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Abstract

With the emergence of global crises and threats, the need to rethink and reformulate

the groundbreaking achievements of the humanities, especially transcendental and

divine readings, becomes apparent in many ways. Consequences of natural disasters

and infectious diseases such as Covid-19 on social life and human needs have given

rise to a rethinking of Western philosophical foundations and their implications for

realms such as modern Western law. Critical approach to the position and function

of the technical and experimental sciences - which derives from Western modernity

and is based on the principles of humanist philosophy and crystallized in the fields

of Western humanities - is the task of the critical humanities. Citizens' biological

and psychological security rights are the responsibility of governments, and the

modern Western legal system was challenged by Corona based on the philosophy of

humanism and the consequences of an autonomous legal system based on

independent legal norms in support of spirituality and law. The values of the liberal-

democratic legal system, including the states' commitment to freedom and the

maximum rights of citizens, were distorted, and the manifestations of securityism,

restriction of public freedoms, and legal populism in the West revealed the hidden

identity of the Western political-legal system. This article, in a descriptive-analytical

studies, after describing some manifestations of the violation of liberalism in the
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legal strategy of Western countries in curbing delinquency and victimization due to

changes in crime style in life in the condition of corona pandemic, explores the

hypothesis that the legal shortcomings of some Western countries in managing the

challenge Corona delinquency stems from the domination of utilitarian liberalism

over the Western humanities, and the condition for overcoming the current state of

the humanities in the Third World is to examine the shortcomings of the Western

humanities and to promote intercultural understanding.

Keywords: Humanist, criminal law, legal modernism, Western criminal policy,

criminality, pandemy.
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چکیده
بنديِ دسـتاوردهاي  بازاندیشی و بازصورتضرورت هاي جهانی،و تهدیدهابحرانبا پیداییِ 

گونـاگونی  هـاي اسـتعالیی و الهـی، از جهـات     ویـژه خـوانش  بـه انسـانی علـوم راهگشاي 
بـر  19- وویـد هـاي واگیـري همچـون ک   بالیاي طبیعی و بیماريسنجیپیامدشود.میآشکار

، زمینه تأمل دوباره بر مبانی فلسفی غرب و پیامـدهاي آن  زندگی اجتماعی و نیازهاي انسانی
نقادانـه بـه جایگـاه و    بر قلمروهایی مانند حقوق مدرن غربی را فراهم نموده است. رویکـرد 

که برآمده از مدرنیتـه غربـی و مبتنـی بـر اصـول فلسـفه       –عملکرد علوم تکنیکی و تجربی
انســانیِعلــوموظیفــه- هــاي علــوم انســانی غربــی اســتاومانیسـتی و متبلــور در ســاحت 

هاست و نظام حقـوقی  . حقوق امنیت زیستی و روانی شهروندان، تکلیف دولتاستانتقادي
بنیـاد فـارغ از   دمـدار و حـق  مدرن غربی، بر پایه فلسفه اومانیسم و تبعات نظـام حقـوقی خو  

هنجارگذاري حقوقی در حمایت از معنویت و شریعت، توسط کرونا به چالش کشیده شـد.  
هاي نقـض لیبرالیسـم در   تحلیلی، پس از توصیف برخی جلوه- این مقاله، به روش توصیفی

دیدگی ناشی از تغییـر سـبک جـرایم    برد حقوقی کشورهاي غربی در مهار بزهکاري و بزهراه
هاي حقوقی برخی کشـورهاي غربـی   کاود که نارساییدر زندگی کرونایی، این فرضیه را می

گـرا بـر   در مدیریت چالش بزهکاري در عصر کرونـا ناشـی از حاکمیـت لیبرالیسـمِ منفعـت     
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انسانی غربی است و شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سـوم، تفطـن   علوم
فرهنگی است.  ربی و ارتقاي فهمِ میانهاي علوم انسانی غدر کاستی

حقوق کیفـري اومانیسـت، نقـد مدرنیسـم حقـوقی، سیاسـت جنـایی غربـی،         ها:دواژهیکل
.کاري در پاندمیبزه

مقدمه. 1
فلسـفی، همـه   - اجتمـاعی ویروسی به وضـعیت نمـادینِ  فقط بحران کرونا از وضعیتگذار 

جامعه تجـددزده و نمادهـا   مدرن را متاثر نموده، زیست انسانِ مدرن و شبههاي جهانساحت
. را به چالش کشیده اسـت گراییي مبتنی بر منفعتشدهعرفی/شدهها و فرهنگ شهريو آیین

و انسـانی پدیـد آورده  علـوم یِ برابر حقانیت، ضرورت و بایسـتگ درکرونا آزمون سهمگینی
عنویـت را بـه بوتـه نقـد     و مهاي مـادي منظومـه معرفتـیِ چیرگـی علـم بـر اخـالق       ارزش

است.  کشانده
شناسـانه و  هـاي شـناخت  تنه بنیـان یک19- شناختی، پاندمی کوویداز منظر مبانی معرفت

ب را از جهـات متعــددي از جملــه  هــاي زیرسـاخت نظــم حقــوقی اومانیسـتی غــر  شـالوده 
ر را بـه بوتـه نقـد کشـید؛    مـدا گـرا و منفعـت  اندیشی و نادرستیِ فلسفه حقـوقی مـادي  مرگ
ي حـق و  بازگشت و احیاي معنویت در سایه بحران کرونا موجب بازاندیشی در دوگانهچه،

ــت   ــت معنوی ــا خــدا و اهمی ــف و رابطــه انســان ب ــیتکلی ــاقضگرای ــذتجوییِ و تن ــاي ل ه
شد. معنابخشی به رنج زندگی از گذر تعالی درك دینی، زمینـه گسـترش سـطح و    جهانیاین

یافتـه بـه تمـام    مانیسـمِ رسـوخ  انسـان مـدرن و مبـانی او   گـیِ عمق نقدها علیه پارادایم سوژه
مندي زنـدگی  زمین را فراهم نمود و غایتهاي علوم انسانی از جمله حقوق در مغربعرصه

اي چـون  انسان را بازاثبات کرد و وادادگی انسان معاصر در غربت غربی و تنهایی او در بلیـه 
یِ برآمده از اومانیسمِ سکوالر، بـه رخ کشـید.   ویژه از رهگذر نقد نظام حقوقرا به19- کووید

بنیاداندیشـی و  ق بـه شـکل حـق   گـرا را کـه در سـاحت حقـو    کرونا، عقالنیت ابزاريِ فایـده 
بنـدي فرهنگـی و   ستیزيِ انسان در نظم حقوقی غربی نمود یافته است و اسیر صورتتکلیف

