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 AK47مرگبارترین ماشـــین کشـــتار تاریخ بشـــر  70ســـال پیش در چنین
هفتهای ( 13نوامبر) ســـاخته شـــد .هر ســـال از هر یک میلیون کشتار250 ،
هزار نفر در گوشه گوشـــه این جهان پهناور قربانی این نوع سالح میشوند
و بـــه کام مرگ میروند .مخترع این ســـاح ،میخائیل کالشـــنیکوف ،یک
مکانیـــک تانک با اســـتعداد اهل روســـیه بـــود .وی این ســـاح را با هدف
محافظت از سرزمین مادری خود ،مقابل حمله سربازان آلمانی در جنگ
جهانـــی دوم اختراع کرد ،اما  AK47بزودی به محبوبیتی جهانی دســـت
یافـــت و طی جنگ ســـرد پرکاربردترین ســـاحی بود کـــه در «جنگهای
نیابتی» مورد اســـتفاده قرار گرفت .امروزه ،آموزش ندیدهترین گروههای
شـــبه نظامی ،به محض در اختیار گرفتن سالح  ،AK47به نیروهای قدری
تبدیل میشـــوند که باید آنها را به رســـمیت شـــناخت .دالیل زیادی برای
همهگیر بودن این ســـاح وجود دارد ،از جمله ســـهولت در استفاده ،قابل
اعتمـــاد بودن ،هزینه نســـبتاً پایین و همین طور قدرت باالی کشـــتار .ما در
این متن میخواهیم نگاهی به تاریخچه این سالح و تسلط بیرحمانه آن
در جهان سیاســـت بیندازیم .اگر مالحظات اخالقی را کنار بگذاریم ،یک
اختراع بزرگ ،اختراعی اســـت که بتواند همهگیر شـــود .چیزی که تحولی
انقالبی و بزرگ ایجـــاد کند .چیزی که تأثیری شـــگرف و احتماالً در ابعادی
وســـیعتر از آنچه هدف مخترعش بوده ،برجای بگذارد .البته ،یک اختراع
بزرگ باید بتواند از پس اهدافی که برای آن در نظر گرفته شـــده نیز بربیاید.
در این متن میخواهیم از اختراع یک ســـاح صحبت کنیم .سالحی که با
هدف کشتار انســـانها و به دســـت آوردن پیروزی در جنگها اختراع شد.
شـــاید موضوع جالبی به نظر نرســـد و امیدوارم بتوانید جزئیات ترسناک
این داســـتان را تحمل کنید ،چون اگر از عهده تحمل این بخش از داستان
بربیایید ،به قسمت شگفتانگیز ماجرا نیز خواهیم رسید.
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روزنامه نگار ارتش نیز بوده ،به جســـد
یک ســـرباز روس برخـــورد می کند که
بیـــش از یکســـال از مرگش گذشـــته و
بدنـــش درون گل و الی مانـــده بود .او
تفنـــگ ای.کـــی 47-ســـرباز را از درون
گل بیرون میکشد و به سمت آسمان
میگیـــرد و  30بار بـــدون آنکه ذرهای
گرد و غبار از لولـــه تفنگ بیرون بیاید،
شلیک میکند .یک اسلحه کالشنیکف
در حـــدود 40تـــا  50ســـال بخوبـــی کار
میکند .البته اگر شـــرایط نگهداری آن
مناسب نباشد یا در معرض آب و شن
و ماسه قرار بگیرد ،عمرش به  20سال
کاهش پیدا میکند.
بنابرایـــن ،وقتی اســـلحه امریکایی
ام 16-در جنگلهای ویتنام با مشـــکل
مواجه شد ،ســـربازان امریکایی تالش
کردنـــد از هر موقعیتی برای بهدســـت
آوردن ســـاحهای  AK47ویتنامیهـــا
اســـتفاده کننـــد .و جالـــب آن اســـت
کـــه ایـــاالت متحـــده بـــا تمـــام قدرت
و ســـرمایهای کـــه در اختیـــار داشـــت،
نتوانســـت اســـلحهای بخوبی ،ارزانی و
با سهولت اســـتفاده  AK47تولید کند
و بـــه شـــکل کنایـــه آمیزی متوســـل به
اســـلحهای شد که کمونیســـتها تولید
کرده بودند.

