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The widespread disease of COVID-19
is rapidly changing social relations and
economic prospects around the world. This
disease has exposed the toxic effects of the
neoliberal system, which has dominated all
aspects of our societies.
Now is the time to ask what kind of
political-economic system can prevent the
recurrence of harmful results? Certainly,
the right policy in these critical situations
can reduce the scope of the pervasive harms
of this disease to some extent, including
poverty, unemployment and, consequently,
crimes in the near and distant future.Studies
show that the neoliberal system influences
a variety of crimes in a variety of ways,
including the economic pressures of poverty
and unemployment on different sections of
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A Criminological Approach to the Challenges of ...

society. However, welfare models are more effective in preventing the
crime of citizens by providing and ensuring the security of citizens'
lives. As the prevalence of the COVID-19 virus increases social harm,
governments need to change their economic policy toward welfare to
adopt a supportive approach to controlling social consequences.
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بیماری همهگیر کووید  19بهسرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و
چشمانداز اقتصادی در سراسر جهان است .این بیماری اثرات سمی
سیستم نئولیبرالیسم را که مدتزمانی طوالنی بر تمام جنبههای جوامع
ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است.
اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام
سیاسی ـ اقتصادی میتواند از تکرار نتایج آسیبزا پیشگیری ب ه عمل
میآورد؟ یقین ًا نحوه سیاستگذاری صحیح در این شرایط بحرانی
میتواند تا حدودی از دامنه آسیبهای فراگیر این بیماری ازجمله فقر،
بیکاری و نتیجت ًا بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد.
ن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله
مطالعات بیانگر آ 
ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه،
بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است .این درحالیاستکه الگوهای
رفاهگرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان بهنحوی در
کپی رایت و مجوز دسترسی آزاد:

کپیرایــت مقالــه در مجلــه پژوهشــهای حقوقــی نــزد نویســنده (هــا) حفــظ مــی شــود .کلیــه مقاالتــی
کــه در مجلــه پژوهشــهای حقوقــی منتشــر مــی شــوند بــا دسترســی آزاد هســتند .مقــاالت تحــت شــرایط
مجــوز  Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0منتشــر مــی شــوند
کــه اجــازه اســتفاده ،توزیــع و تولیــد مثــل در هــر رســانه ای را مــی دهــد ،بــه شــرط آنکــه بــه مقاله اســتناد
شــود .جهــت اطالعــات بیشــتر میتوانیــد بــه صفحــه سیاس ـتهای دسترســی آزاد نشــریه مراجعــه کنیــد.
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پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیتهای آسیبزا مؤثرتر عمل میکنند .در شرایطی که شیوع
ویروس کووید  19آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد ،ضروری است حکومتها با تغییر رویه
سیاستگذاری اقتصادی خود بهسوی الگوی رفاه ،رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ
کنند.
کلیدواژهها:

نئولیبرالیسم ،الگوی رفاه ،جرمشناسی ،بزهکاری.
حامی مالی:
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مقدمه
شیوع ویروس کووید  19آثار بسزایی بر چرخه اقتصاد ،سیاست و نتیجت ًا زیست افراد در سراسر
جهان خواهد داشت .ازجمله پیامدهای منفی و قابلتوجه این بیماری ،مشکالت وسیع اقتصادی،
محدودیتهای مسافرتی ،بسته شدن کارخانهها و همچنین آسیب به بسیاری از مشاغل خدماتی
است .شیوع ویروس باعث شده تا اقدامات زیادی برای مهار آن انجام شود که درنهایت اثرات
اقتصادی بزرگی را بهدنبال دارد .نتیجت ًا ویروس از سه مجرای عرضه (اختالل شدید در زنجیره تأمین
1

جهانی ،بسته شدن کارخانهها و تأثیر بر بسیاری از فعالیتهای خدماتی) ،تقاضا (کاهش مسافرتهای
تجاری و گردشگری ،کاهش خدمات آموزشی و  )...و اطمینان (عدماطمینان منجر به کاهش یا وقفه در
استفاده از کاالها و خدمات و کاهش سرمایهگذاری خارجی میگردد) بر اقتصاد تأثیر گذاشته که نتیجه
آن افزایش فقر و بیکاری در برخی کشورهای جهان خواهد بود.
رویکرد دولتها در مواجهه با این بحران به گونه یکسانی نبوده است ،برخی از دولتها سعی در
حفظ جایگاه اقتصادی خود فارغ از توجه به زیست شهروندان و معضالت آتی آنها داشته و برخی
در خالف این جهت با سرمایهگذاری بیشتر بر بخش بهداشت و سالمت و همچنین تأمین حداقلی
شهروندان بهدنبال پیشگیری از آسیبهای مضاعف اقتصادی و اجتماعی برای مردم هستند.
دولت نئولیبرال که سابق ًا با ویژگیهای منحصربهفرد خود ازجمله حذف هزینههای عمومی،
مقرراتزدایی ،خصوصیسازی ،بازار آزاد و  ...عم ً
ال منجر به افزایش میزان آسیبهای اجتماعی
از قبیل فقر ،بیکاری و گسست پیوندهای خانوادگی شده بود ،در مواجهه با این بیماری نیز همواره
به گسترش میزان آسیبها دامن خواهد زد؛ این درحالیاستکه دولت رفاه با سیاستهای حمایتی
خود از قبیل برنامههای تأمین اجتماعی ،حمایت از اقشار آسیبدیده در نظام سرمایهداری ،حمایت از
شهروندانی که در این بحران شغل خود را ازدستدادهاند ،حمایت از سالمندان و سایر سیاستهای
حمایتگر خود سعی در گذار از بحران با کمترین آسیبها را دارد .آسیبهای ناشی از رویکرد حداقلی
بهویژه فقر و بیکاری بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان بزهکاری در جامعه اثرگذار است و اگر
تالشی جهت تغییر رویکرد سیاسی دراینزمینه صورت نگیرد با تشدید آسیبهای ناشی از کووید 19
در آیندهای نهچندان دور با جوامع نابهنجار و افسارگسیختهای روبهرو خواهیم شد که در آن هرگونه
کنترل جرم غیرممکن مینماید.
به جهت اهمیت موضوع آنچه در این پژوهش مدنظر قرار میگیرد آثاری است که شیوع این
بیماری متعاقب از یک نوع خاص از نظام اقتصادی سیاسی (دولت حداقلی) بر میزان جرایم در پی
خواهد داشت؛ بنابراین در سه گفتار ابتدا اصول اقتصادی و اجتماعی دولت نئولیبرال را برشمرده
سپس به آسیبهای ناشی از این رویکرد میپردازیم و النهایه پیوند میان گزارههای آسیبزای رویکرد
نئولیبرالیسم را با نرخ جرایم شرح خواهیم داد.
1. COVID-19
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 -1سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت نئولیبرال
اصطالح «نئولیبرالیسم» از دو مفهوم «نئو» به معنای جدید و «لیبرال» به معنای عاری از مداخله
دولت تشکیل شده است .آغازگر اندیشه لیبرالیسم آدام اسمیت 2است که در اواسط دهه  ،1770از
3
نقش حداقلی دولت در امور اقتصادی با هدف شکوفایی اقتصاد حمایت میکرد.
لیبرالها مداخله دولت در حوزه سیاستگذاری اجتماعي را نپذیرفته و آن را موجب متزلزل شدن
انضباط بازار ،محدود شدن بخش خصوصي ،نادیده گرفتن حق انتخاب مصرفکننده ،ایجاد فرهنگ
وابستگي ،محدود شدن فضاي آزادي فرد و حق تصمیمگیری و تضعیف مسئولیت مشترك میدانند؛
5
لذا مدل لیبرال ،پسماندي 4و مبتنيبر بازار است.
تفکر اقتصاد لیبرال تقریب ًا  200سال حکمفرما بود و بهطور موقت در دهه  1930توسط اقتصاد
کینزی 6جایگزین شد .در دهه  ،1970لیبرالیسم مجدداً با شعار مقرراتزدایی ،خصوصیسازی و حذف
7
مداخالت دولت در اقتصاد بازار ،با نام نئولیبرالیسم از سر گرفته شد.
نئولیبرالها بر این اندیشهاند که حکومتها بیش از آنکه حالل مشکالت اقتصادی باشند ،خود
عامل اصلی این مشکالت بهشمار میآیند .فریدمن 8که بزرگترین منتقد اقتصاد کینزی و مخالف
مداخله دولت برای کاهش بیکاری و اشتغالزایی است بیان میدارد که دولت توان تأثیرگذاری بر
نرخ طبیعی بیکاری موجود را ندارد و تالشهایی که برای ریشهکن کردن بیکاری با استفاده از
9
تکنیکهای کینزی بهکار میبرند صرف ًا به وخیم شدن مشکالت اقتصادی خواهد انجامید.
در این نوع از دولت جامعه به افراد اتمیزهشدهای فرو کاسته میشود که در گستره یک بازار جهانی
2. Adam Smith
3. Eleanor Horton. “Neoliberalism and the Australian healthcare system (factory).” In Proceedings of
the 2007 Conference of the Philosophy of Education Society of Australasia (Australasia: Philosophy of
Education Society of Australasia, 2007(, 2.

