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 چکیده  ت مقالهاطالعا

 23/04/1400 دریافت: تاریخ

 29/08/1400 پذیرش: تاریخ

 12/12/1400: انتشار تاریخ

و رعایت تمام جوانب شده  یچنانچه بصورت کارشناسدسترسی به سالح گرم  هدف: و زمینه 

به  یمنف یامدهایپ  برابر آن نیچند است ممکن، که آثار مثبت به همراه دارد زانیهمان م نباشد

به سالح  یدسترس یرااز فاکتورها ب یلیخ دیبه نظر محقق با این خصوصهمراه داشته باشد در 

هدفی  در نظر گرفته شود. یدر مورد شخص متقاض کلی به طوربلکه  المیدر استان ا نه تنهاگرم 

کنیم کنترل و کارشناسی واگذاری سالح گرم از سوی نهادهای که ما در این تحقیق دنبال می

 باشد.به وسیله سالح گرم می ایمردیگر ج وصالح و به تبع آن کاهش قتل ذی

زار ـگیری از روش اسنادی و استفاده از اباین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و وادم

 برداری تهیه و تدوین گردیده است.فیش

 یامدهایپ یدارادر استان ایالم به سالح گرم  یدسترس حاکی از این است که؛ هایافته ها:یافته

بار انیز یامدهایوزدار پـسالح گرم مج حمل یانگارباشد و در صورت جرمیم یمثبت و منف

 ،به سالح یاز حق دسترس تیمحروم -1 توان به:یآن به همراه دارد که از جمله آن م یانگارجرم

، یمنف یامدهایپ نیا ناراشاره نمود اما در ک یفریتورم ک -3 ی،فریک تیجمع شیافزا -2
 ،رم و قتلـکاهش آمار ج -1ه: ـان بوـتیه آن مـه از جملـود دارد کـوج زین یمثبت یدهاـامیپ

مند و سالح بصورت ضابطه یچنانچه واگذارلذا  اشاره نمود. ،در جامعه تیاحساس امن -2

 گردد.یآن حذف م یگذاشته شود تبعات منف اشخاص اریشده در اخت یکارشناس

و  هیته داریبه اصول صداقت و امانت یبندیاز ابتدا تا انتها با پا این مقاله، مالحظات اخالقی:

 است. دهیگرد نیتدو

، پیامدهای مجازانگاری حمل سالح گرم هرچند برای دسترسی به سالح گرم و جرم گیری:نتیجه

ارزد که با پیامدهای مثبت آن به این نمی با وجود اما ،مثبت و منفی در نظر گرفته شده است

سالح به افراد فاقد  توزیع و خرید و فروش بدون ضابطه سالح گرم، و اعطای مجوز حمل

سالح گرم تسهیل و امنیت مالی و جانی افراد جامعه با با  زمینه ارتکاب جرایم مرتبطصالحیت، 

فاکتورهای جهانی  رعایتبنابراین چنانچه اعطای مجوز سالح با ضابطه و  .خطر مواجه گردد

م بدنبال نباشد تبعات خطرناکی را برای سالمت جسمی و روحی جامعه خاصه در استان ایال

   خواهد داشت.
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 مقدمه. 1

 در االیامقدیم ازفرهنگ داشتن سالح گرم  اینکهبه  توجه با

 و اقتدارنشانه  بین عامه مردم استان مرسوم است و به نوعی

ر دکه  بودهبین دوستان و آشنایان  دارنده اسلحه درجایگاه 

عار اش در .ای به قدمت تاریخ داردپیشینه اقوام ایالمیبین 

ر در اشعا گرفتمی قرارنظر مدشاعران کُرد وقتی مدح شخصی 

های او به سالح یا سالح ضمن تشریح اوصاف بارز وی خود

ستان ا یالهیقب -یبافت قومضمنا با توجه به  شدمیاشاره 

قابل م یک ایل یا طایفه در سالح نشان از اقتدار داشتنالم یا

 یفروش و نگهدار د،یخر دیگرعلت  .است طوایف داشته گرید

 زا وعن استفاده از اسلحه در مراسمات بودسالح و مهمات، باب 

 ربازیاز د احساسات بوده و از طرفی وجهت ابراز عالقه  ،یشاد

 ان(است یها و روستاهاالبته شهرستانشغل اکثر مردم استان )

 یسالح و مهمات برا و داشتنبوده  یدامپرور، مورد مطالعه

 وحیوانات وحشی و سارقان مسلح  در برابر حفاظت از احشام

عراق بخصوص دوران  همچنین مرزی بودن استان با کشور

آسان نموده  جنگ تحمیلی دسترس به اسلحه را ضروری و

 یموجود در مراکز پلیس و پزشک یرسمریغ است. آمارهای

ز گر این واقعیت است که استفاده ابیان المیاستان ا یقانون

اب جرائم خشن بخصوص قتل در استان سالح گرم در ارتک

، پژوهش نـیه است، ما در اـروند رو به رشدی داشت المیا

 را المیبه سالح گرم مجاز در استان ا یدسترس یشناختجرم

 همقال نیا یخروج نکهیا دیبه ام میهدمیقرار  لیتحلمورد 

 .داشته باشد المیدر کاهش آمار قتل در استان ا یریثأت

ر از سالح د یناشو جرایم آمار قتل  یوقت ییدستگاه قضا در

ه ا بآمار ر نیشتریب سالح گرم میکنیم یرا بررس المیاستان ا

 نیدر ا زیدستگاه ن نیطلبد ایخود اختصاص داده است که م

استان  یمکان تیبه نسبت موقع یدتریبرخورد شد نهیزم

 جامبا سالح ان تهدید و غیره ،یریدرگ یداشته باشد فرضا وقت

 یهامجازاتمذکور به نفع دولت ضبط و  یهاسالح یهیکل شد

 تعیین و مرتکبین از شمول تخفیفات قانونی خارج نیسنگ

 .شود یریشگیپ ندهیدرآجرایم وقوع از  تا.ندشو

 نیوارد است ا ییجنا استیس برکه  یفوق نقد طیوجود شرا با

و فروش و  دیخر المیقتل در استان ا زانیکه چرا با وجود م

 یهادیمجاز همچنان مانند خرریسالح مجاز و غ یذارواگ

ی اقدام نهیزم نیو در ا ردیگیاستان صورت م نیروزانه در ا

جامعه و سالمت روحی بر  توام با مطالعه آثار مخرب آن

 رد؟یگیصورت نم شهروندان

د مختلف که در باال مورد اشاره واقع شدن یهادستگاه چرا

 ؟ندینمایمتفاوت عمل م

خص احراز صالحیت برای خرید اسلحه را منوط به شا چرا

داری دفترچه دام عدم سوءپیشینه و داشتن کارت شناسایی،

و روانی  نموده و کوچکترین تحقیق در زمینه سالمت روحی

مل حچرا بعد از اعطای مجوز  پذیرد؟متقاضی صورت نمی

 به تمدید جواز اسلحهنسبت  صرفا پنج سال یکبار سالح هر

چرا  شود؟و سالمت شخص ارزیابی نمی شودپرداخته می

 مجاز که در دست اشخاص فاقد یهاسالح یآورجمع نسبت به

استان  یطبق آمار کشور د؟شوینم اقدامیهستند  تیصالح

ود خبه نسبت جمعیت به  رای خودکش زانیم نیباالتر که المیا

معه جا اختصاص داده و این امر نشانگر خلل روانی در بین افراد

انی است که به وضوح منشاء آن اثرات مخرب هشت سال است

عدم توسعه  تورم، تبعات بعدی آن، بیکاری، جنگ تحمیلی و

با مطالعه  بایست مسئولین امرباشد، نمیمیو...  هازیرساخت

ا استان ایالم ر کارشناسی موضوع واگذاری سالح درو  دقیق

 سابقهکه  یپر واضح است شخصمورد بررسی قرار دهند؟ 

نیست مند کامل بهره یسالمت روان کیفری نداشته اما از

از  حدیا تر اینکه اگرو مهم باشداسلحه  یدارا تواندنمی

حق  یدباشد نبا یر مشکل روانیخانواده فرد درگ یاعضا

 یدر استان از سو سفانهمتأ. اسلحه داده شود ینگهدار

 معجا فاقد شرایط الزم واشخاص  به حتیراه ب یمتول ینهادها

 .است را به بار آورده یمعضالت چنینکه گردد سالح واگذار می

 

 . مالحظات اخالقی2

 دوینتداری تهیه و این مقاله با تکیه بر اصل صداقت و امانت

 .گردیده است
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 ها. مواد و روش3

 دی وگیری از روش اسناتحلیلی و با بهره ,این مقاله توصیفی

 . درو تدوین گردیده است برداری تهیهاستفاده از ابزار فیش

شده از  عـواقمطالعه  موردبعنوان مرجع  کهواقع کتبی 

و  به این روشن اقدام به نگارش وهای الزم فیش تهیه قسمت

 تدوین مقاله گردیده است.

