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. است بوده ایگسترده حقوقیسیاسی و  اقتصادی، اجتماعی، ابعاد دارای درمانی، و بهداشتی ابعاد

مله زندانیان است؛ که در این حین های خاص از جترین این ابعاد، تأثیرگذاری بر سالمت گروهمهم

تحقیق حاضر ضمن بررسی  های جدی مواجه هستند.مراکز نگهداری متهمان و محکومان با چالش

هایی برای مقابله با ها در پاندمی کرونا به شناسایی مکانیسمها و بازداشتگاههای فراروی زندانچالش
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بیش از همه در معرض ابتال به ویروس با توجه به اینکه زندانیان و سایر افراد در مراکز مرتبط  ها:یافته

ها مدیریت آن ها و نحوهها و مراکز وابسته و بازداشتگاهوجه ویژه به زندانلزوم ت هستند، لذا 19-کووید

ها و اتخاذ تدابیر ویژه با توجه به شیوع پاندمی کرونا نیازمند استفاده از مکانیسم از ناشی شرایط در
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تون، صداقت و در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت م مالحظات اخالقی:

 .رعایت شده است داریامانت

به علت ارتکاب جرم در زندان  انی کهافراد بازداشتی به اتهام ارتکاب جرم و محکوم گیری:نتیجه

دسترسی به حقوق اولیه خود همانند حق بر سالمتی برخوردارند.  از مثابه سایر افراد جامعه، بههستند

های الزم بهداشتی و از این است که عدم وجود زیرساختحاکی  هاها و بازداشتگاهشرایط زندان
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مشکالت ها و مؤسسات کیفری و عدم همکاری زندانیان و اداره زندان مشکالت مربوط به سیستم

های فراروی حق بر سالمت زندانیان سالمت روان زندانیان در عصر شیوع پاندمی کرونا ازجمله چالش
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 مقدمه. 1

