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تعهدات حقوق بینالملل بشر و اقدامهای ایران
در پیشگیری از شیوع کرونا در زندانها
امیر بیپروا

مقارن با شیوع ویروس کرونا در سطح همهگیری

ماندال» فراهم ساختن امکانات پزشکی و درمانی برای

بر سالمت زندانیان اســت که حقوق بینالملل بشر

جهانی ،حمایت از اف ــراد و گــروههــای خــاص یکی از

پیشگیری از بیماری و درمان بیماران را در زندانهای

ایــن تعهد را بــر دولـتهــا الـ ــزامآور ساخته اســت تــا در

موضوعاتی اســت کــه جامعه جهانی بــرای مقابله با

سراسر جهان و تمام زندانیان ضروری میداند.

اجــرای این تعهد ،سالمت کلیه زندانیان را تضمین

این بیماری باید توجه ویــژهای به آن داشته باشد.

برای اجــرای این تعهد بینالملل و تضمین حق

نماید .انجام هر اقدامی برای تضمین حق بر سالمت

کودکان ،زنان ،افراد آسیبپذیر و زندانیان نمونههایی

بشری حق بر سالمت و بهمنظور حمایت از زندانیان

نمیتواند مانعی برای حقوق دیگری چون حق بر غذا،

از این گروهها هستند.

بــرای دولتها ضــروری اســت که در چارچوب حقوق

حق بر پوشا ک ،دسترسی به وکیل یا پزشک شود.

زن ــدان ــی ــان ب ــه اقــتــضــای وضــعــیــت زنـ ــدانهـ ــا و
ترا کم جمعیت در فضایی بسته قــرار دارنــد و امکان

مــلــی خ ــود و بــا رعــایــت اســتــانــداردهــای حــق بشری
اقداماتی به شرح ذیل انجام شود:

مــاده  25اعالمیه جهانی حقوق بشر و مــاده 12
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حق بر

کاهش جمعیت کیفری زندانها از روشهایی

سالمت را بــرای همه افــراد بــدون تبعیض شناسایی

بــه دارو و امــکــانــات پزشکی در زنــدانهــا نسبت به

مــانــنــد عــفــو ،اع ــط ــای مــرخــصــی ب ــه زنــدانــیــان،

میکند و دولتها بهموجب این اسناد الزامآور و حقوق

محیطهای دیگر کمتر است؛ بنابراین ضرورت دارد که

مجازاتهای جایگزین ،تبدیل مجازات و تعلیق

بینالملل عرفی برای تضمین حق بر سالمت ،مکلف

برای پیشگیری از شیوع بیماری کووید 19-در زندان و

مجازات؛

به انجام اقــدامــات پزشکی و درمــانــی و فراهم کردن

فاصلهگذاری و ایزوله در بین آنها سخت و دسترسی

مراقبت از زندانیان مبتال به این بیماری حمایتهای
خاصی صورت بگیرد.

●

● توجه ویژه به وضعیت زندانیان کهنسال ،زنان،
کودکان و زندانیان دارای بیماریهای پر ریسک و

مبنای این تعهد« ،حقوق بینالملل بشر» است
که بهموجب آن دولتها در راستای تعهد بینالمللی

●

خود نسبت به «حق بر سالمت» باید اقدامات الزم را در
پیشگیری از بیماری و درمان افراد و حمایت از افراد در

●

معرض خطر انجام دهند .بهموجب «ماده  »12میثاق

امکانات برای پیشگیری از بیماری کرونا در زندانها و
درمان زندانیان در صورت ابتال هستند .این در حالی

فراهم ساختن امکان آزادی و ایزوله آنها؛

اســت که جمهوری اسالمی ایــران از ابتدای کشف و

پــا کســازی محیط زن ــدان از طریق ضدعفونی

شناسایی کرونا اقدامهای گستردهای در زمینه کنترل

کامل؛

و مدیریت شیوع این ویــروس ،برای حفاظت از همه

فراهم کــردن امکان فاصلهگذاری و ایزوله افراد

شهروندان از جمله چند میلیون اتباع خارجی مقیم

برای پیشگیری از بیماری و ابتال؛

ایران انجام داده است.

در دســتــرس بــودن دارو و امــکــانــات پزشکی در

قــوه قضائیه جمهوری اســامــی ای ــران بــر اســاس

پیشگیری از شیوع انواع بیماریهای مسری متعهد

محیط زنــدان و انجام آزمایشهای بالینی برای

مسئولیت خود در پرتو تعالیم دینی برای بسط عدالت و

هستند و بهموجب همین میثاق به درمــان بیماران

تشخیص بیماری؛

صیانت از کرامت انسانی از آغاز شیوع ویروس کرونا ،برای

حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،دولتها برای

تعهد دارنــد و باید با بهکارگیری ظرفیتهای خود،
تمام اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند .قواعد

●

● اعزام افراد بیمار به مرا کز درمانی و بیمارستانها
جهت درمان.

بیماری منحوس را در زندانها» اتخاذ و به حدود 100
هزار زندانی مرخصی اعطا کرد که از جمله بینظیرترین

«حــداقــل اســتــانــداردهــای رفتار با زنــدانــیــان» مصوب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قواعد «نلسون

حفاظت از سالمت زندانیان سیاست «پیشگیری از این

اقــدامــات اشــارهشــده همه بهمنظور اعمال حق

اقدامات قوه قضائیه در سطح جهان است.
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