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تأمالت

وطن امروز شماره 2526

سهشنبه  13شهریور 1397

تشریح وضعیت حقوق بشر در میان شهروندان ایاالت متحده

حریم خصوصی به سبک آمریکایی
پویان شریعت :حریـم خصوصـی مفهومـی اسـت که تعریـف آن
به شـرایط محیطی بس��ـتگی دارد .در واقـع ،حریـم خصوصـی
خـط قرمـزی بـرای حـدود حضـور جامعـه در زندگـی شـخصی
افـراد محس��ـوب میشـود .بنابرایـن میتـوان گفـت که حریـم
خصوصـی تمایـل اش��ـخاص اسـت بـه اینکـه آزادانـه تصمیـم
بگیرنـ��د کـه تحت چـه ش��ـرایطی و تـا چـ��ه میزانـی خـود،
وضعیـت و رفتارش��ـان را بـ��رای دیگـران فـاش کننـد .از نـگاه
کلـی حری��م خصوصـی همه افـراد محترم اس��ـت .حق حریم
شـخصی بـخوبـی در قوانیـن بینالمللی آمده اسـت .بـه دنبال
پذیـرش اعالمیه جهانـی حقوق بش��ـر در سـال  1948و مـاده
 12که مس��ـتقیماً در رابطـه با موضوع حریـم شـخصی اسـت،
شـروط مشـابهی در قـرارداد بینالمللی حقـوق مدنـی و سیاسـی
و کنوانسـیون اروپـا درباره حقـوقبشـر و سـایر کنوانسـیونها و
توافقـات منطقـهای گنجانده ش��ده اسـت .بـر مبنای مـاده 12
اعالمیـه جهانی حقوقبش��ـر «هیـچ احـ��دی نبایـد در قلمـرو
خصوصـی ،خانـواده ،محـل زندگـی یـا مکاتبات شـخصی ،تحـت
مداخلـه خودسـرانه قرار گیـرد» .همچنیـن بند یک مـاده  9و
بند یک مـاده  17میثـاق حقـوق مدنـی و سیاس��ـی بـر حفـظ
حریم ش��ـخصی افـراد تأکید دارد .بـا ایـن وجـود حـق حریـم
خصوصـی آنگونـه کـه در اس��ـناد و موازیـن بینالمللی تعریف
ش��ـده از س��ـوی برخی دولتها رعایت میشـود .بدیهی اسـت
شناسـایی حـق حریـم خصوصی بـه عنوان یـک حق اساسـی
بدین معناسـت که هیـچ قانـون عـادی نتواند آن را حـذف کند.
نظر بـه جایگاه حریـم خصوصی در اسـناد و موازیـن بینالمللی
حقـوقبش��ـر این حق به طـور کامل از س��ـوی دولت آمریـکا
رعایـت نمیش��ود و این دولت اس��ـتراق س��ـمع و تجسـس در
ارتباطـات شـخصی را بشدت افزایـش داده اسـت.
■■قانونحریمخصوصیدرآمریکا