اسـت در بعـد   - سـکوالریزه سـتیِ  دموکراسـیِ کاپیتالی نظـام لیبـرال  –تمدنیِ عصـر معاصـر   
گریـزي، و بازگشـت بـه    شناسیِ افزایش جرایم، خشونت خانگی، نافرمانی مدنی، قانونعلت

ــد ســرکوب مــدرن  - » وضــع طبیعــیِ هــابزي« ــراي بازتولی کــه توجیهــات ماکیاولیســتی ب
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سـتیزِ، سالمندسـتیز،   هـاي مـردم  عمومی و مهندسی اجتمـاعی مـردم در سیاسـتگذاري   افکار
هـاي ایـن   اخالقـی هایی همچون دولت ترامپ، نقد کرد و بـی و نژادپرست دولتستیزاقلیت

ها و تناقضات حقوقیِ آن به تصویر کشید.  پارادایم سیاسی را از مجراي ضعف
ها و هنجارهـاي مبنـاي   روند تحقق وانهادگیِ خودبنیاد بشر بر پایه تحوالت ادراك ارزش

نه تنها ایدئالیسـم اسـتعالیی   - ماندهی آن استمتولی سا» حقوق«که –نظم زندگی اجتماعی 
اي یافتـه هـاي نوکـانتی و سوسیالیسـتیِ تحـول    کانتی و ایدئالیسم هگلی را در قالـب جریـان  

شناسیِ نوینِ منتقد چیرگی روابط قدرت بر حقیقت زبـان  چون مکتب فرانکفورت و زبانهم
هاي دانش حقـوق  ون گرایشبه مثابه اندیشه تقویت کرد، بلکه در قلمروهاي خاصتري همچ

ي حقــوقی نیــز گشــت و اینــک ي فلســفی بــر مدرنیتــهنیــز منشــأ نقــد اثرگــذاري مدرنیتــه
هـاي  هاي حقـوقی دولـت  هاي نوپدید معطوف به نقد سیاستهاي فراوان و گفتمانپژوهش

را خلق نموده است.  19- غربی در رفتار با مردم در پاندمی کووید
ــا بــازنگري رادیکــال در . گــذاري را موجــب شــدهــاي سیاســتبرخــی ســاحتکرون

هاي حقوقیِ برخی کشورهاي غربی در ادوار مختلف مهار کرونا، از این حیث که بـا  سیاست
هـاي  هـاي غربـی بـر آزادي   توجیه قرنطینه سراسري موجب تشـدید تسـلط برخـی دولـت    

هـا شـد و   یـت اجتماعی و سوءاستفاده از این شرایط براي تهدید و تحدید حقوق انسـانی اقل 
هاي انسانی در رفتار با پناهجویان و حتی شـهروندانِ غیراصـیل (مهـاجر)    سبب نقض حداقل

داري و ارائه گزینشی خدمات درمانیِ حیاتی و و تشدید شکاف طبقـاتی در جامعـه سـرمایه   
مبنا بـراي نقـض   هاي مالیِ بیغرب و نقض حق سالمتی بسیاري از زندانیان و إعمال جریمه

د، مـورد نقـد حقوقـدانان واقـع     مـاژور موجـب شـ   در موارد بعضا موجـه و فـورس  قرنطینه 
هاي مغایر با اخالق پزشـکی  است. تخصیص گزینشیِ خدمات پزشکی حیاتی با مالكگشته

هـاي  بازنگري رادیکال در برخـی سـاحت  باري از و حقوق بشر، نمونه کوچک و البته اسف
دههـا میلیـون   ویـژه بیمـۀ بیکـاري    اعی و بـه اجتمـ هبیمو نبودشدموجبگذاري راسیاست

نه ایاالت متحده و نه اغلب کشـورهاي اروپـاي غربـی و مرکـزي، در     نشان داد که آمریکایی 
بـه  میتی به رهاسـازي سـالمندانِ مبتال  نیستند و حتی عالئمی از تمایل حاک» دولت رفاه«عمل 

شد.  هاي خدمات بیمه دولتی دیده کروناي حاد به منظور کاهش هزینه
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کـاري،  هـاي بـزه  نه به تغییـر امیـال، اهـداف و شـیوه    شناسااي جرمنگره.2
19- گیريِ کوویدهمهپیدر

همگان توسـط  طرد اجتماعیِوجه ساختاريِشناسیِ اجتماعی، دیدهشناسی و بزهاز منظر جرم
اي رانشـده اجتمـاعیِ تجربـه  طـرديِ ها براي پیشگیري از انتشار ویـروس کرونـا، هـم   دولت
را به جهـت  اعتماد اجتماعی آورده که نه تنها موجب تضعیف حوزه عمومی شده، بلکه پدید

تضعیف نموده و مجال بسیار وسیعی به مجرمان مـالی بـراي سـرقت    کنترل اجتماعیکاهش
نشـده داده  ها دائما پارك در خیابان و کوچه، و دیگر اموال، حفاظتهاي بسته، ماشیناز مغازه

دیـدگیِ ناشـی از   دیدگی مـالی را بـه تـرس از بـزه    یِ بزهکارانه، ترس از بزهدهو این جوالن
هـاي خودقرنطینـه افـزوده اسـت. برخـی      بار تحمل اعضاي خانواده در خانـه افزایش کسالت

قـاپی و نـزاع   بـانی ماننـد کیـف   ویـژه جـرایم ناشـی از ازدحـام خیا    به–هاي بزهکاري گونه
مگیري یافتـه و در مقابـل، سـرقت از امـاکن     در مقیاس جهانی کـاهش چشـ  –جمعی دسته

مللـی کـاال و انسـان بـه دلیـل      التجاري و اداري و جرایم علیه امـوال دولـت و قاچـاق بـین    
ها و کاهش نظارت بسیاري از کشورها بر مرزهـاي زمینـی و   هاي اقتصادي وخیم ملتبحران

ران نیـز تغییـرات   ي بزهکـا آبی افزایش یافته و صور ارتکاب و الگوهاي کنشـگري مجرمانـه  
قابل توجهی در انعطاف بـا تغییـرات اجتمـاعی ناشـی از بحـران کرونـا و حـداکثر اسـتفاده         

مجرمانه از قرنطینه گسترده جهانی داشته است.  
بر قاچـاق  19- در مطالعه تأثیر محدودیت سفر و تردد و فعالیت اقتصادي ناشی از کووید