 ،)Residual( .4در مدل پسماندي ،تأمین رفاه اجتماعي برعهدة خانواده ،خیریهها و بازار است و دولت ،تنها زماني
در حوزه سیاستگذاری اجتماعي مداخله میکند که خدمات بخش غیردولتي براي پوشش دادن گروههای فقیر ناکافي
است .در این مدل ،مداخله دولت عامل تضعیف آزادیهای فردي ،تضعیف نظام سنتي و طبیعي رفاه ،کاهش انگیزه کار،
توزیع ناکارآمد منابع ،تضعیف مسئولیتپذیری اجتماعي و تشدید مشکالت اجتماعي شناخته میشود و ازاینرو ،مداخله
دولت ازطریق طراحي تورهاي ایمني براي گروههای آسیبپذیر و بهصورت محدود صورت میگیرد .رفاه دولتي بهشدت
گزینشي ،با مزایاي اندك و مبتنيبر آزمون استطاعت مالي و بهطور عمده با نوعي انگ زنی همراه است .نظام رفاهي
آمریکا از این مدل تبعیت میکند.
 .5سعید وصالی و رضا امیدی« ،سیاستگذاری اجتماعی :زمینهها و رویکردها» ،فصلنامه برنامهریزی و بودجه ،)1393(1
.185
6. Keynesian Economics
7. Horton, (op. cit.), 2.
8. Milton Friedman

 .9اعظم عدالتجو و یاسر حسنزاده« ،بررسی تأثیر مبانی نظری در مداخله دولت در عرصههای اقتصادی»( .مقاله ارائه
شده در اولین همایش ملی اقتصاد خالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب.)1395/12/22 ،
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در پی به حداکثر رساندن سود شخصی خود و دستیابی به مطلوبترین کاالی مصرفی هستند .این
امر اینگونه توجیه میشود که تحصیل سود افراد در آخراالمر به منافع جمع کمک میرساند .در ادامه
بهاختصار مهمترین اصول نئولیبرالیسم را برمیشماریم:
 )1قانون بازار :نئولیبرالیسم بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تأکید دارد؛ چراکه برای مبادله
مبتنیبر بازار بهعنوان یک نظام اخالقی که بهخودیخود میتواند راهنمای همه کنشهای انسان
باشد و جایگزین تمام باورهای اخالقی پیشین شود ،ارزش قائل است.
 )2قطع هزینههای عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبتهای بهداشتی:
نئولیبرالیسم دولت را نوعی تلقی از فشار و عدمآزادی میداند و معتقد است که جمعگرایی
خالقیت فردی را محدود و عزتنفس و مناعت طبع را تضعیف و سست میکند .تئولیبرالها
دولتی با اختیارات محدود را «دولت مبتنیبر حقوق» و دولتی با کارکردهای محدود را «دولت
حداقلی» مینامد.
 ) 3مقرراتزدایی :این اصل شامل کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش
میدهد ،همچون قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار میگردد.
 ) ۴خصوصیسازی :این اصل دربرگیرنده فروش شرکتهای دولتی ،کاالها و خدمات به
سرمایهگذاران خصوصی هست .این مورد شامل بانکها ،صنایع کلیدی ،راهآهن ،عوارض
بزرگراهها ،برق ،مدارس ،بیمارستانها و حتی آب آشامیدنی نیز میگردد.
 )۵حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» و جایگزینی آن با «مسئولیت فردی» :این اصل به
معنای ا ِعمال فشار بر فقیرترین مردم جامعه برای یافتن راهی توسط خودشان برای تأمین مراقبت
بهداشتی ،آموزش و امنیت اجتماعی و سایر نیازهای اجتماعیشان و سپس مقصر دانستن آنها در
صورت شکست و معرفی آنها بهعنوان ناکارآمد میباشد .نئولیبرالیسم معتقد است با به حداکثر
رساندن دامنه دستاوردهای ناشی از معامالت مبتنیبر بازار و افزایش تعداد این معامالت ،خیر
اجتماع به حداکثر خواهد رسید.

 -2آسیبهای اجتماعی ناشی از شیوه عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت
نئولیبرال از منظر جرمشناسی
سیستم اقتصادی سرمایهداری ،درحالیکه مزایای کثیری برای بخشهایی از جوامع بهوجود آورده،
همواره به طیف وسیعی از شهروندان نیز آسیب وارد کرده است .شکل نئولیبرال سرمایهداری به هر
دو صورت ک ّمی و کیفی از انواع دیگر دولتها مضرتر است؛ چراکه در قبال سیاستهای آسیبزای
خود تمایل چندانی به پیشگیری از آسیبها و یا کاهش تأثیر آنها ازطریق ارائه طیف گستردهای از
سیاستها و شبکههای پشتیبانی ندارد 10.طیف آسیبهایی که از سیاست نئولیبرال حاصل میشود
←10. Paddy Hillyard, and Steve Tombs. “Beyond criminology”, Beyond criminology: Taking harm
seriously 13(2004), 44.
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بسیار متنوع و گسترده است .در این پژوهش ما مختصراً فقر ،بیکاری و تضعیف نظام بهداشتی را
بهعنوان سه پیامد از میان دهها آسیب ناشی از این رویکرد اقتصادی ـ سیاسی ،موردِبررسی قرار
میدهیم و در ادامه به ارتباط این پیامدها با افزایش نرخ جرایم میپردازیم.
 - 1-2بیکاری و فقر ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت نئولیبرال:
دولت نئولیبرال به طرق مختلفی از مسیر سیاستهای اتخاذی خود ،شهروندان را در مسیر فقر و
بیکاری قرار میدهد .فقر و بیکاری در دولت نئولیبرال میتواند ناشی از قطع هزینههای عمومی،
خصوصیسازی و یا قواعد بازار آزاد باشد .در ادامه نشان میدهیم که چگونه هریک از این اصول
بنیادین سیاست نئولیبرال به فقر و بیکاری افراد جامعه منتج شده و این آسیب چگونه بر افزایش نرخ
جرایم اثرگذار است.
 -1-1-2قطع هزینه و نفع عمومی:

