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  ی آمریکا آزادی و امنیت مسلحانھ
  :بھ چند خبر فاجعھ بار زیر بنگرید

  ].1[فیلم بتمن تماشاگر 12و کشتن در دنور حملھ ی مسلحانھ بھ سینما : 2012وئیھ  ژ 20

  ].2[تن 6و کشتن در میلواکی حملھ ی مسلحانھ بھ معبد سیک ھا : 2012اگوست  5

  ].3[طبقھ امپایر استیت منھتن و کشتھ شدن دو تن 102تیراندازی در کنار برج : 2012اگوست  24

سالھ  10تا  5تن آنان کودکان  20کشتھ کھ  27، در نیوتاون حملھ ی مسلحانھ بھ دبستان: 2012دسامبر  14
  ].4[بودند

از این تعداد، . اند گردیدهتن نیز زخمی  66769تن با اسلحھ ی گرم کشتھ شده  و  31593،  2011در سال 
بھ در آمریکا،  .زخمی شده اندبقیھ تن  14008آنان کشتھ و  فرن 2966سالھ بوده کھ  19ھزار تن زیر  20

جان  ].5[آنان کشتھ می شوند از تن 87 ور مورد اصابت گلولھ قرار گرفتھ نف 270طور میانگین، روزانھ 
نفر در اثر  347ھزار و  31، 2009نوشتھ کھ در سال  -ادیتور بخش خارجی بی بی سی -ویلیامز

  ].6[تیراندازی در آمریکا کشتھ شده اند

میلیون طپانچھ در اختیار خانواده ھای آمریکایی است، و  300] 1990در دھھ ی [واقعیت این است کھ"
 کلت، میلیون 114(میلیون 310، کھ اینک بھ ]7["ھستند جنگ افزارھا نیز در بازارھای آزاد در دسترس

  ].8[افزایش یافتھ است) شاتگان میلیون 86 و مسلسل میلیون 110

اعتراض می  -خرید و فروش قانونی اسلحھ و پیامدھای خونبار آن -بھ محض این کھ ناقدان بھ این فرایند
 و حمل برای مردم حق":دھند کھ مطابق آنکنند، شما را بھ ممتم دوم قانون اساسی آمریکا ارجاع می 

  ".شود می شمرده محترم اسلحھ نگھداری

  :وجود داردده ھا ھزار تن کھ سالیانھ در آمریکا کشتھ و زخمی می شوند، چند نکتھ ی قابل تأمل درباره ی 

قدرت قدرت دولت را باید با . امری معقول و مقبول استدولت قدرت نامحدود سوء ظن لیبرالی بھ  -یکم
  .محدود کرد و دموکراسی آفرید) جامعھ ی مدنی قوی(مردم

اما . بنابر یک تعبیر، آزادی در لیبرالیسم بھ معنای عدم مداخلھ ی دولت در زندگی شھروندان است -دوم
. بھ عنوان نمونھ قلمرو اقتصاد را در نظر بگیرید. دولت غیرمداخلھ گر وجود نداردواقعیت این است کھ 

در ھر دو مورد دولت ھا در اقتصاد . ا و اقتصاد کشورھای اسکاندیناوی، اقتصاد بازار استاقتصاد آمریک
مداخلھ ی دولت ھای اسکاندیناوی بھ باالترین . دخالت می کنند، منتھا میزان دخالت آمریکا کمتر است

ری و عدم مسئولیت دولت آمریکا بھ بیشترین نابراب .سطح برابری و کمترین تبعیض منتھی شده است
 - جوزف استیگلیتز .باالترین ضریب جینی در میان کشورھای توسعھ یافتھ ی دموکراتیک منتھی شده است

را  بھای  نابرابریکھ اخیرًا کتاب  2002نوبل اقنصاد در سال  یاستاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده 
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دی کشورھای اسکاندیناوی می راه حل نابرابری و تبعیض آمریکا را در تبعیت از مدل اقتصا -منتشر کرد
  .یابد

لیبرال دموکراسی ھا ھم بھ اشکال حداقلی و .نمی توان سوادی محال عدم مداخلھ را تعقیب کرد -سوم
کودکان نابالغ،افراد ناتوان سالخورده،پوشیدن اجباری کاله ایمنی موتور سواران ، (از پدرساالریمجازی 