دولـت آمریـکا در سـالهای اخیـر نظـارت و تجسـسهای
بیشـتری درباره شـهروندان این کشـور به عمل آورده اسـت .در این
کشور ،سوءاستفاده از مظنونان و زندانیهـا اتفاقـی متـداول بـوده
و تجسـس و بازرسـی درباره شـهروندان معمولـی نیـز همچنان
گسـترش یافته اسـت .بـه نحوی که موجـب شـده ،فضـای بـاز
جامعـه آمریکایـی به میـ��زان قابـل توجهـی محدودتر و آزادی
ش��ـهروندان آشـکارا نقـض شود .بـا وجـود اینکـه جاسوسـی از
شـهروندان برخـالف قانـون اساس��ـی آمریـکاسـت اما میـزان
اجرایی شـدن این قانـون در ایـاالت متحـده از کیفیـت مطلوبـی
برخـوردار نیسـت .افشـاگریهای جدیـد ویکیلیکـس بـا هدف
آگاهی عمومی از جاسوسـیها ،ایـن واقعیت را نشـان میدهـد
کـه هیچکـس از جاسوسـیهای دولـت آمریـکا مصون نیسـت.
اخیـرا ً نیـز ایـن دولـت با تشـدید نقض قوانیـن حریم خصوصـی
به بهانـه مبارزه بـا تروریس��ـم از دادههای س��ـوئیفت اسـتفاده
میکنـد .گزارش��ـگر ویـژه سـازمان ملـل نسـبت بـه صالحیت
ورود دیـ��وان عالـی آمریکا به فضای س��ـایبری هش��ـدار داده و
نـکات مهمـی را یـادآور ش��ـده اسـت .عـالوه بـر ایـن مجلـس
نماینـدگان آمریـکا بـه دنبـال تصویـب طرحـی اسـت کـه طـی
حنی�ف مش�تاق :نظام آمریکا غیر از س��ابقه طوالن��ی در نقض
حقوقبشر علیه دیگر ملتها ،در حق مردم خود نیز رکورددار نقض
حقوقبشر است .یکی از مسائل جدی و سابقهدار در آمریکا مسأله
س�لاح و مهمات در دست مردم این کشور است که از سالهای
پی��ش تاکنون نرخ جنایت در این کش��ور را به میزان بینظیری
افزایش داده است .منافع تولیدکنندگان سالح گرم و مهمات که
همواره حامی مالی احزاب و گروههای سیاس��ی برای پیروزی در
انتخابات هستند ،موجب شده هیچکدام از روسای جمهور ایاالت
متحده آمریکا نتوانند برای پایان قانون مالکیت س�لاح شخصی
در آمری��کا اقدامی انجام دهند .به این ترتیب نرخ جنایت در این
کش��ور همچنان باال بوده و جامعه آمریکا را به یکی از ناامنترین
نقاط دنیا مبدل کرده اس��ت .البته باید توجه داشت که مالکیـت
سـالح در آمریـکا یک س��ـنت قدیمی اسـت ،سـنتی کـه بـه
انـدازه تاریخ ایـن کش��ـور قدمـت دارد .بح��ث دربـاره محدود
کـردن این س��ـنت هـم همـ��واره از جنجالیتریـن موضوعات
اختالف برانگیز بوده اس��ـت .بعـد از جنـگ اسـتقالل در برابـر
بریتانیـا حق حمل اسـلحه به شـهروندان آمریـکا داده شـد .البته
ایالتهـای مختلـف قوانیـن متفاوتی نس��ـبت به ایـن موضوع
دارنـد و دولـت فـدرال قوانین خاصـی را برای مالکیت اس��ـلحه
وضع کرده اس��ـت .آمریکاییهـا مس��ـلحترین مـردم در جهان
محسـوب میشـوند .در این کشـور بـه ازای هـر  100شـهروند
 89اسـلحه در دسـت مـردم وجـود دارد .تقریبـاً در نیمـی از 50
ایالـت آمریـکا قوانینـی به اجرا گذاشـته شـده اسـت کـه طبق
آن دارنـدگان اسـلحه میتواننـد در بیشـتر اماکـن عمومی آزادانه
سـالح حمـل کنند .در بسـیاری از ایالتها نیـز قانـون «دفـاع از
خـود» حاکـم اسـت کـه بـه مـردم اجـازه میدهـد در صورتـی
که مـورد تهدید قـرار گرفتنـد ،حتی اگر امـکان فرار از تهدیـد
بـدون خشـونت وجود داشـته باشـد ،مرتکب قتل و خشـونت
شـوند .از همین رو جرائمـی کـه در آنهـا از اسـلحه گـرم اسـتفاده
میش��ـود ،یکـی از جدیتریـن تهدیدهـا بـرای جـان و امنیت
فردی ش��ـهروندان آمریکایی محسـوب میشـود کـه مغایـر بـا
بنـد  3اعالمیـه حقوقبش��ر اسـت کـه تصریـح میکنـد« :هـر
کس��ـی حـق زندگـی ،آزادی و امنیـ��ت دارد» .بـه ایـن ترتیب
آمریـکا همواره شـاهد مـوارد زیـادی جرائـم خشـونتآمیز بوده
اسـلحه گـرم بوده است.

اس��ـت کـه بس��ـیاری از آن حمالت با
بـه گونـهای کـه در سـال  1395بـا افزایش کشـتارهای جمعـی
مواجـه بوده اسـت.
■■ قوانیننگهداریوحمل سالحدرآمریکا

آزادی نگهـداری و حمـل سـالح از قوانیـن جنجالبرانگیـزی
اس��ـت کـه در منش��ـور حقـوق آمریـکا (متمـ��م دوم قانـون
اساس��ـی) بـه آن اشـاره شـده اسـت .تصویـب ایـن موضـوع به
عنوان یکـی از متممهـای الحاقی به قانون اساسـی ،در ابتـدا از
سـوی دادگاه عالی آمریکا رد شـد و آنها تصمیمگیری در اینباره
را تنهـا مربـوط بـه کنگره دانسـتند ولی با گذشـت زمـان دادگاه
عالی ایـن اقدام را مسـاوی بـا قدرتمندتـر شـدن ارتش آمریـکا