نئولیبرالیسم بهعنوان یک رویکرد اقتصادی در راستای پاسخ به بحران مالی «دولت رفاه کینزی»
ظهور کرد .بحران کاهش سرعت انباشت سرمایه ،افزایش تورم و کسری بودجه ملی در آغاز دهه
 1970دولتها را مجبور به ا ِعمال سیاستها و برنامههایی کرد که هزینههای دولت و سیاستهای
پولی آن را کاهش میداد 11.دراینراستا برای پذیرش اجتماعی نئولیبرالیسم ،سیاستمداران و کارشناسان
اقتصادی با حربۀ رسانه و شعارهایی از قبیل« :دولت رفاه جیب دولت را خالی میکند لذا ما دیگر
نمیتوانیم دولت رفاه را تحمل کنیم»« ،اگر اقتصاد خوب کار کند ،وضعیت همه بهتر میشود» یا
«توسعه اقتصادی باعث ایجاد شغل میشود» افکار عمومی را به سمت موردِنظر خود جهتدهی
کردند .ساخت و تداوم کلیشههایی از قبیل سوءاستفاده فقرا از دولت رفاه ،تعصبات شدیدی را در افکار
عمومی ایجاد کرد و بر اساس این شعارکه «همه معمار ثروت (بخت) خود هستند» ،فقر در تفکر
عموم بهعنوان بحرانی خودساخته و یك مجازات عادالنه برای عدمتالش فردی در نظر گرفته شد.
در پرتو این شعارها دولتها هیچگونه مسئولیت اجتماعی ندارند ،بیکاری گسترده و گرسنگی بهعنوان
عوارض جانبی یک بازار آزاد پذیرفته میشود و تنها مسئولیت اجتماعی کارآفرینان مسئولیت سود
سهامداران است .این نوع اندیشه منجر به آن میشود که افراد بیکار ،بیخانمان ،پناهجویان و غیره
به حاشیه رانده شوند و سوءظن از مقصرین واقعی منحرف گردد .نتیجت ًا درحالیکه بزهدیدگان بزهکار
میشوند ،بیکاران ،بیخانمانها و دریافتکنندگان رفاه مسئول جیب خالی عمومی شناخته میشوند،
فرارهای مالیاتی چندمیلیاردی سیاستمداران و مدیران به بوته فراموشی سپردهشده و حقوق کار و
حقوق اجتماعی (حمایت از کارگران اخراج شده ،مزایای بیکاری ،تداوم حقوق در صورت بیماری)
بهعنوان حفظ اموال عمومی مو ِردانتقاد قرار میگیرند .در این نوع از دولت مفهوم اصالحات که با
برنامه قبلی با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی ،فرصتهای بهتر تحصیلی و شبکه تأمین اجتماعی
11. Simon Clarke, “The neoliberal theory of society”, Neoliberalism: A critical reader 50(2005), 8.
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همراه بود ،اکنون مترادف کاهش خدمات اجتماعی قرار میگیرد.
این درحالیاستکه دولتهای رفاه تمایل دارند تالش بیشتری برای اطمینان از مراقبتهای
بهداشتی ،آموزش عمومی ،پرداختهای بازنشستگی و محافظت از شهروندان خود در برابر عوامل
بیرونی (بهعنوانمثال بیکاری) اقتصاد بازار انجام دهند .آنها همچنین بهطور فعال بهدنبال کاهش
نابرابری درآمدی هستند که معمو ًال با فقر ،سالمت و بزهکاری در میان شهروندان در ارتباط است.
توجه به این نکته مهم است که هیچ دولتی نمیتواند شرایط نامطلوب را بهطور کامل از بین ببرد،
اما دولتهای رفاه تمایل دارند تا برای محافظت از شهروندان با فراهم آوردن موانع در برابر این
مشکالت اقتصادی و با تأثیرگذاری بر بهزیستی افراد ،عملکردی مثبت داشته باشند 13.دراینخصوص
دولت رفاه اساس ًا سازماندهی کمکهای اجتماعی و نیز اجرای برنامههای تأمین اجتماعی را برعهده
دارد 14.این برنامهها در جامعه مدرن برحسب پیدایش برخی نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید
اهمیت پیدا کرده است و انجام آنها اغلب به دلیل پرهزینه بودن و فقدان سود تجاری و درنتیجه
عدمعالقهمندی سرمایهگذاری خصوصی به فعالیت دراینزمینه از دولت انتظار میرود .در رویکرد کلی
تأمین اجتماعی داللتی کموبیش مشابه به کمکهای اجتماعی دارد و مراد از آن کلیه سیاستهای
اجتماعی و برنامههایی است که با پرداخت پول و ارائه خدمات و بیمههای اجتماعی و تأمین خدمات
درمانی رایگان یا کمهزینه ،مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری ،پیری ،بیماری و
ازکارافتادگی و تأمین معاش افراد خانواده پس از مرگ سرپرست حمایت میکند.
بنابراین برخالف دولت نئولیبرال ،در دولت رفاه ترتیبات ساختاري و نظاممندی وجود دارد که در
آن افراد عالوهبر تأمین معاش خود ،تأمین نیازهاي فرزندان و سالمندان را نیز دنبال میکنند .در این
نوع از دولت مفهوم نظام رفاهي از رابطه میان مجموعهای از حقوق و وظایف ،شکل میگیرد 15.این
نوع از احساس مسئولیت در قبال اشخاص آسیبدیده اجتماعی مانع از گسترش پدیدههایی همچون
فقر و بیکاری و آسیبهای متعاقب آن میشود.
12

 -2-1-2بازار آزاد

تجارت آزاد به معنای آزادی انتقال جهانی کاال ،خدمات و سرمایه است .قوانینی که برای حمایت از
کارکنان و محیطزیست وضع میشوند ،در نگاه نئولیبرالیسم بهعنوان موانعی برای سرمایهگذاری و
محدودیت آزادی برای کارآفرینان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین این اصل حاکی از مقرراتزدایی
و کاهش قوانینی همچون استانداردهای اجتماعی و زیستمحیطی است که مانع از تجارت آزاد
میشوند؛ اما مقرراتزدایی به معنای چشمپوشی کامل از مداخالت دولت نیست .دولت باید بهعنوان

12. Christian Stark, “The Neoliberal Ideology, Its Contradictions, The Consequences And Challenges
For Social Work”, Ljetopis Socijalnog Rada/Annual of Social Work 25).2018), 195.
13. Adam Okulicz-Kozaryn, Oscar Holmes IV and Derek R. Avery. “The subjective well-being political
paradox: Happy welfare states and unhappy liberals”, Journal of Applied Psychology 99)2014), 2.

 .14عدالتجو و حسنزاده ،پیشین.
 .15وصالی و امیدی ،پیشین.190 ،
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ابزاری برای منافع اقتصادی خصوصی عمل کند تا شرایط الزم برای تمرکز بازار آزاد بر حمایت از
رقابت اقتصادی و استفاده از سرمایه سودآور را تضمین کند.
در واقعیت امر اصطالح آزادی مطابق با آموزه خاص نئولیبرالیسم ،آزادی کارآفرینان برای
بهرهبرداری از کارگران ،کسب سود گزاف و بدون عملکرد مناسب برای جامعه و استفاده از
پیشرفتهای تکنولوژی صرف ًا برای سودآوری و نه برای رفاه جامعه است .در این مفهوم نئولیبرالیسم
را میتوان آزادی «گرگها» برای تعقیب «مرغهای آزاد» در یک باغ نامید.
آنچه اینجا الزم به یادآوری است این است که گرچه نفس بازار آزاد میتواند آسیبهای گستردهای
به همراه داشته باشد اما این واقعیت قابلانکار نیست که این اصالح درواقع پوستۀ ظاهری تئوری
نئولیبرالیسم را تشکیل میدهد؛ اما آنچه در واقعیت رخ میدهد این است که واقعیت بازار تحت
تأثیر بسیاری از عوامل دیگری ازجمله تبلیغات و ایجاد نیازهای مصنوعی یا بهاصطالح منسوخ
16
برنامهریزیشده است که با اندیشه نئولیبرال در خصوص بازار آزاد مغایرت دارد.
درحالیکه تجارت آزاد باعث پیشرفت و رونق پیشرفتهترین تولیدکنندگان میشود ،این امر به
کسانی که قادر به رقابت نیستند بحرانهای دورهای را تحمیل میکند که در آن تولیدکنندگان
کمقدرت ورشکسته شده ،تودههای مردم از کار اخراج میشوند و تولیدکنندگان کوچک برای نجات
خود و دریافت اعتبار به بانکداران مراجعه میکنند؛ درحالیکه بانک منابع خود را صرف شرکتهای
قدرتمند میکند .این درحالیاستکه از منظر اقتصاددانان سیاسی لیبرال ،بحرانهای دورهای و
ورشکستگی بخشی از عملکرد سالم بازار است 17.عالوهبر موارد مذکور ،بازار کار یا تغییر تقاضا باعث
از بین رفتن مشاغل ،کاهش ارزش مهارتها ،کاهش دامنه مشاغل غیررسمی یا محدودیت دسترسی
به اعتبار یا بازار و غیره میشود .از جنبهای دیگر ،بازار آزاد میتواند شامل روشهای ناخوشایندی در
تولید کاالها یا (خوداشتغالی) و اشکال تحقیرآمیز کار ،مانند کار کودکان یا کار قراردادی ،باشد که
معمو ًال با بهرهوری کم ،درآمد پایین و استانداردهای زندگی نادرست همراه است .درمجموع ،گسترش
18
روابط بازار میتواند بهطور همزمان ثروت ،فقر و محرومیت اجتماعی را بهدنبال داشته باشد.
غایت «اقتصاد بازار» یک «جامعه بازار» خواهد بود .میان «اقتصاد بازار» و «جامعه بازار» باید
تمایز قائل شد .همه جوامع برای تخصیص کاالها و خدمات از مکانیسمهای بازار استفاده میکنند؛
اما «جامعه بازار» در کل یک مقوله متفاوت است .منظور از جامعه بازار ،جامعهای است که در آن
دستیابی به منافع شخصی ،نه صرف ًا مکانیسمی که میتواند برای تحقق اهداف اقتصادی مقاطع
خاص استفاده شود بلکه اصلی برای سازماندهی همه زمینههای زندگی اجتماعی قرار میگیرد .در
یک جامعه بازار ،سازمانهای اجتماعی یا نهادی فرسوده میشوند و یا تابعی از سودهای شخصی
قرار میگیرند .در این جامعه منابع معیشتی ،حمایت اجتماعی ،ارزش فرهنگی و حتی هویت شخصی
16. Stark, op. cit., 46.
17. Clarke, op. cit., 1.
18. Alfredo Saad Filho, “Social policy beyond neoliberalism: from conditional cash transfers to propoor growth” Journal of Poverty Alleviation and International Development 7)2016), 6.
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بهطور فزایندهای تضعیف یا نابود میشود بهطوریکه افراد ،خانوادهها و جوامع بیشازپیش به آنچه
ما بازار آزاد مینامیم وابسته میشوند ،تا حدی که نهتنها پاسخ نیازهای مادی بلکه نیازهای انسانی
فرهنگی ،روانشناختی را نیز با توسل به فرهنگ بازار پاسخ میدهند .در چنین جامعهای قدرت
اقتصادی و اجتماعی و متعاقب آن فرصتهای دسترسی به موقعیتها به معنای آدام اسمیتی «آزاد»
نبوده بلکه بهطور نابرابر در بین گروهها توزیع میشوند و متعاقب آن تنها برخی از افراد جامعه قادر به
محافظت از خود در برابر مزاحمتهای بازار اقتصادی هستند ،درحالیکه برخی دیگر با سرعتی زیاد
19
در معرض نابودی قرار میگیرند.
 -3-1-2خصوصیسازی