مرگبارترین سالح جهان 70ساله شد

«کالشنیکف» ؛ قاتل ارزان

در مورد میـــزان اثرگذاری اختراعی
کـــه میخواهیـــم از آن صحبت کنیم،
باید بگویم این سالح بیش از هرسالح
دیگری تاکنون در تاریخ زندگی بشـــر،
جـــان انســـانها را گرفته اســـت .طبق
یـــک گزارش در ســـال  ،2009از هر یک
میلیون مرگی که ســـاح در یک ســـال
در بحرانها و کشتارهای سراسر جهان
ثبت شـــده بـــود 250 ،هزار نفـــر در اثر
اصابـــت گلوله این ســـاح جان خود را
از دســـت داده بودند .عالوه بر آن ،این
سالح ،تاریخ بشـــریت را در بسیاری از
درگیریهـــا تغییر داد که فکر نمیکنم
بـــرای صحبـــت از همـــه آنهـــا وقـــت
به اندازه کافی وجود داشته باشد .این
ســـاحی اســـت که شـــما میتوانید در
یک منطقه جنگی اســـتفاده کنید و به
طور ناگهانی شـــاهد تغییر نتیجه نبرد
بـــه نفع ارتشـــی باشـــید که هـــر چند از
نظـــر تعداد در اقلیت اســـت ،اما برگ
برندهشـــان در اختیـــار داشـــتن همین
سالح اســـت .این همان سالحی است
کـــه گروههـــای مختلـــف شـــبه نظامی
از گروههـــای آزادیبخـــش گرفتـــه تـــا
گروههـــای تروریســـتی با توســـل به آن
توانســـتهاند ســـربازان آموزشدیـــده
دشـــمن را که مجهز به پیشـــرفتهترین
سیســـتمهای جنگافـــزار هســـتند ،به
دردسر بیندازند.
 ëëجنگ جهانی دوم :تولد AK47
بـــرای آنکـــه ببینیـــم واقعـــاً چـــه
چیزی ســـاح  AK47را به یک اختراع
شـــگفتیآور تبدیـــل کرده اســـت ،باید
نگاهی بـــه عقبتر بیندازیم ،به دوران
جنـــگ جهانـــی دوم و زمانیکه هیتلر
حمله ناگهانی خود به روســـیه را آغاز
کرد .دفاع روســـیه از ســـرزمین مادری
یـــک جنـــگ فرسایشـــی بـــود .هیتلـــر
میدانســـت که نمیتوانـــد میلیونها
نفر اســـیر جنگی روس را که به موازات
پیشـــروی ســـربازانش بـــه درون خاک
روسیه ،بر تعدادشـــان افزوده میشد،
لباس بپوشاند و خوراکشان را تأمین
کند .بنابراین از همـــان آغاز جنگ ،به
آلمانیها دســـتور واضحی داده شـــده
بـــود تا دشـــمن را محاصـــره کنند و هر
کســـی را کـــه در حلقـــه محاصـــره قرار
میگیرد ،نابود کنند.
در پایـــان جنگ جهانی دوم ،جبهه
شـــرقی با ثبت بـــه ترتیب بیـــش از 5
و  10میلیـــون کشـــته آلمانـــی و روس،
لقـــب خونبارتریـــن جبهـــه در تاریـــخ
را بـــه خـــود اختصاص داد .در روســـیه
جبهههـــای جنگی ســـنگربندی شـــده
چنـــدان معمول نبود ،بلکه درگیریها
بیشـــتر در درون شهرها و به شکل زد و
خوردهایی در مقیاس کوچک صورت
میگیرد .هر فرد روس که میتوانست
تفنگ و ســـرنیزه به دست بگیرد ،برای
محافظت از قطعه زمین زیرپای خود
تا آخرین فشـــنگ تفنگ خـــود مبارزه
میکرد .میتوان این حرکت روسها را
حرکتی شجاعانه و مثالزدنی توصیف
کـــرد ،اما این همـــه ماجرا نبـــود ،بلکه
بخشی از این حرکتهای شجاعانه به
این علت بود که اســـتالین سربازانی را
که از دســـتورات تمرد یا عقبنشـــینی

