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شکاف های آمریکا     

اسـتفاده از سـالح در جامعـه ی آمریکا ریشـه در فرهنگـی دارد که عمومًا تـرس و منطق حفاظت شـخصی در جامعه 
را تداعـی می کنـد. ازایـن رو می تـوان گفـت آمریـکا کشـور تفنـگ و صاحبـان سـالح اسـت. بیـش از ۳۰۰ میلیـون 
اسـلحه در دسـت ۵۵ میلیون شـهروند آمریکایی اسـت که نگهداری و حمل سـالح بخشـی زندگی آن ها محسـوب 
می شـود؛ امـا اعتقـاد پرشـور بـه مالکیـت اسـلحه یـک نقطه ضعف بـزرگ دارد. باگذشـت زمـان و ترویج خشـونت، 
کنتـرل و حفـظ جامعـه به مراتـب سـخت تر خواهـد شـد. از سـوی دیگـر نـرخ بـاالی جرائـم مسـلحانه در آمریـکا، 
چهـره ی کشـوری خشـن را تداعـی می کنـد کـه در آن قوانین لیبرال مالکیت اسـلحه ایـن فرصت را بـرای مجرمان و 
شـهروندان عـادی ایجـاد می کنـد تا از سـالح  گرم بـرای حفاظت از خـود و دارایی  هایشـان، شـرکت در فعالیت های 

غیرقانونـی و مجرمانـه و یا خودکشـی، اسـتفاده کنند.

مقدمه
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شکاف های آمریکا     

نـزاع دربـاره ی حمـل و نگهـداری آزادانـه سـالح توسـط 
شـهروندان بـا اختالف نظرهـا راجع  به تفسـیر متمم دوم 
قانون اساسـی، رابطه ی مسـتقیم دارد.   متمم دوم قانون 
اساسـی به حمـل و مالکیت آزادانه ی سـالح اذعان دارد؛ 
امـا جمالت و ادبیـات آن موجب برداشـت های متفاوت 
شـده اسـت. در متمـم دوم قانون اساسـی اذعان شـده: 
»بـرای شـبه نظامیان ضـروری اسـت برای تأمیـن امنیت 
حاکمیـت، حـق حمل آزادانه ی سـالح نقض نشـود.«  در 
مشـاجره ی بیـن دو طـرف موافق و مخالف حمل سـالح 
تفسـیر عبارت »شـبه نظامیان« چالشـی جدی محسـوب 
همـان  را  عبـارت  ایـن  دعـوا،  یک طـرف  در  می شـود. 
شـهروندان عـادی  آمریکایـی می دانـد کـه بـرای تأمیـن 
امنیـت خـود و جامعـه بایـد از حـق حمـل و مالکیـت 
آزادانـه ی سـالح برخـوردار باشـد. در طـرف مقابـل ایـن 
نظامـی  نیروهـای  همـان  را  »شـبه نظامیان«  گفتمـان 
دولـت و ارتـش دانسـته و مخالـف مالکیت سـالح برای 
شـهروندان عـادی اسـت؛ امـا بـرای رسـیدگی بـه ایـن 
مشـاجره تنهـا مرجـع رسـمی دادگاه عالـی فـدرال بوده 
کـه تاکنـون بیانـه ی رسـمی و جـدی در ایـن خصـوص 
نداشـته اسـت. تنهـا در برخـی مـوارد بـا اتخـاذ موضع 
میانـی تـالش کرده تـا کلیت موضـوع را سیاسـی جلوه 
داده و از اظهـار نظـر مسـتقیم پرهیز کنـد. درحالی که در 
مـوارد مشـابه و اختالفات اجتماعی مانند »سـقط جنین« 
و یـا »همجنسـگرایی« دادگاه اظهـارات متعددی داشـته 

است.

به هرحـال برخـی از رویدادهـای فاجعه بـار کـه در پـی 
کشـتارجمعی و یا برخی از قتل های پرسـروصدا به وقوع 