نئولیبرالیستها همچنین خواستار خصوصیسازی گسترده شرکتها و مؤسسات دولتی هستند.
این خصوصیسازی شامل صنایع کلیدی ،راهآهن ،بزرگراه ،برق ،آب ،بهداشت ،سیستم اجتماعی،
دادگستری و  ...است با این استدالل که به دلیل فشار رقابت ،کارایی و عملکرد سرمایهگذاران
20
خصوصی بهتر شده و دولت صرف ًا مسئولیت ایجاد نظم و امنیت را برعهده دارد.
اگرچه متفکران نئولیبرال در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی خواستار
خصوصیسازی هستند ،اما همانگونه که چامسکی به زیبایی هستۀ اصلی این ایده را نمایان میکند
«سرمایهداری به معنای خصوصیسازی سود و جامعهپذیری هزینه و ریسک است ».در مکتب
نئولیبرال خصوصیسازی معنای اصلی کلمه التین « »privareرا که به معنای دزدی است تأیید
میکند .در این منطق منافع عمومی یعنی آنچه متعلق به همه است ،ناگهان به مالکیت معدود افراد
تبدیل میشود .اگرچه معمو ًال خصوصیسازی به اسم کارایی بیشتر انجام میشود ،اما عمدت ًا منجر
به تمرکز ثروت در دستان تعداد محدودی از افراد شده و آثار مخربی در پی داشته و دارد .نتیجه این
است که شرکتها در راستای حداکثرسازی سود و حداقلسازی مخارج خود از رعایت استانداردهای
21
کیفیت صرفنظر میکنند.
یکی دیگر از این آثار ظهور نابرابری اجتماعی ناشی از ضرورت کار برای تولید سرمایه ،نیاز
تولیدکننده به خرید کار و نیاز کارگر برای فروش ناشی میشود .مردم برای جلوگیری از گرسنگی
مجبور به فروش کار خود با هر نرخی هستند .این سبک اقتصاد کمکم در تولیدکننده باعث ایجاد
حرص و آز و بیاعتنایی نسبت به زیردستانی میگردد که صرف ًا بهعنوان ماشینهای سودآوری تلقی
میشوند و در طبقات زحمتکش احساس عدمامنیت و بیمهری ایجاد میکند؛ چراکه همیشه مازاد
نیروی کار بهعنوان یک عنصر تهدیدکننده فرد را مجبور به رفتار مطابق انتظارات دولت میکند.
لذا درحالیکه چنین سیاستهایی ممکن است با انگیختن شرکتها در کاهش هزینههای خود به رشد
19. Elliott Currie, “Crime and market society: Lessons from the United States” In The new criminology
revisited (London: Palgrave Macmillan, 1998), 134.
20. Stark, op. cit., 44.
21. Stark,. op. cit., 47-51.
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اقتصادی کمک کنند ،ممکن است تأثیر نامطلوبی بر احترام به خود و ادغام اجتماعی افرادی که در
مراتب پایین درآمدی قرار دارند ،داشته باشد .ازآنجاییکه دستمزد کافی نقش مهمی در دستیابی به
ارزش و خودباوری دارد ،درآمد پایین در این فرایند برای افرادی که تحصیالت کمتری دارند میتواند
22
منجر به تحقیر و کاهش ارزشهای فردی شود.
 -2-2آسیبهای مرتبط با حوزه بهداشت و درمان
همانطور که در ویژگیهای دولت نئولیبرال ذکر شد این دولت سعی در دخالت حداقلی در امور
مرتبط با تأمین اجتماعی و کاهش یا قطع هزینههای مرتبط با این قبیل امور را دارد .این روند منجر
به اتخاذ سیاستهایی شده که بر بهداشت آسیب گستردهای وارد نموده است ازجمله این آسیبها:
کاهش میزان اشتغال در بخش بهداشت ،کاهش تختهای بیمارستانها ،تعطیلی مراکز درمانی
محلی ،افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی و داروها ،کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و
تجهیزات ،خصوصیسازی بخشهای مختلف بهداشتی ،کاهش سرمایهگذاری توسط بخش دولتی
در تحقیقات و توسعه تبلیغات به سود منافع گروههای بزرگ دارویی خصوصی و ...است.
بدیهی است ،سیاستهای مدرن در حوزه مراقبتهای بهداشتی در کشورهای نئولیبرال به بازار
هدایت میشوند و شرکتهای خصوصی را ترغیب به تولی این حوزهها مینماید .متأسفانه این پدیده،
از نیاز به بهبود زندگی گروههای با حداقل درآمد که توانایی کمتری جهت رقابت در یک جامعه
سرمایهداری جهت حفظ سالمت خود را دارند ،غافل است .در جامعهای که بیشازحد به کسب ثروت
عالقه دارد و جایی که پول و مصرفگرایی مساوی با استقالل و قدرت است ،برچسب «مصرفکننده
23
سالمتی» نسبت به گروهی که قدرت مالی هزینه در این قسمت را ندارند ،تبعیض قائل میشود.
سالمت در دولتهای رفاه ،بهگونۀ متفاوتی با دولتهای لیبرال موردِتوجه قرار میگیرد .در قرن
بیست و یکم ،سالمت نهتنها یک متغیر محوری برای تأمین مالی عمومی بلکه یک بخش اساسی
از اقتصاد جهانی و ملی را بهخود اختصاص میدهد و به بهرهوری نیروی کار و عملکرد اقتصادی
در سایر بخشها نیز کمک میکند .در بسیاری از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،24
بخش بهداشتی بهطور متوسط  ٪10از تولید ناخالص ملی و  ٪10نیروی کار را به خود اختصاص داده
و به ثبات اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوره رکود اقتصادی کمک
کرده است .بهعنوانمثال ،در آلمان ،سالمت دومین صنعت بزرگ( ،بزرگتر از صنعت خودرو) است.
اهمیت سالمت ازنظر نوآوری و بهرهوری باعث شد دولت آلمان در وزارت اقتصاد و فناوری فدرال
یک بخش مسئول در صنعت مراقبتهای بهداشتی ایجاد کند .هدف از ایجاد این بخش درک بهتر
ابعاد اقتصادی فعالیتهای بهداشتی و ارزشگذاری بهداشت فراتر از فعالیتهای بازار بود تا ارزش
22. Mark Horsley, “Capitalism and crime: the criminogenic potential of the free market”, Internet
Journal of Criminology )2010), 9-12.
23. Horton, op. cit., 6.
)24. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD

138

Gholami, Hossein “A Criminological Approach to the Challenges of the Neoliberal ...” Journal of Criminal Law and
Criminology. 9, no. 17 (September 6, 2021): 127-151.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی ،دوره  ،9شماره  ،17بهار و تابستان 1400