شدید این پدیده بر استیفاي حقـوق انسـانی قربانیـان    ن، باید به تأثیرات بالقوه اانسان و مهاجر
گـذاري در ایجـاد اشـتغال و بهبـود     تـوان بـا سـرمایه   نیز توجه کرد. این تأثیرات شدید را می

هـم در کشـورهاي در حـال توسـعه     یافتـه و  شرایط اقتصـادي، هـم در کشـورهاي توسـعه    
داد.کاهش

ارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملـل  از سال گذشته دائما به دفتر مببسیاري از کشورها 
)UNODCیافتـه جنـایی ماننـد    سـازمان هـاي هـا از فعالیـت  که تروریسـت اند) گزارش کرده

ــاق ــاجران، آدم قاچ ــاق مه ــان، قاچ ــاج انس ــراي ب ــایی ب ــدر  رب ــواد مخ ــاق م ــري و قاچ گی
هـا  هـایی را بـراي تروریسـت   تهـا و فرصـ  چـالش 19- گیري کوویدهمه. شوندمیمندبهره

ــد. ازیــکمــیفــراهم ــا مصــون نیســتند طــرف، تروریســتکن ــر ویــروس کرون هــا در براب
)Abrams, چنـین  گـذاري اجتمـاعی و هـم   . تعطیلی، قرنطینه و سایر اقدامات فاصـله )1 :2020
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هـاي بسـیاري از عملیـات تروریسـتی، از حرکـت عوامـل داخلـی و        ترس از سرایت، جنبه
ــا مالکیــت وســایل نقلیــه،  هیــزات را مهــار خواهــد کــرد. اســلحه و تجفرامــرزي گرفتــه ت

سـرعت  عنوان یـک دشـمن نامتناسـب، بـه    ها به دلیل ماهیت خود بهدیگر، تروریستازسوي
اي پیشــبرد اهــداف خــود ثبــاتی بــرشــوند و از شــرایط عــدم اطمینــان و بــیســازگار مــی

هـا  فعالیتهاي متعددي را براي گسترش و انطباق گیري فرصتکنند. این همهمیبرداريبهره
هاي جامع و همکاري بیش از گذشته براي مقابله بـا ایـن   پاسخ. دهدها ارائه میبه تروریست

سیاسـت جنـایی   هـا را بـراي   مجموعه جدیدي از چالش19- مورد الزم است. بحران کووید
هـاي ایجادشـده   پـذیري کند، زیرا مجرمان به دنبـال سوءاسـتفاده از آسـیب   یجاد میکشورها ا

د.ها و تغییر الگوهاي سفر هستنرنطینهدلیل قبه
کنـد اقـدامات معطـوف بـه     دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد توصیه می

اقـدامات ایـن کـه مـواقعی درباید مستمراً رصد و پـایش شـوند.  19- گویی به کوویدپاسخ
انسـان تـأثیر   اچـاق  ققربانیـان قبیـل ازپـذیر آسـیب هـاي گـروه بـر عامدانـه غیـر صورتبه

گذارند، الزم است اقدامات اصالحی و ترمیمی مناسب براي تأمین نیازهـاي خـاص   میمنفی
دسترسـی بـه عـدالت بایـد تضـمین گـردد      ؛ همچنـان کـه   هـا انجـام گیـرد   گونـه گـروه  این

)ttps://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-

SoM-TiP-web3.pdf.(
را عادالنـه ضـایی  قفراینـدهاي بهدسترسیتواندمیفناوريازاستفادهامکان،صورتدر

و ضـمن شناسـایی الگوهـاي    مأموران انتظامی باید هشیار باشـند . از دیگر سو، تسهیل نماید
جدید و نوظهور جرم، اقدامات خود را با ایـن الگوهـا سـازگار کننـد تـا قاچاقچیـان انسـان        

، بدون مواجـه شـدن بـا تعقیـب و     19- نتوانند با استفاده از شرایط همه گیري بیماري کووید
سـانند.  هاي پیچیده ارتکاب، به نتیجـه بر جرایم را در صور نوین رکن مادي و شیوهمجازات، 

بـر واردهفشـار و19- کوویـد شـیوع پـی دراقتصـادي رشدکاهشبینیزیرا با وجود پیش
و کاالهـاي ممنوعـه (اعضـاي بنـد     کشورها باید به حمایت از مبارزه با قاچاق انسانبودجه،

تــدابیر و ادامــه دهنــدانســان، مــواد مخــدر و روانگــردان، اســلحه، نفــایس ملــی، دارو و...) 
ي در وضع کنونی و تا آینـده را افزایی از ارتکاب این جرایمجهت سختیگیري وضعی پیش

تطبیق دهند.  19- مدت دوام شیوع کوویدچندان کوتاهنه
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وتحلیل اطالعات مسافران پرواز، همچنین همـراه بـا   ویژه با تجزیهتقویت امنیت مرزها به
ي کل جامعـه در مقابلـه   بهبود مدیریت زندان براي جلوگیري از تندروي و توسعه رویکردها

تـدابیر مناسـبی بـراي بـازتوانی سیاسـت جنـایی کشـورها در مهـار         گرایـی شـدید،  با افراط
روز شوند تا تعـاریف دقیقـی از   توانند بههاي قانونی ملی میدر آینده چارچوباند. تروریسم

د توانـد بـه سـمت همـاهنگی عـدالت کیفـري و ایجـا       تروریسم ارائه دهند. منابع بیشتر مـی 
آوري مـدارك  یس آگـاهی و جمـع  واحدهاي تخصصی و همچنین بـا تمرکـز بیشـتر بـر پلـ     

د.  شوهدایت
این واقعیت که تأمین مسیرهاي مهاجرتی ایمن و متعارف بـراي مهـاجرین و پناهنـدگان    

کشی و قاچاق انسان را خنثـی سـازد، یکـی    بر جرم، خشونت، بهره19- می تواند آثار کووید
19- هاي ترمیم اقتصـادي و اجتمـاعی در گـذار از بحـران کوویـد     رنامهاز عناصر کلیدي در ب

هاي اجتماعی و عدالت اقتصادي و سیاسـت جنـایی   نظامقاچاق انسان نتیجه شکست است.
حقـوق آنهـا در چـارچوب قـوانین     پذیرترین اقشـار و تضـمین  در حمایت از آسیبکیفري
متحمــل مشــقت و مجــازات راري،پــذیر نبایــد در شــرایط اضــطاســت. افــراد آســیبملــی