میکردنـــد ،به درس عبرتی ترســـناک
برای دیگران تبدیـــل میکرد .بنابراین
اغلب روسها دو راه پیش رو داشتند:
مردن در حال دفاع از خاک یا مردن از
شرم و خجالت.
در این نبرد خونبار ،مسلســـلهای
ســـنگین ،ســـاح های نیمـــه خـــودکار
ســـبک و تفنگهای کند امـــا با قابلیت
باالی هدفگیری ،روسها را در مقابل
ســـاحهای اس.تی.جـــی  44آلمانـــی
کـــه مدرنترین ســـاحهای آن زمان و
ترکیبی از تفنگ و مسلسل بودند ،قرار
داد.
میخاییل تیموفیویچ کالشـ ــنیکف
از نزدیـ ــک با این سـ ــاحهای مهاجم
برخـ ــورد کـ ــرده بـ ــود .او کـ ــه همزمان
فرمانـ ــده و مکانیـ ــک تانـ ــک بـ ــود،
مسـ ــئولیت هدایـ ــت یک تانـ ــک را در
زمـ ــان ورود نیروهـ ــای نازی به شـ ــهر
بریانسـ ــک در جنـ ــوب مسـ ــکو در ماه
سـ ــپتامبر سـ ــال  1941برعهده داشت.
در آن جنـ ــگ بیـ ــش از  80هـ ــزار نفـ ــر
کشـ ــته شـ ــدند و فقط یک پنجم شهر
از تخریـ ــب نجـ ــات پیـ ــدا کـ ــرد .تانک
کالشـ ــنیکف مـ ــورد اصابـ ــت خمپاره
قـ ــرار گرفـ ــت و او که از ناحیـ ــه یکی از
شانههایش بشدت زخمی شده بود،
بعد از دو روز پیادهروی توانست خود
را به یک بیمارسـ ــتان خودی برساند.
امـ ــا در تمـ ــام طـ ــول پیـ ــادهروی یک
لحظه هم از فکـ ــر اینکه آلمانها چه
بالیی بر سر رفقای همرزم او خواهند
آورد ،غافل نشـ ــد .این تصورات با به
خواب رفتن او روی تخت بیمارستان
به کابوس تبدیل شد .بعد از آن او به
شکل وسواس گونهای به فکر ساختن
سـ ــاحی افتاد تـ ــا بتواند بـ ــه کمکش
سـ ــرزمین مادریاش را از هر گزندی
حفظ کند.
ایـــن ســـاح ویژگیهـــای خاصـــی
داشـــت .بایـــد ماننـــد ســـاح اس.تی.
 44آلمانها ســـبک و ســـریع میبود و
به صـــورت خـــودکار شـــلیک میکرد.
باید ارزان تمام میشـــد و ســـاخت آن
با ســـهولت صـــورت میگرفـــت و برتر
از همـــه اینها ،باید به گونهای ســـاخته
میشـــد کـــه در تمام شـــرایط ســـخت
جنگی قابل اطمینان بود .باید ســـرباز
میتوانست به راحتی با آن شلیک کند
و در حالی که دستکش به دست دارد،
آن را تمیـــز کـــرده و نشـــانهگیری کند.
این ســـاح باید قادر میبـــود در هوای
خشـــک ،مرطوب و در گل یا ماســـه کار
کنـــد .بایـــد از جنس محکمی ســـاخته
میشـــد ،و این اطمینان وجود داشت
کـــه اســـتفاده ســـاح در زمســـتانهای
ســـرد و تابســـتانهای گرم روسیه هیچ
اختاللـــی در کار آن ایجاد نخواهد کرد.
با همه این ایدهها بود که کالشـــنیکف
اولیـــن طـــرح خـــود را روی تخـــت
بیمارستان کشید.
او در ســـال  1947بـــود که توانســـت
طـــرح خـــود را تکمیـــل کرده و ســـاح
ساخت خود را به ارتش روسیه معرفی
کند .نام این سالح کالشنیکف اتومات
 1947یا  AK47تعیین شـــد .تولد این
ســـاح خیلی دیر و بعد از پایان جنگ

