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  با شیوع کرونا در ایاالت متحده، وقوع برخی جرائم همچون خشونت مسلحانه شش درصد افزایش

 یافته است.

  اف.بی.آی در ماه آوریل ها وجود داردییکایمربیشتر از هر زمانی در تاریخ، سالح در دست آاکنون .

را بررسی کرد که در مقایسه با آوریل سال انتقال سالح گرم و  فروشحدود سه میلیون درخواست 

 درصد بیشتر است. 71قبل 

 آمریکایی در تیراندازی با اسلحه حکایت دارد، هزار  33که آمارها از کشته شدن ساالنه در حالی

  های مسلحانه افزایش یابد.خشونت ،پایان قرنطینهپس از مقامات آمریکایی نگرانند بسیاری از 

  را  جسمییاالت متحده خشونت خانگی ا در نفر 20هر دقیقه به طور متوسط  شیوع کرونا درقبل از

 افزایش دو رقمی داشته است.  که این آمار در شرایط فعلی کردتجربه می

  در حال افزایش است هاآسیایی -علیه آمریکایی انهتعصبمحمالت گزارش پلیس نیویورک براساس. 

آمریکایی  15بود،  19جرم که همگی مربوط به کووید  14در  ماه آوریل،بر اساس این گزارش در 

 تبار قربانی شدند.آسیایی

  اقدامات متعصبانه ها شاهد ییکایدرصد آمر 30از  شیب کهدهد نشان میی ایپسوس نظرسنجنتایج

 اند.بوده 19یی تبارها به بهانه کووید ایآس هیعل
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 مقدمه 

های آمریکایی از کاهش آمار رسانهن آمریکایی پدیدآورده است. امشکالت بسیاری برای سردمدار 19شیوع کووید 

درصد کاهش  42جرائم مرتبط با مواد مخدر در شیکاگو دهند. کلی جرم و جنایت در ایاالت این کشور خبر می

درصد  20شود که گفته می ورکیوین ؛کمتر شده استدرصد  30به طور کلی جرائمثبت آنجلس، در لس؛ یافته است

در این دوره اما این همه ماجرا نیست؛  1.جرائم است یشاهد کاهش دو رقماند، شدهبه کرونا مبتال  آن سیپل یرونی

با استناد به آمارها و گزارشات منابع در ادامه  است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته  وقوع برخی جرائم

 شود.به این موضوع پرداخته میآمریکایی 

 انهمسلح خشونت 

 ها قرار داد.نه تنها دستمال توالت، بلکه سالح گرم را نیز در فهرست کاالهای پر مصرف آمریکاییویروس کرونا 

به  .ت شهروندان این کشور وجود دارددر دسسلحه ا ،ساله ایاالت متحده 240بیشتر از هر زمانی در تاریخ اکنون 

تالقی دارد: همه یدیگرشیوع با گیری ویروس کرونا در آمریکا همه «تایمزشیکاگو سان»نوشته پایگاه اینترنتی 

ها در ماه مارس حدود دو میلیون اسلحه خریداری تایمز، آمریکاییطبق تحلیل نیویورک 2.اسلحه ی خریدگیر

بررسی را انتقال سالح گرم و  فروشدر ماه آوریل حدود سه میلیون درخواست گزارش داد هم آی .بی.اف 3کردند.

بیشتر  2020 های دو ماه اول سالاما کماکان از بررسی، هزار مورد از ماه مارس کمتر است 700چند  کرد که هر

فروش اسلحه  سایت ها دربررسی داده 4دهد.درصد افزایش نشان می 71هم  2019 و در مقایسه با آوریل است

Ammo.com 5برابر شد. 45 ریدالوایالت در فروش سالح در سه هفته اول مارس دهد نشان می 

 :ه استاسلحه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافتبا تلفات ناشی از خشونت در همین حال 

دو هزار نفر کشته شدند  بیش ازایاالت متحده اوج گرفت،  آوریل که تقاضا برای خرید اسلحه در 19از اول مارس تا 

 19آوریل آمار جرائم  22مارس تا  24از در داالس،  مدت مشابه در سه سال گذشته است.که شش درصد بیشتر از 

درصد از  50 که حادثه تیراندازی در این شهر رخ داد؛ 63که در همین زمان در حالی ،ز میانگین بوداکمتر درصد 