ممنوعیت سیگار کشیدن در محل ھای . تن داده اند ...)اتومبیل وبستن اجباری کمربند ایمنی رانندگان 
 - خصوصًا غیرسیگاری ھا -عمومی سربستھ، یک نوع مداخلھ است، منتھا مداخلھ ای کھ بھ سود مردم

  .است

در  دخالت ھای خودسرانھھدف محو . آزادی بھ معنای عدم مداخلھ سودایی دست نیافتنی است - چھارم
دولت حوزه ی حفاظت از حقوق است و باید از ھرگونھ . نھ ھر نوع مداخلھ ایزندگی شھروندان است، 

مداخلھ ی خودسرانھ یعنی  .مداخلھ ای در قلمرو خیر و زندگی خوب بھ شھروندان خودداری ورزد
  .برخورداری از حق سلطھ

. ر می آورنددولت را پاسبان شب بھ شما -مانند رابرت نوزیک -حتی دولت ستیزترین لیبرتارین ھا  -پنجم
وظایف بسیار محدود حفاظت از افراد در برابر زور، دزدی، کالھبرداری، و "نوزیک می گوید دولت 

بھ تعبیر دیگر، تأمین امنیت وظیفھ ی دولت .]9[را برعھده دارد" تنفیذ قراردادھا و چیزھایی از این قبیل
دولت آمریکا با قوی : ثانیًا. است این کشور تأمین امنیت مردم آمریکا با دولت: بدین ترتیب، اوًال .است

اگر نیست، : ثالثًا. ترین سازمان ھای اطالعاتی و امنیتی و نظامی قادر بھ حفظ امنیت شھروندان خود است
قادر  -بھ تعبیر جیمی کارتر -سال جنگ با دیگر کشورھا 60بھ جای  اصالح کرد تابھ گونھ ای باید آن را 

  .باشد یبرالی اشلبھ انجام وظایف حداقلی 

  . بھ تصویب رسیده است 1789متمم دوم قانون اساسی آمریکا کھ در سال  -ششم

  مگر این متمم وحی منزل است کھ نتوان آن را تغییر داد؟ : اوًال

جنگ ھای استقالل علیھ امپراتوری استعمارگر ( شرایط تاریخی کھ این متمم در آن بھ تصویب رسید: ثانیًا
، ...)یک دولت متحد دموکراتیک، برقراری امنیت در کشوری کھ خود یک قاره بود، وانگلستان، ساختن 
دوباره پر  تفنگ ھای تک تیر آن دوران باید.یعنی آمریکا از آن مراحل گذر کرده است .دیگر وجود ندارد

جدیدی شلیک کند، سالح ھای خودکار امروزی می توانند ده ھا تیر را پشت سرھم  گلولھ یمی شد تا 
  .شلیک کنند

   .نویسندگان قانون اساسی برده دار بودند، اما برده داری بھ دالیل عقالنی و اخالقی لغو شد:ثالثًا

دالیل عقالنی و  نویسندگان قانون اساسی برای زنان و سیاه پوستان حق رأی قائل نبودند، اما بھ: رابعًا
بھ زنان در نیمھ ی اول قرن بیستم حق رأی داده شد و سیاه پوستان  -و مھمتر از آن فشار اجتماعی -اخالقی

  .بعد صاحب حق رأی شدندی ھم چند دھھ 
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بھ اعتقاد ما این حقایق بدیھی اند، این حقایق کھ :"استقالل نوشتی تاماس جفرسن در اعالمیھ : خامسًا
انسان ھا برابر خلق شده اند، کھ خالقشان بھ آنھا حقوقی ناستاندنی داده است، کھ از جملھ ی این حقوق حق 

کھ حکومتھا برای تأمین این حقوق در میان مردمان . حیات، حق آزادی، و حق تالش برای کامروایی است
کھ ھرگاه حکومتی بھ حال . و قدرت عادلھ شان ناشی از رضایت حکومت شوندگان استشده اند تأسیس 

این حق مردم است کھ آن را تغییر دھند یا از میان بردارند، و حکومتی تازه این اھداف زیانبار باشد، 
و  امنیترشان ، و بنیاد آن را بر آن اصولی بگذارند و قدرتش را چنان سامان دھند کھ بھ نظتأسیس کنند