توبهنامه میخاییل کالشنیکف ،قبل از مرگ
نویسنده :والدیمیر ایزاچنکو
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نیم نگاه

میخاییل کالشـ ــنیکوف ،طراح اسـ ــلحه تهاجمـ ــی ،AK47
چندماه قبل از مرگش نامهای به کلیسای ارتدوکس روسیه
نوشـ ــته و با زبانی سرشار از پشیمانی پرسـ ــیده بود« :آیا من
مقصرمرگتمامآنافرادیهستمکهبااسلحهکالشکشته
شدهاند؟ درد بزرگی را بر روح خود احساس میکنم .این درد
تحملناپذیر اسـ ــت .مدام از خودم میپرسـ ــم :اگر اسلحه
تهاجمی من افرادی را از حق زندگی منع کرده اسـ ــت ...این
به این معنی است که من ،میخاییل کالشنیکوف ،فرزند یک
کشاورز مسـ ــیحی ارتدوکس ،مسئول مرگ آنها هستم؟ هر
چه بیشتر زندگی میکنم ،این سؤال بیشتر به مغزم هجوم
میآورد و این سؤال بیشتر به اعماق وجودم رخنه میکند که
چرا خداوند قادر متعال به انسانها اجازه داده تا احساسات
شیطانیای مثل حسادت ،حرص و خشم را در خود پرورش
دهنـ ــد ».او ادامه میدهد« :همـ ــه چیز تغییر میکند ،فقط

انسـ ــان و افکار اوسـ ــت که تغییـ ــر نکرده اسـ ــت :او همچنان
حریص،شیطانی،قسیالقلبوناآراماست».
النـــا ،دختر کالشـــنیکوف ،به روزنامه ایزوســـتیا ،گفته
بـــود که یک کشـــیش به پدرش بـــرای نوشـــتن این نامه
دو صفحـــهای کمک کرده اســـت .کالشـــنیکوف بارها در
مصاحبههای خود اعالم کرده بود که اسلحهای که ساخته
است ،فقط برای تضمین امنیت کشورش ساخته شده و
او نباید برای رفتار و عملکرد مردم مورد بازخواست قرار
بگیـــرد .او در ســـال  2007به خبرگزاری آسوشـــیتد پرس
گفته بود« :من خوب میخوابم .سیاستمداران هستند که
باید به خاطر ناتوانیشان در رسیدن به توافق و توسل به
خشونت مورد سرزنش قرار بگیرند ».کلیسای ارتدوکس
روســـیه نیـــز گفتههـــای او را تأیید کـــرده بود .الکســـاندر
وولکوف ،ســـخنگوی اسقف کلیســـای ارتدوکس روسیه،
اقـــدام کالشـــنیکوف را عملـــی میهن پرســـتانه توصیف
کرده و گفته بود« :اگر سالحی برای دفاع از خاک مادری

ساخته میشـــود ،کلیسا هم ســـازندگان و هم کسانی که
با اســـتفاده از این ســـاح از خاک خود دفـــاع میکنند ،را
مورد حمایت قرار میدهد ».پوتین نیز در ســـال  2007از
کالشنیکوف تقدیر کرد و اسلحه او را «نماد هوشمندی و
خالقیت مردم خود خواند».

«کالشنیکف »  ،رکورددار انسان کشی در میان سالح ها
نویسنده :دیوید بلر

مترجم :نازی نشرودی

تاکنون هیـــچ تفنگی به انـــدازهای کـــه  AK47در جهان
قربانی گرفته اســـت ،قربانی نگرفتـــه و هیچ تفنگی نیز
به اندازه ســـاح کالشـــنیکف تبدیل به نماد نشده است.
 AK47ســـاح محبوب گروههای چریکی ،شورشـــیان و
تروریستها در سراســـر جهان بوده است .گزارش بانک
جهانی در سال  2007از وجود  75میلیون اسلحه کالش
در سراســـر جهان خبر داد .به عبـــارت دیگر 20 ،درصد از
انبارهای نگهداری اســـلحه در سراســـر جهان متعلق به
اسلحه  AK47بود .ســـاح های کوچک هر سال جان 20
تا  100هزار انســـان در سراســـر جهان را میگیرند و در این