مالکیت و حمل سالح و 
چالش های آن

پیوسـت، حاکمیت را به عکس العمل واداشـت. در سـال 
۱۹۶۸، زمانـی کـه دکتـر »مارتیـن لوتـر کینـگ جونیور« و 
بـرادر رئیس جمهـور کنـدی، »رابـرت کندی« ترور شـدند، 
کنگـره قانونـی را بـرای کنتـرل حمـل و نگهداری اسـلحه 
تصویـب کـرد کـه طبـق آن، خریدوفـروش سـالح گـرم 
بیـن ایالت هـا، ورود تجهیـزات نظامی مـازاد و مالکیت 
اسـلحه توسـط افـراد زیـر سـن قانونـی و جنایتـکاران 
را ممنـوع می کـرد.  در سـال ۱۹۸۱، زمانـی کـه »ریـگان« 
مجـروح شـد و »جیم بـرادی«، دبیر مطبوعاتـی وی برای 
همیشـه معلـول شـد، »رونالد ریـگان« مجددًا خواسـتار 
محدودیـت بیشـتر برای حمل اسـلحه شـد و در ادامه ی 
ایـن رویـداد »قانـون بـرادی«  کـه خریـداران را ملـزم 
می کـرد مدت زمانـی را بـرای دریافـت مجوز و اسـتعالم 
در انتظـار باشـند، بـه تصویب رسـید. با ایـن اوصاف در 
دهه هـای هزار و نهصد و هشـتاد و هـزار و نهصد و نود، 
بیـش از دوسـوم ایالت هـا قوانینـی را تصویـب کردنـد 
کـه بـه شـهروندان ایـن امـکان را مـی داد تا سـالح های 
خـود را مخفیانـه حمـل کننـد، حتی بـدون ارائـه ی فرم 
درخواسـت. در سـال هـزار و نهصـد و نـود و هفـت، 
دادگاه عالـی در پرینتـز آمریـکا، مـاده ی کلیـدی قانـون 
»بـرادی« را لغـو کـرد، زیـرا دریافـت کـه الـزام مقامـات 
پلیـس محلـی برای انجـام بازرسـی های میدانـی، نقض 
حقـوق ایالت هـا اسـت.  در هر یک از تحوالت سیاسـی-
اجتماعـی مرتبـط بـا سـالح، ردپـای نفـوذ و تأثیرگذاری 
»انجمـن ملـی اسـلحه « وجـود دارد. ایـن مجموعـه بـا 
موفقیـت توانسـت قوانیـن کنتـرل اسـلحه را بـه نفـع 

مالـکان سـالح، تغییـر دهد.
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از قدرتمندتریـن سـازمان های  اسـلحه«  »انجمـن ملـی 
غیرانتفاعـی حامـی مالکیـت خصوصـی سـالح اسـت. 
ایـن سـازمان در مقابـل گروه هایـی مانند »ائتـالف برای 
توقـف خشـونت بـا سـالح « قـرار داشـته کـه بـه دنبال 
مسـائل  و  اسـلحه  مـورد  در  موجـود  قوانیـن  اصـالح 
حقوقـی آن هسـتند. در تقابـل دو طـرف، بحـث و نزاع 
اصلـی، »حفـظ امنیـت شـهروندان آمریکایـی« اسـت. 
ایـن موضـوع یعنـی تأمیـن امنیـت فصـل مشـترک هر 
دو گـروه مخالـف و موافق حمل آزادانه ی سـالح اسـت. 
بااین وجـود، اختالف نظر اساسـی بر سـر رویکردهاسـت. 
بـرای حامیـان مالکیـت اسـلحه، ایـن بـاور تزلزل ناپذیر 
وجـود دارد کـه آمریکایی هـا حق دارنـد از خـود دفـاع 
کننـد )دفـاع شـخصی( و قانـون اساسـی ایـن حـق را 
بـه آن هـا داده اسـت. صاحبـان اسـلحه معتقدنـد کـه 
فراهـم  را  امنیـت شـخصی  گـرم  یـک سـالح  داشـتن 
می کنـد. سـلب آن افـراد را در معـرض خطـر جنایتکاران 
قـرار می دهـد. حامیـان حمـل و مالکیـت آزادانه سـالح 
معتقدنـد، شـهروندان با سـالح شـخصی بیشـتر قادرند 
امنیـت خـود را تأمیـن کننـد. در مقابل، مخالفـان حمل 
و مالکیـت سـالح به کشـتارجمعی مسـلحانه در مدارس 
و جامعـه به عنـوان شـاهدی بـر ادعای خود تکیـه دارند.

