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 !یُکشتاِر جمع یبزرگ سالح ها یانبار ها یمردِم جهان بر رو 

 کار افزود.)صائب(  ن یچند بر  ی از کاِر جهان باز نکرد+++ هرکه آمد گره یکس عقده ا  چی ه

شود    دا یپ  ی کیبستند تا باالخره    ی دو یمختلِف عق  ی قطب ها   استمداران یبه س   د یمردم جهان که اُم   چاره یب

مردم    ۀبراراد   ی مبتن  ی نظام  یپنداشتند که دموکراس  ی. مردم م د یجهان توجه نما  یی به مشکالِت اصل و

ومردم س بارا  ی استیاست  نخواهند  که  س   ی را  دستوِر عمِل  آنرااز  بدان  م  استمدارانیندادن    ی دور 

که برضد    یسمیشد وآن لبرال  یبزرگ انحصار   یها   یشکاِر منفعت کمپن  یافگننداما بدبختانه دموکراس 

بر    ی مبتن  ی نظام ها  ن ی کنار گذاشته شدوبزرگ تر  ج ی بود به تدر  ی منفعت جو  ی ها   ی جنگ وخودسر 

  ی پلنگ  انندِ باز مارکس هم ستمگران وجنگ افروزاِن جهان بدل شدند.  نی انتخاِب مردم به بزرگ تر 

  ن ی ا دارد و  ی که دولت خصلِت طبقات  د یبدان   د ی ُغران وارِد معرکه شد وبه مردم گفت: شما درمانده ا

از شماست واگررنجبران    ی استثمار وبهره کش  یبرا   د یهاکه شما بدان دل خوش کرده ا  یدموکراس

خواهد رفت    ان یازم  یمار یوب   یفقر، گرسنگ   گری را برپادارند د   ا یپرولتار  یجهان متحد شوند ودکتاتور 

 وارد خواهدشد. طبقات    یب  ۀ جامع ک یامربه بهشت  ت یوجهان درنها

را مال    یدموکراس  یسلب کردند وچون نظام ها   زیمردم را ن  یفرد   ی ها  ی آن دولت ها آزاد   بدبختانه 

  ی پرداختند وکارانکشاِف سالح ها  ی حاتیتسل  یپنداشتند به کارزاِر رقابت ها   ی بورژوا ها ودشمن م

 .  د یرس ی واتوم  ی کیالوژیب  ،یاو یمیک  یمعمول به انکشاف سالح ها 

  ازدهی دخترک    کی   ۀ بود دربار  ی داستان  ی کیچند روِز گذشته دو اثر دلچسپ را مطالعه کردم.    در

  ل یچرنوب  ۀفاجع  ۀکتابش را دربار  ت یوا  ایکتاب به نام اندر  ۀسند ینو  دبکو.  ای به نام کات  ی نی اوکرا  ۀسال

  ل یوپنج اپر ست یبدر   دبکو  ایداده است. قهرمان کتاب کات   بای ز  ار یوبس  ینوشته  اما بدان انداز داستان 

کند ومادرش که معلمه    ی کار م  ل یچرنوب  ی اتوم  روگاه یکه درن  وان ی ساله شده بود. پدرش ا  ازدهی  1986

نسبتاً بزرگتربرگزار کنند وبه    یاورا با جشن   یی سالگ  ازدهی  ۀگرفته اند که سالگر  می است هردو تصم

  ک ی  جانی دختررا گرفتاره  نکهی ا  یاتاق خواب دخترک را نو کرده اند وبرا   چریتخت وفرن  لیدل  نی هم

به جنگل    یز یکند که با سگش نوا  یبسازند مادرش ازاو دعوت م   زیسرپرا  ای قابل توقع    ر یغ  ییشادمان

دوست دارد   اریاست بس  انوفیخودرا که نامش    ۀبرود تا آنان به کار خود بپرادازند.دخترک دهکد 
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باز    ی ماندووقت  یدرجنگل م  روقت یورزد.دخترک د   یخود عشق م   ستِ یز   طیمح وبه هر گل وبرگ  

اتاقش را نشان م   ی گردد پدرش برا  یم آورند.    ی تحفه ها م  ش ی.شب سالگره اش همه برادهد یاو 

ازاو م  د یآ  یشان م  ۀدارد درخان  کل یاش که موترسا  هی همسا  سیبور  با    خواهد ی ودخترک  اورا  که 