زمانی را که اعضای خانوادهها روی سالمتی خود و سالمتی دیگران سرمایهگذاری میکنند ،افزایش
25
دهد.
 -3-2تأثیر آسیبهای ناشی از سیاستهای دولت نئولیبرال بر بزهکاری
نئولیبرالها با تأکید بر آزادی منفی (رهایی از موانع) و عدمتوجه به آزادی مثبت (وجود امکانات)
هر نوع دخالت دولت در اقتصاد را نهی میکنند و ضمن تقدیس آزادی مطلق در حوزه اقتصاد ،هیچ
مسئولیتی برای دولت در رفع فقر و تأمین حداقل امکانات اقتصادی برای عامه قائل نیستند .در اندیشه
نئولیبرالیستی ،بیخانمانها ،حاشیهنشینان و مستمندان همعرض مجرمان و چهبسا مصداق بارز آنان
بهحساب میآیند .نئولیبرالها با تأكيد افراطی بر ویژگیهای فردی و مسئولیت شخصی ،آگاهانه
تأثیر ساختارهای اقتصادی بر وقوع جرم را نادیده میگیرند و برهمیناساس است که در اندیشه
آنها فقرا خود مسئول نابسامانی زندگی خود بهحساب میآیند .فردگرایی و نابرابری جوامع نئولیبرال
ممکن است همبستگی اجتماعی را کاهش دهد ،ازخودبیگانگی ایجاد کند و اشخاص و گروههای
بسیاری را به حاشیه براند 26.ازاينمنظر ،فردگرايـي موردِنظر نئوليبراليسم ،بهنوعی مسئولسازی
فردي میانجامد كه هر فرد را بهعنوان يـك فاعـل محاسبهگر ،مسئول مشكالت خود میداند .پس
مشـكلي مثـل بيكـاري ،از يـك مسـئله اجتماعي به يك مسئله فردي تبديل میشود و در عوض
كمك و اشتغالزایی براي افراد بيكار به كنترل آنان میپردازد .لذا فقر ،تحقیر و احساس بیارزشی
ناشی از آن و بیکاری ناشی از انواع سیاستهای دولت نئولیبرال در کنار گسست اجتماعی ،تمرکز بر
واژۀ «خود» و شکست پیوند اجتماعی ازجمله علل بروز جرایم در این جوامع است .در ادامه به منطق
این پیوند خواهیم پرداخت.
این مسئله که انواع خاصی از سرمایهداری ممکن است افراد را تحت تأثیر رفتار انحرافی قرار
دهد ،همواره موردِبحث و تحقیق پژوهشگران قرار داشته است .از اواخر قرن  19و اوایل قرن بیستم
(عصر لیبرالیسم کالسیک) نظریهپردازان حوزه جرمشناسی تا حدی به برخی از آسیبهای ناشی از
سرمایهداری پرداخته و به نحوی سعی در تبیین پیوند میان اَشکال مختلف اقتصاد صنعتی با علل بروز
جرم داشتهاند .دراینراستا میتوان از مکتب شیکاگو 27یا نظریه بیهنجاری 28دورکیم 29نام برد .پدیده
اقتصاد صنعتی امروزه در کلیه جوامع رو به رشد و پیشرفت است اما آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز
ساخته نحوه سیاستگذاری اقتصادی است که میتواند میان دو نقطه بازار محوری یا رفاه محوری
در گردش باشند .همانگونه که مطرح کردیم اقتصاد مبتنیبر بازار با خصوصیاتی که دارد آسیبهای
25. Ilona Kickbusch and David Gleicher, Governance for health in: the 21st century, World Health
Organization )Switzerland: word health organization, Regional Office for Europe, 2012.), 6.

 .26مرتضی عارفی و دیگران« ،بسترهای مداخله کیفری در حوزۀ فقر ،از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا»
پژوهش حقوق کیفری .18 ،6 ،)1398(26
27. Chicago School
28. Anomie
29. David Émile Durkheim
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اجتماعی متفاوتی نیز بر مردم بار میکند .ما در این پژوهش با اتکا بر چند نظریه جرمشناسی
آسیبهای کنونی جوامع نئولیبرال را موردِبررسی قرار میدهیم.
یکی از نظریاتی که با آن میتوان نرخ جرایم را در جوامع نئولیبرال موردِبررسی قرار داد نظریه
کنترل اجتماعی هیرشی است .مطابق نظریه تراویس هیرشی« 30اَعمال بزهکارانه هنگامی شکل
میگیرد که پیوند فرد به جامعه ضعیف یا شکسته شود» بنابراین فقدان«پیوند مؤثر» (بین افراد با
افراد و افراد با دولت) تا حدودی میتواند میزان نسبت ًا باالی جرم را توضیح دهد که برای کشورهای
نئولیبرال معمول است 31.در ادامه این گسست پیوند اجتماعی را در جوامع اقتصاد بازار موردِواکاوی
قرار میدهیم.
32
پروفسورکوری جرمشناسی که در حوزه روابط میان سرمایهداری و بازار آزاد و گستره جرایم
بهویژه در کشور آمریکا تحقیقات گستردهای داشته است ،اینگونه استدالل میکند که فرایندهای
مرتبط با جهانیشدن نئولیبرالیسم ،میزان جرایم خشونتآمیز را در جهان افزایش داده و باعث افزایش
احساس عدمامنیت شده است .بهاینترتیب او هفت مکانیسم منتج به جرایم را در جوامع نئولیبرال
چنین مشخص میکند:
 -1نابودی معیشت
 -2رشد نابرابری اقتصادی و محرومیت مادی
 -3خروج از خدمات عمومی و حمایتی بهویژه برای خانوادهها و کودکان
 -4کاهش شبکههای غیررسمی و جمعی حمایت و نظارت
 -5گسترش مادیگرایی ،نادیده گرفتن فرهنگ جمعی
 -6بازاریابی کنترل نشده فناوریهای خشونتآمیز
33
 - 7تضعیف جایگزینهای سیاسی و اجتماعی
درنتیجه پژوهشهایی که جرمشناسانی همچون کوری انجام دادهاند ،جامعه بازار در بلندمدت
معیشت پایدار را ازدستداده و درنتیجه آن میزان بسیار زیادی از جابهجایی جغرافیایی به وقوع
میپیوندد .بهعنوانمثال این مسئله در ایاالتمتحده آمریکا با کاهش دستمزد و افزایش هزینههای
مسکن قابلمشاهده است .ازدستدادن ثبات پناهگاه بهنوبه خود به از بین رفتن پایه انسجام اجتماعی
محلی کمک میکند .جوامع محلی که از چنین فشارهایی رنج میبرند ،پدیدهای را آغاز میکنند که
برخی از محققان آن را «تخلیه» مینامند ـ ازآنجاکه توانایی خانوادهها برای حمایت از خود و مراقبت
از فرزندانشان در نقطهای بحرانی قرار میگیرد مجبور به نقلمکان میشوند لذا دیگر نمیتوانند
آن شبکههای غیررسمی حمایت اجتماعی را حفظ کنند .از سویی دیگر نیروهای بازار با تأثیر بر
30. Travis Hirschi
31. Horsley, op. cit., 13.
32. Elliott Currie
33. Jarrett Blaustein, Pino Nathan W and Graham Ellison, “Crime and development in the Global
South” In The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South (Cham: Palgrave Macmillan,
2018), 215.
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ثبات جامعه فشار خانوادهها را بیشتر میکند؛ بدینگونه که سابق ًا خانوادههایی که با شرایط نامساعد
اقتصادی روبهرو بودند میتوانستند برای کمک به سایر خویشاوندان خود مراجعه کنند؛ والدین که
به دلیل کار بیشازحد تحتفشار قرار میگرفتند ،میتوانستند برای کمک جهت مراقبت از فرزندان
خود به شبکههای غیررسمی اقوام و دوستان مراجعه کنند؛ با پیشرفت جامعه بازار ،خانوادهها بهطور
فزایندهای از این ارتباطات غیررسمی جدا میشوند و مجبورند بهتنهایی با ناپایداری و محرومیتهای
اقتصاد بازار مبارزه کنند .چنین «فقیرسازی اجتماعی» ناشی از محرومیت اقتصادی و ایجاد فشارهای
شدید همواره با جرایم خشونتآمیز پشت درهای بسته ازجمله خشونت خانگی و کودکآزاری همراه
میشود.
بهعالوه وخیم شدن بازار کار و کاهش درآمد به این معنی است که تعداد زیادی از خانوادهها،
بهویژه خانوادههای جوان ،تنها در صورت اتخاذ دو یا حتی سه شغل میتوانند از یک زیست حداقلی
برخوردار باشند؛ لذا اعضای خانواده مجبورند سختتر و طوالنیتر از سابق کارکنند و بیشتر اوقات
خود را خارج از خانه و اجتماع سپری کنند .نتیجه این است که ظرفیتهای معاشرت و پرورش
در بسیاری از خانوادهها تضعیف میشود و کودکان غالب ًا بهدنبال گروههای همساالن خود برای
راهنمایی ،حمایت و نظارت هستند .برخی از جرمشناسان محافظهکار به آثار حضور اطفال و نوجوانان
در گروههای همسال نابهنجار بر بزهکاری آینده تأکید دارند درحالیکه از علل مهم ظهور چنین
34
پدیدهای غافلاند.
راهی که افراد خود را در جوامع پساصنعتی تعریف میکنند ممکن است ازطریق شناسایی
خود و با عضویت در گروههای اجتماعی یا همبستگی با هموطنان نباشد بلکه با اتخاذ آرمانهای
مصرفکننده «برتر» از «رؤیای آمریکایی »35باشد که در آن «خود» از توانایی افراد برای نمایش
فرهنگ مصرفگرایی اتخاذ میشود .این ایده بهطور بالقوه جایگزین هرگونه جامعهپذیری میشود و
در راستای آن ممکن است افراد هر کاری ازجمله توسل به جرم را برای تحقق رؤیاهای دستنیافتنی
خود بهکارگیرند.
جرمشناسی مارکسیستی از دیگر نگرشهایی است که به اهمیت دو متغیر قدرت و نابرابری
اجتماعی در ساخت و معنای پدیده بزهکاری اذعان دارد .نظریه مارکسیستی بر آن است که برخالف
دیدگاههای لیبرال ،دولت و کارگزاران آن نهادهای بیطرف نیستند بلکه سیاستهای اقتصادی و
نظامی نشان میدهد که دولت از بیطرفی و انصاف دور است 36.بنابراین علت جرم را در ساختار روابط
طبقاتی نابرابری مییابد که در درون جامعه وجود دارد.
37
یکی دیگر از نظریاتی که با آن میتوان به تحلیل نئولیبرالیسم پرداخت نظریه فشار است .نقطه
شروع نظریه فشار این تصور است که جرم اصو ًال پدیدهای اجتماعی است .این نکته بدین معناست
34. Currie, op. cit., 148-150.
35. American Dream

