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پیششماره دوم
بهار 1399
ویژهنامه تحلیل
بحران کرونا

حقوق جنگ را تحمیل کردند.
امــروز در بحران کرونا با وضعیتی مواجهیم که
مسائل بسیار مهمی را ایجاد کــرده اســت .ا گــر بحث
حقوقی به وجود آمد که عبارت از تقابل میان آزادی
و امنیت بــود و بحث میشد که کدامیک بر دیگری
ترجیح دارد و تا چه حد و به چه صورتی میشود به
استناد حفظ امنیت ،آزادی شهروندان را محدود کرد،
پس از بحران کرونا ،با این بحث مواجه خواهیم شد
که ا گــر سالمت عمومی بهعنوان یکی از عناصر مهم
زیست انسانی به مخاطره بیفتد تا چه حد میشود
برای حفظ آن ،آزادی شهروندان را محدود کرد؟
اتــفــاقــات ام ــروز نشان داده کــه سالمت عمومی

بحث دوم مربوط به این است که بحران کووید 19

بزهکاری در گزارشها یا مصاحبهها آمار روشنی وجود

برخالف پنداشتهای پیشین ما موضوع ســادهای

یک مسئله مهم جزائی و جرمشناختی را مطرح کرده

ندارد .در کشورهای دیگر هم به همین صورت بوده،

تلقی ش ــده ،مـیتــوانــد بــه وضعیتی تبدیل شــود که

است؛ با طرح این پرسش که این بحران چه تأثیری

ولی جستهگریخته آماری در اختیار است که عمده آن

نیازمند قــانــونگــذاری نه در شرایط عــادی ،بلکه در

بر بزهکاری در کشورها یا در جهان خواهد داشــت.

مبتنی بر آمار پلیسی یا آمار ظاهری است و چون هنوز

شرایط بحرانی و نه ملی بلکه منطقهای و فراتر از آن

در این چند روز که من نوشتههای منتشره در منابع

منتهی به صدور حکم نشده ،فقط گزارش است.

بینالمللی اســت .پیشبینی میشود در سالهای

خارجی و داخلی را دیــدهام و بیشتر گــزارش بودهاند؛

مشخص نیست کــه رون ــد بــزهــکــاری در آیــنــده

آینده بهتدریج جامعه جهانی به سمت قاعدهگذاری

گفته شده بود این بحران سبب کاهش بزهکاری در

چــگــونــه خــواهــد ش ــد؛ زی ــرا دول ـتهــا از جمله دولــت

در خصوص صیانت از سالمت عمومی برود که در واقع

پــارهای از مــوارد و افزایش بزهکاری در مــوارد دیگری

خود ما هفتهبههفته رصد و برای نحوه مقابله با این

برای حفظ جان مردم در یک قلمروی سرزمینی یا در

شده اســت .موقعی که شما جمعیتی را در قرنطینه

بیماری برنامهریزی میکند؛ صرفنظر از اینکه تا چه

نگه میدارید و افراد مجبور هستند در خانه بمانند؛

حد با ایــن سیاست موافق یا مخالف باشیم؛ چون

سالمت عمومی با دیدگاه سنتی تنظیم شده و جلو
ً
رفته است؛ زیرا یک بخش قانونگذاری عمدتا مبتنی بر

اتفاقاتی میافتد که میتواند موجب کاهش یا افزایش
ً
بزهکاری شــود .اینکه دارم میگویم صــرفــا قرنطینه

در همه جــای جهان به همین صــورت هفتگی دارد
پیش مـیرود .بیماری ناشناخته است؛ ولی میشود

نیست؛ گفتهشده فاصلهگذاری اجتماعی ،ممنوعیت

از تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این بحران در

پیشبینی آینده و بخش دیگر آن مبتنی بر پاسخدهی

تــردد ،اجبار در خانه ماندن ،محدودیت در خروج از

فضای ابهامآمیز سخن گفت و پیشبینیهایی کرد.