 

 ها. یافته4

 رویهکه در این تحقیق ملموس است واگذاری بی ییهایافته

له گسترش سالح در استان ایالم معضالت زیادی از جم

یت الحاستفاده ناثواب از این آلت قتاله را بین اشخاص فاقد ص

ای های اسلحچنانچه یکی از اعضای خانواده .است نمودهترویج 

 همگی و در دسترسدارد همه اعضای خانواده از آن استفاده 

واجه مبا توجه به مشکالتی که استان ایالم با آن . دردا قرار

شرایط احراز  درو مهمات  لحهاست الزم است متولیان اس

های الزم را در راستای نحوه و آموزش نظرصالحیت تجدید

رمی ی سرگاسلحه وسیله .نمایندحمل و نگهداری اعمال 

م، مرد با عنایت به آستانه پایینو شده  و جواناننوجوانان 

دد پیونهای زیادی به همین وسیله به وقوع میسفانه قتلمتأ

ن زمینه تجدیدنظر جدی صورت که ضروری است در ای

اقب عو بپذیرد. و اگر همین رویه ادامه داشته باشد باید منتظر

 شدیدتری نیز باشیم.

 

 . بحث5

 . پیشینه تحقیق5-1

ای تحت ( در مقاله1394وروایی، اکبرو کوهزادیان، قاسم ) -1

بر  یغرب یاز مرزها یقاچاق سالح و مهمات عبور ریثأتعنوان: 

ترویج قاچاق : اند کهبه این نتیجه رسیده انهمسلح میوقوع جرا

ساز سالح و مهمات در کشورها به ویژه در مناطق مرزی زمینه

ثیری عمده در اشاعه أن امر تافزایش جرایم مسلحانه بوده که ای

های مسلحانه و های ناشی از آن )از قبیل سرقتناامنی و بحران

های مسلحانه رتگیری، قتل و شراربایی و گروگان راهزنی، آدم

( را خواهد داشت  با توجه به اینکه یکی از ...و استقالل طلبی و

، گستره اطالعات به منظور شناخت های پیشرفتجنبه

تهدیدات، پیشگیری از جرم و استقرار نظم و امنیت خواهد 

 . بود

 یشتادداای تحت عنوان: ی( در مقاله1395) ممنون، مریم -2

و فروش، حمل و  دیخر میه جراب یدگیمرجع رس تیبر صالح

ت تیجه رسیده اسبه این ن مجازریاسلحه و مهمات غ ینگهدار

ه پروسه دادرسی یک پرونده را در دادگا که: در این مقاله

زاهدان به عنوان مرجع صالح به رسیدگی جرم  2کیفری 

 2قاچاق اسلحه و مهمات طرح شده است که دادگاه کیفری 

با  داند که در نهایترسیدگی میدادگاه انقالب را صالح به 

 فرستند کهحدوث اختالف پرونده را به دیوانعالی کشور می

ت حیدیوانعالی قرار صادره از دادگاه انقالب را مبنی بر صال

 زاهدان را در رسیدگی به بزه حمل و 2دادگاه عموی جزای 

 دهد. نگهداری سالح صالح تشخیص می

ه کارشناسی ارشد خود امنکیان طهماسبی فرد در پایان -3

به  مجازریران در قبال سالح غیا ییسیاست جنا : تحت عنوان

: این موضوع پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که

کند این سالح در دنیای بزهکاری نقش مهمی را ایفا می

اهمیت از دو جهت است از یک طرف با قاچاق سالح و مهمات 

ابزار اکثر بزهکاران برای رو هستیم و از طرف دیگر، روبه

ارتکاب جرائم مختلف سالح است قاچاق سالح و مهمات عمومًا 

یابد و عالوه بر صدمات یافته ارتکاب میبه صورت سازمان

کند، باعث ناپذیری که قاچاق بر اقتصاد کشور وارد میجبران

همچنین  ،شودهای مختلف دولتی میایجاد فساد در دستگاه

آمیز بوده در جرائم مختلف که عموما خشونتاستفاده از سالح 

و نظم جامعه را مختل کرده است و باعث گسترش احساس 

عدم امنیت در بین شهروندان شده است، افزایش پیدا کرده 

دو وجهی بودن جرائم مرتبط با سالح و صدماتی که بر  .است

آورد، هر حکومتی را به چاره امنیت عمومی جامعه وارد می

دارد حاکمیت ایران چه قبل از انقالب و چه بعد میاندیشی وا 

هایی که اند روشاز انقالب توجه ویژه به این موضوع داشته

ظر گرفته با توجه به حاکمیت جهت مبارزه با این جرائم در ن

وعا واکنشی ـصادی آن نـی و اقـامنیت ،ماهیت سیاسی

ی گرانه علیه این جرائم بوده است ولی تجربیات جهانسرکوب

دهد که اقدامات قهرآمیز در زمینه مبارزه با بزهکاری نشان می
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کیفری به تنهایی ظرفیت کنترل بزهکاری و در نهایت کاهش 

آن را ندارند و ضرورت اقدامات پیشگیرانه به خوبی آشکار شده 

 .است

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

ته گرف تحقیقات انجام که ذکر گردید در ایبا عنایت به پیشینه

ز االم با استفاده ـای استان در)خاصه قتل( م ـوع جرائـوق

و  بودهرو به افزایش شکاری و بعضا مجاز  های گرمسالح

م و مدونی در این خصوص در استان ایال تاکنون تحقیق علمی

 و یعبنابراین این تحقیق در نوع خود بد .صورت نپذیرفته است

ای صل از تحقیق نیز جدید و دارای حاهباشد و یافتهنو می

 باشند.آوری مینو

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

 به سالح گرم یدسترس: ا عنایت به اینکه موضوع مقاله ماب

 در سالح مجاز یبر واگذار دیکأبا ت یشناسمجاز از منظر جرم

همیت این جنبه دارای ا مقاله ازباشد موضوع می المیاستان ا

ات م تشدید مجازات قانون قاچاق سالح و مهمرغبوده که علی

ا بثیری در کاهش آمار قتل های اخیر، این موضوع تأدر سال

نگاهی به  با .گیری از سالح گرم شکاری نداشته استبهره

شود که استفاده از سالح گرم مجاز در آمارها مشاهده می

و هر سال نسبت به سال بوده حال رشد  ارتکاب جرایم در

هرچند رشد جمعیت و  صدی رشد داشته است،گذشته در

ا ام ؛ثیر نیستأتتغییرات اجتماعی در روند این افزایش بی

 ، بروزکاهش سطح تحمل مردم های خیابانی،افزایش نزاع

و  ومیـخشونت، تعصبات ق ی،ـو روانهای روحی ناراحتی

ر زم دو عدم تعلیمات ال، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی ایقبیله

ها اینگونه پروندهمرتکبین  در رفتار مل و نگهداریزمینه ح

تل قار بنابراین بیشترین اثر منفی را بر افزایش آم مشهود است

ه ینکدر استان ایالم داشته است بنابراین محقق با توجه به ا

باشد درد آشنا بوده و ضرورت اهل و مقیم این استان می

ا بد که بتوان تحقیق در این مورد را بر خود واجب دانسته است

ر خروجی که این مقاله دارد گامی در جهت کاهش آمار قتل د

 استان بردارد.

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

عدم در این تحقیق با آن روبه رو بودیم  کهمحدودیتهایی 

ه محرمان بدلیلدادهای آماری و به منابع دسته اول  دسترسی

خ ر قتلهای تعداد اسلحه های مجاز و ایضا تعداد از بودن اعم

ده بو داده  طی چند سال اخیر که آلت قتاله در آنها سالح گرم

 .است

 

 بحث. 5-5

 تعاریف و مفاهیم . 5-5-1

 سالح از منظر حقوقی. 5-5-1-1

و  )آالت و ادوات در اصطالح حقوق جزا سالح عبارت است از:

، چماق :کننده مانندکننده و یا سوراخآالت برنده یا لهماشین

 .(1) نگ، مته، بمب و امثال آنچاقو، تف

 سالح بر دو قسم است:

 ولیالف( سالح بالطبع مانند تفنگ و شمشیر و غیره که هدف ا

. روداز ساختمان آنها این است که در نظر عرف اسلحه بکار می

 که ب( سالح بالقصد مانند تیغ و ژیلت و چکش و یا تکه آهنی

ی مولانسان آن را در مواردی به طور استثناء به جای سالح مع

 .(1) بردار میو متعارف به ک

 

 سیاست جنایی. 5-5-1-2

 «ییجنا»و  «ستسیا»از دو واژه  ییسیاست جنااصطالح 

 یو به معنا جنیشه یاز ر ییشده است که واژه جنا تشکیل

 .(2) از درخت آمده است میوه چیدنگناه کردن، جرم و 

ی معادل ح سیاست جنایی در حقیقت برگردان واژهالصطا

دهم دانشمند آلمانی قرن نوز «فوئر باخ»فرانسوی آن است که 

ت ه اسی اولین اندیشمندانی است که آن را به کار برداز زمره

گر و ی اقدامات سرکوبمجموعه»: وی سیاست جنایی را

کنش م، واها در مقابل جرداند که دولت از طریق آنکیفری می

 .(3) «دهدنشان می
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 الح گرمس .5-5-1-3

 شود که قادر به شلیک مرمیسالح گرم به سالحی گفته می

 کندبوده و از یک ماده منفجره به عنوان پیشران استفاده می

(4). 