»انجمـن ملی اسـلحه« یکـی از قدرتمندترین و مؤثرترین 
ایـن  اسـت.  اسـلحه  مالـکان  البی هـای حفـظ حقـوق 
مجموعـه بیـش از ۵ میلیـون عضـو دارد کـه همـه از 
ایـن  مالـکان خصوصـی سـالح در کشـور هسـتند. در 
مجموعـه ۳۰۰ فرد مشـغول به کارند کـه عمومًا البی من، 
محقـق و کارشـناس روابـط عمومـی هسـتند. بودجـه ی 
سـاالنه ی ایـن مجموعـه ۲۵۰ میلیـون دالر اسـت. افـراد 

کمپین های مخالف و موافق مالکیت 
آزادانه ی سالح توسط شهروندان

ایـن مجموعـه توانایـی خـود را بـرای فشـار بـر کنگـره 
و مجالـس ایالت هـا بـرای رد اقداماتـی کـه مالکیـت 

اسـلحه را محـدود می کنـد، ثابـت کرده انـد.

»انجمـن ملـی اسـلحه« توانسـت بـا تکیـه بـر حامیـان 
خـود و بـا برخـی اقدامات ازجمله: ارسـال کارت پسـتال، 
نامـه و ایمیـل بـه مقامات فعلـی و نامزدهـا و همچنین 
)درصورتی کـه  انتخابـات  در  به تالفـی  آن هـا  تهدیـد 
علیـه منافـع صاحبـان اسـلحه رأی دهنـد(، کمپین هـای 
مؤثـری بـرای ابطـال رأی  در جامعـه راه انـدازی کنـد. 
اعضـای کنگـره و مجالـس ایالتـی علنـًا اذعـان می کننـد 
کـه تالش هـای »انجمـن ملـی اسـلحه« در روی کارآمدن 
طرفـداران مالکیـت اسـلحه بـه مناصـب سیاسـی، تأثیر 
قابل توجهـی داشـته اسـت . در مقابـل »انجمـن ملـی 
اسـلحه«، »کمپیـن برنـدی « بـرای جلوگیری از خشـونت 
بـا اسـلحه، راه اندازی شـد؛ مانند »انجمن ملی اسـلحه«، 
کمپیـن برنـدی جریانـی از اطالعـات را منتشـر می کنـد. 
تفسـیر متمـم دوم قانـون اساسـی، پیوند بیـن جنایت، 
اسـلحه  ملـی  انجمـن  برخـالف  و  اسـلحه  و  خشـونت 
پیگیـر نظارت هـای اولیـه، ممنوعیت سـالح های خودکار 
و پایـان خرید اسـلحه در نمایشـگاه های تجـاری ازجمله 

فعالیت هـای ایـن سـازمان اسـت.

در بررسـی های صورت گرفته در سـال ۲۰۰۶ توسـط مرکز 
مطالعـات غیـر حزبی که بـر البی گـری و هزینه های البی 
نظـارت دارد، البـی طرفـدار اسـلحه بـه رهبـری »انجمن 
ملـی اسـلحه« نسـبت بـه البی ضـد اسـلحه بـه رهبری 
»کمپیـن برندی« با نسـبت ۳ بـه ۱٫۷ بیشـتر هزینه کرده 

بـود. )ر.ک. ص ۲۶۵ پاراگراف دوم(
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بیـش از ۳۰۰۰۰ مـرگ ناشـی از خشـونت اسـلحه در یک 
سـال، عمومًا توسـط افـراد مبتال بـه »اختـالالت روانی«، 
»نفـرت نـژادی«، یـا صرفـًا »طغیـان خشـم لحظـه ای«، 
صـورت می گیـرد. بـا ایـن اوصـاف، کنگـره تمایلـی بـه 
اتخـاذ تدابیـری بـرای محـدود کـردن خریـد اسـلحه یا 
الزامـات مقتضـی برای صاحبان اسـلحه نداشـته اسـت. 
دکتـر »گـری کلک « یکـی از محققان موضوع »خشـونت 
مالکیـت  بـا  را  شـخصی  امنیـت  رابطـه ی  سـالح«  بـا 
خصوصـی آن بررسـی کـرد. او در مطالعـه خـود تخمین 
زد حـدود ۲٫۵ میلیـون آمریکایـی از اسـلحه بـرای دفاع 
از خـود یـا دفـع یـک جنایـت اسـتفاده کردنـد. »گـری 
کلـک« اعـالم کـرد: »صرف نمایش اسـلحه توسـط مالک 
بـه افزایـش امنیـت شـخصی کمک کـرده زیـرا مجرمان 
عمومـًا در ایـن شـرایط از صحنه ی جرم گریختـه بودند.« 