آن به طـور موقـت و قانونی اختیـارات و دسترسـیهای آژانـس
امنیـت ملـی ایـن کشـور بـرای جاسوسـی از اینترنـت افزایـش
یابـد .قرار اسـت در صـورت تصویب ،مجوزهای یـک ماههای بـه
آژانـس امنیـت ملـی برای توسـعه نظارت خـود بر فضـای مجازی
داده شـود و نماینـدگان در ایـن فرصـت بـه طـور دقیقتر درباره
مـوارد حفظ حریم شـخصی کاربـران و محدودههای دسترسـی
مجاز برای تصویـب قانونی جدید و دائمـی تصمیمگیری کنند.
گفتن��ی اس��ـت عمـر قانون پیش��ـین که اجازه جاسوس��ـی از
اینترنـت را بـه س��ـازمان مذکور میداد ،در تاریخ  31دس��ـامبر
 2017بـه پایـان رس��ید .بنابرایـن اعضـای مجلس نماینـدگان
آمریـ��کا تصمیـم گرفتن��د تـا زمـان تصویـ��ب قانـون جامـع،
دسترس��ـیهای موقتـی یک ماهـه مـورد اشـاره را بـه آژانـس
امنیـت ملـی بدهنـد .طبـق قانـون رو بـه انقضـا ،سـازمان امنیتی
مذکـور مجـاز اسـت تمـام ارتباطـات اینترنتـی افراد مشـکوک
س��ـاکن در خارج از آمریـکا را ردیابـی و ثبـت کند .ابتـدا قـرار
بـود همیـن قانـون تا سـال  2021تمدیـد شـود امـا نمایندگان
تشـخیص دادهانـد نیاز اسـت اختیـارات در برخی بخشها برای
جاسوسـی از فضای وب افزایـش یابد .بر اسـاس متمـم چهـارم
قانـون اساسـی آمریـکا که بخشـی از منشـور حقوق این کشـور
را تشـکیل میدهـد ،حریم شـخصی ،منـازل ،مـدارک ،متعلقـات
و ...افـراد در برابر تفتیـش و دخالـت بیمـورد محافظـت میشـود
و هیـچ حکمـی اعم از بازداشـت و ...نبایـد بـدون دلیـل موجـه
و پیش از اثبـات در دادگاه بـرای افراد صادر ش��ـود .این قوانیـن
شـامل همـه افرادی میش��ـود کـه تابعیت آمریکایـی دارند و
شـهروند این کشـور بـه شـمار میرونـد .آنچه درباره نقض صریح
حریم خصوصی در آمریکا گفته شد ،زمانی جالبتر میشود که
ب��ا نگاهی به گزارشهای بینالمللی و اقدام��ات آمریکا در حوزه
حقوقبشر ،متوجه میشویم از جمله مواردی که آمریکاییها برای
وارد کردن اتهام نقض حقوق بشر به کشورهای مخالف خود بیان
میکنند ،همین مورد نقض حریم خصوصی است .در واقع آمریکا
سـاالنه گزارشهای بیشـماری درباره میـزان احتـرام بـه حریـم
ش��ـخصی در کشـورهای مختلـف منتشـر میکنـد و بسـیاری
از دولتهـا را بـرای زیر پـا گذاش��ـتن ایـن حقوق مـورد نقد و
هجمـه تبلیغاتـی شـدید قـرار میدهـد .ایـن در حالـی اسـت
که برعکـس ادعای آمریکاییهـا مبنـی بـر رعایـت کامـل حقـوق
افـراد و احتـرام به حریم ش��ـخصی در آمریـکا ،میـزان اجرایـی
شـدن این قانون در ایـاالت متحـده از کیفیت مطلوبی برخـوردار
نیسـت و افشـاگریهای ادوارد اسـنودن ،کارمنـد آژانـس امنیـت
ملـ��ی آمریـکا ( )NSAمبنـی بـر زیرنظـر بودن حس��ـابهای
بانکـی ،تماسهـای تلفنی و فعالیتهای اینترنتـی آمریکاییهـا
طـی سـالهای گذشـته ،بیـش از پیـش لـزوم وضـع قوانینـی
درباره احتـرام بیشـتر بـه حریـم شـخصی افـراد را مطرح کرده
اسـت .هر آمریکایی بعد از اینکه به دالیل امنیتی دستگیر میشود
و م��ورد بازجویی قرار میگیرد ،متوجه میش��ود که پیش از این
زندگیاش تحت رصد و جاسوسی بوده است .چنین فردی نه در
مراحل بازجویی و نه در مراحل برگزاری دادگاه ،هیچ حقی ندارد تا

به نقض حریم خصوصیاش معترض شود .این در حالی است که
آمریکاییها بخوبی میدانند در حالت عادی نیز بسیاری از مسائل
خصوص��ی زندگی آنها تحت کنترل و رصد ق��رار دارد .این دقیقاً
همان نقطهای اس��ت که دولتمردان آمریکایی در مقام پاسداری
از حقوق بشر! به دیگر کشورهای دنیا (مخالفان آمریکا) ایراد وارد
کرده و آنها را به نقض حقوق بشر متهم میکنند.