 

 قتل. 5-5-1-4

 واژه قتل عمد در فرهنگ لغت به معنای کشتن، کشتار بیان

در ترمینولوژی حقوق لطمه به حیات دیگری . (5) شده است

اه خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد خو ،وارد ساختن

ز به واسطه ترک فعل و داشتن قصد، معیار تفکیک قتل عمد ا

 .(1) عمد تعریف شده استغیر

ر خصوص قتل عمدی تعاریف متعددی در حقوق عرفی و د

ست حقوقی مطرح شده انظران از طرف صاحب حقوق اسالم

ر دذار گقانون .گرددپیرامون آن مطالبی بیان می که به اختصار

موده نن قوانین قبل و بعد از انقالب تعریفی از قتل عمدی ارائه

انون ق 290ی است و فقط به مجازات آن اشاره و در ماده

تنها به ذکر مصادیق قتل  یزن 1392مجازات اسالمی مصوب 

اما در متون فقهی، فقهای عظام  .عمدی اکتفا نموده است

هاق هواز» اندی از قتل موجب قصاص ارائه کردهتعاریف مشابه

 .(6)« النفس المعصومه المکافئه عمداً و عدوناً

 

 اچاقق .5-5-1-5

ع که معامله یا ورود آن به کشور ممنوی متاع نیقاچاق یع»

به  شودیانجام م یاست بر خالف قانون که پنهان لیباشد و عم

 رگالی دیکاال با پول یا کا یهر نوع معامله یا مبادله یطور کل

 ایجاد به وسیله دولت برای آنی که محدودیت و یا ممنوعیت

گردد یشود و این موضوع بر میشده باشد قاچاق محسوب م

« دبه قدمت تاریخ دار یی کاال که قدمتبه تجارت و مبادله

(7). 

 

 م. استان ایال5-5-1-6

کیلومتر مربع، در غرب  19086با مساحتی حدود ی است استان

دقیقه  15درجه و  34دقیقه تا  58درجه و  31کشور، بین 

 48دقیقه تا  44درجه و  45عرض شمالی نسبت به استوا و 

النهار گرینویچ دقیقه طول شرقی نسبت به نصف 10درجه و 

قرار دارد این استان یک منطقه کوهستانی و مرتفع است که 

های کبیرکوه غربی کشور در میان رشته کوهدر غرب و جنوب

د از شمال به استان کرمانشاه، از سلسله جبال زاگرس قرار دار

از جنوب به قسمتی از خوزستان و کشور عراق، از شرق به 

استان لرستان و از غرب به کشور عراق محدود است استان 

 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد 425ایالم حدود 

های سلسله جبال زاگرس های ایالم از جمله ناهمواریکوه

 .است

 

ح انگاری حمل سالبت و منفی جرمپیامدهای مث .5-6

 گرم مجاز 

ی انگاری حمل سالح گرم جرمچنانچه از سوی مقنن در زمینه

ی دادصورت بپذیرد قطعا تبعاتی را بدنبال خواهد داشت. که تع

ه دـیی هم بعضا مثبت و سازنده ددهاـاز آنها زیانبار و پیام

 شود که در ذیل به تشریح آنها خواهیم پرداخت.می

 

  یانگاربار جرمانیز یامدهایپ .5-6-1

 مدارانه، گذاران کیفری بر اساس دیدگاهی قیمبرخی قانون

ه کنمایند خود را مجاز به دخالـت در قلمروهایی رفتاری می

ز در آنها توجیه اصلی برای ممنوعیت رفتارها، جلـوگیری ا

ی انگارباشد. این دخالت منجر به جرمصدمة فرد به خود می

فات انحرا»سد در چهارچوب رر میشود که به نظیی میرفتارها

حمل سالح قطعا انگاری جرم .گیرندجای می« اجتماعی

ن آباری را بدنبال خواهد داشت که از جمله پیامدهای زیان

 توان موارد ذیل را نام برد.می

 

 به سالح یاز حق دسترس تیحرومم .5-6-1-1

ن میه واقعا در تأسالح شهروندانی را کانگاری حمل با جرم

ح ، به سالخود مانند عشایرکوچ رو و امثالهمامنیت خانواده 

 شوند.گرم احتیاج دارند محروم می
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   یفریک تیجمع شیفزاا .5-6-1-2

و  شمار با تورم قوانین کیفریکشور ما با وجود قوانین بی

ورت ـباشد و در صه میـواجهـدانی مـعداد زنـرین تـبیشت

 ل سالح مجاز قطعا با افزایش جمعیت کیفریانگاری حمجرم

جمهوری اسالمی ایران از حیث شمار  مواجهه خواهیم شد.

های پیش جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت

از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 

و  1393نفر در سال  287به  1372نفر در سال  172

 72به  39زداشت پیش از محاکمه از همچنین افزایش نرخ با

ان تنهایی نشانگر این است که ایر نفر در مدت یاد شده، به

 دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ

های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش بازداشت

ها جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان

یز های پیش از دادرسی نافزایش نرخ بازداشت در ایران است.

 به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است.

انگاری گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی ـ از طریق جرم

 سبب تورم کیفری شده است گرایی افراطی،حداکثری و حبس

(8). 

 

   یفریورم کت .5-6-1-3

انگاری افراطی بدیهی است در شرایط تورم قوانین کیفری جرم

فزونی تعداد متهمان، تعداد قرارهای کیفری را افزایش خواهد 

، به لحاظ ضرورت داد. و از طرف دیگر حبس زدایی حداکثری

مین با نوع و مجازات را به همراه خواهد تناسب قرارهای تأ

 ی را به همراه خواهد شد.داشت و بدین صورت تورم کیفر

اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، 

توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را لیکن نمی

نادیده انگاشت، زیرا قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، 

دهنده قدرت بوده که محدودکننده آزادی افراد و افزایش

ردم در برابر حاکمیت است پذیری توده منتیجه آن آسیب

انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت 

با است، ولی الزمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که 

یعی و فطری انسان و با حقوق طب همسو نبودهمردم اقلیت 

موجب ایجاد تعارض بین مردم و همین امر  هماهنگ نباشند،

تعارض، وضع قوانین کیفری دولت خواهند شد. برای حل این 

ممکن،  و استفاده از ضمانت اجرای آن باید به کمترین حد

گذار ایرانی بدون توجه به کاهش یابد؛ هرچند امروزه قانون

پیامدهای تصویب و اجرای قانون کیفری، به طور مستمر بر 

 .(9) افزایدحجم مجموعه قوانین کیفری می

 

   یارانگمثبت جرم یامدهایپ .5-6-2

ز مجا انگاری سالح گرمانباری که جرمدر کنار آثار منفی و زی

که  ارددبه همراه داشت اما این امر پیامدهای مثبتی را بدنبال 

 در ذیل به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

 

 اهش آمار جرمک .5-6-2-1

بر  فتدااز آنجایی که بیشترین آمار جرائمی در استان اتفاق می

در  باشداساس دسترسی ساده و آسان به سالح گرم می

شک انگاری در این خصوص صورت بگیرد بیصورتی که جرم

 در کاهش آمار جرائم مرتبط موثر خواهد بود.