»دیویـد همنـوی «، در مطالعـات خـود در مـورد تأثیـر 
اسـلحه و سـالمت عمومـی، داده هـای »گـری کلـک« را 
زیـر سـؤال می بـرد، زیـرا ارتباط بین اسـتفاده از اسـلحه 
و دفـاع شـخصی درنتیجـه شـهادت صاحبـان اسـلحه 
اسـت، نـه درنتیجـه تحقیقـات پلیـس یـا سـایر افـراد 
مسـتقل و ازلحـاظ جامعـه ی آمـاری بایـد کل جامعـه 
را بـرای نتیجه گیـری در نظـر گرفـت.  البتـه او اعتـراف 
می کنـد کـه بیـن مالکیـت اسـلحه و محافظـت از خـود 

بررسی های علمی درباره ی مالکیت 
آزادانه ی سالح

کتـاب  در  او  بااین حـال  دارد.  وجـود  معتبـری  ارتبـاط 
خـود »سـالح های شـخصی، بهداشـت عمومی« بـه این 
نتیجـه رسـید که هر چـه تعداد سـالح های بیشـتری در 
دسـترس باشـد، شانس انجام طیف وسـیعی از اقدامات 

می شـود.  بیشـتر  خشـونت آمیز 

»آرتـور کلرمـن«، پزشـک اورژانـس، در مجلـه پزشـکی 
اسـلحه  خانـه  در  کـه  افـرادی  می نویسـد  نیوانگلنـد 
میـزان  بـه  قتـل  وقـوع  احتمـال  نگـه می دارنـد،  گـرم 
قابل توجهـی در منـزل آن ها افزایش می یابـد. یافته های 
»کلرمـن« توسـط طیفـی از منتقـدان به چالش کشـیده 
شـد. آن هـا اظهـار داشـتند که پزشـک نتوانسـته اسـت 
اثـرات بازدارنـده ی دیگر را تشـخیص دهد. بنـا بر ادعای 
منتقـدان، اسـلحه در خانه هـا برای محافظـت از اموال و 
نجـات افـراد اسـتفاده می شـود. بااین حـال، »کلرمن« از 
موضـع خـود مبنی بـر اینکـه اسـلحه در خانـه می تواند 
مسـتقیمًا بـا حوادثـی ماننـد قتـل همسـر و خودکشـی 
مرتبـط باشـد، کوتـاه نیامـد.  به طـور خاص، خودکشـی 
به طـور مسـتقیم بـا در دسـترس بـودن اسـلحه مرتبـط 
اسـت. داده هـای مرکـز کنتـرل بیماری هـا در سـال ۲۰۱۶ 
نشـان داد کـه ۲۱۱۷۵ مورد خودکشـی درنتیجه اسـتفاده 

از سـالح گـرم بوده اسـت. 
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در تقابـل بیـن دو جریـان طرفـداران مالکیـت اسـلحه 
بـرای عمـوم و مخالفـان آن، یک فصـل مشـترک وجـود 
ارتقـا ی  بـرای  دارد. هـردو طـرف مدعـی هسـتند کـه 
امنیـت شـهروندان آمریکایی تـالش می کننـد. مدافعان 
کـه  معتقدنـد  سـالح  آزادانـه ی  نگهـداری  و  مالکیـت 
افـراد بـا در اختیـار داشـتن سـالح شـخصی در زمـان 
مقابـل  در  کننـد.  دفـاع  خـود  از  می تواننـد  ضـرورت 
مخالفـان معتقدنـد مالکیـت بـدون محدودیت سـالح، 
کشـتارجمعی در مکان هـای عمومی مانند دانشـگاه ها و 
مـدارس را افزایـش داده و از طرفـی نـرخ بـاالی جنایت 
آزادانـه ی سـالح  نگهـداری  و  حمـل  از  ناشـی  جـرم  و 
اسـت. نکتـه قابل توجهـی در دوقطبـی مذکـور، تعصـب 
حامیـان نگهداری سـالح اسـت که حتی دربـاره ی اعمال 
افـراد  محدودیـت بـرای مجرمـان، معلـوالن ذهنـی و 
سـابقه دار هـم حاضر بـه عقب نشـینی نیسـتند. ازاین رو 
بـا رشـد آمار جـرم و جنایـت و برخـی از تیراندازی ها در 
مکان هـا عمومـی و کشـتار مـردم بی گنـاه و همچنیـن 
پافشـاری و تعصـب بـاالی حامیـان مالکیـت اسـلحه، 
بـا هـر خبـر و یـا حادثـه ای دربـاره ی خشـونت اسـلحه 
و یـا کشـتار در مـدارس ایـن دوقطبی بیشـتر از گذشـته 

تحریـک خواهد شـد.
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