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اثرات کووید ۱۹ بر متغیر (افزایش و کاهش) جرایم ارتکابی در ایاالت متحده آمریکا و
ایران

بر اثر همهگیری بیماری کووید ?? ماهیت زندگی اجتماعی تغییر کرده است. با توجه به اینکه در

کشورهای مختلف از جمله ایران برای فاصلهگذاری اجتماعی، محدودیتهایی مانند محدودیت حضور در

اجتماعات، محدودیت فعالیت مشاغل و دستورالعملهای ماندن در خانه، ایجاد شد، به همین دلیل انتظار

میرود شیوع بیماری کووید ?? و فاصله گذاری اجتماعی، میزان و توزیع جرم و بی نظمی را تغییر داده

باشد. مطابق بند الف و پ ماده 291 قانون مجازات اسالمی در خصوص ناقالن بیماری های کشنده، اگر

شخص جزو ناقالن بیماری های کشنده همانند ویروس کرونا باشد،و با دانستن این موضوع که ناقل یا مبتال

به ویروس کرونا است بدون قصد کشتن یا در اثر سهل انگاری مانند رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی

موجب انتقال ویروس به شخص الف بشود جرم قتل شبه عمد محقق شده و مرتکب ضامن دیه است.

بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثرات کووید 19 بر متغیر (افزایش یا کاهش) جرایم ارتکابی در ایاالت

متحده امریکا و ایران صورت گرفت. یافتههای پژوهش تأیید میکند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور

بهداشتی فاصلهگذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در

اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم در هر دو کشور ایران و امریکا شدهاند. این یافتهها ضرورت

آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونتهای خانگی، بهویژه کودکآزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم

تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواستهای خشونت خانگی،

تشویق به گزارش انواع خشونتهای خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریعتر خشونت خانگی و

کودکآزاری و ... را موردِ تأکید قرار میدهد.
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The nature of social life has changed as a result of the Covid disease epidemic. Due to the
fact that in different countries, including Iran, restrictions on social distancing, such as
restrictions on attendance at community, restrictions on work activities and guidelines for
staying at home, were created, so the prevalence of Covid 19 disease and social distance,
extent and distribution are expected.  Crime and disorder have changed.  According to
paragraphs A and C of Article 291 of the Islamic Penal Code regarding carriers of deadly
diseases, if a person is a carrier of deadly diseases such as coronavirus, and knowing that
he is a carrier of the coronavirus without intent to kill or through negligence Like not
following the health procedures, it causes the virus to be transmitted to person A. The
crime  of  quasi-premeditated  murder  has  been  committed  and  the  perpetrator  is  the
guarantor of the blood money. Therefore, this study aimed to investigate the effects of
Covid 19 on the variable (increase or decrease) of crimes committed in the United States
and Iran. The findings confirm that the prevalence of Covid disease and the social order of
social distancing have changed the patterns of daily activities and the opportunity structures
created as a result of these changes have changed the crime rate in both Iran and the United
States. These findings highlight the need for awareness of the increased risk of domestic
violence, especially child abuse during outbreaks, the need to strengthen education on how
to respond more effectively and safely to social violence requests, encourage domestic
violence reporting, and provide opportunities for faster reporting of domestic violence. And
... emphasizes.
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