■■ جاسوسی سیستماتیک دستگاه امنیتی و قضایی آمریکا
از شهروندان خود

نقض حریم خصوصی در ایاالت متح��ده آمریکا را میتوان با
قاطعیت یکی از موارد نقض حقوقبشر به شکل سیستماتیک در
این کشور دانست .بر اساس اسناد فاش شده از سیستمهای امنیتی
این کشور تقریباً همه شهروندان آمریکایی حداقل یکبار به شکل
نامحسوس رصد و مانیتور شدهاند ،به زندگی و حریم خصوصی آنها
ورود شده و اطالعاتی از آنها کپی شده است .طبـق اسناد اسـنودن،
سـازمانهای اطالعاتـی ایـن کشـور بـرای اقدام بـه بسـیاری از
فعالیتهای جاسوس��ـی خـ��ود علیه ش��ـهروندان آمریکایـی از
کرده و به ش��ـکلی سیسـتماتیک این
حکـم قضایـی اس��ـتفاده 
ح��ق را نقـض کـردهاند .طبق گزارش��ـی ک��ه در چهـارم ماه مه
س��ـال  2012در پایگاه اینترنتـی س��ـینت ( )CNETمنتشـر
شـد ،دفتـر مشـاوره افبـیآی پیشنویس قانونـی پیشـنهادی را
تهیه کرده اس��ـت که طبـق آن پایگاههای اینترنتی شـبکههای
اجتماعـ��ی ،ارائهکننـدگان خدمـات پیـ��ام کوتـاه ،تلفنهـای
اینترنتـی و گفتوگـویتصویـری از طریـق رایانامه باید کدهای
خـود را تغییر میدادنـد تا محتوای همه پیامهای ارس��ـال شـده
قابـل پیگیری باشـد .گفتنی اسـت دسـتگاه اطالعاتی آمریکا با
تمام زیرش��ـاخههای خود ،تنها بـه رصد ش��ـهروندان آمریکایی
داخل کشـور بسـنده نکرده ،بلکه اسـناد تکاندهنده روزنامههـای
گاردیـ��ن و واشـنگتنپس��ـت حاکـ��ی از گس��ترش دامنـ��ه
جاسوسـیهای دولـت آمریـکا به شـهروندان کشـورهای مختلـف
جهان اس��ـت .مطابق آنچه افشـا ش��ـده ،مؤسسـات اطالعاتـی
آمریـکا در چارچـوب طرحـی بـه نـام «پریسـم» ( )PRISMبـه
سـرورهای بزرگتریـن شـرکتها از جملـه گوگل ،مایکروسـافت،
فیسـبوک ،یاهـو ،اسـکایپ و اپل دسترسـی دارند .درباره فیسبوک
نیز گفته میش��ود که در سال  2006با قدرت گرفتن این شبکه
اجتماعی آژانس امنیت ملی آمریکا بخ��ش جمعآوری اطالعات
آشکار خود را تعطیل کرد تا بعد از آن دیگر برای جمعآوریهای
آش��کار خود به فیسبوک مراجعه کند .به گفته بسیاری از فعاالن
حقوق بشر و مخالفان جاسوسیهای دولت آمریکا ،این اقدام شامل
دستیابی به اطالعات خصوصی افراد نیز میشود اما دولت آمریکا
مدعی اس��ت که حریم خصوصی افراد و اطالعات ظاهرا ً غیر قابل
دسترسی آنها جزو اطالعات آشکار نبوده و دسترسی به آن وجود
ندارد .تـداوم اجـرای «قانـون میهندوسـتی» آمریکا که پـس از
حمالت  11سـپتامبر  2001در کنگـره آمریـکا تصویـب شد و بـه
امضـای رئیـسجمهـور وقـت رسـید ،مصـداق دیگـری از نقـض
حریـم شـخصی اسـت .طبـق این قانـون قـوه مجریه میتوانـد
آزادانـه نسـبت به گذشـته بـرای مقابله با حمـالت تروریسـتی