  ".امروایی شان را بھتر تأمین می کندک

آری اگر مردم آمریکا دولتشان را غیردموکراتیک یافتند، حق دارند آن را از میان بردارند، اما آیا احقاق 
و فروش سالح است و مردم بدون اسلحھ نمی توانند رژیم ھای سیاسی  این حق منوط بھ قانونی بودن خرید

تجربھ نشان می دھد کھ در آمریکا از سالح نھ برای تعییر رژیم، کھ  موکراتیزه کنند؟و د را تغییر دھند
  .برای کشتن انسان ھای بی گناه و کودکان استفاده شده و می شود

. برخی محافظھ کاران استدالل می کنند کھ حق داشتن اسلحھ نتیجھ ی منطقی حق دفاع از خود است -ھفتم
ھرکسی حق زندگی دارد، پس حق دارد از زندگی اش دفاع کند، در نتیجھ استدالل از این قرار است کھ 

از آنجا کھ داشتن اسلحھ فرد راتوانا می کند کھ در . حق دارد این دفاع را بھ شیوه ی موثری انجام دھد
این استدالل اما معتبر . طرز موثری از خود دفاع کند، فرد حق نگھ داری اسلحھ داردھ بسیاری اوقات ب

از این کھ فرد حق . با ھمین استدالل می شد از حق نگھ داری موشک در خانھ شخصی ھم دفاع کرد .نیست
دارد بھ شیوه ی موثری از خود دفاع کند بر نمی آید کھ باید در ھر شرایطی تمام وسایل الزم برای چنین 

حق داشتن اسلحھ وجود  مھمتر از این، حتی اگر استدالل معتبر بود و چیزی بھ اسم . دفاعی را داشتھ باشد
تضاد بین حق ھا مختلف می تواند بعضی را از میان . داشت، باید تذکر داد کھ تقریبا ھیچ حقی مطلق نیست

در شرایطی کھ نگھ داشتن اسلحھ جان شھروندان و کودکان را بھ طور جدی بھ خطر می اندازد   . بردارد
حق شھروندان و کودکان برای زندگی و . اع کردمی توان انتظار داشت کھ از داشتن حق اسلحھ نتوان دف

افراد حق دارند از خود بھ . زندگی در یک محیط امن افراد را اخالقا موطف می کند کھ اسلحھ نداشتھ باشند
  .شیوه ی موثری دفاع کنند مادام کھ این دفاع حق دیگران برای زندگی در یک جامعھ امن را نقض کند

مردم . و در واقع البی ھا بھ جای نمایندگان مردم قانون وضع می کنند آمریکا کشور البی ھاست -مھشت
]. 10"[بر واشنگتن حاکمند -گروھھای ذینفع -امروز گروھھای سازمان یافتھ:"آمریکا می گویند

نمایندگان کنگره بھ اعضای البیھا نگاه می کنند و آنھا ھم آری یا نھ را با اشاره ی سر بھ نمایندگان می "
].11["گویند

تش از دوران ریاست جمھوری و مبارزه برای محدود کردن سالح، درباره ی ابیل کلینتون در خاطر
  :می نویسد نمایندگان موافق محدود کردن سالح از کنگره در انتخابات،قدرت البی اسلحھ و حذف 

، مبنی شدید انجمن ملی تفنگ مخالفتنسخھ ی قبلی الیحھ ی برادی را، بھ دلیل ] پدر[رئیس جمھور بوش"
انجمن ملی ...رد کرده بودبر این کھ این الیحھ ناقض حق قانونی مردم برای نگھداری و حمل سالح است، 

]. 12"[شکست دھدتفنگ مصمم بود بیشترین تعداد اعضای کنگره را کھ برضد انجمن رأی داده بودند، 
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 ، کاخ سفید، تام فولی، و ھم بھ جک بروکس آنان ھم بھ سخنگوی. انجمن ملی تفنگ شب بزرگی داشت"
این دو از توانمندترین اعضای کنگره بھ شمار می آمدند و بھ من ھشدار داده بودند . ضربھ ی مھلکی زدند

فولی نخستین سخنگوی کاخ بود کھ شکست می خورد و این موضوع از صد . کھ چنین اتفاقی خواھد افتاد
لھا از انجمن تفنگ پشتیبانی بھ عمل آورده و در بحث و جدل جک بروکس سا. سال پیش سابقھ نداشت