 .36راب وایت و فیونا هینز ،جرم و جرمشناسی ،ترجمه علی سلیمی (تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.216 ،)1394 ،
37. Strain Theory
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که جرم بهنوعی با فرایندها و ساختارهای فراگیر اجتماعی مرتبط است و این فرایندها و ساختارها ،آن
عمل را شکل میدهد38؛ لذا موجبات شکلگیری جرم را باید درون اجتماع جست .فشار در سادهترین
بیان خود اینگونه تحلیل میکند که درجایی که بین انتظارات فرد ازنظر ثروت شخصی ،امنیت و
شانس زندگی و واقعیت عدمانطباق وجود داشته باشد ممکن است انحراف ایجاد شود .سؤال کلیدی
که نظریه فشار مطرح میکند این است که درحالیکه فرهنگ جامعه به بسیاری از جوانان این ایده
را میدهد که میتوانند ثروتمند و مشهور باشند ،چه واکنشی خواهند داشت هنگامیکه متوجه شوند
39
با وسایل قانونی نمیتوانند به این اهداف دست یابند؟
بیکاری و فقر شامل مجموعهای از تجارب مختلف اجتماعی است که با معانی متفاوت انگیزهای
برای ارتکاب دستهای از جرایم است 40.بیکاری متغیری است که نماینده فقدان فرصتهای قانونی
برای کسب درآمد است .وقتی فرد بیکار میشود ،بازدهی ناشی از فعالیتهای قانونی کمتر از قبل
شده و انگیزه و احتمال ورود وی را به فعالیتهای مجرمانه افزایش میدهد .در وضعیت بد اقتصادی
حتی افراد شاغل نیز فرصتهای قانونی کمتری برای کسب درآمد پیدا میکنند 41.نتایج تجربی
بهدستآمده در ایران نیز نشان میدهد که با افزایش نرخ بیکاری ،پروندههای مربوط به اختالس،
ارتشاء و جرایمی ازایندست افزایشیافته است 42.در درازمدت تأثیر همزمان و مضاعف افزایش تورم
و بیکاری باعث میشود که افراد برای رسیدن به اهداف خاص ،ازجمله ثروت فشارهای بیشتری را
تحمل کنند و قدرت جامعه در کنترل و منظم کردن افراد روبهزوال برود ،بنابراین دستیابی افراد به
43
فرصتهای قانونی برای کار و ثروت کاهشیافته و انگیزه ارتکاب جرایم افزایش یابد.
در جامعۀ نئولیبرال که پول همهچیز است ،نابرابری درآمد منجر به نابرابری اجتماعی میشود و
راه رسیدن به اهدافی چون ثروت برای عده کثیری بسته میماند .بهعنوانمثال یکی از اصلیترین
وسیلههای دسترسی به اهداف و تحرک اجتماعی آموزشوپرورش است ،اما فقدان حمایت مناسب
از قشر آسیبپذیر منجر به آن میگردد که افرادی که درآمد کم دارند ،نتوانند فرزندان خود را به
دانشگاه بفرستند و لذا تحصیالت بهعنوان یک وسیله نمیتواند آنها را از طبقه پایین جامعه دور
كند .در مقابل ،افراد با درآمد باال به آموزش عالی دست مییابند و بدینترتیب چنگال خود را در
قسمتهای فوقانی جامعه محکم میکنند 44.این پدیده مطابق با نظر هوارد بکر 45است که مدعی بود
در جامعه حرکتی دائمی به سمت باال و پایین نردبان قدرت وجود ندارد .برعکس ،ترکیب افرادی که
 .38وایت و هینز ،پیشین.142-141 ،

39. Horsley, op. cit., 6.
40. Robert Reiner, “Neoliberalism, crime and justice”, Social justice and criminal justice (2007), 14.
41. Gary S Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”; in The Economic Dimensions
of Crime (London: Palgrave Macmillan, 1968), 30.

 .42منوچهر مصطفی پور« ،بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راههای پیشگیری از آن» ،مجله اقتصادی  3و 4
( .68 ،)1395
 .43علی حسین صمدی« ،تورم ،بیکاری و جرایم اقتصادی» ،فصلنامه رفاه اجتماعی .189 ،)1392(51

44. Horsley, op. cit., 12.
45. Howard S. Becker
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در پایین این نردبان قرار دارند همواره ترکیب یکسانی است .ترکیبی که به نظر او همواره با حضور
فقیران ،سیاهپوستان و قشرهای محروم شکل میگیرد .از دیدگاه وی راهحل مشکل ،یاریرساندن
به محرومان یعنی افرادی است که برنامههای مدیریت ،راه را بر ورود آنان به فرایند کسب ثروت در
46
درون جامعه بسته است.
ایاالتمتحده آمریکا شاید کشوری باشد که به بهترین نحو ممکن میتواند برخی از نکات مطرح
شده درمورد نئولیبرالیسم و ارتباط آن با نرخ جرایم را به تصویرکشد.
هرساله ایاالتمتحده آمریکا تقریب ًا  24میلیون جرم در سال ثبت میکند (جمعیت ایاالتمتحده
آمریکا در حال حاضر  328میلیون نفر است) .این نرخ مشابه با میزان جرایم در انگلستان است .در
سال  ،2021متوسط نرخ جرایم در ایاالتمتحده به  47.74در  100,000نفر رسیده است که این رقم
در انگلستان معادل  45در  100,000نفر بوده که در قیاس با  21,35در سوئیس 27 ،در فنالند و
 26در دانمارک قابلتوجه است .آنچه جالبتوجه است نرخ پایین جرایم در کشورهای عربی ولیکن
رفاهگرای حوزۀ خاورمیانه است .دراینراستا میتوان نگاهی به آمار امارات متحده عربی با شاخص
 15.35در  100.000نفر و قطر با  12.29در  100.000نفر داشت 47.آنچه در این آمار هویداست ارتباط
نوع سیاست اقتصادی با نرخ جرایم است .همانطور که در باال ذکر شد ،سیاست نئولیبرال منجر
به تمرکز ثروت در دست چند درصد باالی جمعیت و نابرابری اجتماعی میشود .از دهه  1980در
آمریکا نابرابری حقوق و دستمزد کسانی که در رأس جامعه آمریکا قرار دارند ،رشد گستردهای داشته
است .در طی همین مدت درآمد متوسط خانوار کاهش یافت و باعث ایجاد اختالف شد و چندین دهه
کاهش مالیاتی پیدرپی ایجاد شد که باعث شد توزیع ثروت به نفع فقرا صورت نگیرد .بهطور متوسط
در سالهای  2019و  %50 ،2020از خانوارهایی که در سطح پایینی دهک قرار دارند تقریب ًا  %16و
48
 %10باالی جامعه حدوداً  %70سرمایه خالص را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین بهنظر میرسد در عین اینکه ایاالتمتحده جامعهای نابرابر است تحرک بین طبقهای نیز
تقریب ًا غیرممکن است .در واقعیت آمار نشان میدهد انگلیس و ایاالتمتحده کمترین تحرک بین
نسلی را در میان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دارند.
در اینجا باید خاطرنشان کنیم که گرچه فقر همهجا وجود دارد لیکن اقدامات رفاهی که در برخی از
کشورهای اروپایی جریان دارد همچنان تالش میکند که حدی از انسجام اجتماعی را برای قشر
پایین جامعه حفظ کند .کشورهایی مانند فنالند و سوئد حداقل دستمزد باالیی دارند که نهتنها به
کسانی که در پایین سلسلهمراتب اجتماعی قرار دارند اجازه میدهد کیفیت زندگی مناسب داشته باشند
بلکه منبع احترام به خود و سرمایهگذاری شخصی در ساختارهای اجتماعی را فراهم میآورد .یک
 .46وایت و هینز ،پیشین.214 ،