ي ارزشمند، همچنان در زمره اخالقیاتی است کـه یـاراي تفـوق    و این آموزهگردندمضاعف
ورهاي مبـــدأ و مقصـــد مهـــاجرت بــر فرمالیســـمِ پوزیتیوســـتیِ حقـــوق کیفـــري کشـــ 

گـرا  کشورهاي مبدأ که عموما داراي حقوق کیفريِ سزاده و سیاست جنايِ امنیـت (خصوصا
ند) را نیافته است.  خواه هستو تمامیت

در نظام حقوقی غربی که فردگرا و مبتنی بر کمینگیِ تعهدات خانوادگی و عـدم تکلیـف   
ازخـانواده اعضـاء اعضاي خانواده به انجام هرگونه تعهداتی در قبال یکـدیگر اسـت، دوري  

زنـدانیان بازگشتجهت پیگیري از مبتالکردن و مبتالشدن، عدمبهشدن آنهاتنهاودیگریک
خارجـه اتبـاع رویـه بـی وروداحتمالخشن، ناامنی،هايبزهکاريانجاموزندانبهشدهآزاد

بـا تمـاس وبرخـورد عـدم برمبنیقرارگرفتن مأمورینتأثیرتحتومرزيمباديازغیرمجاز
نبـود سـایه درخـدمات وکاالهـا برخیقیمتافسارگریختهبیماري، رشدشیوعدلیلبهاتباع

تأمین، همه و همه موجب تضعیف حـوزه عمـومی و رشـد    زنجیرهبهلطمهومستمرنظارت
بـومِ انسـانِ فردگـرا،    زیسـت –هاي وسیعی از اروپـا و آمریکـا   دیدگی در بخشترس از بزه
موجـب  19- شده است. در مجمـوع، پانـدمی کوویـد   - گریز استبنیاد و تکلیفلیبرال، حق

شده است و ممکن است این بحـران منجـر بـه    –در غرب ویژه به–بحران سیاست جنایی 
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تحدید روزافـزون  ،مدل اقتدارگراي فراگیر سیاست جنایی شود که نتیجه آنبخشِمشروعیت
ي مدعی رعایـت حـداکثريِ حقـوق بشـر و     هاهاي فردي و افزایش خودکامگی دولتآزادي
.  خواهد بودهاي فرديآزادي

گذاري مهـار در ایـدئولوژي   شکالت سیاسترشد جرائم با شیوع کرونا؛ م. 3
حقوقی لیبرال

بینی و مبـانی فکـري مشـخص    نحوه مقابله هر حکومتی با این ویروس، بر اساس نوع جهان
خـود، پاسـخ متفـاوتی بـه ایـن      آن نظام سیاسی بوده کـه بـه اقتضـاي خصوصـیات جامعـه     

جامعه به جـرم و کنتـرل   واکنشه نحو). وانگهی، 93: 1399د (اخوان و نعمتی، داده انبحران
هـاي سیاسـی اسـت و همـاره     اجتماعی جرم تا حدود زیادي مرتبط با مفاهیم و ایـدئولوژي 

گرا، اقتدارگراي فراگیر، آنارشیسـت،  کار، مساواتتفکر نظام سیاسی حاکم (لیبرالیسم، محافظه
هـاي  آزاديهمقابله با جـرم و کنتـرل آن و تعیـین محـدود    هانتگریسم، فمینیسم و...) بر نحو

فردي و قلمرو مداخالت حکومت تاثیر بسزایی دارد و اصوالً مبـانی ایـدئولوژیک در تعیـین    
کننـده بـوده و در تضـییق و توسـیع     دهنـده و تعیـین  اقدام حقوق کیفري جهتهمسیر و نحو

).  93: 1396د. (سلطانفر و همکاران، باشقلمرو حقوق کیفري موثر می
ایـن نـوع ایــدئولوژي   ایـدئولوژي حقـوقی،   هــا از تعریـف تـرین  طبـق یکـی از مناسـب   

هـا و  هـا، ایـده  اي از گـزاره چارچوب نظري کـه محتـواي آن را، مجموعـه   «است از عبارت
اي عقلی (عقل متـافیزیکی یـا   دهد؛ این محتوا داراي پایهحقوق شکل میهرویکردهایی دربار

اسـت و طـرح نظـم اجتمـاعی ـ      عقل تجربی) و روشی علمی (علم قیاسی یا علم استقرایی) 
و هـدف قاعـدة حقـوقی تـأثیر     کند و بر سـه رکـن مبنـا، منبـع    حقوقی متفاوت را دنبال می

حقـوقی، تفسـیر   هحـل مسـئل  هیدئولوژي، بر موضوعاتی چـون شـیو  . همچنین اداردمستقیم
پیشـگیري از وقـوع جـرم و طـرق جبـران خسـارت       هحقوقی، استدالل قضایی، نحـو هقاعد

یدئولوژي حاکم بر استدالل حقـوقی، از طریـق مبنـاي ایـدئولوژیک اعتبـار      . استتأثیرگذار ا
حقـوقی و  هدولت و.... بر منبـع قاعـد  ه الهی، وجدان عمومی، ارادهحقوقی اعم از ارادهقاعد

هـا  و کثـرت ایـدئولوژي  اسـت به این ترتیب، بر چگونگی و نوع استدالل حقوقی تأثیرگذار 
داشته است (آرایـی و  حقوقی و کثرت استدالل حقوقی را در پی هکثرت مبناهاي اعتبار قاعد

گـذاري  همانـا جـزء و تـابع سیاسـت    سیاست جنـایی ). در این راستا، 577: 1398همکاران، 
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تلفیقی از سیاسـتگذاري عمـومی   همانادر رویکرد فرانوگرایانهحقوقی است. سیاست جنایی
ش بشري در پی پیشگیري و مـدیریت  هاي نوین داناساس دادهو سیاست جنایی است که بر

هـاي  ها و حذف عوامل مؤثر از وقوع پدیـده آید تا از طریق اصالح روشبار برمیوقایع زیان
). 119: 1399(شـاملو،  اجتماعی که ظرفیت تبدیل به پدیدة جنایی را دارد، جلـوگیري نمایـد  

گـذاري  سیاسـت هاي اشتباه یا عـدم در موضوع سالمت و بهداشت عمومی نیز سیاستگذاري
بـه  یک سرزمین خاص و دورافتاده، منجربهینه و یا عدم نظارت کافی بر عملکردها، حتی در 