برضد منع سالح تھاجمی در مجلس مبارزه کرده بود، اما بھ عنوان رئیس کمیتھ ی قضایی، پس از گنجانده 
انجمن ملی تفنگ اربابی غیر بخشنده بود؛ اگر . شدن منع سالح در الیحھ ی جرم بھ سود آن رأی داده بود

گروه نفوذی اسلحھ ادعا کرد نوزده نفر . برمی داشتی، تو را از جمعشان بیرون می کردندیک قدم اشتباه 
چنین ضربھ ی مھلکی وارد آورده . عضوی را کھ در فھرستش داشتھ، شکست داده است 24از 

  ].13"[بودند

اجازه  -خصوصًا جمھوری خواھان -کنگرهمپانی ھای اسلحھ سازی و البی قوی آنھا با خرید نمایندگان ک
 طرفداران البی .نمی دھند تا این قانون اصالح و محدود شود، چھ رسد بھ لغو این اصل از قانون اساسی

اتحادیھ ی  .است کرده موضوع این در البیگری صرف گذشتھ سال را دالر میلیون 5 نزدیک گرم سالح
 بر. میلیون دالر برای شکست اوباما ھزینھ کرد 14ملی سالح گرم در انتخابات ریاست جمھوری اخیر، 

  ].14[است دالر میلیارد 6 ساالنھ آمریکا در سازی مھمات و اسلحھ صنعت درآمد میزان ھا تخمین اساس

تگزاس در فاکس نیوز راه حل نماینده ی جمھوری خواه ایالت ی گوه مرت لوئاز فاجعھ ی اخیر،  پس
  :می گوید. دبستان ارائھ کرده است تن در 27لھ ی کشتھ شدن أخارق العاده ای برای حل مس

داشت، تا وقتی صدای تیراندازی  در دفتر خود نگھ می 4ھ خدا قسم آرزو داشتم مدیر مدرسھ یک ام ب"
کھ آن بچھ ھای نازنین را  از آن و طرف را می زد، سرش را می زد قبل...شنید آن را بیرون می آورد

  ].15["بکشد

بھ انسان ھای بی گناه صدمھ وارد نیروھای پلیس کھ آموزش ھای طوالنی دیده اند، معموًال در درگیری ھا 
اگوست منھتن، کلیھ ی افرادی کھ زخمی شدند، بھ وسیلھ ی نیروھای پلیس  24در تیراندازی (می آورند

ان و معلمان ھم مسلح بوده و جنگ متقابل بھ راه می انداختند، تلفات حال اگر مدیر  ،) زخمی گردیدند
 پادگان ھارا با  دبستان ھایا جمھوری خواھان : دو صورت قابل تصور است انسانی آن چھ میزان بود؟

  .اشتباه گرفتھ اند، و یا قصد دارند مدارس را ھم بھ پادگان ھای نظامی  تبدیل سازند

آخرین . قوانینی برای محدودیت نگھداری سالح وضع شد 1994و  1968، 1934در سال ھای 
. پایان یافت 2004سال ممنوع کرد، کھ در سال  10مورد،خرید و فروش سالح ھای خودکار را بھ مدت 

  :بیل کلینتون می گوید

ھزار  600دی، بیش از ھنگامی کھ کاخ سفید را ترک کردم، بررسی سوابق خریداران براساس قانون برا"
تبھکار، پناھنده، و شکارچی را از خریداران سالح دستی باز داشتھ و جان شمار فراوانی از مردم را 

  ].16"[نجات داده بود
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اوباما بھ  .برخی از دموکرات ھا خواھان تمدید مجدد قانون ممنوعیت فروش سالح ھای خودکار شده اند
ستفاده کرده و محدودیت ھای شدیدی برای خرید و فروش سالح درستی بھ دنبال آن است تا از فرصت ا

  .وضع کند

) قلمرو خصوصی و عمومی(با این ھمھ دین در این جامعھ. آمریکا دارای نظام سیاسی سکوالر است -نھم
این متغیر آن قدر مھم است کھ جمھوری . حضوری قدرتمند داشتھ و سیاستمداران ھم از آن استفاده می کنند

  .خواھان خود را دیندار و دموکرات ھا را بی دین و بعضًا ضد دین قلمداد می کنند

بیل کلینتون ، وقتی خود را در مبارزه ی با البی سالح و طرفدارانشان در کنگره ناتوان یافت، بھ دین 
بھ کلیسایی رفت کھ مارتین لوترکینگ شب قبل از کشتھ شدن، آخرین موعظھ اش را در آنجا . متوسل شد