اقدامات پیگیرانـه انجـام دهـد .بـر مبنـای ایـن قانـون و تفسـیر
وسیع از آن ،نهادهـای امنیتـی آمریـکا بـا جاسوسـی و نظـارت بـر
حریـم خصوصـی مـردم بارهـا ایـن حریـم را نقـض میکنـند.
ایـن قانـون بارهـا با واکنـش و انتقـاد اتحادیههای آزادی مدنـی
آمریـکا و دیگـر نهادهـ��ای ملـی و بینالمللـی طرفدار حقـوق
مدنی و حقـوقبش��ـر مواجه شده اس��ـت .جالبتر اینکـه دادگاه
عالـی ایـ��االت متحـده در حکمی جدیـد اعالم کرد دس��ـتگاه
قضایی آمریـکا میتوانـد از دس��ـتگاههای هوشـمند موجـود در
خانهها بـرای نظـارت بر تمـام فعالیتهـا اسـتفاده کنـد .با توجـه
به ایـن حکم ،دسـتگاه قضایـی میتواند از طریـق دسـتگاههای
هوشـمند بـه اطالعـات خصوصـی مردم دسترسـی داشـته باشـد.
ی مـا
ایـن نوع قوانیـن میتواند نظـارت بر تمـام فعالیتها و رفتارها 
را کامـ ً
ال مجـاز و قانونی کند .در همین راستا «اندرو فرگوسـن»
پروفسـور حقوق در دانشـگاه کلمبیـا میگویـد« :پرونـدهای کـه
در حـال حاضر در دس��ـت بررس��ـی دادگاه عال��ی آمریـکا قـرار
دارد ،میتوانـد مشـخص کنـد در آینـده دسترسـی بـه دادههای
دسـتگاههای هوش��ـمند در جسـتوجوهایی کـه بـرای اعمـال
قانـون انجـام میگیـرد تـا چـه انـدازه ممکن باشـد»« .تیموتـی
کارپنتر» فردی اس��ـت که بـا توجه بـه اطالعـات موقعیتـی که
تلف��ن همـراه او ،ب��ه طور خـودکار و بـ��دون اینکه پلیس بـرای
دسترس��ـی بـه ایـن اطالعـات مجوزی کس��ـب کنـد ،ارسـال
کرده اس��ـت ،به یـک فقـره سـرقت در دیترویـت متهـم شـده
اس��ـت .پروفسـور فرگوس��ـن نگـران اس��ـت کـه حکـم دادگاه
در پرونـده کارپنتـر موجب ش��ـود مقامات شـرکتها را تحـت
فش��ـار بگذارنـد تـا دادههـای ذخیره شـده در سـرورهای خود
از س��ـوی دسـتگاههای هوشـمند را بـدون نظـارت یک قاضـی
در اختیار نظـام قضایی قرار دهند .با گسـترش و توسـعه سـریع
اینترنت اشـیا ،دسـتگاهها یا سنسـورهایی که بـه یکدیگـر متصـل
ش��ـده و اطالعـات را از طریـق اینترنـت به اش��ـتراک گذاشـته
یـا منتقـ��ل میکننـد ،ایـ��ن موضـوع در آینـده بـ��ه یکـی از
اصلیتریـن مشـکالت مربـوط بـه حریـم خصوصـی در جهـان
تبدیـل خواهـد شـد .شـرکت تحقیقات تجـاری گارتنـر بـا توجـه
بـه گزارشهای منتش��ـر ش��ـده در واشـنگتنپسـت ،تخمیـن