گردید.19- برانداز مثل شیوع ویروس کوویدیک دغدغه و حتی بحران جهانی و امنیت
هاي اجتماعی با خسارات انسـانی و اجتمـاعی فـراوان مثـل سـیل، طوفـان،       وقوع بحران

کـه  19- آور مثل کوویـد هاي مرگسوزي و به ویژه ظهور اپیدمیآتشایی، تغییرات آب و هو
در مکتـب  » خـرد ارتبـاطی  «فیلسوف شهیر آلمانی و مبدع نظریه –هابرماس یورگن به تعبیر 

»جهل انسان را بر او نمایان ساخت«- فرانکفورت 
)https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-

interview13642491.htmlداري جدي بر نظام اخالقی و نظام اجتماعی و منطـق علمـی   ). هش
ها و ابزارهـاي موجـود در   ها، هدفر روششود که تجدید نظر دجامعۀ بشري محسوب می

). Mangiarotti, S., and Others, 2020. (کنـد را اقتضا مـی هاي اجتماعیکشف و تحلیل پدیده
مبانی نظري حاکم بر سیاست جنایی فرانوگرایانه و نظریۀ آشوب که لـزوم شـناخت   وانگهی، 

دهـد، نقـدي جـدي بـر     قرار میکامل از کلیه وجوه و ابعاد هر پدیدة اجتماعی را مورد تذکر 
داند.آور نیستند، وارد میمحوري که یقینرویکردهاي ریسک

، )Chaos Theory(یا نظریۀ آشـوب ) Butterfly Wings Theory(بر اساس تئوري بال پروانه
عملکرد نظام پزشکی دنیا و کلیۀ بازیگران عرصۀ سالمت و بهداشت فقط جزئی از یـک  

اجتماعی و عمـومی اسـت و توفیـق یـا عـدم توفیـق آن را       هايسیاست کالن در حوزه
.تـوان بـه درسـتی بیـان نمـود     هاي مـرتبط نمـی  بدون لحاظ جمیع عناصر در کلیه مؤلفه

).  139: 1399(شاملو، 

هـاي  ۀ تضمین حق سـالمت و آزادي نهاي پدیدآمده در زمیو چالش19- پاندمی کویدبا 
گیري کیفـري، ضـرورت شناسـایی    زدارندگی و توانبنیادین زندانیان، بازپروري بزهکاران، با

ها و همچنین بازنگري سیاست جنایی اهمیـت یافتـه اسـت. از    چاره براي کنارگذاري چالش
هاي کیفـري مناسـب   این رو، سیاستگذاران جنایی باید به شناسایی کیفرهاي فناورانه، سیاست
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هـاي عـدالت   اي حفظ هـدف هاي مناسب برهاي اضطراري و در واقع ایجاد زمینهبا وضعیت
ــدان در ر ــري و زن ــاکیف ــت  وی ــن واقعی ــا ای ــري ب ــع بش ــد رویی جوام ــادرت ورزن ــا مب . ه

ـ     ). در مقیاس وسیع277: 1399(نیازپور، گسـترش  ا تر از حـد مشـکالت مـدیریت زنـدان، ب
هـاي متعـددي   و خطر گستردة سرایت آن، اجراي انواع مجازات با چالش19- کوویدپاندمی

روي کیفـر  هـاي پـیش  ترین چالشمثالً رکود اقتصادي برآمده از آن از مهمهمراه شده است. 
جزاي نقدي است. به هر روي، شماري از محکومان به ایـن مجـازات، فعالیـت اقتصـادي و    

ناپـذیر  اند و در نتیجـه پرداخت جزاي نقدي براي آنان امکـان درآمد متعارف را از دست داده
.  شده است

مذکور اجراي زندان را نیز با چالش روبه رو سـاخته اسـت؛ زیـرا    عالوه بر این، ویروس 
هـایی  گذاري اجتمـاعی و کـاهش جمعیـت در محـیط    ضرورت اجراي تدابیر ناظر به فاصله

هاي مربـوط بـه مهـار ایـن     اي از اقداممانند زندان که در اجراناشدن این کیفر نسبت بـه دسته
مرخصی به زنـدانیان  اعطايها یا ایر مجازاتبیماري است بزهکاران از رهگذر استفاده از س

بازدارنــدگی کیفــري تأثیرگــذار در فراینــد بــازپروري مجرمــان و و در واقــع ایجــاد چــالش
، افتـاده زنـدان بزهکاران بـه يبراي پیشگیري از شیوع این بیماري سیاست رهاسازت. اسبوده

؛ سیاسـتی  شـود اتخاذ میرویه به تأسیسات ارفاقی کیفرزدایی و قضازدایی از طریق توسل بی
ها، به هزار توي سیاست جنـایی و وجـوه متعـدد و    جز به پیشگیري از شیوع کرونا در زندان

کنـد. تضـعیف فـراوان و    پیامدهاي آن توجهی ندارد و نظم سیاست جنایی را قطعا مختل می
ها است.  ماعی، تنها یکی از این چالشفوريِ بازدارندگی کیفري و دفاع اجت

کشـورها بودجـه، برواردهفشارو19- کوویدشیوعپیدراقتصاديرشدوجود کاهشبا
و مخـدر مـواد انسان،بدنممنوعه (اعضايکاالهايوانسانقاچاقبامبارزهبه حمایت ازباید

جهـت وضـعی پیشـگیري تـدابیر ودهنـد و...) ادامـه داروملـی، نفایساسلحه،گردان،روان
دواممـدت کوتـاه چنـدان نهيآیندهتاووضع کنونیدرراجرایماینارتکابازافزاییسختی
)  62: 1399دهند. (خاقانی اصفهانی، تطبیق19- کوویدشیوع

در رأس آنهـا، بحـران فقـر و بیکـاري     –هاي مترتب بـر آن  کرونا و بحرانشدت بحران
سـت کـه   ا. این در حـالی بسیار شدید استو آمریکادر اروپا- بزهکاريمنجر به رشد انواع 
د و میـزان  نظیر قادر شد تا شـیوع ایـن ویـروس را تحـت کنتـرل در آور     چین با اقتداري کم

کــارایی سیســتم سیاســی خــود را بــه رخ جهانیــان بکشــد. مــدل چینــی مــدلی اســت کــه  
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که مبتنـی بـر نقـش حـداقلیِ    است ها دموکراسیاست و درست در مقابل لیبرالمحوردولت
–. تحوالت اخیر حـاکی از ناکـارایی ایـن مـدل     ندستههاي فردي دولت و محوریت آزادي