47. “Crime Rate By Country 2021”, last modified march 2021, https://worldpopulationreview.com/
country-rankings/crime-rate-by-country.
48. ” Distributional Financial Accounts”, last modified June 21, 2021,
https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/table/.
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کشور رفاهی قدرتمند حتی پیوند فقیرترین عضو را با ساختارهای اجتماعی حفظ میکند و به تضمین
مقدار مشخصی از سرمایهگذاری شخصی در ادامه آن کمک میکند .بهنظر میرسد که این مسئله در
49
تأمین ثبات اجتماعی و جامعهای نسبت ًا بدون جرم از اهمیت برخوردار است.

 -3تأثیر ویروس کرونا بر تشدید آسیبها
یک ارتباط دوسویه و تنگاتنگ بین بیماریهای واگیر و عفونی و اَشکال مختلف حاشیهنشینی
اجتماعی و اقتصادی وجود دارد .مجموعهای از مطالعات نشان میدهد جنسیت ،قومیت و طبقه
اجتماعی ـ اقتصادی با میزان ابتال به بیماری مرتبط است 50.و درمقابل نیز شیوع بیماریهای عفونی
بر فقر اقتصادی اثرگذار است .توانایی متفاوت گروههای اجتماعی برای محافظت از خود در بحران
این بیماری همهگیر گواه بر این نکته است که تا حد زیادی شیوع ویروس در طبقات پایین اجتماعی
گستردهتر است.
51
در برآورد بیکاری مرتبط با کووید  19بانک فدرال رزرو آمریکا تخمین زده است که نرخ بیکاری
ناشی از کرونا ممكن است به  ٪32برسد .گرچه بیش از یك دهه است كه صحبت از بیكاری ناشی
از فناوری است لیکن تحت تأثیر کووید  ،19شرکتهای تأثیرگذار در ارائه سیستمهای تولید هوشمند
ال خودمختار ،بدون احتیاج به نیروی کار و حملونقل کام ً
و کام ً
ال باانگیزهتر از همیشه هستند؛ بیشتر
صنایعی که از تحرک بینالمللی تغذیه میکردند همچون جهانگردی و هتلداری با رکود تاریخی
مواجه شدهاند؛ سیستمهای بهداشت عمومی بهسرعت به نهایت ظرفیت خود رسیدهاند و برخی از
داروها و تجهیزات بیمارستان افزایش قیمت داشته و اکنون با هزینههای بیسابقهای برای سالمتی
روبهرو هستند؛ کارخانهها بسته و ساختوسازها متوقف شده است .همه پیامدها به اخراجهای بیشتر
میافزاید.
52
اغلب کارشناسان موافق هستند که تغییر تکتونیکی و فاجعه اقتصادی جهانی ،قابلقیاس با
هیچ دورهای از زیست مدرن نیست لیکن هیچ توافقی درباره معالجه و درمان آسیبهای اقتصادی
درازمدت آن وجود ندارد .آیا میتوانیم اقتصاد را برای جلوگیری از عالئم ویروسی در بازارهای مالی
بیثبات و بیکاری گسترده ،واکسینه کنیم؟
کووید  19یک فاجعه اقتصادی جهانی است؛ گرچه قبل از آن هم بسیاری از مشاغل و افراد
در اقتصاد نئولیبرال با اندک اندوخته و یا پسانداز شخصی بهسختی در حال گذران زندگی بودند
49. Horsley, op. cit., 13-19.
50. Sandy Smith-Nonini. “Neoliberal infections and the politics of health: Resurgent tuberculosis
epidemics” in New York City and Lima, Peru. Hahn RA, Inborn M. Anthropology and Public Health:
Bridging Differences in Culture and Society. Oxford Scholarship Online (2009).p4.
51. Federal Reserve Bank of Chicago
52. Tectonic.

زمین ساخت یا تکتونیک ،شاخهای از زمینشناسی است که به تغییرات پوسته زمین و رخدادهای ناشی از آن همچون
زلزله میپردازد .این اصطالح در برخی متون به تغییرات گسترده اقلیمی اشاره دارد.
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اما ویروس شتاب رسیدن به غایت آسیبزایی سرمایهداری را بیشتر کرده است .قطع غیرمنتظره
فعالیتهای اقتصادی در سراسر کشور با کاهش تولید ناخالص داخلی همراه میشود و منجر به آن
میشود که کارگران شغل خود را از دست بدهند ،بسیاری از فعالیتهای اقتصادی تعدیل نیرو کنند،
53
سرمایهگذاری را کاهش دهند و نتیجت ًا یک هراس جهانی ایجاد شود.
برآوردهای سازمان بینالمللی کار این است که بین  9تا  35میلیون فقیر جدید (در خط فقر باالتر
از بانک جهانی  3.20دالر در روز) در کشورهای درحالتوسعه در سال  2020وجود خواهد داشت .این
اشخاص عمدت ًا در کشورهای درحالتوسعه با درآمد متوسط زندگی میکنند .کاهش نرخ تولید (تولید
ناخالص داخلی) از  1درصد باعث افزایش فقر (در پایین خط فقر بانک جهانی  1.90دالر در روز) بین
 14تا  22میلیون نفر میشود .بیشتر این آمار (دوسوم) ساکنان روستایی هستند؛ و بیشترین تأثیر آن
در مناطق جنوب صحرای آفریقا خواهد بود که نیمی از فقیران جدید در آن زندگی میکنند.
نتیجه بیماری همهگیر کووید  19میتواند منجر به افزایش میزان فقر مبتنیبر درآمد برای اولین
بار پس از سال  1990شود .در سطح جهانی ،تأثیر بالقوه کووید  19یک چالش واقعی برای هدف
توسعه پایدار سازمان ملل در پایان دادن به فقر تا سال  2030بهشمار میرود .در مناطقی مانند
خاورمیانه و شمال آفریقا ،اثرات منفی میتواند منجر به سطح عظیمی از فقر مانند آنچه در  30سال
پیش در سال  1990روی داد ،شود .برای خط فقر باالتر  5.5دالر در روز ،اکثریت (حدود  40درصد)
از افراد فقیر جدید در شرق آسیا و اقیانوس آرام ،تقریب ًا یکسوم در جنوب آسیا و حدود  10درصد در
خاورمیانه و شمال آفریقا و آمریکای التین و کارائیب ساکناند.
تصور كامل جهان پس از گذار از شوک کرونا غیرممكن است .بر اساس اعالم سازمان بینالمللی
کار 1.25 ،میلیارد نفر از کار بیکار هستند؛ اما نگرانکنندهترین مسئله این است که  2.7میلیارد نفر یا
 ٪81نیروی کار جهانی تحت تأثیر «بسته شدن کامل یا جزئی محل کار» قرارگرفتهاند .شرکتهای
سرمایهداری در تالشاند تا از این بحران برای تغییر شکل نحوه تولید ،حملونقل و فروش کاالها
استفاده کنند .سرمایهداری با بسترهای نرمافزاری و خردهفروشی ازطریق وبسایتها در طول
این بحران گسترشیافته است و پایه و اساس تمرکز بیشتر تجارت و انباشت سرمایه خواهد بود.
بهعنوانمثال شرکتهایی مانند آمازون مشاغل کوچکتر را از بین میبرند و فعالیتهای اقتصادی
بیشتر و بیشتر در چنگال شرکت بزرگ قرار میگیرد.
درحالیکه تأثیرات همهگیر کووید  19را میتوان در کل دنیا مشاهده کرد لیکن شدت آن بستگی به
میزان پایداری بیماری و واکنش دولتهای ملی و جامعه بینالمللی بستگی دارد .واکنش سیاستی که
54
دولتها در این عرصه به نمایش میگذارند از اهمیت بسیاری برخوردار هست.
درصورت تعمیق نابرابری اجتماعی و همچنین توسعه فرهنگ مصرفی گرایی این امکان وجود
53. Michael A. Peters. “The disorder of things: Quarantine unemployment, the decline of neoliberalism,
and the Covid-19 lockdown crash” Educational Philosophy and Theory 52(2020), 2.
54. Andy Sumner, Chris Hoy, and Eduardo Ortiz-Juarez, “Estimates of the Impact of COVID-19 on
Global Poverty”, UNU-WIDER 43)2020), 3,8.
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دارد که برخی از افراد برای تحقق انتظارات غیرواقعی نتوانند خود را «کنترل» کنند .اتخاذ قوانین
مدون در جامعه پساصنعتی ممكن است تا حدی منجر به کاهش میزان جرایم گردد اما برای كسانی
كه از سیاستهای اقتصادی فعلی محروماند همان کسانی که در مناطقی زندگی میکنند که شغلی
وجود ندارد و راهی برای تحقق خواستههای خود ندارند ،چه دلیلی برای رعایت قانون باقیمانده
است؟ در حقیقت ،بسیاری از ویژگیهای اقتصاد سیاسی کنونی «مانند تأکید بر خود و تضعیف
هویت جمعی» ممکن است تأثیر زیانباری بر انسجام ،کنترل اجتماعی و بر میزان جرایم کشورهای
55
نئولیبرال داشته باشد.
دراینصورت تمایل به استفاده از طرق غیرقانونی برای جبران کسری درآمد قوت میگیرد .ضمن
اینکه افزایش بیکاری بهدنبال آن کاهش قدرت خرید موجب ایجاد نارضایتی و فشار بر افراد میشود؛
و یکی از راههای برونرفت از فشار ،ارتکاب جرایم است و هرچه فشار بیشتر باشد کفه ترازوی ارتکاب
جرم سنگینتر است.
پیامدهای ناشی از ویروس کووید  19کشورهای نئولیبرال همچون آمریکا را در یکی از وخیمترین
بحرانهای اقتصادی قرار داده است ،بحرانی که آثار آن صرف ًا دامن اجتماع را نخواهد گرفت بلکه
اقتصاد سرمایهداری را نیز به زمین خواهد نشاند .به همین دالیل است که همین دولتها امروزه در
شرایط پیچیده اپیدمی کووید  19تصمیم به انحراف از مسیر اصول خشک نئولیبرالیسم داشته و با
انعطافی بیسابقه سعی در گسترش تدابیر حمایتی برای شهروندان خود داشتهاند .دراینراستا کنگره و
دولت آمریکا با توافقی بیسابقه بودجهای کالن جهت حمایت از افراد و بنگاههای آسیبدیده ،حمایت
56
از کودکان ،تقویت بنیۀ مالی نظام پزشکی و بیمه بیکاری را اختصاص داده است.
بهموازات آن نیز کشور انگلستان بهعنوان نمادی دیگر از دولتهای نئولیبرالیسم در اقدامی
بیسابقه بودجهای کالن جهت پرداخت به اشخاصی که مشاغل خود را در بحران کرونا ازدستدادهاند
تصویب کرد و در کنار آن نیز برای بنگاههای کوچک که مجبور به تعدیل نیرو شده و در آستانه
57
ورشکستگی قرار دارند اعتبار مالی قائل شد.
چنین انحرافاتی از معیارهای خشک و آسیبزای نئولیبرالیسم آن هم از جانب کشورهایی که خود
چنین اصولی را بنا نهادهاند بیشازپیش ما را نسبت به موفقیت چنین رویکردی به شک وا میدارد.