گزارش «وطنامروز» از موارد نقض حقوقبشر در خاک آمریکا

شلیک هویت آمریکایی به کودکان قربانی

دانس��ـت و موافقت خـ��ود را با آن اعـالم کـ��رد .قانـون آزادی
اسـلحه از زمـان تصویـب تاکنـون موافقـان و مخالفان فراوانـی
داش��ـته اس��ـت .موافقان بر ایـن نظرند که مسـلح بودن افـراد
کم��ک مهمی بـه ارتقـای امنیـت در جامعـه خواهد کـرد و هر
ش��ـهروند این حـق را دارد که از خـ��ود در برابـر ناامنـی دفـاع
کنـد .مخالفان امـا معتقدند چنیـن قانونـی ،ناامنی را در جامعـه
افزایـش خواهـد داد و اثـرات منفی بر س��ـالمت روانـی جامعه
خواهد داشـت .بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد آزادی اسـلحه
عـالوه بر کاهـش امنیت جامعـ ه آمریـکا ،امنیـت قضایـی را نیـز
بـه خطـر میانـ��دازد بـه طـوری کـه با وجـود آزادی نگهداری
و حمل س��ـالح بـه عنوان قانونی کـ��ه دادگاه توانایی نقض آن
را دارا نیس��ـت ،دادگاههـای آمریـکا در مـواردی نظیـر تهدیـد
به قتـل و ...تنها قـادر هس��ـتند محدودیتهایـی نظیر دور نگاه
داشـتن افراد تهدیدکننده را اعمال کننـد و هیـچ حقـی بـرای
درخواس��ـت از ایـن افـراد مبنی بـر تحویل س��ـالحهای خـود
ندارنـد؛ کاس��ـتی بزرگـی کـه در بسـیاری از مـوارد منجـر بـه
قربانی شـدن افـراد و ناکامـی نهادهـای قضایـی در حمایـت از
آنها میشـود .ایـن اقدامـات موجـب شـده اسـت آمریـکا از نظر
تعـداد حملکنندگان سـالح و قتل با سـالح در رتبـه نخسـت
جهانـی قـرار بگیـرد بـه طـوری کـه گزارش «سیاسـت سـالح»
تعـداد اس��ـلحه موجـود در آمریکا میان ش��ـهروندان را حـدود
 310میلیون اعـالم میکنـد .سـاالنه هـزاران نفـر در آمریـکا به
علـت رواج اسـلحه و تیرانـدازی کشـته میشـوند .فقـط در سـال
 2015میـالدی روزانـه  102نفـر کشـته شـدند و تیراندازیهـای
هولنـاک بـه «هویـت آمریکایـی» تبدیل شـده اسـت .شـبکه

تلویزیونـی  CNNبـا انتشار این خبر اعالم کرد« :در سـالهای
اخیر در آمریـکا تیراندازیهـای متعددی رخ داده اسـت کـه در
یک تیرانـدازی ،چندین نفر کشـته شـدند» .ماجـرای نیوتـاون
با  26کش��ـته ک��ه  20نفـر از آنها کـودک بودن��د یا تیراندازی
در چارلس��ـتون با  9کشـته و تیراندازی در شـهر سـنبرناردینو
در جن��وب کالیفرنیـا و تیرانـدازی در ش��ـهر اورلندو در فلوریدا
مصادیقـی از این تیراندازیهای هولنـاک است کـه به نوعـی به
هویت آمریکایی تبدیل شـده اسـت .در سـال  ،2015در هـر روز
 102نفـر در آمریـکا به ضرب گلوله کشـته شـدند .در مجموع،
در این سـال بیش از  11هزار نفر به ضرب گلوله کشـته شـدند.
در همین س��ـال ،بیش از  21هزار نفر نیز با اسـلحه خودکشـی
کردند .در سـال  ،2014حدود  81هـزار نفـر نیـز بـه علـت اصابت
گلولـه زخمی شـدند .همچنیـن  C.N.Nاعالم کرده اسـت« :اگر
خش��ـونتها و کشـتارهای ناشـی از سـالح را در آمریکا با دیگر
کشـورهای ثروتمنـد جهـان مقایسـه کنیـم ،بایـد بگوییم آمریکا
وضعـی کامال متفـاوت دارد .بررسـیها نشـان میدهـد در سـال
 ،2012تعـداد قتلهـای با سـالح در آمریـکا در هـر هـزار نفـر،
 7برابـر کانادا 50 ،برابر آلمان و  60برابـر انگلیـس بـوده است».

■■کودکان ،از قربانیان بیدفاع سالحهای آمریکایی تا کشتن
برای زنده ماندن!

در بخش اول این گزارش ضمن معرفی قانون مالکیت و حمل
سالح و حتی استفاده از سالح در برخی ایالتهای آمریکا ،آمارهای
منتشر شده از سوی رسانههای آمریکایی درباره تبعات این قانون
را بیان کردی��م .در ادامه نگاهی میاندازیم به دیگر تبعات قانون
مالکیت سالح در آمریکا که نشان میدهد هزینههای قانون مذکور