کشـورهاي اینکـه . اسـت اخیـر قرننیمبحرانترینبزرگبامواجههدر–دموکراسیلیبرال
از شـان نهـاي اقتـدارگراتر هسـتند   ی پس از دیگري در حال روي آوردن به دولتیکلیبرال

نقـدهاي  کرونا اورزي دارد. سیاست جهـانی پسـ  این نوع سیاستهاي شدیدپدیداريِ ضعف
و –نظم لیبرالـی حـاکم بـر سیاسـت     تري بر اندیشه و ساختارهاي تر و ضربات مهلکجدي

آورد.  وارد می–حقوق کیفريِ پیرو رژیم سیاسی مترتب بر نظام
بر این باور هسـتند کـه نظـم جهـانی     م سیاسی علونظران قریب به اتفاق صاحبحال که 
نظـم  و )1399(ر.ك. بـه: ابراهیمـی کیـاپی و پارسـانیا،     گیـري اسـت  حال شکلجدیدي در

است و این پاندمی توانسته نقدهاي بنیادینی بـه  بحراننتوان از پاسخ به اینفلسفی نئولیبرالی 
وفلسـفی هـاي شـاخص ،»رخداد«یکيمثابهبهنئولیبرال وارد کند وفلسفی–نظام سیاسی

نمایــد، پیامــدهاي بــا چــالش اخالقــی و ناکارآمــدي مواجــه رانئولیبرالیســمنظــامسیاســی
سیاسی بر نظام حقوقی، موجب تسري مشکالت لیبرالیسم غربـی بـر کنتـرل مشـکالت     نظام

ها گردیده است.  حقوقی آن
ي زش و معالجـه کسـب و کـار و آمـو   وقرنطینه اجبـاري، اعمـال محـدودیت در تـردد    

رونديِدر تقابـل بـا حقـوق شـه    یاقـدامات هاي لیبرال، جوامع غربی توسط دولتاجباري در 
هـاي  نظـام مانند حق آزادي رفت و آمـد، حفـظ حـریم خصوصـی و ... قـرار دارد.      يدیگر

هـایی کـه در وظـایف    با توجـه بـه اولویـت   –ها و... ها، شهرداريدولت–حکمرانی غربی 
کننـد.  را با اتخاذ تدابیري متفاوت رفـع مـی  اجتماعین تقابل و تضاد حقوق خویش دارند، ای

ي اعمال حق بـر بهداشـت عمـومی در    نظریاتی در خصوص شیوهمنتقدان لیبرالیسم، با طرح
، هـاي برگرفتـه از مراعـات حقـوق شـهروندي     ي عـدم پاسـخگویی روش  شهرها با مالحظه

لیبـرال شـهروندي   بر سالمتی و سایر حقوق حقتنظیم هاي فلسفه سیاسی لیبرال درتعارض
اده از سـبک زنـدگی لیبـرال را    اند و رشد فراوان جرایم ناشی از سوءاسـتف را برجسته ساخته

اند.  ها قرار دادهنقد و مناقشه علیه دولتمورد
تحدید حق آگـاهی و دسترسـی بـه اطالعـات، دریافـت ناکـافی و ناعادالنـه تجهیـزات         

ض سیسـتماتیک حـق حیـات و حـق بـر سـالمت، تهدیـد امنیـت         بهداشتی و درمانی و نقـ 
اقتصادي، کرامت انسانی، آزادي و حریم شخصـی شـهروندان بـه واسـطه فقـدان مـدیریت       
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چنـین  ها و کاستی در واکنش به موقع نسبت بـه پانـدمی و هـم   ها یا نقصان زیرساختدولت
ر بـه پیـدایی و تشـدید    ، هـر یـک منجـ   سوءاستفاده از اختیارات برخاسته از شرایط استثنایی

هـا  هاي رشد ارتکاب جرایمی همچون سوءاستفاده از اختیارات دولتی، سرقت از مغـازه زمینه
هـاي  شده، قاچـاق انسـان، جـرایم پزشـکی و... شـده اسـت. پـژوهش       هاي تعطیلو شرکت

هـاي حقـوق بشــر و   چـالش ) پیرامـون 1399سـانه (ماننـد: عباسـی و همکــاران،    شناآسـیب 
هاي اقدام متناسب با شرایط ضـروري، التـزام   مؤلفه،رایط خاص شیوع کروناشهروندي در ش

بودن راهکارهـا، رفـع تبعـیض و جلـب مشـارکت شـهروندان در       به حاکمیت قانون، موقتی
ها پیرامـون تضـییع   نگرانیکاهشجهت هاو برخی برنامههاي ملی پیشگیري از کرونا، برنامه

انـد امـا همچنـان نـرخ     را پیشنهاد کردهمصادیق حقوق بشر در فرایند مواجهه با بحران کرونا 
از حیث تـأاثیر لیبرالیسـم   –بسیار زیاد و غیر قابل توجیه 19- کاري از آغاز پاندمی کوویدبزه

–شـی از پانـدمی   هاي ضعیف کنترل پانـدمی و کنتـرل جـرایم نا   در اتخاذ و اجراي سیاست
است.  

ق گرایـی حقـو  پیامد ناسازگاري عقالنیت ابزاري بشرِ خودبنیـاد بـا ارزش  . 4
کیفري، بر رشد جرایم در پاندمی

که با موضوعاتی چـون اسـتفاده از علـم و    » عقل ابزاري«مدرنیته داراي دو وجه اصلی است؛ 
تیـک مـرتبط اسـت؛ و    غیردموکراتکنولوژي براي کنتـرل اجتمـاعی بـه روش غیراخالقـی و    

که دربرگیرنده هنر و فلسفه و علوم اجتماعیِ پساپوزیتیویستی اسـت  » انتقادي/ ارتباطیعقل«
» حکومـت عقـل  «حضـور دارد. امـا   » اندیشه انتقادي«و به طور کلی هر معرفتی که زیر چتر 

ـ  داد. مدرنیته با سویهاش را میاي نبود که مدرنیته وعدههمان آزادي زار خـود را  ي عقالنـیِ اب
آورد ها که اخالق و تعهد و مسئولیت را پـیش مـی  هاي عقالنی ارزشمعرفی کرد، نه با جنبه

ایمـان روشـنگران بـه    محوري و گرایی، علم). ناقدان روشنگري به عینی32: 1387(احمدي، 
گـري،  ایـن ناقـدان، خـود از روشـن    اینجاست کـه تمـامی  اند، اما نکتهخرد همانا بسیار تاخته