جهانـــی دوم رخ داد ،هـــر چنـــد کـــه
روسها بـــا اتکا به عزم راســـخ و ثبات
خـــود توانســـته بودند ارتـــش آلمان را
شکســـت داده و هیتلر را از خاک خود
بیرون کنند.
سالها بعد از اتمام جنگ ،روسها
تفنگهـــای  AK47را در کیســـههای
مخصوصی حمل میکردند تا شـــکل
و شـــمایل تفنـــگ از بیرون مشـــخص
نباشـــد ،زیـــرا آنها باور داشـــتند که این
ســـاح توان برهم زدن نتیجه جنگ را
دارد.
 AK47ëëبهتـــــــرین هدیـــه روســـیه
به هم پیمانان خود
طـ ــی  25سـ ــال بعـ ــدی و در تمام
طـ ــول جنـ ــگ سـ ــرد AK47 ،رواج
بیشـ ــتری پیـ ــدا کـ ــرد .همانطـ ــور که
لـ ــری کاهانـ ــدر در مقالـ ــه جالب خود
در روزنامـ ــه واشـ ــنگتن پسـ ــت بـ ــه
آن اشـ ــاره میکنـ ــد ،امریـ ــکا و اتحـ ــاد
جماهیر شـ ــوروی هر دو میدانسـ ــتند
کـ ــه چنانچـ ــه در یک جبهـ ــه جنگ با
هم رو در رو شـ ــوند ،طبق اسـ ــتراتژی
نظامی «تخریب دو جانبه مطمئن»

ام.ای.دی امکان حمله اتمی از سوی
هـ ــر دو طـ ــرف وجود خواهد داشـ ــت.
بنابراین ،دو ابرقـ ــدرت به جای آنکه
بهطـ ــور مسـ ــتقیم بـ ــا هـ ــم وارد نبرد
شوند ،شروع کردند به تجهیز نظامی
دشمنان دشمن خود ،آن هم بهطور
مخفیانه.
هـ ــدف دو طـ ــرف آن بـ ــود کـ ــه بـ ــا
حمایـ ــت از دشـ ــمنان دشـ ــمن خود،
جنبشهـ ــای مخالـ ــف را در آرامـ ــش
سـ ــرکوب کنند .روسـ ــیه مجوز رایگان
تولیـ ــد گسـ ــترده سـ ــاح  AK47را بـ ــه
کشـ ــورهایی مثل چین ،آلمان شرقی
و کـ ــره شـ ــمالی داد .دهههـ ــا اختالف
و درگیـ ــری طی جنگ سـ ــرد ،امریکا و
اتحاد جماهیر شوروی را واداشته بود
تا در «جنگهای نیابتی» در فواصلی
دورتر از کشـ ــورهای خود بـ ــه مبارزه با
هم بپردازند .اما شـ ــرایط میدانهای
نبرد بسیار وحشـ ــتناک بود ،سربازان
آموزشهـ ــای الزم و کافـ ــی را
نمیدیدنـ ــد و هیچ زیرسـ ــاختی برای
نگهـ ــداری از سـ ــاحها و تعمیـ ــر آنها
وجود نداشـ ــت .درسـ ــت از همینجا

میان ســـهم  AK47بســـیار باالســـت .میتوان
گفت این اسلحه مسئول اکثر مرگهایی است
که به خاطر اصابت گلوله رخ میدهند .موفقیت
این ســـاح — البتـــه اگر بتـــوان نامـــش را موفقیت
گذاشت—مدیونطراحآن،میخاییلکالشنیکوفاست.
اختراع او به قدری قدرتمند و کارآمد است که همه جای
دنیا از قطب گرفته تا صحرای آفریقا قابل استفاده است.
آنقدر کار با آن ســـاده اســـت که ناپختهترین سربازها ،یا
کودکســـربازها هم میتوانند از آن برای کشتن انسانها
استفاده کنند .اسلحه کالشنیکف فقط یک ایراد دارد و آن
اینکه دقت باالی آن ،قربانی قدرت و ســـهولت استفاده
از آن شـــده است .به این معنی که مغز این اسلحه برای