به مسئله موجود است .شاید هیچگاه چنین حادثهای

منزل که در کشورهای متعدد اعمال شده ،سرقت از

تضعیف فــعــالــیـتهــای تــجــاری و اقــتــصــادی در

بــه ایــن سبک در دوره قــانــونگــذاریهــای جدید رخ

منازل را کاهش داده است .برای اینکه سرقت از منزل

جــهــان ،منتهی بــه کــاهــش تــولــیــد ،اخ ــراج و تعدیل

نداده بود تا قانونگذاران را وادار کند در خصوص این

یک هدف است و موقع حضور افراد در خانه طبیعی

نیروهای انسانی در بسیاری از بخشها و تعطیلی

موضوع بیندیشند که در چنین مواقعی نیاز به چه

است که این هدف برای سرقت انتخاب نمیشود.
ً
کیفقاپی ،جیببری معموال در اما کن پرتردد

برخی از فعالیتهای اقتصادی شده که ممکن است
نتوانند مجدد فعالیتهایشان را شــروع کنند .نظم

رخ م ـیدهــد و بــا کــاهــش تــرا کــم جمعیتی ،بالطبع

اقتصادی و مناسبات اقتصادی و ملی و بینالمللی به

مقابله بــا یــک بــحــران بــهــداشــتــی و بــحــرانــی که

بزهکاریها کاهش مییابد و گــزارشهــا هــم همین

هم خورده است .سازمان بهداشت جهانی گزارشی را

سالمت عمومی را به خطر میاندازد ،به معنای این

را نشان مـیدهــد .در جــرائــم مرتبط بــا فعالیتهای

بهطور مشترک با سازمان ملل متحد در همین چند

نیست که ما هر کاری را در هر شرایطی بتوانیم انجام
ً
دهیم .اتفاقا یک بخش یادداشتهای روزنامهها و

شغلی ،شرکتی ،روابــط کارگری ،کارفرمایی ،به علت

روز اخیر منتشر کــرد کــه در آنجا بهصراحت از خطر

تعطیلی کارگاهها و کارخانهها و عدم فعالیت یا کندی

قحطی در جهان سخن گفت .بسیاری از کشورها

مطبوعات در فضای مــجــازی در ایــن چند روز رصد

فعالیت ،طبیعی است که کاهش بزهکاری خواهیم

واردکننده مواد غذایی هستند ،هنگام ایجاد اخالل

رفتار مردم در مقابل این بحران و رفتار حکومتها در

داشت .نزاعهای خیابانی کاهش پیدا میکند؛ البته

در رفتوآمد کشتیها و حملونقل بینالمللی و امور

این بحران بــوده اســت .فرض کنید بــرای حفظ جان

من از منبعی شنیدم که میگفت در یکی از استانها،

تجاری ،بهاحتمال زیاد این کشورها با قحطی مواجه

شهروندان خویش محموله ماسک را برداشتهاند یا

بــرعــکــس ،عــل ـیرغــم ب ــودن در دوره قــرنــطــیــنــه ،نــزاع

میشوند .بیخود نیست در برخی کشورها برای خرید

اسمش را هر چه میخواهیم بگذاریم .اینها نشان

خیابانی افزایش یافته بود و استدال لهایی برای این

کاالهای ضروری به فروشگاهها هجوم میآورند؛ این

میدهد که در چنین بحرانی هر کاری میتوانید انجام

داشت که نمیخواهم ورود کنم.

نشاندهنده شنیده شدن صداهای قحطی احتمالی

همه کشورها ضرورت دارد.
قوانین و مقررات کشور ما در حــوزه بهداشت و

قوانینی داریــم و سالمت عمومی تا چه حد میتواند
آزادیهای فردی را محدود کند.

دهید و بگویید این شهروند مقدم بر آن پناهجو است.

در ایران در مدت کوتاه دربــاره کاهش یا افزایش

در پارهای از نقاط جهان است.