اند: باور به اندیشه نقّادانه.  وهري را به ارث بردهگ
بر خالف عقالنیت ابزاري که متکی بر رابطه ذهن و عین است، عقالنیت ارتبـاطیِ مـورد   

بـه عنـوان مبنـاي نظریـه     –فیلسوف شهیر معاصـر آلمـانی   –هابرماس طرح توسط یورگن 
را کـه  » فلسـفه آگـاهی  «ود اغلـب  هابرماس در آثار اخیر خشود.اجتماعی انتقادي عرضه می
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االذهـانی  اندیشد در مقابل مفهـوم تعامـل بـین   منتج از ذهن منفردي است که درباره جهان می
هابرماس در رویکردش به زبان و در تحلـیلش از اصـول کلـی    دهد. چیزي که به نظرقرار می

بـه  هاي معطوفشهاي معطوف به نیل به تفاهم در مقابل کنشود، اولویت کنشبیان ثابت می
)40: 1388کنترل یا دستکاري اشیاء و دیگر کارگزاران اجتماعی در جهان است. (هوالب، 

ایمان به سوژه (ذهن فاعل شناسـا)، بـاور   مدرنیته، دو چیز را همپاي یکدیگر به پیش برد:
انـد؛ نـه عظمـت انسـانی بـاقی مانـد و نـه آن        به خرد. هر دو ناتوانی خـویش را نشـان داده  

دادند. به همین خاطر همه منتقدان مدرنیتـه از جملـه نیچـه،    زات که به عقلش نسبت میمعج
باوري برآمدنـد و بـه نبـرد بـا خردبـاوريِ      ها، درصدد انکار سوژههابرماس و پسامدرنفوکو،

دو فیلسـوف  –). تئودور آدورنـو و مـاکس هورکهـایمر    19: 1386مدرن پرداختند (نوذري، 
» گــريدیالکتیــک روشــن«در کتــاب مشــهور خــود –انکفــورت شــهیر مکتــب انتقــادي فر

ایـن  اسـت. » هـاي حاضـر  سرچشـمه بحـران  «این نکته نهفته است کـه خردبـاوري،   معتقدند
بینی نشده به بـار آورد کـه   خردباوري که از رنسانس تا روشنگري شکل گرفت، نتایجی پیش

حاق برد. به همین جهت بود کـه  به جنبه ابزاري انجامید و سالمت تعامل بشر عقالنی را به م
هربرت مارکوزه، مفهوم عقالنیت مورد نظر ماکس وِبِر را مفهـومی صـوري دانسـت کـه بـه      

–» صـنعت فرهنـگ  «–عقالنیت صوري منجر شده است. هربرت مارکوزه در کتـاب خـود   
این عرصه معرفتی را آشکار کرد.  نابودي فرهنگ در پی حاکمیت مدرنیته بر

بـودن نظـام معرفتـی،    انگارانـه گیر کرونا بیش از تزلـزل  نیسـت  جهانگیري ویروسهمه
را آشـکار سـاخت و نشـان داد    وجـوديِ انسـان غربـی   - ارزشی، نهـادي و موقـف معنـایی   

گیـري  گرایی، اخالق، نظم اجتماعی و حقوق بشر سکوالر چگونه یکباره در تندباد همهانسان
شـده کـه   وجوديِ انسانِ لیبرالیزه- موقف معنایی).174: 1399کرونا به تزلزل افتاد (رمضانی، 

در غربت غربی عقالنیت خودبنیاد ابزاري وانهاده و دورافتاده از شـروق نـور ایمـان، دیـن و     
عقل قدسی مقام کرده است، موقف انسانی است که شاهد رنجوريِ نظـام حقـوقی غربـی از    

ي لیبرال است.  مصائب مدرنیته
اعـالم کـرد   29/1/2021در اي کشور فرانسه با انتشار بیانیـه دفتر اطالعات و آمار وزارت

گیـري ویـروس کرونـا کـه دو بـار سـبب وضـع        ناشی از همـه » شرایط ویژه و استثنایی«که 
مـوارد  موجـب شـده  شـد 2020هـا در سـال   مقررات قرنطینه عمومی و سـایر محـدودیت  

براي سومین سال متـوالی افـزایش   کرونا جنسی و خشونت خانگی تحت تاثیر شرایط تجاوز
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تجـاوز جنسـی و خشـونت خـانگی در     بر اساس این گزارش نرخ ارتکـاب بـه   یابد. داشته 
. دهـد درصـد افـزایش نشـان مـی    9و 11سـال قبـل از آن بـه ترتیـب     نسبت به 2020سال

)https://per.euronews.com/2021/01/29/france-quarantine-has-increased-the-number-of-

cases-of-rape-and-domestic-violence(
یـا ها اي دارند از حضور در امکان عمومی مثل دادگاهدر عصر کرونا مردم ترس و واهمه

ورفـت عقـب هـا، درگیـري نـرخ کـاهش ایـن جلـوه دالیـل ازیکـی بساچهها؛کالنتري
بـا وجـود   جامعـه  بهداشـتی شـرایط ازترسعلتبهکهباشدايدیدهبزهمردمنشینیعقب

که مورد ضرب و شتم قـرار گرفتنـد تـرجیح دادنـد از شـکایت صـرف نظـر کننـد و بـه          آن
. بنابراین این عدم پیگیري مردم در مفهوم رقـم  )91: 2020(محمد، دادگستري مراجعه نکنند

دیده دارد اما به هر دلیـل  شود، یعنی جرمی که واقع شده، بزهکار و بزهسیاه جرم گنجانده می
شـود کـه در مفهـوم    ر شکایت صورت گیرد به نتیجه قضایی منتج نمیاگیاشودنمیتعقیب 

افزایش خشونت علیه پرستاران و کودکـان و سـالمندان و   .گیردرقم خاکستري جرم قرار می
هاي لیبـرالِ مبتنـی بـر عـدم مداخلـه      هاي خانگی، در پرتو سیاستهاي تنها در قرنطینهاقلیت

و توصیه به آنها به ماندن در خانه رخ داده است؛ زیرا فردگرایـیِ  دولت در امور زندگی مردم
دفـاعی  دیدگانِ مناسب و کـم معطوف به تغییر سبک زندگی اجتماعی به فردي، افراد را به بزه

کند.  براي بزهکاران تبدیل می
هاي سیاسیِ لیبرال که سیاست نظـام سـالمت در آنهـا بـراي مهـار کرونـا همانـا        در نظام