فرنِد خود    یرا با   ساله   ست یساله درذهِن خود آن پسر ب   ازدهیدخترک    نیچکر بدهد.ا  کی  کلیموترسا 

  ی گذرد.دخترک تحفه ها  ی م  یبه خوب  زیدارد.همه چ  گرید   یند یکندوحال آنکه او گرل فر  یحساب م

کند. سگ    ی خود باز   ی داردکه فردا از مکتب بازگردد وبا تحفه ها   جان ی ه  ار یگرفته است وبس  با یز

  ل یچهارم چرنوب  کتورا  یاست ر   1986  لیوشش اپر ست یدوست دارد.فردا که ب  ز یدرا نخو  ان ی وماک

واورا با مادرش    کنند یمرده اعالن م  ن یشان سرزم  کیهارا با شهر نزد   ن یکند ودهکده ا   ی انفجار م

. خالصه که دخترک  کنند یم  رخاک یشان را کامالً ز  ۀدهندودهکد   ی انتقال م   ن ی اوکرا  تخت ی پا  ف یبه ک

که دخترک اورا    سی . بورند یب   یخودرا م   انِ یسگ وماک   گریونه د   کند یم  یخود باز  ینه با تحفه ها 

درانفجار چرنوب داشت  م  ییزندگان   لیدوست  ازدست  ک  یوهنگام   دهد یخودرا  در  روند    ی م  فیکه 

رش کل است  تراشند ودختران درمکتب اورا که حاال س  یاو ومادرش را ازته م  ی درشفاخانه موها

را مطالعه    فیواکتی مواِد راد   ی که ضررها  رد ی گیم   می ها تصم  بت ی کنند ودخترک باهمه مص   ی مسخره م

  ی دارد با پدِر خود بحث ها   انیز  اری صحت اشخاص بس  یبرا   فیواکت یکه مواد راد   داند یم   یکند،وقت

که    لیمتعصب است هنوز هم به کار خود درچرنوب   ار یکند وپدرش که کمونسِت بس  ی گرم وداغ م

  ی نم  ی دخترک را جد   ی وحرف ها   دهد یمصون بودنش را دارد ادامه م  یبه دروغ ادعا   ی نظام شورو

شودودرچهل    ی مبتال م  د یرو یتا   ۀ به سرطان غد   ف یاکت   و یدراثرتنفس مواد راد   ز یتا که پدرش ن  رد یگ

  ن ی ورشکست واوکرا  یدهد.اتحاد شورو  یه مخود ادام  ی. دخترک به تالش هارد یم  یم   یودوسالگ

که    ند یگو   ی بندد اما م  ی را م  ل یچرنوب  روگاهیرسماً ن   ن ی جمهوراوکرا  س یشود ورئ  یجدا م   ی از شورو

آ  ی برا  لیاطراف چرنوب   ی ها  ن یسرزم   ۀ که جام  ی. دخترک درحالست ی ن  ست یقابل ز   نده ی صدسال 

خاک دفن شده    ریکه حاال ز   انوف یخود    ۀدهکد   داریبه تن دارد به د   فی اکت   و یازمواد راد   ت یمصون 

  ار کند وگرفت  ی م  دای خودرا پ  ی ها  ی از ُگد   یکی سگ و   رِ یخود تنها زنج   ۀخان   ک یرود ونزد   ی است م

 شود.  یم  ب یعج  جان یه

کندل    ی کتابها  فیکنجکاوشدم ودررد   رانگِراتوم یو   ی رو یراجع به ن   ی کتاب کم  ن ی ا  ۀ پس ازمطالع  من

 ی رساله ا

جهان چه اندازه    یعنوان ابرقدرت ها   ر یآنرا ز  نوروتَِکریفعال حقوق بشر به نام ال   ی که خانم   افتم ی  را

 خطرناک استند نگاشته است.
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تخم  به  امر  نِ ی اساِس  اتوم   5113  کای او  وغ  ک ی شل  ۀ آماد   یی راکت  ها   ن ی ازا  ر یدارد    ی سالح 

  ۀجیدالر بود   ون ی هفتصد بل  2011. در سال  شود ی م   افتهیدرزرادخانه اش    زین   یکیالوژ یوب   یاو ی میارک یبس

 بود.  کا یامر ی نظام

مل  است یدن   یاردو  نی بزرگتر  یدارا  ن یچ دو  وس  ون ی که  نظام  ی وسه صد  پرسونل  هزار    ی وسه 

  لومتر یراکت اِس چهارصد فروخته است که ششصد ک   400  ن یچ   ی روس برا  2014دارد.درنومبر  

سوم قرار    ۀدردرج  هیدر ساعت است.برتان   لومتریک   17000وسرعِت آن    رد یگ   ی فاصله را هدف م

 دارد.