نتیجهگیری:
در شرایط بحرانی شیوع بیماری کووید  ،19دولتها نقشی اساسی در کنترل بحران اقتصادی و
 .56برای مطالعه بیشتر نک:

55. Horsley, op. cit., 12.

“Government and institution measures in response to COVID-19”,last modified October 28, 2020.
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/united-states-of-america-governmentand-institution-measures-in-response-to-covid.html.
”57. See: HM Government, “Our Plan to Rebuild: The UK Government’s COVID-19 recovery strategy
(2020).
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هماهنگی و انسجام ارگانهای جامعه جهت عبور از آسیبهای بسزای آن ازجمله فقر ،بیکاری و
بزهکاری دارند .دراینراستا دولتها در مواجهه با چنین بحرانی رویکردهای متفاوتی داشتهاند.
در میان انواعی از سیاستگذاریهای اقتصادی ـ اجتماعی ،رویکرد نئولیبرالیسم با اتکا بر اصولی
همچون آزادسازی اقتصاد و خصوصیسازی موجب تضعیف اقشاری از جامعه در برابر انواعی از فجایع
طبیعی و غیرطبیعی میشود و با کاهش هزینههای عمومی و بیتوجهی به عرصه سالمت ،بهداشت
و آسیبهای آتی ناشی از بیکاری و فقر خود را متکفل تأمین نیازمندیهای افراد نمیداند و این اقشار
را در معرض بیپناهی مضاعف قرار میدهد .نتیجه چنین رویکردی افزون شدن میزان آسیبپذیری
بخشی از جامعه و متعاقب ًا افزایش نرخ بزهکاری خواهد بود.
درمقابل در بستر دولت رفاه ،اصولی همچون تضمین عدالت اجتمـاعی ،تخصیص بودجه به
بخشهای عمومی ،تأمین حداقل معیشت و رفاه فردی بهمثابۀ راهبردی پیشگیرانه میتواند از وقوع
انواعی از آسیبهای اجتماعی و نتیجت ًا افزایش بزهکاری پیشگیری بهعمل آورد.
با در نظر گرفتن آثار دولت نئولیبرال ،انتخابی که ما با آن از منظر محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی
روبهرو هستیم این است که آیا میخواهیم در برابر فاجعه سرمایهداری و نئولیبرالیستی کشورها قربانی
شویم ،یا قصد داریم از این فرصت (به همان اندازه ناخواسته و خطرناک) در راستای ساخت جامعهای
همبسته ،برابر ،توأم با احترام به محیطزیست و هم نوعان استفاده کنیم؟ عقبنشینی کشورهای
نئولیبرال از اصول و اندیشههای بنیادین این رویکرد در وضعیت کنونی خود گواه این حقیقت است
که چنین رویکردی بهویژه در شرایط کنونی دستاورد مثبتی نخواهد داشت .ازجمله این کشورها
آمریکا و انگلستان هستند که سعی داشته با کنارهگیری از تفکر غالب نئولیبرالیستی با اتخاذ تدابیری
رفاهگرایانه به کنترل وضعیت موجود بپردازند.
لذا هرچند هنوز ابعاد گسترده بحران اقتصادی ناشی از این همهگیری ،چندان آشکار نیست ،ولی
چند گزاره را میتوان باتوجهبه واکنش کشورها و نیز نهادهای مالی بینالمللی مالی جهت کاهش
حجم آسیبهای ناشی از بحران کنونی بیان کرد:
 -1کشورهایی موفق به ارائه یک استراتژی منسجم و نیز اجرای آن در مقابله با گسترش ویروس
شدهاند که فضای سیاستگذاری مناسبی داشتهاند .فضای سیاستگذاری ،بیشتر در این بحران،
خود را در قالب فضای سیاستگذاری مالی نشان میدهد .دراینراستا دولتها باید سعی در تأمین
امنیت زندگی شهروندان داشته باشند؛ بدینمعنا که مشاغل ،درآمدها و خدمات اساسی ازجمله
گسترش سریع سیستم سالمت را تضمین کنند.
 -2تخصیص سرمایه :در مواجهه با بحران ،باید از قالب گزارههای شرایط عادی اقتصاد فاصله
گرفت .اگر در این شرایط ،دولت صرف ًا به فکر کسر بودجه و بدهی ناشی از مقابله با گسترش
ویروس باشد ،عواقب ناخوشایندی در انتظار جامعه خواهد بود.
 -۳کمک مستقیم به مردم و بنگاههای اقتصادی کوچک ،در موفقیت مواجهه با بحران مهم است.
ضروری است حداقلی از زندگی برای عامه مردم در شرایط بحرانی تأمین گردد تا ضمن توزیع
دموکراتیکتر منابع ،دامنه بحران وسیعتر نشده و آتش بحران گسترش نیابد .درغیراینصورت
Gholami, Hossein “A Criminological Approach to the Challenges of the Neoliberal ...” Journal of Criminal Law and
Criminology. 9, no. 17 (September 6, 2021): 127-151.

147

رویکردی جرمشناختی به چالشهای نظام سیاسی اقتصادی ...

افراد بسیاری بیکار شده و اگر از آنها حمایتی صورت نگیرد ،چرخه معیوبی از بیکاری ،ورشکستگی
و درنتیجه افزایش نرخ بزهکاری بر جامعه سلطه خواهد یافت.
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