 

 در جامعه   تیاحساس امن. 5-6-2-2

ای هنجارهای آن جامعه رعایت گردد. وقتی که در جامعه

 گیرد.میت خاطر بیشتری شهروندان را در بربنابراین امنی

 مجاز باشد اسلحه خود را دروقتی در شهر آزادانه هرکسی 

 گردد. دست بگیرد امنیت اجتماع با خطر مواجهه می

 

 سالح ینهیشیپ. 5-7

 ران. پیشینه سالح گرم در ای5-7-1

ه د؛ بنظر وجود داراختالف رانیورود تفنگ به ا خیدرباره تار

 یعرفم رانیبودند که سالح گرم را به ا هایزیونی ورینوشته س

 تفنگ توپ و یشمار 877در  نلوها،یق قوکردند و در زمان آ

ر د فرستادند که در قبرس مورد دستبرد قرار گرفت رانیبه ا

 در و نلویبر استفاده از تفنگ و توپ در دوره قراقوبعضی کتب 

رده است، ک حی( تصر792-823) وسفیدوره قرا یهاجنگ

 .(10) درسیدورتر م یبه زمان رانیورود تفنگ به ا خیتار

. کردندیاستفاده م ینوع عجم یالهیاز تفنگ فت 913 سال در

به  یبود و لوله آن به طرز خاص رانینوع تفنگ ساخت ا نیا
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است که  یبود. اما گفتن ادیو بُردش ز شدینداق بسته مق

سالح  چی، از ه، در جنگ چالدران920در دوم رجب  ان،یرانیا

 .(10) استفاده نکردند ینیآتش

 یبرا یتوان حدس زد که تالش جدّیشواهد، م نیا هیبر پا

 ولا لیدر زمان شاه اسماع ن،یبه سالح آتش رانیقشون ا زیتجه

قبل از جنگ چالدران، آغاز شد و پس از  یو احتماالً حت

نخست سلطنت شاه طهماسب  یهادهه، در سال کیگذشت 

 نتسلط لیساخت. در اوا انیر خود را نما(، آثا930-984اول )

 یدارا رانیدر قشون ا انیو تفنگچ انیشاه طهماسب، توپچ

ه سپا یروزیاز عوامل پ یکیبودند؛ چنانکه  یمستقل یواحدها

ر د ادیت زبر ازبکان و اخراج آنان از هرات استفاده و مهار رانیا

 نیدر نوزدهم نیبوده است. همچن نیآتش یهاکاربرد سالح

و  انیرانیا انی(، در نبرد م1014ل سلطنت شاه عباس اول )سا

 پاهسدر  یبه نام تفنگچ یااز رسته زیتبر یدر حوال انیعثمان

 .(11) شده است ادی یصفو

به نام مشق سرباز در دست است که در  یاز دوره قاجار کتاب

با آن اشاره شده  کیآن به مشق تفنگ و پرکردن آن و شل

 ادهیمعلم هندسه و پ ،یفرانسو پیکتاب را بهلر، سرت نیاست. ا

آن  میبه نام محمدکر یو سپس شخص فیتأل 1279نظام، در 

 هایبندهرا ترجمه کرده و به خط خود نوشته است که به دست

و آموزش سربازان  ،یدسته نظام کیصاحب منصبان  گاهیو جا

قلم چاپ شده که  اهیس ریکتاب تصاو اختصاص دارد. در آخر

 .(12) دهدیحاالت گوناگون مشق سربازان را با تفنگ نشان م

 ش(، 1304-1320) رضاخان دنیپس از به سلطنت رس

در  «ورخانهق»با نام  یسازو مهمات یسازاسلحه یهاکارخانه

به نام  یئتیش ه 1308حال، در  نی. با ادیگرد یاندازراه رانیا

 نیفرستادند. ا یواکرا به چکوسل« اسلحه دیو خر شیتفت»

ساز صندوق 48صندوق تفنگ برنو و  47ش  1309در  ئتیه

آورد. به دستور  رانیکرد و به ا یداریخر یو برگ چرم

سلطنت آباد  یسازنگتف یهارضاشاه، طرح احداث کارخانه

به  نیش از برل 1312و لوازم آن را در  لیشد و وسا ختهیر

تفنگ  ستیبا ساخت ب ش 1313کارخانه در  نیآوردند. ا رانیا

آن به  دیش به بعد تول 1320در روز شروع به کار کرد و از 

با ورود  1320 وریچنانکه در شهر د،یتفنگ در روز رس کصدی

استفاده  رانیارتش ا یهاکارخانه حهاز اسل ران،یبه ا نیمتفق

 .(12) شد

اول بار در « و حمل سالح ینگهدار یحق مردم برا»عبارت 

 دهمتح االتیمتحده آمده. خارج از ا االتیمتن قانون حقوق ا

 ای التیحق حمل سالح بسته به کشور، ا یمفهوم کل کا،یآمر

 ق دارد.قانون فر

 و یحق نگهدار کایمتحده آمر االتیا یمتمم دوم قانون اساس

، بر طبق این سند است. شناخته تیحمل اسلحه را به رسم

داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک 

باشد، و حق مردم برای حمل و کشور آزاد ضروری می

 .شودنگهداری اسلحه، محترم شمرده می

 قوقحورد مناقشه فراوان بین مدافعین و مخالفین این متمم، م

نیروی »کنند یک است. مخالفین استدالل می اسلحه بوده

مهمات را گذاری در خصوص اجازه مقررات« منظم شبه نظامی

 ت.رت دوم اسشان روی عبادهد و مدافعین تأکیدمی

 

 سوئیس  حق دسترسی به سالح در .5-7-2

متفاوت  ییاروپا یکشورها ریدر خصوص سالح از ساسوئیس 

است، که  یعموم یاجبار یخدمت سرباز یدارا سیاست. سوئ

 نزلدر م یسالمت بدن یهمه شهروندان مردِ دارا داندیالزم م

ر امو یکنند، تا در صورت احضار برا یخود سالح گرم نگهدار

لبته اد. دفاع کنن کشوربتوانند از آن استفاده کرده، و از  ینظام

ها ممنوع است، و مهمات در سالح نیت امهما ینگهدار

 نیمرسال ت 34تا  20. افراد شودیم ینگهدار یدولت یانبارها

 2011استفاده از سالح ساالنه دارند. در سال  یاجبار

 کردیم انیشهروندان که ب یبا طرح ابتکار دهندگانیرأ

 یظامن یدر خانه، در انبارها ینگهدار یگرم به جا یهاسالح

 وند، مخالفت کردند.ش ینگهدار

 

 الدر نظام کامن .5-7-3

ال از پیشینه تاریخی حق بر داشتن سالح در نظام کامن

گیرد. حقوقی مانند های فلسفی آتن سرچشمه میدیدگاه

... های غیرقانونی وآمد، منع بازرسی و آزادی بیان، رفت

در مقررات موضوعه دارند. اما حق داشتن  تاریخچه اندکی
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ای که گونه ای بسیار طوالنی است بهپیشینهسالح مدعی 