هـاي خـانگی و تشـدید فردیـت و تنهـاییِ شـهروندان اسـت، بـا إعمـال          بـر قرنطینـه  مبتنی
فرصتی ایجـاد داده و ساختارهايروزمره را تغییرفعالیتالگوهاياجتماعی،هايمحدودیت

در کشـورهاي غربـی رخ داده اسـت.    جرایم تغییرات، تغییر در نرخدر اثر ایناست که ده کر
عمـومی در مـورد   ضـرورت آگـاهی  )1400صـفاري و همکـاران،   ي پژوهشـگران ( هایافته

لـزوم  بیمـاري، - آزاري در دوره شیوعویژه کودكبهخانگی،هايخشونتانواعخطرافزایش
هـاي  اجتماعی به درخواسـت ایمن اورژانسوپاسخگویی مؤثرترآموزش چگونگیتقویت

نمودن امکانـات بـراي   فراهمانگی،خهايخشونتتشویق به گزارش انواعخشونت خانگی،
بـرخط، اجتماعیکمکاندازي خدماتراهآزاري،کودكخانگی وتر خشونتسریعگزارش

توانمنـد در اجتمـاع را   نـاظرین جایگزینشکالشاد و افزایش اَتلویزیونیهايساخت برنامه
داده است.  تأکید قرارمورد
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هـا، در  سیسـتم سیاسـت و در رأس آنهـا دولـت    سیستم قـانون بـا حمایـت خـرده    خرده
بخــش مــردم خــود، در چــارچوب اصــل خــودترمیمی و ارچوب عملکردهــاي انتظــامهــچ

ها با فضاي حـال و آینـده   هایی براي انطباق کنشخودارجاعی، به ایجاد قوانین جدید و رویه
ي جـدي از  هـا ). کرونا چالش69: 1399آبادي، آبادي و باقري دولتپرداختند (شفیعی سیف

جنس نابرابري، فرایندهاي شغلی، دینی، آموزشـی و علمـی، مشـکالت اجتمـاعی و تعامـل      
هـاي سیاسـی غربـی بـر     انسانی و در رأس آنها بحران بزهکاري ایجاد نموده و اصـرار نظـام  

تداوم مدل لیبرال و نه مدل رفاه یا حتی مدل کنشـگريِ حـداکثريِ دولـت، موجـب تشـدید      
جمله بحران وفور بزهکاري شده است.  هاي تبعی از بحران

گیرينتیجه. 5
بـالتبع ضـرورت   در حـال تغییـر روابـط اجتمـاعی و     ايبا شتاب فزاینـده 19- یدوکوپاندمی
منفـیِ پنهـان و   گیري، پیامدهايهمهدر سراسر جهان است. این بخشی به نظام حقوقیتحول
هر زندگی بخش عظیمی از آدمیـان هاي سپساحتبر مدیديهايطی دههنئولیبرالیسم پیداي 

توانـد  گذاري صحیح در این شرایط بحرانی مـی نحوه سیاستشک، را بازتاب داده است. بی
کـاهش دهـد.   جمله بزهکـاري هاي فراگیر این بیماري ازاز دامنه آسیببه میزان چشمگیري

از فقر و بیکاري بـر  جمله ایجاد فشار اقتصادي متأثر ازهاي گوناگونیشیوهنظام نئولیبرال به 
و هـر نظـام سیاسـی لیبـرال     –در غرب بزهکاري تشدید بحراناقشار مختلفی از جامعه، بر 

گرایانـه بـا تـأمین و تضـمین امنیـت      است. الگوهاي رفـاه آثار سوء به جا گذاشته–دیگري 
شـرایط  بزهکـاري شـهروندان در  دیـدگی و  بـزه زیست شهروندان به نحوي در پیشگیري از 

گذاري اقتصـادي  تغییر رویه سیاستظرفیت بسزایی دارد. هاي روانیفشار اقتصادي و آسیب
و تـأمین نیازهـاي   حمایـت تقویـت موجـب سوي الگوي رفاهاز نئولیبرال بهخود ها دولت

خصوصاً خشونت خانگی، قاچاق انسـان، سـرقت از   –ها و جرایمکژروياساسی و کاهش
هـاي  ونت علیه سالمندان و کودکان و عدم شکایت بخاطر محـدودیت شده، خشاماکنِ تعطیل

گردد.  می–اجتماعی 
ــ نارســایی ی در مــدیریت چــالش بزهکــاري در هــاي حقــوقی برخــی کشــورهاي غرب

شـرط  گـرا بـر علـوم انسـانی غربـی اسـت و       کرونا ناشی از حاکمیت لیبرالیسمِ منفعتعصر
هاي علوم انسـانی غربـی،   م، تفطن در کاستیبر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوغلبه
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هاي سیاسی، و جـایگزینی  ایدئولوژيتالش در راه مواجهه انتقادي و خالقانه با آن و فارغ از 
پژوهانه باید توجه داشـت  فرهنگی است. آیندهخرَِد ارتباطی با خرَد ابزاري و ارتقاي فهمِ میان

و حکمرانـی نقش دولت در حکیمگرا و تملیهايتشدید عواطف و جنبشپساکرونا، که در
، امنیـت ملـی  و داراي جنبـه  زمره امور حـاکمیتی حوزه سالمت و بهداشت عمومی به اعاده 
افزایـیِ یمحـدودکردن گـردش آزاد افـراد و کاالهـا و سـخت     پـذیر اسـت.  بینـی ي پیشآینده

مصـرّانه  وم، امکـان تـدا  شـدن مرزهـا از رونـد جهـانی   پاسداشـت هاي مهـاجرتی و  سیاست
داشت و تعدیل خواهد گشت؛ این خود مسـتقیماً موجـب توسـیع مجـال و فـرص      نخواهد

منـد و  نظـام . نـابرابريِ کاران به گسترش دامنه و شدت جرایم ارتکابی خود خواهـد شـد  بزه
تشـدید احسـاس و واقعیـت نقـض     آمیز برخـی از بشـر بـر برخـی دیگـر و     ترجیح تبعیض

هاي بهداشتی مـی توانـد   مراقبتتضعیفدي و اجتماعی و در ساختارهاي اقتصابشر حقوق
امنیت داخلی دولت ها را با چالش روبرو سازد. همچنین، ویروس کرونـا ضـربه جـدي بـر     

نـد وارد سـاخته و بـه مــا    جهـانی سـازي اقتصـادي کـه شـیوع تهدیـدات را تسـریع مـی ک        
و دولـت حـداقلی   شود که سیاست هاي جهانی برخالف آموزه هاي نئولیبرالیسـم مییادآور

.باید اصالح شود
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