دارد   ی راکت اتوم  7500کند و  یم   یعصر  یدالر خرج انکشاف سالح ها   ون ی بل  300ساالنه    ه یروس

 وقت کار دارد.  قهی که استفاده ازآن فقط چند دق

فروش است    نهیی وکان آ همان نرگاو مست درد   یس یضرب المثل انگل  کیکه به حساب    یشمال  یا یکور

  ی اش  شکم مردم خودرا خال  وانه ی گاوان د   اریکرد. در آن د   ش یخودرا آزما  روجنِ یبم ها   رورید   نی هم

 زرادخانه  یول

 را پُر نگاه داشته اند.  یُکشتار جمع  ی سالح ها  ی ها

سالح    انهیخطرناک است که مخف   یاز همان کشورها   یک ی  زین   کاست یامر  کیکه متحد نزد   لیاسرائ

م  ی اتوم  ی ها د   ی ول  دهد یانکشاف  در غرب  اسرائ  یها   دهیمتحدانش  درمورِد    ی م  ده یناد   لیخودرا 

 انگارند. 

که مردِم    ن ی سهم دارندو خالصه هم  ی حات یتسل  ی رقابت ها  ن ی هرکدام درا  ران یهندوستان، ا   پاکستان، 

که کودکان جهان ازسرما،    ی طیاند ودر شرا   نشسته   ی ُکشتار جمع  ی از سالح ها  یانبار   ی جهان بر رو

شود    یم   یحات یتسل  یمقدارقابل توجه ثروت جهان صرف رقابت ها  رند یم  ی م  یمار یوب   یگرسنگ

نشان    ل یچرنوب  ۀ. تجربستند یراست ن  گریبا د   یک یاعتماد ندارند و  گریبر د   یکیراکه رهبران جهان  یز

نشان    ما یفوکوش  ۀ سالح هارا ازبند رها کند وتجرب  ن ی خطرناک ا  ی تواند اژدها  یداد که اشتباِه انسان م 

  یکه مدع   وانسان  ند ی افریفاجعه ب   یاتوم   سات ی کردِن تأس   رانیبا و  تواند یم  ز ین  یعیداد که حوادث طب 

را    یمند زندگها دانش  ونی را که محصول زحمت قرن هاست ومل  ی است اشرف مخلوقات است تمدن

آورم که دهان رهبران آن    یم   اد یمن به    ی . وقتد ینما   ی غرور وخود سر  یوقف آن کرده است فدا

بر سِر    اعراق ر یکُشتارجمع یداستان سالح ها اهویکرد وبا چه ه  یروز جهان تا چه اندازه کف م

 : ردکه یگ ی افگنده بودند شعر حافظ درذهنم جان م رهیدا

 کنند.   یچرا خود توبه کمتر م  انیس باز پرس++ توبه فرما دارم زدانشمند مجل  یمشکل
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  ۀ اسلح یشان فدا ییکه زندگان کایکه به خاطر کودکان امر  کایاست که رهبر امر  دهیوقِت آن نرس ایآ

جهان    ماریبه خاطر کودکان گرسنه وب   زین   یاشک   زد؛یر  یشود اشک م   ی فاقد کنترول خود شان م

ُکشتار    ی کامل سالح ها  ی پندارد درراه امحا  ی وچون کشوِر خودرا رهبر بالمنازع جهان م  زد یبر

  ی را وقف ساختن سالح ها  ی مل یۀ که چرا سرما یمعرکه هرکه رابپرس  نی شود که درا  شقدمیپ  یجمع

 . کایاست که ازترس امر  نی کند پاُسخ هم یُکشتار م 

 ." می کاذب باش م ی توانی کس نم چ ی با ه  م ی:"اگرما با خود صا دق باش د یگو یم  ردرهملت یشکسپ

هم صادق    گران یتوانند با د   ینم   ن ی وبنابرا  ستند یاست که رهبران جهان با خود صادق ن   ن ی هم  درد 

 بمانند. 

 برمنگهم نگارگــــــــر  2016 ی البصار. جمعه هشتم جنور  یاول  ا ی فاعتبروا 
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