برخی از اسناد آن بسیار قدیمی است. اگر در قلمرو کشورهای 

های غربی به این پیشینه بنگریم، ریشه آن در فرهنگ قبیله

شود که در آن داشتن سالح یک حق بود و ژرمنی یافت می

وظیفه هر مرد آزادی داشتن سالح بود. حتی شرط آزاد شدن 

رده از اسارت این بود که بتواند سالحی از یک مرد آزاد یک ب

فراهم کند. از آن پس او وضعیتی همسان یک شهروند مسلح 

های آورد. چنین فرهنگی از سوی ساکسوندست می را به

در  نخستین وارد انگلستان شد. نخستین سند از شهروند مسلح

، پس از میالد است 690شود که برای سال اسنادی یافت می

 عنوان یک اما دانشمندان بر این باورند که وظیفه خدمت به

تر از آن شهروند مسلح و داشتن سالح شخصی بسیار قدیمی

 .(13) دهدچیزی است که اسناد نشان می

ی اشهروندان مسلح به گروهی از سربازان و افرادی غیرحرفه

. شدندشد که در هنگام ضرورت و خطر فراخوانده میگفته می

 شد،در واقع، هر زمان که نیاز به نیروی جنگی احساس می

 کردند.نظامی تکیه می ها به همین نیروهای شبهساکسون

 شدند.شمرده می همه مردان توانمند ساکسون عضو این نیرو

ه آنها ملزم بودند هنگام جنگ سالح خود را به همراه داشت

ود های خباشند. پس از پایان جنگ و خطر این افراد به خانه

ند. ها نیز همین شیوه را در پیش گرفتگشتند. نورمنباز می

 .(14) دگیری نیروی مسلح دائمی بوای که مانع شکلرویه

داری ـگهـل و نـن، حمـده درباره داشتـاد شـدگاه یـدی

افزارهای شخصی و وظیفه جنگ و دفاع برای هر گـجن

روپا ر اشهروند، بسیار متفاوت از نظام فئودالی است که بعدها د

فرض نظام فئودال این بود که وظیفه اصلی پیش شکل گرفت

 دفاع بر دوش طبقه کوچکی از افراد است که اصوالً  جنگ و

د. شونعنوان سوارکار جنگی شناخته می اند و بهآموزش دیده

د. ای داشتناین دسته از افراد قدرت نظامی و سیاسی گسترده

ا هالگیری فئودبنابراین با توجه به رویکردی که در دوره شکل

ی فضای های عادی و مسلح تهدیدی براایجاد شد، رعیت

 .(15) درفتنسیاسی آن دوره به شمار می

در انگلستان وضعیت دیگری وجود داشت، نظامی شکل  اما

گرفت که بر اساس آن روستاییان مسلح پایه مهم و اساسی 

عنوان  وضعیت سیاسی آن روز بودند و داشتن سالح فردی به

گیری شد. همین موضوع شکلیک حق و نه تهدید شمرده می

و توسعه نظام سیاسی در بریتانیا را به گونه چشمگیری 

ون ساخت. از آنجا که قدرت نظامی برتر در دست دگرگ

شهروندان بود، رژیم سلطنتی سنتی اختیاراتی بسیار محدودتر 

ها کرد. حتی پس از پیروزی نورمنیک رژیم مطلقه پیدا می از

م. که در پی آن نظام فئودالی وارد بریتانیا شد، 1066در 

 شدند. ویلیامپادشاهان همواره به کمک مردم متوسل می

روفوس دومین پادشاه نورمن در انگلستان به مردم متوسل شد 

دست  وی برای به د.های شورشی را سرکوب کنتا فئودال

آوردن یاری شهروندان مسلح به آنان قول داد مقررات بهتری 

های وضع شده در دوره خود را لغو کند وضع کند، همه مالیات

منتفی  های وحشیانه داشت راو مقررات خشنی که مجازات

ها سالح خود را برداشتند و کند؛ شهروندان با توجه به این قول

از دولت در برابر شورشیان فئودال دفاع کردند. پس از مرگ 

وی، برادرش هنری دوم نیز همین رویه را در پیش گرفت و 

شد. در پی این موضوع و به خاطر همواره به مردم متوسل می

سلح، نظام پادشاهی در وجود حزب قدرتمندی از شهروندان م

بریتانیا بسیار بیشتر از گذشته به سوی امور دمکراتیک پیش 

 .(16) ترف

. پادشاهان دیگر بریتانیا نیز این موضوع را گسترش دادند

این  م. صادر کرد1181را در « هافرمان سالح»هنری دوم، 

م فرمان همه شهروندان انگلیسی پانزده تا چهل سال را ملز

 واعـکرد تا سالح بخرند و آن را با خود حمل کنند. انمی

راد یت مالی افراد گوناگون بود؛ افها با توجه به وضعسالح

یر، کردند، شمشطور کامل مسلح می مالدار باید خودشان را به

دم خنجر و اسب جنگی در حالی که شهروندان فقیر یا عامه مر

ار بشدند. سالی دو باید مجهز به شالق، کالهخود و نیزه می

شدند تا همه شهروندان از سوی افراد پادشاه بازرسی می

 اندهای ضروری را فراهم کردهوند که آنها سالحمطمئن ش

(16). 
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  کایآمر یدر نظام حقوق .5-7-4

 رخدادهای اخیر، فلسفه سیاسی جدیدی را شکل داد که بستر

 که انقالب آمریکا را در یک قرن بعد فراهم کرد. گفتنی است

گذر ره دو حزب سیاسی مهم بریتانیا اعتبار و جایگاه خود را از

 مبارزه برای کنار گذاشتن جیمز دوم از تخت پادشاهی کسب

ز کرد. یکی اای خلع سالح مردم تالش میکردند، فردی که بر

از به برای مبارزه با پادشاه، نی «ویگ»های مهم حزب استدالل

وره نظامی بود به این معنا که انگلستان در د یک نیروی شبه

 .پادشاهان گذشته نیز به این رویه بوده است

ن یروایاالت متحده آمریکا از درون امپراتوری بریتانیا سر ب

مت اردان به سرزمین آمریکا نه تنها در دام حکوآورد. نو و

 مپادشاهی بریتانیا نیفتادند جالب آنکه به دنبال یک نظا

 .(7) دهای دمکراتیک بودنجمهوری با نهادها و سازمان

چالش میان دولت و شهروندان برای تصاحب حق داشتن 

که  تر از آن چیزی بوددهسالح در جامعه آمریکا بسیار گستر

ها هنگام مهاجرت، در بریتانیا گذشت. ساکنان مستعمره

م. 1622فرهنگ و سالحشان را به همراه خود آورده بودند. در 

ند. تیر و مهمات بود مردم مسلح به تفنگ و تعداد زیادی هفت

باید م. فرمانی صادر کرد که هیچکس ن1623ایالت ویرجیانا در 

ر و ه ایالت برود مگر با افراد مسلح و مجهزتنها به خارج از 

. (17) دای باید به اندازه کافی مهمات و سالح داشته باشمزرعه

گرم  م. نیز مقرر شد افراد ناتوان از خرید سالح1673 ر سالد

شوند ولی ملزم هستند هر وقت از سوی دولت تجهیز می

یز مقررات مشابهی ن توانمند شدند مبلغ آن را پرداخت کنند

ها تصویب شد. در اولین جلسه مجلس در دیگر مستعمره

کنان این گذاری مستعمره پلیموث، تصویب شد که ساقانون

، مستعمره خود و افراد توانمند تحت والیتشان را به تفنگ

 ر سالتجهیزات و سالح مجهز کنند. در مستعمره کانکتیکت د

 .(17) شد م. مقررات مشابهی تصویب1650

. (18) دانستندنشینان داشتن سالح را حق خود میمستعمره

ها در حال و م. و مسائل آن مستعمره1760در پی انتخابات 

هوای انقالب قرار گرفتند و خود را برای نقش بازی در این 

خواهی نقطه شروع تیرگی روابط وضعیت مجهز کردند. آزادی

آمریکا و بریتانیا شد. ساموئل آدامز، از پدران بنیانگذار، ساکنان 

فتار کنند و برای بوستون را تحریک کرد مانند یک مرد ر

ها اعالم آزادی سالح خود را بردارند. رهبران این دست جنبش

ان از آزادی خود دفاع ما با پشتیبانی از سالحم»کردند: 

کارگیری نیروی مسلح بریتانیا بدون رضایت  به .«خواهیم کرد

. (18) مجلس نقض آشکار اصول قانون اساسی بریتانیا بود

م. به بوستون 1768 ر سالهای نظامی را ددولت بریتانیا یگان

های محلی با ها را کاهش دهد، اما حکومتفرستاد تا مخالفت

ند و برای دفاع آماده پشتیبانی شهروندان خود را مسلح کرد

شدند. هنگامی که حزب توری بریتانیا اعالم کرد که این رفتار 

های مستعمرات های محلی غیرقانونی است، روزنامهحکومت

نوشتند که حق مسلح شدن برای هر انگلیسی یک حق 

تضمین شده است. روزنامه نیویورک نوشت که این حق 

یش، خود را مسلح طبیعی مردم است که به منظور دفاع از خو

ها سال. (16) تکنند آنگونه که در منشور حقوق آمده اس

های هایی شکل بگیرد، نشانهپیش از آنکه چنین دیدگاه

دکی از ـهشدارآمیزی از انقالب آشکار شده بود اما تنها ان

ها توجه داشتند. در آن زمان، های بریتانیایی به این نشانهمقام

پیت وزیر حزب ویگ هشدار داده بود که سه میلیون عضو 

یار خطرناکی بدنه بس.که حزب ویگ دارای سالح هستند

شود. بعدها در نتیجه چنین هشدارهایی در دسامبر شمرده می

 ها ممنوع شدصادر کردن سالح و باروت به مستعمره م1774

(16). 

 

 نلسوفایف نیاز منظر نخست سالححق بر داشتن  .5-8

ترین حقوقی است که چالش حق داشتن سالح یکی از قدیمی

 فکری متفکرانی چون افالطون و ارسطو بوده است. به باور

ه است برخی، این حِق اساسی و بنیادین شهروندان یک جامع

 سلحمکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک 

 ظامباشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سالح را مغایر یک ن

 .(19) دانندالیگارشی می

کارگیری سالح ریشه در وجود حقی به  نگهداری، حمل و به

 این حق توسط فیلسوفان مورد .دارد« حق داشتن سالح»نام 

 راتمطالعه قرار گرفته است که در ذیل به تفسیر و تشریح نظ

 شود.میآنها پرداخته 
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حق شهروندان برای نگهداری و حمل سالح ریشه عمیقی در 