ماه گذشته در یک به قتل های منتهیتیراندازیهم پی سیسیمی لوئیزویلدر  6.بیشتر بود مدت مشابه سال قبل

درصد افزایش  17مدت مشابه سال قبل در مقایسه با « شهر عشق برادری»مشهور به فیالدلفیا  7.شددو و نیم برابر 

ند ک ساکنان التماسرا وادار کرد به شهردار  افزایش جرائم مسلحانه، همدر بالتیمور  8کند.تیراندازی را تجربه می

 9را کنار بگذارند.سالح 

                                                           
1  .  https://www.forbes.com/sites/marleycoyne/2020/04/11/crime-rates-across-us-drop-amid-the-coronavirus-

pandemic/#442d2a7e311e 

2  .  https://chicago.suntimes.com/2020/5/5/21248369/coronavirus-pandemic-gun-violence 

3  .  https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/01/business/coronavirus-gun-sales.html 

4  .  https://edition.cnn.com/2020/05/04/politics/april-background-checks-guns/index.html 

5  . https://edition.cnn.com/2020/03/19/business/coronavirus-gun-sales/index.html 

6  .  https://www.thetrace.org/2020/04/coronavirus-gun-violence-stay-at-home-orders/ 

7  .  https://www.safewise.com/blog/covid-19-crimes/ 

8  .  https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-gun-violence-double-public-health-crisis/ 

9  .  https://www.baltimoresun.com/coronavirus/bs-md-ci-cr-seven-shot-update-20200318-wvaury4mznei7l3hz5f4ih56za-

story.html 

https://www.thetrace.org/2020/04/coronavirus-gun-violence-stay-at-home-orders/
https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-gun-violence-double-public-health-crisis/
https://www.baltimoresun.com/coronavirus/bs-md-ci-cr-seven-shot-update-20200318-wvaury4mznei7l3hz5f4ih56za-story.html
https://www.baltimoresun.com/coronavirus/bs-md-ci-cr-seven-shot-update-20200318-wvaury4mznei7l3hz5f4ih56za-story.html
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مقامات بسیاری از  1آمریکایی در تیراندازی با اسلحه حکایت دارد،هزار  33کشته شدن ساالنه  که آمارها ازدر حالی

افزایش فروش اسلحه در زمانی که  .یابدافزایش های مسلحانه پایان قرنطینه خشونتپس از نگرانند آمریکایی 

شود . گفته میکرده استهایی را درباره امنیت کودکان مطرح ینگرانهمچنین اند، تعطیل شدهبسیاری از مدارس 

  2کنند.ناایمن زندگی می مسلح هایدر خانه ییکودک آمریکاهزار  600چهار میلیون و 

تی از دیگر مشکال اقتصادی فعلی مسائلمرتبط با استرس، اضطراب و )با اسلحه(  خودکشیهای غیرعمد و تیراندازی 

دهد نشان می در همین زمینه سه پزشکنتایج پژوهش . است که بعد از شیوع کرونا در آمریکا افزایش یافته است

  3است. 19کووید گیر خودکشی ناشی از یکا اکنون در معرض ابتال به بیماری همهآمرجامعه 

 خشونت خانگی 

 کردرا تجربه می جسمییاالت متحده خشونت خانگی ا در نفر 20هر دقیقه به طور متوسط شیوع کرونا درقبل از 

دهد که نشان می های آمریکاشهرکالن سیاداره پل 20گزارش 4قرنطینه افزایش یافته است.که این آمار در شرایط 

در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دو رقمی داشته است. این آمار  یخشونت خانگ یهاوندهپر

تگزاس در ماه مارس، شاهد  5درصد بوده است. 21 درصد و سیاتل 22 بوستون، درصد 27 اورگان وپورتلند برای 

خشونت های مرتبط با افزایش هشت درصدی تماس آنجلسلسدر  6ی بود.خانگ خشونتدرصدی  35 افزایش

 رندگانیگاز تماس یکیبه عنوان مثال ؛ مرتبط است 19ها به کووید بیشتر این تماس 7گزارش شده است. خانگی

کارشناسان  8 اش او را از خانه بیرون انداخته است.به دلیل داشتن تب، شریک زندگی اظهار داشت ورکیویاز ن