برای مردم آمریکا خیلی بیش از آن چیزی است که در ظاهر امر
بدان توجه نشان داده میشود .همانطور که آمارهای جهانی نشان
میدهد ،آمریکا از نظـر تعداد سـالحهای در اختیار شـهروندان و
قتل بـا سـالح در رتبـه نخسـت جهانـی قـرار دارد .این رتبه اول
جهانی فقط به معنای این نیست که بزرگساالن با مالکیت و البته
استفاده نامناسب از س�لاح هرساله موجب مرگ تعدادی زیادی
از شهروندان آمریکایی میشوند ،بلکه این قانون قربانیان دیگری
هم دارد که کودکان هستند .آمارها نشان میدهد هر هفتـه یک
کودک آمریکایـی از س��ـالح گرم اسـتفاده میکنـد که این امر
تلفـات جانی به دنبـال دارد .کودکان با سالحهایی که متعلق به
والدین اس��ت ،بازی کرده یا حتی در ش��رایط عصبانیت از سالح
برای تهدید دیگران استفاده میکنند که در نهایت همین امر سبب
کش��ته شدن افراد زیادی در سال در آمریکا میشود .رواج سـالح
در آمریـکا سـبب بـروز رویدادهایی وحشـتناک مربوط به کودکان
میشـود کـه غیرقابـل تصـور اسـت و همـواره بـه خبـر نخسـت
رسـانهها تبدیل میشـود .همچنیـن هـر سـال در آمریکا ،حـدود
 37هزار نفر خودکش��ـی میکنند کـه بیش از نیمـی از آنهـا با
سـالح گرم بوده اسـت .رواج سـالح در آمریکا به مشـکل جدی
تبدیـل شـده اسـت .هـر روز در آمریـکا به صورت متوسـط یکصد
نفر خودکشـی میکننـد .بیـش از نیمـی از ایـن افـراد بـا اسـتفاده
از سـالح گـرم به زندگـی خود خاتمـه میدهنـد .قانـون حمـل
اسـلحه در ایـاالت متحـده آمریکا توسـط تعدادی از ایالتهـا و
فدرالهـاتعریفشـدهاسـت.ایـنقوانیـن؛تولید،تبـادل،مالکیت،
انتقـال ،ضبـط سـابقه ،حملونقل و تخریب سـالح گـرم ،مهمات
و لـوازم آن را تنظیـم میکنـد .متمـم دوم قانون اساسـی ایـاالت