ن ای تاریخ دارد. انقالب آمریکا در ماساچوست و ویرجیانا به

ای یروهها تالش کردند افراد و ندلیل رقم خورد که بریتانیایی

نظامی ایاالت مستعمره را خلع سالح کنند. توماس  شبه

آثار  آمریکا در یکی از گذاران قانون اساسیجفرسون از بنیان

ریشه در  «اعالمیه استقالل»خود نوشت که اعتبار و قدرت 

سازی احساسات امروز درباره حقوق عمومی مردم هماهنگ

ا در یت ها و مقاالدارد، خواه در گفتگوها آشکار شود یا در نامه

 ارسطو، سیسرو، الک و های بسیار قدیمی افرادی چونکتاب

 تازد و از بهتفکری که به نیروی مسلح دولتی می .«سیدنی

 ه با استبداد حمایتـکارگیری شهروندان مسلح برای مقابل

 .(20) نیز بازتاب یافته است« نشور حقوقم»کند در می

نی از یک سو، ارسطو، سیسرو، جان الک و الگرنون سیدنی مبا

فلسفی حاکمیت مردم مسلح را مطرح کرده و از حق داشتن 

 اند. و از سوی دیگر،سالح حمایت و درباره آن بحث کرده

افالطون، جین بودین، توماس هابز و سر رابرت فیلمر در 

ه و از خلع های طرح کرداستبداد سلطنتی بحث حمایت از

ی اند. همچنین در میان آثاری نخستینسالح مردم سخن گفته

و  که درباره حقوق عمومی وجود دارد آثار نیکولو ماکیاولی

رم و راهبرد  هایی درباره جمهوریجیمز هرینگتون تحلیل

ح صحبت ـدان مسلـه در آن از شهرونـردم دارد کـآزادی م

وزه ـدر ح زـین تیآدام اسم وبرگ  و،یونتسکـ. مکنندیم

ه موضوع شهروندان مسلح را مورد توج ،یحقوق پردازیهینظر

 .(20) انددادهقرار 

 رسطو، سیسرو، ماکیاولی و حزب ویگ انگلیس با دستاویزا

 لم وها و مبانی فلسفی، مردم را مسلح ساختند تا با ظحمایت

و  اللستم مبارزه کنند، تالشی که واژگان آن در اعالمیه استق

منشور حقوق بر جای خود نشست. در این معنا، حق مردم 

 بزرگترین برای داشتن سالح مبتنی بر آثار سیاسی و فلسفی

 .(21) تمتفکران دو هزار سال پیش اس

بررسی جامعی از نتایج سیاسی و « جمهور»افالطون در کتاب 

ح از سوی اجتماعی مالکیت فردی سالح در برابر انحصار سال

دولت انجام داده است. سقراط برای رد مفهوم عدالت مورد نظر 

افالطون درباره اجرای تعهد و پرداخت بدهی، نمونه نقضی 

عنوان  کند. او بر این باور است هنگامی که فردی بهمطرح می

گذار عقل و درک درستی ندارد، امین نباید سالح امانی امانت

د؛ و اگر امین مال را در این وضعیت یا امانت را به وی بازگردان

توان گفت که تعهدش را انجام داده گذار برگرداند، نمیبه امانت

رده ـدهی ضرورتاً عدالت شمـرداخت بـراین بازپـبنابت اس

شود، زیرا که یک دوست همواره باید نسبت به یک دوست نمی

پذیرد که طور ضمنی می نیکی انجام دهد و نه شر. سقراط به

ف سالح از سوی اشخاص عاقل به لحاظ اخالقی ممکن تصر

عنوان اجرای وظیفه  است. اما تعریف خود سقراط از عدالت به

درست نسبت به یک شخص هم پذیرفتنی نیست آن هم به 

کارگیری یک جمعیت مسلح از  این دلیل که در این تعریف به

 .(22) شودگرا میسوی دولت مانع تحقق دمکراسی تساوی

اد از دولت استبدادی افالطون انتق« سیاست»ارسطو در کتاب 

ان و بندی دقیق میان حاکمان، جنگجویکند. در برابر دستهمی

یک  گوی سقراطکارگران، مفهوم حکمرانی ارسطویی در گفت

گیرد که در آن هر شهروندی در میطبقه بزرگ را در بر

گذاری، حمل سالح و کارکردن نقش گانه قانونوظایف سه

د کند. بر اساس دیدگاه ارسطو، چیزهای زیادی وجوبازی می

ده نش دارد که سقراط آنها را رها کرده و وارد بحث درباره آن

 دارند؟است؛ آیا کشاورزان و صنعتگران سهمی در دولت ن

بر اساس  توانند سالح حمل کنند یا خیر؟آیا آنها می .(22)

ست ور اروی، وی بر این باایده فلسفی کلی ارسطو درباره میانه

ه ناین هدف مبتنی است که  که تمام ساختار قانون اساسی بر

 دمکراتیک باشد و نه حکومت اقلیت بلکه چیزی میان آن دو

ن است. ارسطو همچنین به قانون اساسی مقرر در کتاب قوانی

و  زیرا دربردارنده یک حکومت اقلیت است، تازدافالطون می

های برجسته آن خلع سالح مردم است. او یکی از ویژگی

دست یک طبقه از جامعه را  انحصارگرایی حمل سالح به

ز داند، دولتی که امی« بهترین دولت»ویژگی قابل اعتراض 

هیپوداموس شهری با ده  سوی هیپوداموس حمایت شده است

ه تقسیم ـه طبقـه به سـراحی کرد کـزار نفر جمعیت طـه

م شدند؛ طبقه کارگران ماهر، طبقه کشاورزان و طبقه سومی

 .(21) ده دفاع را بر عهده دارنکنند و وظیفکه سالح حمل می
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قه ارسطو بر این باور است که انحصار حمل سالح برای یک طب