آمار  شیو افزا یاقتصاد با اشاره به مشکالتو  9دانندآمارهای موجود در زمینه خشونت خانگی را نوک کوه یخ می

  دهند.خبر می یخشونت خانگاز احتمال افزایش  یکاریب

 حمالت متعصبانه 

ن گزارش بنا بر ای است. در حال افزایش هاعلیه آمریکایی آسیایی انهتعصبمحمالت گزارش پلیس نیویورک براساس 

توقف نفرت »مرکز  10تبار قربانی شدند.آسیایی 15 بود، 19جرم که همگی مربوط به کووید  14در  ماه آوریل،در 

 اردیبهشت( 24می ) 13تا ، 2020مارس  19در آغاز به کار  ماناز ز ه استاعالم کرد 11«هاعلیه آسیایی آمریکایی

 ینظرسنجنتایج  12تبارها دریافت کرده است.حمله و تبعیض نژادی علیه آسیاییدرباره گزارش  700هزار و  از شیب

به بهانه  هاییایآس هیعلاقدامات متعصبانه ها شاهد ییکایدرصد آمر 30از  شیب حکایت از آن دارد کهایپسوس 

یم فیتوص یعیرا فاجعه طب روسی، ویدهندگان نظرسنجمحدود پاسخ تیکه اکثر یحال دراند. بوده 19کووید 

                                                           
1  .  https://theundefeated.com/features/fivethirtyeight-breaks-down-the-more-than-33000-annual-u-s-gun-deaths/ 

2 https://edition.cnn.com/2020/03/19/business/coronavirus-gun-sales/index.html 

3  .  https://annals.org/aim/fullarticle/2765237/coronavirus-disease-2019-covid-19-firearms-united-states-epidemic-suicide 

4  .  https://ncadv.org/statistics 

5  .  https://edition.cnn.com/2020/04/04/us/domestic-violence-coronavirus-calls-cases-increase-invs/index.html 

6  .  https://theconversation.com/domestic-violence-growing-in-wake-of-coronavirus-outbreak-135598 

7  .  https://www.safewise.com/blog/covid-19-crimes/ 

8  .  https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/03/coronavirus-quarantine-abuse-domestic-violence 

9  .  https://edition.cnn.com/2020/04/04/us/domestic-violence-coronavirus-calls-cases-increase-invs/index.html 

10  .  https://abc7ny.com/nypd-bias-crimes-against-asian-americans-on-the-rise/6151239 

11  .  STOP AAPI HATE 

12  ./  http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/wp-content/uploads/Press_Release_5_13_20.pdf 

https://annals.org/aim/fullarticle/2765237/coronavirus-disease-2019-covid-19-firearms-united-states-epidemic-suicide
https://ncadv.org/statistics
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/wp-content/uploads/Press_Release_5_13_20.pdf
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 گریونالد ترامپ و دد 1مسئول هستند. به ویژه از چین یخاص یهاسازمان ایند افراد اهدرصد گفت 44کنند، 

  .اندکرده ادی "ینیچ روسیو"به عنوان  19کووید بارها از هم  خواهیجمهور استمدارانیس

 بندی جمع 

ها و مشکالت بهداشتی است، در مواجهه با الت متحده که مدعی داشتن بهترین تجهیزات برای مقابله با بیماریایا

 19آمریکایی به کووید  285هزار و  484و  ونیلیک می ؛اردیبهشت 27شنبه تا  ویروس کرونا درمانده است.شیوع 

شیوع کرونا چالش برانگیز پیامدهای  ،مشکل دیگر د.انهزار نفر جان خود را از دست داده 90حدود  واند مبتال شده

مسلح شدن هر های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را متاثر کرده است. در آمریکاست که عرصه

خشونت مسلحانه و حمالت نژادپرستانه  دهدنشان میهای آماری بررسیهاست. چه بیشتر مردم از جمله این چالش

 کارشناسان درباره تداوم این روند. در همین حال کا افزایش یافته استیتبارها بعد از شیوع کرونا در آمرآسیاییبه 

 اند.بعد از مهار کرونا هشدار داده

 

                                                           
1.https://www.nbcnews.com/news/asian-america/over-30-americans-have-witnessed-covid-19-bias-against-asians-

n1193901 