نسان است و در پیشینه زندان به قدمت تاریخ مکتوب ا

ترین منابع و کتب مذهبی از زندان و زندانی سخن قدیمی

اصطالحات  ییقضا یهااز حوزه یدر برخ .(1)رفته است 

را  یبازداشت که افراد یهانشان دادن مکان یبرا یمختلف

که منتظر محاکمه  یافراد شود؛یاستفاده م کنندیم یارنگهد

قرار  یتیمختلف امن طیتحت شرا ایاند و محکوم شده ای هستند

 یها نگهدارشده را در آنکه افراد ذکر ییهادارند. مکان

اساس بر. (2) شوندیم فیعنوان زندان توصمعمواًل به کنند،یم

انیان بینی شده از سوی هنجارگذاران، زندسیاست کیفری پیش

بزهکاری صرفاً  ارتکاباند که به دلیل آن دسته از مجرمان

رو شدن با رنج کیفری برآمده از سلب آزادی سزاوار روبه

آمدوشد هستند و نباید فراتر از این بر بزهکاران محکوم به 

در سطح سیاست جنایی ایران  سان،نیداشت. به ا زندان روا

های کارگزاران یفتضمین سالمت این شهروندان در شمار تکل

ایجاد بسترها و اتخاذ تدابیر  باگرفته است تا  زندان قرار

 تیریمد ن،یبنابرا .(3)مناسب از سالمت اینان مراقبت نمایند 

را فراهم  یپزشک یهاتنها مراقبتدارد که نه تیزندان مسئول

 شیکند که موجب افزا جادیرا ا یطیاشر دیکند، بلکه با

 یطیزندان را در شرا دینبا انیشود. زندان انیزندان یتندرست

امر حاکم بر  نیهنگام ورودشان ترک کنند. ا طیشرا زبدتر ا

طور خاص ناظر بر در زندان و به یزندگ یهاجنبه یتمام

به جهت  انیزندان گر،ید یاست. از سو یبهداشت یهامراقبت

بودن با عوامل  ریبسته و درگ طیدن در محگرفتار بو

از حق  یمندبهره یبرا یشتریب تیاز اولو یسالمت دکنندهیتهد

ها مربوط به همه انسان یحقوق اساس ریدر کنار سا یسالمت رب

از  دیخود با تیبه سبب وضع انیبرخوردارند، زندان

 کی که یبرخوردار شوند و هنگام یترافزون یهامحافظت

مراقبت  تیمسئول کند،یمحروم م شانید را از آزاددولت افرا

و چه  ینگهدار طیخصوص شراآنان را چه در یاز سالمت

 شانینگهدار جهیآنان که ممکن است درنت یفرد یهارماند

 یکیعنوان حق بر سالمت به .(2) شودیدار مالزم باشد، عهده

حقوق  یجهان هیاعالم بیحقوق بشر، پس از تصو قیاز مصاد

در قامت  یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد ثاقیبشر و م

. اصل دموضوعه ش المللنیحقوق ب اتیوارد ادب یاصل کل کی

 دایگسترش پ قیمصاد ثیاز ح یمتماد یهاسال یمزبور در ط

حق بر سالمت  .(4)شدند  داریپد یقیکرد و از بطن آن مصاد

به  توانیی مصادیق فراوانی است که ازجمله مدارا انیزندان

در  یماریب وعیکنترل ش ،یماریخصوص بدر یبخشیآگاه

به خدمات  انیزندان یتمام یها، امکان دسترسداخل زندان

الزم، تهیه لوازم و  یهاشیانجام آزما ،یو درمان یبهداشت

 ،یماریاز ابتال به ب یریشگیجهت پ ازین مورد یتجهیزات پزشک

بهداشت  ،یبعیض در ارائه خدمات بهداشتی و درمانعدم ت

از مصادیق این حق به  رداریهای واگمحیط و مقابله با بیماری

ها و زندان یطیط خاص محی. با توجه به شراروندیشمار م

در  رداریواگ یماریب وعیمراکز بازداشت با در نظر گرفتن ش

 تیاهم لزوم توجه و یبه افراد زندان تیجامعه و احتمال سرا

 .کندیم شتریموضوع را ب نیا

خصوص که در یقاتیتحق افته،یم مطالعات انجا جینتا هیپابر

درآمده  ریکرونا به رشته تحر یدر دوران پاندم انیسالمت زندان

آن  یشناختحق و مسائل جرم نیاست؛ عمدتاً به شناخت ا

ها چند مورد از پژوهش جیاند. نتاپرداخته یصورت کلدبه

تحت  یامقالهو همکاران، در  رزادیش یان نمونه آقاعنوبه

بحران  تیریدر مد یو انتظام ینظام یروهاینقش ن»عنوان 

 نیبه ا« و جهان رانیدر ا 19-دیکوو یماریب وعیاز ش یناش

همچون  یبهداشت عموم یهااند که: بحراننکته اشاره داشته

 یاروهی، همواره ن19-دیکوو وعیاز ش یبحران حال حاضر ناش

. کندیرو مروبه یاژهیو یهارا با چالش یو انتظام ینظام

بسته به علت و سطح  یو انتظام ینظام یروهاین یهایاستراتژ

 یروهایمواقع، ن نیو بحران متفاوت خواهد بود، در ا دیتهد

 یسرعت با مسئوالن و نهادهابه یستیبا یو انتظام ینظام

واکنش مناسب  بهداشت و درمان هماهنگ باشند تا پاسخ و

تحت عنوان  ازپور،ین یاز آقا گرید یاهدر مقال .(5)اتخاذ شود 

 19-گیر شدن ویروس کوویدهاصول اجرا زندان پس از هم»

نکته اشاره داشته است که: دسترسی زندانیان  نیبه ا« )کرونا(

 19-به این حق خصوصاً با پیدایش و شیوع ویروس کووید

های واگیردار و خطرناک است، کرونا که ازجمله بیماری

اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا اجرای مجازات باید همراه با تأمین 
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از  گرید یادر مقاله .(3)ران همراه باشد جان و سالمت بزهکا