زده اس��ـت کـه در سـال  8/4 ،2017میلیـارد دسـتگاه مختلف
بـ��ه اینترنت متصـل ش��ـدهاند .ایـن آمـار حاکـ��ی از افزایـش
 31درصـدی دسـتگاههای متصـل شـده نسـبت به سـال گذشـته
اس��ـت و این ش��ـرکت باور دارد تا س��ـال  ،2020هـر فـرد روی
کـره زمیـن 3 ،دس��ـتگاه هوشـمند در اختیـار خواهـد داشـت.
پروفسـور فرگوسـن در گفتوگو بـا واشـنگتنپسـت گفته اسـت:
«مـردم آمریکا تـازه از خـواب بیـدار شـده و متوجـه میشـوند کـه
گوشـیهای هوشـمند آنها قـرار اسـت درباره آنهـا خبرچینـی
کنند» .و ایـن دس��ـتگاهها جزئیاتی بسـیار شـخصی از زندگـی
افـراد را آشـکار خواهند کرد کـه قطعاً کسـی نمیخواهد آن را در
اختیـار سیسـتم قضایـی بگـذارد .دولـت آمریـکا در چنـد دهـه
اخیـر نظـارت و تجسـسهای بیشـتری درباره شـهروندان ایـن
کش��ـور به عمل آورده اس��ـت .به نحوی کـه در گزارش شـورای
حقـوقبش��ـر ،آمریکا متهم شـده اس��ـت با نصب دسـتگاههای
اس��ـکن کامـل بـ��دن در فرودگاههـا و تصویربـ��رداری از بـدن
افـراد ،بـه حریـم ش��ـخصی ،حقـوق خصوصـی و آزادی دینـی
آنـان تجـاوز میکنـد .همچنیـن اخیـرا ً پایـگاه اینترنتـی نشـریه
آمریکایـی «هیـل» در سـال  2017اعـالم کـرد برخـی کارکنـان
وزارت خزانـهداری آمریـکا فـاش کردنـد ایـن وزارتخانـه اطالعـات
خصوصـی درباره سـوابق مالی شـهروندان این کشـور را بـه طور
غیرقانونی گـردآوری کرده اسـت .کارمنـدان شـبکه اجرایی جرائم
مالـی در این وزارتخانه برای نخسـتینبار از ایـن اقـدام غیرقانونـی
پرده برداشـتند .از همین رو مشـاور بـازرس کل وزارت خزانـهداری
آمریـکا در گفتوگـو با خبرگزاری آسوشـیتدپرس ،اعالم کـرد در
حال تحقیـق روی گزارش رس��ـانهها دربـ��اره اقـدام غیرقانونی
بخـش اطالعات این وزارتخانـه اسـت .در مجموع بر اساس اسنادی
که تاکنون به دفعات از کانالهای مختلف منتشر شده است ،نظام
آمریکا هیچگاه حریم خصوصی شهروندانش را به رسمیت نشناخته
و حت��ی بنا به دالیل امنیتی ش��هروندانش در خارج آمریکا را نیز
مورد رصد قرار داده اس��ت؛ امروز آمریکاییها بخوبی میدانند که
همه اطالعات و اقدامات آنها از سوی نظام این کشور کنترل شده و
در صورت بروز هرگونه مشکلی ،در دادگاهها علیه همین افراد مورد
استفاده قرار میگیرد.
متحـ��ده آمریکا از حـق نگهداری و حمـل س��ـالح محافظـت
میکنـد .آمریکاییها سالح را هویت خود میدانند اما این وسیله
در عم��ل هویت آنها را هدف قرار داده و این کش��ور را به یکی از
ناامنترین نقاط دنیا تبدیل کرده اس��ت .س��ـاالنه بیـش از 100
هـزار نفـر در این کشـور هدف گلولـه قـرار میگیرند .کلینتـون،
رئیسجمهور اسبق آمریکا در زمان ریاست خود از کشـته شـدن
روزانـه  90نفـر در آمریـکا بـه وسـیله سـالح گـرم خبـر داده و
میگویـد« :سـاالنه  33هـزار نفـر در این کشـور بـا اسـلحه بـه
قتـل میرسـند و ایـن بـه معنـای کشـته شـدن  90نفـر در روز
بـا شـلیک اسـلحه اسـت» 30.هـزار نفـری که سـاالنه بـه وسـیله
اسـلحه در آمریکا کشـته میشـوند ،غیـر از مـردم عـادی هسـتند
که بـه وس��ـیله پلیس آمریکا کشـته میش��ـوند .حـوادث تلخ
سـالهای اخیر در آمریـکا که قربانیان بسـیاری از آنهـا کودکان
بیگنـاه بودهاند ،هشـدارها درباره لـزوم کنتـرل نگهداری و حمل
سـالح را افزایـش داده اسـت .در  2نمون ه مشهور انجام تیرانـدازی
در س��ـینمایی در ایالـت کلورادو و تیرانـدازی در مدرسـهای در
ایالت کنتیکت انجام ش��د که از حمالت وحشـتآور مسـلحانه
در آمریکا محسـوب میشـود .در یکی از این حوادث «جیمـزای
هولمـز»  24سـاله در بیسـتم مـاه ژوئیـه سـال  ،2012در حالـی
کـه یک تفنـگ «ایآر ،»15یک تفنگ شـکاری و دسـتکم یک
اسـلحه جیبـی حمـل میکـرد ،وارد سـالن سـینمایی در منطقـه
آئـورورا در کلورادو ش��ـد .وی بـه همـه افرادی که در سـینما در
حال تماشـای فیلـم بودند ،تیرانـدازی کرد .ایـن حملـه به کشـته
شـدن دستکم  12نفر و زخمی شـدن  59تـن دیگر منجر شـد.
در مورد دوم «آدام النـزا»  20سـاله در چهاردهـم دسـامبر سـال
 ،2012در مدرسـه ابتدایی سـندی هـوک در منطقـه نیوتـاون در
کنتیکـت بـه  20کـودک و  6نفـر از کارکنـان مدرسـه تیرانـدازی
کـرد و آنهـا را کشـت .وی پس از ایـن حمله اقدام بـه خودکشـی
کـرد امـا پیـش از اینکه بـه مدرسـه حمله کنـد ،به مادر خـود
نیز تیرانـدازی کـرده و وی را کشـته بـود .ایـن حملـه ،پـس از
کشـتار سـال  2007در ایالـت ویرجینیـا کـه  32کشـته برجـا
گذاشـت ،دومیـن تیرانـدازی مهلک در مدرسـه در تاریـخ آمریـکا
محسـوب میشـود .مراکـز عمومـی در ایـن کشـور ،مـدارس و
مراکـز آموزشـی آمریـکا نیـز در سـالهای گذشـته ،بارهـا شـاهد
چنیـن خشـونتهایی بوده اسـت .آمار نشـان میدهـد هـر سـاله،
تعـداد بسـیاری از دانشآموزان آمریکایـی در حـوادث تیرانـدازی
در مـدارس کشـته میشـوند .حادثـه دانشـگاه ویرجینیـا با 32
کش��ـته و دبسـتان سـندیهـوک با  27کشـته از مرگبارتریـن
تیراندازیها در  18ماه اخیر آمریـکا بـوده کـه در مراکز عمومـی
رخ داده اسـت .دولتمردان آمریکایی در حالی برای حل و رفع این
معضل هیچ اقدامی نمیکنند که در واق��ع این قانون را میتوان
مصداق صریح نقض حقوق مردم آمریکا دانست .مسالهای که در
سایه عدم پیگیریهای مجامع حقوقبشری ،همچنان در ایاالت
متحده آمریکا رواج داش��ته و قربانیان آن نیز به ش��کلی فزاینده
افزایشمییابد.