بود که  AK47بهترین سالح شناخته
شـ ــد .منظورم این است ،اگر شما یک
سالح  AK47را در مقابل سالح های
امریکایی قرار دهید ،سالح  AK47به
روی کاغذ بازنده خواهـ ــد بود .تقریباً
همـ ــه میدانند کـ ــه این سـ ــاح بنا به
دالیلی مثـ ــل دوربین ضعیف و تولید
در حجـ ــم گسـ ــترده ،از دقـ ــت باالیی
برخوردار نیسـ ــت .اگر هنگام شـ ــلیک
گلولـ ــه بـ ــا ایـ ــن سـ ــاح فیلمبـ ــرداری
کرده و آن را با حرکت آهسـ ــته تماشا
کنید ،میبینید که بعد از هر شـ ــلیک
تجهیـ ــزات تفنـ ــگ طوری بـ ــه حالت
خمیده در میآید کـ ــه تصور میکنی
هر لحظه ممکن اسـ ــت ،قطعات آن
از هم جدا شـ ــوند .ایـ ــن حالت فنری
تفنگ باعث میشـ ــود وقتی آن را در
حالت اتوماتیک کامل قرار میدهید،
دقت آن کمتر هم بشود.
بنابراین ،کامالً درســـت اســـت ،اگر
بخواهید با ســـاح  AK47نشانهگیری
دقیـــق بکنید یـــا دشـــمنی را که صدها
متر آنطرفتر از شـــما در حال دویدن
است ،نشانه بگیرید ،متوجه میشوید

نشانهگیری ساخته
شکار حیوانات یا
عبارت بسیار سادهتر از
نشـــده اســـت .یـــا به
این ،این اسلحه فقط برای کشتن انسانها طراحی شده
است .اما بازار قاضی نهایی است و اینجا اعداد هستند که
نشان میدهند چه محصولی پرکاربردتر است 70.سال از
ساخت نخستین  AK47میگذرد و این اسلحه همچنان
 20درصد از بازار ســـاح را در اختیـــار دارد .بهعنوان یک
خدمتگزار حزب کمونیست ،کالشنیکف که در سال2013
درگذشت ،هیچ پولی از راه ساخت این اسلحه به دست
نیاورد .اگر او همانقدر که اســـتاد ســـاخت اسلحه بود ،به
ســـرمایهداری نیز اعتقاد داشـــت ،بیشک یک میلیاردر
میشد.

که با یک شیء بیمصرف طرفید .اما،
اگـــر در جنگلهایـــی مثـــل جنگلهای
ویتنـــام باشـــید اهمیـــت ایـــن ســـاح
مشخص میشود.
حـــاال که از ویتنام ســـخن بـــه میان
آمد ،بگذارید یک واقعیت دیگر را نیز
به یاد بیاوریم .ســـاح  AK47توســـط
یـــک مکانیک تانک برای اســـتفاده در
زمســـتانهای طاقت فرســـای روســـیه
کـــه ناپلئون و هیتلر را بـــه زانو درآورد،
ســـاخته شـــده اســـت .پـــس میتوانید
بابـــت اینکـــه اســـلحه  AK47در هـــر
شرایط شلیک کند ،مطمئن باشید.
قابـــل اطمینـــان بودن این ســـاح
بســـیار شـــگفت آور اســـت .در سراسر
اینترنت میتوانید ویدئوهایی را تماشا
کنیـــد کـــه در آن ایـــن ســـاح از درون
ماســـه ،گل و آب عبور داده میشـــوند،
یـــا ماشـــینهای نظامی ســـنگین مثل
(هـــام وی) از روی آنها رد میشـــود...
امـــا  AK47همچنـــان کار میکند .یک
داســـتان معروف در این مـــورد وجود
دارد .یک ســـرهنگ ارتـــش امریکا ،به
نام دیوید هک وورث ،که در عین حال

ایاالتمتحده
با تمام قدرت و
سرمایهای که در
اختیارداشت،
نتوانستسالحی
بخوبی ،ارزانی و
با سهولت استفاده
 AK47تولید کند و
به شکل کنایه آمیزی
متوسل به سالحی
شدکهکمونیستها
تولید کرده بودند