 از فه دفاع را بر عهده دارند منجر به ظلم و ستمگریکه وظی

ن سوی این طبقه خواهد شد: کشاورزان سالح ندارند، کارگرا

ن ارانه زمین دارند و نه سالح؛ این وضعیت آنها را به خدمتک

 اند. بنابراین داشتن سالحکند که مسلحکسانی تبدیل می

جا که شرط شهروندی و مشارکت در اداره جامعه است. از آن

ه کنند، دارندگان سالح تنها بهمه شهروندان سالح حمل می

کنند محدود ر جنگ دفاع میـرابـکسانی که از کشور در ب

ن ای که در زماشود. ارسطو تنها پس از اشاره به طبقهنمی

کند که کامالً جنگ از کشور دفاع خواهند کرد بیان می

 .(21) دطبیعی است که دیگر شهروندان سالح داشته باشن

از آنجا که نیروی مسلح برای مشارکت در اداره حکومت 

 ته باشند. در ادارهضروری است، شهروندان باید سالح داش

حکومت هر شهروندی باید سالح خودش را داشته باشد، 

 ت.سالحی که خود یا دولت تهیه کرده اس

ند کای را توصیف میشیوه قانون اساسی آتن، ارسطو در کتاب

 ذرو از رهگ از طریق زور قدرت را بدست آورد. که پسیستاتوس

ند . هر چندها یک نظام دیکتاتوری تشکیل دادخلع سالح آتنی

ا پسیستاتوس دوباره شکست خورد و به تبعید فرستاده شد ام

زی یروپسرباز مزدور اجاره کرد و دوباره به حکومت بازگشت. با 

کارگیری  دست گرفت و با به نبرد پالینس، او دولت را به

حیله، مردم را خلع سالح کرد و یک حکومت استبدادی 

 دهه حاکم ماند و تشکیل داد. پسیستاتوس برای بیش از دو

حکومت او به فرزندانش هیپیاس و هیپارچس رسید. بعد از 

اینکه هیپارچس کشته شد، هیپیاس به شکنجه و اعدام 

 .(23) متوسل شد

ها در این حکومت استبدادی خلع سالح شدند و در تنیآ

گیری دمکراسی دوباره جه این وضعیت بود که برای شکلنتی

های استبدادی که مسلح شدند. ارسطو نیز با اشاره به حکومت

های قدرت خود را از رهگذر خلع سالح پایدار کرده بودند شیوه

مشابهی را تحلیل کرد که حاکمان آن از رهگذر فریب مردم را 

ی تنها سه هزار های اسبتدادخلع سالح کردند. در این حکومت

عنوان شهروند شناخته  شهروند که حامی استبداد بودند به

دادند از می شدند. مخالفان که بیشتر مردم را شکلمی

ها در نظر داری آتنیشهروندی محروم بودند. در شیوه حکومت

و عمل، آنگونه که از سوی ارسطو و افالطون توسعه یافت، 

کراسی وتشکیل دممردم مسلح توانایی اداره حکومت و 

سالح رکن ضروری یک مستقیم را دارند در حالی که مردم بی

دهند. افزون بر این، حکومت استبدادی و مطلقه را تشکیل می

مفهوم استقالل فردی از نظر ارسطو از رهگذر سالح شخصی 

در یک حکومت ممکن است در پرتو امور طبیعی نگاه شود، 

های دفاعی را سالحکند طبیعتی که انسان را مجبور می

نگهداری کند و توسعه دهد. این رویکرد طبیعی، بر اساس 

از ساختمان بدنی « اجزاء حیوانات»استدالل وی در کتاب 

، اکنون گفتن این سخن اشتباه است» گیرد:انسان ریشه می

که ساختار ، کنندآن گونه که برخی بر این اشتباه پافشاری می

هر حیوان دیگری بدتر است. بدنی انسان مناسب نیست و از 

دالیل این گروه عبارتند از: اینکه انسان پابرهنه است، بدون 

پوشش است و فاقد هر گونه سالح فیزیکی است. در برابر این 

گوییم که همه حیوانات دیگر تنها یک شیوه برای عده ما می

آنها  د:توانند آن را به شیوه دیگری تغییر دهندفاع دارند و نمی

هایشان ند بخوابند و همه کارهایشان را همیشه با سممجبور

توانند تجهیزات دفاعی خود را از انجام دهند، آنها هرگز نمی

بدن بیرون بیاورند یا سالح خود را تغییر دهند. اما درباره 

تواند در هر  های زیادی در دسترس است و او میانسان سالح

دام سالح را در کجا زمان آنها را تغییر دهد و انتخاب کند که ک

انگیزی شکل واقعی طور شگفت داشته باشد. و طبیعت نیز به

ای تعبیه کرده است که برای همه این امور گونه دست را به

توان دریافت که از آنچه گفته شد می .(24) دمناسب باش

دیدگاه فیلسوفان بزرگ آتن درباره حق بر داشتن سالح از 

مبانی متفاوتی برخوردار است. این تفاوت به نوع نظام سیاسی 

اند. هر گردد که هر یک برای اداره جامعه طراحی کردهمی باز

ای هگیری هر یک از این نظامرسد که شکلچند به نظر می

کارگیری راهبردهای ارائه شده از سوی آنان  سیاسی نیازمند به

یابد های استبدادی کاهش میرفته از تعداد نظاماست، اما رفته

ساالری، نظام سیاسی غالب در جهان است. با این  و مردم

ساالر از راهبرد افالطون درباره  های مردمحال، بسیاری از نظام

 .اندهحق بر داشتن سالح پیروی کرد
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د ود در اسناـوجـم یهااستیو س ردهاـکیرو. 5-9

 در حوزه استفاده از سالح گرم مجاز  یالمللنیب

ر هـای متعـددی دالمللـی حقـوق بشـر تـالشدر نظام بین

جهـت ایجـاد محـدودیت و ساماندهی رفتارها، عملکردها، 

 مرـاستفاده از ابزارها و تجهیزات محدودکننده نظیر سالح گ

وسط پلیس صورت پذیرفته است. برای نمونه، در اسناد ت

م های گرسازمان ملل از جمله اصول استفاده از زور و سالح

بر حفظ جان شهروندان تأکید  ،1990توسط پلیس، مصوب 

 ود واالمکان از به کـارگیری سـالح خـشده و پلیس باید حتی

ن ـاتیرانـدازی خـودداری نمایـد، مگـر اینکه برای حفـظ ج

ان بـه عبـارت دیگـر، در اسـناد سازم. (25) ضـروری باشـد

ود توانند از سالح خمی« حفظ جان»ملل، مأمورین فقط برای 

مرز  از استفاده نمایند و شامل مواردی مانند فرار متهم و عبور

صول ا 9شود. در این رابطـه مـاده معاش نمی به منظور امرار

 داردهای گرم توسط پلیس مقرر میاستفاده از زور و سالح

 در مأموران انتظامی به جزء هنگام دفاع از خود یا دیگران»

اید الوقوع )حتمی( مرگ، یا صدمه جـدی، نبقبال تهدید قریب

ـن ز ایهای گرم را علیه اشخاص، به کار گیرند. استفاده اسالح

ی قطع هـا بایـد تنهـا در زمانی صورت پذیرد که به طورسـالح

ا بمـأموران، مغایر  چنانچه. برای حفـظ جـان ضـرورت دارد

این شرایط عمل نمایند و بدون دلیـل خـود را در معـرض 

مرگ یا صدمه شدیدی متوجه  خطـر قـرار دهنـد و خطـر

 وـب ـکارا نامناسسایر اشخاص نمایند، این اقدام به طـور آش

 .(26) «بیهوده محسوب خواهد شد

 

ظام ن یخیتار کردیو رو یالمللنیب استیس. 5-10

 استفاده از سالح گرم مجاز  نهیدر زم رانیا یقوقح

در نظام حقوقی ایران هر چند با تصویب قانون بکارگیری 

، سعی شده به تیراندازی بینـی اصـول حقـوقیسـالح و پـیش

پلیس جنبة قانونی و توجیهی بخشیده شود، اما این قوانین در 

انه ها و خالءهای قـانونی، سـالیعمل به دلیل وجود چالش

یفـری و مـدنی بـرای تعدادی از موجـب مسـئولیت ک

شود. در واقع، بسیاری از مـواد موجـود در مورین ناجا میأم

ی و عمـل قـانون بـکـارگیری سالح، تناسبی با جرایم ارتکاب

؛ در برخـی مـوارد ممکـن اسـت مأمور با تیرانـدازی نـدارد

یـری و توجه به اوضاع و احوال و شرایط منطقـه درگ

عملیـاتی، از سـالح سـازمانی استفاده نماید، لکن این اقدام 

. بـرای یت کیفـری و مـدنی بـرای او شـودموجب مسئول

مثـال، چنانچه مأمور در دریا به قایقی مظنون شود و آن قایق 

کننده بر ، مأمور تعقیبخطار توجـه نکنـد و فـرار نمایـدبه ا

تواند بـا رعایـت شـرایط اساس قانون بکارگیری سالح می

زی نماید. اما مشکل این است که اقـانونی بـه سمت وی تیراند

شرایط بکـارگیری سـالح در قـانون یـاد شده برای داخل شهر 

و مربوط به نیروهای کالنتری اسـت و متناسـب بـا شـرایط و 

مورین دریابـانی أهـا از جملـه مـوضـعیت عملیات سایر پلـیس

ـده اسـت، چـرا کـه رعایـت تیراندازی کمر به تـدوین نش

پایین برای مهار قایق با توجه به مـوج دریـا، بسـیار سـخت 

ـه دهـد کمور نمـیأمـواج دریا این اجـازه را بـه مـاسـت و ا

تیرانـدازی صـحیح انجـام دهـد. از طرفـی عـدم تیراندازی 

ی و قضـایی ت انتظـاممور مسئولیأور و فرار متهم، برای مأمم

. در نظـام حقوقی برخی کشورها )مانند انگلستان، در پـی دارد

بـه نظـام حقوقی نسبت ولز و اسکاتلند( مقررات تیراندازی 

ایران از تناسب بیشتری برخودار است. در این کشورها با توجه 

پلیس تنها وقتی »کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  2به ماده 

بزهکار تیرانـدازی نمایـد کـه تواند به سمت متهم یا می

زندگی مأمورین یا شهروندان در معرض خطر جدی باشد و در 

تیراندازی، توجیه منطقی و  غیـر ایـن صـورت اقـدام بـه

، بنـابراین، چنانچـه شخصـی بـه «داشـتقانونی نخواهد 

صـورت غیرقانونی از مرز عبور کند یا وسیلة نقلیه مظنون 

غم هشدار پلـیس توقـف نکند، در صورتی ر)مانند قایق(، علی

تواند که خطر جانی برای کسی وجود نداشته باشد، پلیس نمی

تیرانـدازی نماید. چیزی که در قانون بکارگیری سالح ایـران 

. لـذا ایـن برخورد دوگانه با سـازی نگردیـده اسـتشـفاف

تواند تضعیف اقتدار ها و اختیارات پلیس میوظایف، مسئولیت

باشد. این نهاد و کاهش اعتماد مردم جامعه را در پی داشته 

موران پلیس در جریان اقدامات أاین در حالی است که اغلب م

کنند و در قـانون بکـارگیری روزانه خود سالح گرم حمل می
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توانند از اسلحه مورد با رعایت شرط ضرورت می 12ر سـالح د

