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺒﺮ و اﺟﺮا

ﺧﺒﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼع از ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺎن و اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
٦٣

اﺟﺮا ﭼﻴﺴﺖ؟
اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن و اﺟﺮای ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم،
از ﺟﻠﻮ ﺧﺒﺮ و ﻧﻈﺎم اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ.

از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﮐﻼس در
ﻳﮏ ﺻﻒ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﻓﺮﻣﺎن از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :از ﺟﻠﻮ!«
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻧﻈﺎم!«
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﺪون ﺻﺤﺒﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻴﻦ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﭼﭗ :در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ٩٠ ،درﺟﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻧﻔﺮات
ﺑﺎﻳﺪ روی ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی ﭼﭗ و ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

٣

٦٤

٢

١

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ راﺳﺖ راﺳﺖ :در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ٩٠ ،درﺟﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ،
ﻧﻔﺮات ﺑﺎﻳﺪ روی ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی راﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎی ﭼﭗ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

٣

٢

١

ﻋﻘﺐ ﮔﺮد :در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺑﺪن ﺧﻮد را  ١٨٠درﺟﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ
ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﻧﻔﺮات رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.

٣

٢

١

٦٥

ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮدار :در ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺒﺮدار اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻫﺎ ﺟﻔﺖ و دﺳﺖ ﻫﺎ در
اﻣﺘﺪاد ﭘﺎﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار
در ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺧﻮد از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﺎﻳﻞ
ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺸﺮ از ﺳﻨﮓ ،ﭼﻮب ،ﺗﻴﺮ و ﮐﻤﺎن ،ﻧﻴﺰه و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺷﺮوع و ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﮔﺮم و ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ
رﺳﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ،زﻳﺮ درﻳﺎﻳﯽ ،ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی دور ﺑُﺮد و… وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺪان ﻧﺒﺮد از زﻣﻴﻦ
ﺑﻪ درﻳﺎ و آﺳﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.

٦٦

ژ ــ ٣

ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻒ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ای( دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و در
ﻣﻮاردی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻼح ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﮑﻴﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ﺟﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
٦٧

ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺆﻣﻦ و ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ در ﻓﮑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻼح اﻧﻔﺮادی ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺳﻼح اﻧﻔﺮادی وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ رزﻣﻨﺪه ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
اﺳﻠﺤﻪ اﻧﻔﺮادی ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻒ
ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ٔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺳﻼح اﻧﻔﺮادی
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،در ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻒ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.
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اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درس ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻼم ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺧﺘﺼﺎص
دارد.١

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ و دﻳﮕﺮ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوری
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ
اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻧﻔﺠﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ
از ﻣﻴﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺟﻨﮓ ،ﻣﻴﻦ ﻫﺎی ٰ
ﺷﺪن ﻳﺎ ﻣﺠﺮوح و ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﻴﻦ ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارد ،ﻣﻴﻦ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ،اﻧﺪازه ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ زﻧﮓ زدﮔﯽ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎری آن از ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﯽ رود.
١ــ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽ آﻳﺪ.
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ﭼﺮا از ﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﻴﺸﺮوی دﺷﻤﻦ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ،از ﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻴﻦ ﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﯽ از زﻣﻴﻦ و در زﻳﺮ ﺧﺎک ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی زﻳﺎدی اﻳﻦ ﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺟﻮد ﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺎت ﺟﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ وﺟﻮد ﭘﻮﮐﻪ ﻫﺎی ﻓﺸﻨﮓ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎت
٢ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺮاب ﻳﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه
٣ــ رخ دادن اﻧﻔﺠﺎر در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
٤ــ وﺟﻮد ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
 ٥ــ وﺟﻮد ﺧﺎﮐﺮﻳﺰﻫﺎی دوران ﺟﻨﮓ
ﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﻴﻦ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺣﻮادث زﻳﺮ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
١ــ ﻋﺒﻮر اﻧﺴﺎن از روی ﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻴﻦ
٢ــ ﻋﺒﻮر ﺣﻴﻮاﻧﺎت از روی ﻣﻴﻦ
٣ــ ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﻣﻴﻦ
٤ــ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﺳﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻦ
 ٥ــ ﺣﺮارت آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻴﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﻄﺮ ﻣﻴﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
١ــ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از راه ﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻳﺪ ،ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻴﺪ.
٤ــ ﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﻴﺮون آﻣﺪه از زﻳﺮ ﺧﺎک را دﺳﺘﮑﺎری ﻧﮑﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻣﺸﮑﻮک و ﻏﻴﺮﻋﺎدی ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
 ٦ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻴﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻳﺪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﺪ و از ﺟﺎی ﭘﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ.

٧٠