 AK47بـــه گونـــهای طراحی شـــده
کـــه ســـربازان بتوانند بـــدون درآوردن
دســـتکشهای ضخیم زمستانی آن را
تمیز و آماده اســـتفاده کنند .هر فردی
هـــر قدر آماتـــور میتواند بعـــد از چند
ســـاعت آموزش ،طرز اســـتفاده از این
سالح را بیاموزد.
در ســـال  1979بـــا حملـــه اتحـــاد
جماهیر شـــوروی به افغانســـتان برای
حمایـــت از دولـــت وقت کمونیســـت،
امریـــکا تصمیـــم گرفـــت گروههـــای
شـــبه نظامـــی را با همان اســـلحههای
کالشـــنیکف روســـی در مقابل خالقین
آن تجهیز کند .در طی  10ســـال حضور
نیروهـــای شـــوروی در افغانســـتان،
ســـیا میلیونهـــا دالر صـــرف حمایت
از شورشـــیان مجاهدیـــن افغانســـتان
کـــرد ،او هـــر نـــوع ســـاحی از جملـــه
کالشـــنیکفهای تولید چین و مصر را
برای تجهیـــز مجاهدین در اختیار آنها
قرار داد .شـــوروی که گمـــان میکرد با
یک شـــورش موقتی و در ابعاد کوچک
طـــرف خواهد بود ،ناگهـــان با درگیری
بزرگی مواجه شـــد که برنده شـــدن در
آن برایش کاری سخت بود .مجاهدین
افغانســـتان بـــا توســـل بـــه همـــان
سالحهایی که سربازان امریکایی را در
ویتنام از پای درآورد ،شوروی را از پای
درآوردند.
بعد از آن AK47به نماد قدرتمند
مقاومت در سراســـر دنیا تبدیل شـــد.
در مجلهها تصاویری از شـــبه نظامیان
در حالی که با اســـلحههای کالشنیکف
در مقابل دوربین ژســـت گرفته بودند،
چـــاپ میشـــد .کارخانههـــای تقلبـــی
در آفریقـــا ،آســـیا و امریـــکای جنوبی و
خاورمیانه شـــروع به تولیـــد میلیونها
کالشنیکف کردند .این سالح بسرعت
به یـــک ابزار سیاســـی قدرتمند تبدیل
شـــد و حتی راه خود را بـــه روی پرچم
حزباهلل لبنان هم باز کرد.
با ســـقوط اتحاد جماهیر شـــوروی،
ســـاح های  AK47بـــه بـــازار ســـیاه و
کانالهای رسمی ســـرازیر شد .قیمت
این اســـلحهها به قدری سقوط کرد که
در حـــال حاضر یک اســـلحه  AK47را
میتوان ارزانتر از یک مرغ زنده در هر
کجای دنیا خریداری کرد.
ëëکالشـــنیکف همچنـــان ســـاح
پراستفاده در دنیا
طبق گزارش بانک جهانی از 500
میلیون اسـ ــلحهای که در سراسر دنیا
معامله میشـ ــود ،یک پنجم ،سـ ــاح
کالشـ ــنیکف اسـ ــت .تولید این سـ ــاح
در کشـ ــورهای بلغارسـ ــتان ،چیـ ــن،
مصـ ــر ،عراق ،هنـ ــد ،ایـ ــران ،نیجریه،
کـ ــره شـ ــمالی ،لهسـ ــتان ،صربسـ ــتان
و سـ ــودان صـ ــورت میگیـ ــرد .قبایـ ــل
پاکسـ ــتانی قطعـ ــات این سـ ــاح را از
هم بازکـ ــرده و با ایجـ ــاد تغییراتی در
آن ،یک کالشـ ــنیکف با برند پاکستان
تولیـ ــد کردهانـ ــد .در حقیقـ ــت آنقدر
نمونههای تقلبی در حال تولید است
کـ ــه روسـ ــیه تصمیـ ــم دارد ،از قانـ ــون
کپی رایت کـ ــه قانونی سـ ــرمایهداری
اسـ ــت برای حفظ سرمایه کمونیستی
خود استفاده کند.