 .(27) استفاده کنند

 کشنده و کمتررسد تجهیز پلیس به تجهیزات غیربه نظر می

کشنده ضروری است. بررسـی دقیق علمی و کاربردی قانون 

و  مذکور، حکایـت از آن دارد کـه ایـن قـانون بـا تعجیـل

ه شتابزدگی و بدون استفاده از نظرات کارشناسان تصویب شد

رآمد اکانو دارای ابهامـات فراوانـی است، به طوری که قانون را 

 به طور کامـل اهـداف عدالتکرده و تا به حال نتوانسته 

کیفری را فراهم نماید. در اکثر کشورهای دنیا حدود و 

اختیارات پلیس با توجـه به اصل رعایت حقوق شهروندی 

 وشود و استقرار نظم در جامعه با رعایت قانون تبیین می

 ه درشود. البتحاصل می احترام متقابل افراد به حقوق یکدیگر

ود آمدن این وضعیت نیاز است که برخی مواقع برای به وج

د نیروهای انتظامی با قانون شکنان و قانون ستیزان برخور

الح صورت نیاز در مقابل آنان دست به س قانونی نمایند و در

ز همچنین استقرار امنیت در جامعه با دفاع ا .(28)شـوند 

 مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز دشمنان و مجرمان بدون

ه های مدرن و پیشرفتدر اختیار داشتن و به کاربردن سالح

 وـی المللنمیسر نیست. بخصوص در مقابله بـا قاچاقچیـان بـی

نی مورین مرزباأـلح، میافتـه و سـارقان مسجـرایم سـازمان

 مل وای جزء استفاده از سالح ندارد. بنابراین تجویز حچاره

 بکارگیری سالح توسط مأموران برای تأمین مصالح مذکور و

 گیـری ازهمچنین سـاماندهی و تعیـین حـدود و ثغور بهره

 وین رار، مسـتلزم وضـع قـوانایـن اختیـارات، از بـاب اضـط

 ابلمقرراتـی کارآمد، دقیق، پویا، صریح، روشن و هدفمند، ق

 شناختی و حقوقی رفتار مأمورانتوجیه است و بررسی آسیب

های منتهی به تیراندازی کـه در نهایـت مسلح در صحنه

دان ـحق یا ناحق بعضی از شهرون هـموجـب جرح یا قتل ب

 ها دوپذیراست؛ زیرا در این صحنهشود، ضرورتی گریزنامی

ار ارزش اساسی و مصلحت بزرگ همواره در برابر یکـدیگر قـر

 .(28) رندیگمـی

بـا اشخاصـی برای جلوگیری و مقابله  3ماده  9به موجب بند 

مجاز قصد ورود و یا خروج از کشور را کـه از مرزهـای غیـر

نمایند، مأمورین داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجـه نمی

حق تیراندازی دارند. در علم حقوق قصد انجام فعل به معنـی 

نجام کاری است و این قصد ممکن است تمایل داشتن به ا

هـا قبـل در فکـر و اندیشه مرتکب وجود داشته باشد. مدت

برای خـروج غیرقـانونی از کشـور ممکـن اسـت شخصی در 

تهران چنین قصدی را داشـته باشـد، آیـا مـأمورین مجـاز 

هسـتند بـرای جلوگیری از خروج غیرقانونی وی در آینده که 

  اتفـاق نیفتـد بـه وی تیراندازی نمایند؟ممکن است اصالً

ان قانون به کـارگیری سـالح مـأمور 6ماده  2برابر تبصره 

ی توانند به وسایل نقلیه تیراندازمـذکور در صـورتی مـی

تعبیه ) ایـن مـاده 1نمایند که عالوه بر انجـام امـور تبصـره 

ـه بن ردادهنده اعـم از موانـع، تـابلو، چـراغ گـوسایل هشدار

و  رسا های ایست و بازرسی(، با صدایانـدازه الزم در ایستگاه

ت ر ایسخطاایست داده و راننده به ا ،بلند به راننده وسیله نقلیه

رای بان توجهی ننموده باشد. این ابهام وجود دارد که آیا مأمور

و، )خودرو، شنار مجاز بودن تیراندازی به سمت وسایل نقلیه

 وست ل از تیراندازی حتماً باید ایستگاه ای...( قبـقـایق و

 ازیبازرسی ایجاد نماینـد و در غیـر ایـن صـورت حق تیراند

 .(29)ندارند 

 

  گیرینتیجه. 6

به سالح گرم مجاز از  یدسترس؛ عنواندر این مقاله که تحت 

سالح مجاز در استان  یبر واگذار دیکأبا ت یشناسمنظر جرم

توان اینگونه ، از مباحثی که مرقوم گردید میشد پرداخته المیا

نتیجه گرفت که هر حقی چنانچه بصورت کارشناسی شده در 

یزان که آثار مثبت به همراه دارد، نظر گرفته نشود همان م

تواند چندین برابر آن پیامدهای منفی نیز به همراه داشته می

باشد در خصوص حق دسترسی به سالح گرم به نظر محقق 

تنها در ه ید خیلی از فاکتورها برای دسترسی به سالح گرم نبا

، در مورد شخص متقاضی هاستان ایالم بلکه در دیگر استانا

ترین فاکتور سالمت روانی در نظر گرفته شود که اولین و مهم

شود که سفانه در بیشتر موارد دیده میمتأ .دارنده سالح است

نده مراقبتی بوده و شخص نزد پزشک اعصاب و روان دارای پرو

صالح به نامبرده سالح اما همزمان مراجع ذی ،تحت مداوا است

اند. دسترسی به سالح گرم دارای اعطا نمودهمجاز گرم 
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انگاری باشد و در صورت جرمپیامدهای مثبت و منفی می

ی آن به انگاربار جرمانیز یامدهایپحمل سالح گرم مجاز 

از حق  تیمحروم -1: توان بههمراه دارد که از جمله آن می

  یفریتورم ک و یفریک تیجمع شیافزا -2 ،به سالح یدسترس

، پیامدهای مثبتی نیز نمود اما در کنار پیامدهای منفی اشاره

م و کاهش آمار جر -1توان به: وجود دارد که از جمله آن می

در  تیاحساس امن -3 ،در جامعه تیاحساس امن -2 ،قتل

که گفته شد چنانچه واگذاری  اما همانگونهاشاره نمود. جامعه 

افراد مند و کارشناسی شده در اختیار بصورت ضابطه سالح

گذاشته شود تبعات  های الزمآموزشبا  متوأحیت صال واجد

 .رسید خواهد به حداقلمنفی آن 

های واگذاری سالح گرم باید بر اساس ظرفیتبنابراین 

ی در جیه متقاضتو –ظرفیت محیط زیست  ازجملهگوناگون 

 در ، بررسی سالمت روانی افرادجهت نیاز اساسی به سالح گرم

 یهای متولمضافا اینکه ارگان .صورت گیرددسترسی به سالح 

ورد ساله شرایط دارندگان سالح را م جانبه هرنظارت همه با

 داشتن سالح منتفیقرار دهند و چنانچه علل توجیه  بررسی

ر د .از اشخاص خریداری شود آنبهای  با پرداختسالح  باشد،

و ضعف و روانی  روحیمشکل  نوع که هرخصوص کسانی 

از حق دسترسی به سالح  اشته باشند مطلقادسیستم عصبی 

 قشتوانند در این راستا ننیز میقضات شریف  محروم گردند.

 ازمهمی ایفا نمایند به این صورت که هر کسی به هر نحوی 

 مجازات نمود بعنوانرقانونی استفاده غیرمشروع و غی سالح

و موقت و یا دائم  ضبط  مرتکب بصورتتکمیلی سالح شخص 

ین ضمن ابطال پروانه حمل سالح ایشان را به طور دائم از ا

ز المللی نینمایند. در همین خصوص در جامعه بینحق محروم 

های در خصوص محدود نمودن حق دسترسی به سالح تالش

موجود در  یهااستیو س کردهایرودر نظر گرفته شده است 

ین ید امودر حوزه استفاده از سالح گرم مجاز  یالمللنیاسناد ب

ر بش ی حقوقالمللدر نظام بینای که باشد به گونهامر می

و ساماندهی رفتارها،  محدودیت جهت درمتعددی  هایتالش

 یرکننده نظعملکردها، استفاده از ابزارها و تجهیزات محدود

  ورت پذیرفته است. م صرسالح گ

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Access to firearms, if expertly and not observed in all 

aspects, as much as it has positive effects, may have many times the negative 

consequences. In this regard, the researcher believes that many factors to 

access Firearms should be considered not only in Ilam province but also in the 

case of the applicant in general. The goal that we pursue in this research is the 

control and expertise of the transfer of firearms by the competent institutions and, 

consequently, the reduction of murder and other places by firearms. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been prepared by 

using the documentary method and using fishing tools. 

Results: The findings indicate that; Access to firearms in Ilam province has 

positive and negative consequences, and in case of criminalization, carrying a 

firearm with a license has harmful consequences of criminalization, including: 1- 

Deprivation of the right of access to weapons 2 - Increased criminal population 3- 

Criminal inflation mentioned, but in addition to these negative consequences, 

there are also positive consequences, including: 1- Reduction of crime and 

murder statistics 2- Feeling of security in society. Therefore, if the transfer of 

weapons is provided to individuals in a disciplined and expert manner, its 

negative consequences will be eliminated. 

Ethical considerations: This article has been prepared from the beginning to 

the end with adherence to the principles of honesty and trustworthiness. 

Conclusion: Although positive and negative consequences have been 

considered for access to firearms and criminalization of authorized firearms, but 

despite its positive consequences, it is not worthwhile to distribute and buy and 

sell firearms without regulation, and grant a license. Carrying weapons to 

unqualified persons, facilitating the commission of crimes related to firearms, and 

facilitating the financial and human security of members of the community at risk. 

Therefore, if the issuance of weapons licenses is not in accordance with the rules 

and global factors, it will have dangerous consequences for the physical and 

mental health of the special community in Ilam province. 
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