من در مدت ھشت سال بھترین نطق "کلینتون می نویسد کھ سخنرانی اش در آن کلیسا، . ایراد کرده بود
بھ آرزوھای مارتین لوترکینگ اشاره کرد و این کھ چھ میزان از آنھا . بھ شمار رفت" ریاست جمھوری
  :سپس افزود، لوترکینگ. تحقق یافتھ است

می مردم و نمی دیدم کھ . شاید ھم می گفت کاش می مردم و نابود شدن خانواده ی آمریکایی را نمی دیدم"
کینگ حتمًا می ...سالھ ھا می گیرند 9حض کیف کردن، مسلسل و اسلحھ بھ سوی سالھ، م 13پسرھای 

من برای آزادی مبارزه کردم؛ اما نھ برای آزادی کسانی کھ ھمدیگر را با بی رحمی و قساوت بھ گفت، 
من برای حق سیاھپوستانی مبارزه نکردم کھ سیاھپوستان دیگر را با قساوت بھ قتل ...قتل می رسانند

چھ کسی می تواند ...در جایی کھ خانواده معنایی ندارد، نظمی نیست، امیدی وجود ندارد... دبرسانن
ساختار، نظم و عشق را بھ این بچھ ھا بیاموزد؟ شما جماعت مذھبی باید این کار را انجام دھید و ما نیز بھ 

با لطف ...داشت ما خاطره ی زندگی و تالش مارتین لوترکینگ را گرامی خواھیم...شما کمک می کنیم
سالح آنان را . بھ این بچھ ھا آینده ای خواھیم بخشید. خداوند، بھ گونھ ای این وضع را عوض خواھیم کرد

  ].17"[می گیریم و بھ جایش کتاب می دھیم

تن منجر شد، دولت دخالت ھای اطالعاتی  3000سپتامبر کھ بھ کشتھ شدن حدود  11پس از فاجعھ ی  -مدھ
ھیچ کس از حق آزادی و عدم .فراوانی در زندگی شھروندان آمریکا صورت داد -ھ شنوداز جمل -و امنیتی

 یبرابر آن کشتھ می شوند و منافع کمپانی ھا 11مداخلھ سخن نگفت، پس چگونھ است کھ در یک سال 
در این  -فیلسوف ذھن دانشگاه تورنتو -موھان متن اسلحھ سازی پوشش آزادیخواھانھ برتن می کند؟

:خصوص نوشتھ است

 بدنی بازرسی طریق از روزه ھر را مسافر ھا میلیون آشکار انسانی  حقوق کھ کشوری کھ نیست جیبع"
 ھا ھواپیما در انسانی فجایع وقوع از تا کند می شنود را ھا ایمیل و ھا تلفن کھ کشوری کند، می نقض آنھا

  اسلحھ حمل ساختگی کلیھ ب حق مبادا تا دھد خرجھ ب مدارا ھا بچھ قتل مقابل در تواند می کند جلوگیری
].18"[نشود نقض

آیا . و فروش سالح آزاد نیست در ھیچ یک از کشورھای توسعھ یافتھ ی دموکراتیک خرید -میازدھ
آزاد نیستند، چون از حق داشتن سالح محرومند؟ آیا آنان فاقد امنیت ھستند، چون ...اروپائیان، کانادایی ھا و
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سالح ندارند؟ امنیت کانادا و اروپا بیشتر است یا آمریکا؟ چھ تعداد افراد در آن کشورھا ساالنھ با سالح 
ضمن مقایسھ ی آمریکا و بریتانیا نوشتھ است کھ ساالنھ در  (Juan Cole)خوان کول  کشتھ می شوند؟

  .تن با اسلحھ ی گرم کشتھ می شوند 58بریتانیا 

ھزار تن کشتھ و زخمی شوند،چگونھ درباره  100وسعھ نایافتھ ساالنھ حدود اگر در یک کشور ت -ھمدوازد
این ھم . ی آنھا داوری خواھد شد؟ نوبت کھ بھ آمریکا می رسد، این جنایات ذیل حق آزادی قرار می گیرند

   .است" یک بام و دو ھوایی"یک مصداق از اصل ناپذیرفتنی 
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