از بحران کرونا تا بحران »تحت عنوان  ،یآبادده یحاج یآقا

نکته اشاره شده است که: مطالعه ابعاد  نیبه ا «ییجنا استیس

و  یفریک شکه کرونا بخ دهدیکرونا نشان م دهیپد راتیتأث

مواجه  یجد یهارا با چالش ییجنا استیگرانه سسرکوب

 یقانون یها خألهاکشور شتریدر ب کهنیکرده است؛ افزون بر ا

آنجاکه هسته  وجود دارد و از دهیپد نیمواجه با ا یبرا یفراوان

کشورها حبس است،  شتریبه جرم در ب یفریک یهاپاسخ یاصل

الشعاع قرار داده تحت راها است که زندان یادهیکرونا پد

ها و از جان انسان انتیکشورها با ص شتریکه ب یاگونهبه

به زندان را کاهش  دیجد یهایاوالً ورود هایازجمله زندان

 مدتیطوالن یهایمرخص یاعطا ای یبه آزادساز اًیاند، ثانداده

 کیعنوان به ییگراحبس نیاند؛ بنابراآورده یرو انیبه زندان

اقتدارگرا با چالش  ییجنا استیمدل س یار براراهبرد و ابز

تحت  ،یدریح یاز آقا گرید یادر مقاله .(6)مواجه است  یجد

 انیحق سالمت زندان یحقوق یقلمرو و آثار فقه ،یمبان»عنوان 

نکته اشاره شده است که:  نیبه ا« درمانسخت یماریب یدارا

 دونب دیدانسته شده که با یحق بشر کیحق بر سالمت 

 ،یجنس ،یمذهب ،یقوم تینظر از وضعفو صر ضیهرگونه تبع

 زین انیمنظر زندان نیشود. از ا نیهمگان تأم ی... براو یحقوق

مند حق بهره نیا ناتیاز امکانات و تضم گرانیهمانند د دیبا

 .(7)گردند 

راکز ها و منداناست که بر ز یریکرونا تأث یابعاد مهم پاندم از

 بهداشت تیرعا خواهد داشت. یفریعنوان پاسخ کبازداشت به

از موارد مهم  یکیها ها و بازداشتگاهو سالمت در زندان

ها نخست مکان نیخاص ا طیچراکه شرا شود،یمحسوب م

 بر امر نیا سو سپ اندازدیساکنان آن را به مخاطره م یزندگ

اگر اقدامات  ن،یبرابنا کند؛یم دایپ میکل جامعه تعم

ها و مراکز معالجه و مراقبت در زندان ش،یآزما ،یریشگیپ

طح سکرونا در  یانجام نشود، کنترل پاندم یدرست بازداشت به

 راستا تالش نیبا شکست روبرو خواهد شد؛ در هم زیجامعه ن

 یهاپرسش پاسخ داده شود که چالش نیشده است تا به ا

ها و نکرونا در زندا یدر پاندم نایحق بر سالمت زندان یفرارو

 اند؟مقابله با آن کدام یهاسمیمراکز بازداشت و مکان

مثابه به انیحق بر سالمت زندان یمقاله حاضر ضمن بررس در

 یشکالت فرارواست تا م دهیها، کوشش گردآن نیادیحقوق بن

 قرار لیها در حوزه سالمت مورد تحلها و بازداشتگاهزندان

 نیز هماگردد.  انیمقابله با آن ب یبرا ییهاسمیانگرفته و مک

 ناکرو یان در پاندمیحق بر سالمت زندان یرو، نخست به بررس

 یها در پاندمها و بازداشتگاهمشکالت زندان انیو سپس به ب

حق سالمت  یهاچالش تینها و در شودیکرونا پرداخته م

 ا موردرونک یمقابله با آن در پاندم یهاسمیو مکان انیزندان

 .ردیگیقرار م یبررس

 

 ی. مالحظات اخالق2

اصالت  تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

 شده است. تیرعا یدارمتون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

حق بر  یضمن بررس یلیتحل-یفیپژوهش به روش توص نیا

ها و زندان یفرارو یهاچالش انیبه ب انیزندان سالمت

 یبرا ییهاسمیکانم ییکرونا و شناسا یها در پاندماشتگاهبازد

ز ااطالعات  یآوررو، در جمع نی. از همپردازدیمقابله با آن م

ورت صمقاالت  وو با مراجعه به اسناد، کتب  یاروش کتابخانه

 گرفته است.

 

 هاافتهی. 4

ه ب یاست که افراد بازداشت نیاز ا یپژوهش حاک یهاافتهی

 که به علت ارتکاب جرم در یاب جرم و محکوماناتهام ارتک

ق به حقو یسترسافراد جامعه از د ریمثابه سازندان هستند، به

 زین ییبرخوردارند. از سو یخود همانند حق بر سالمت هیاول

ای ارد ،یو درمان یکرونا عالوه بر ابعاد بهداشت یپاندم وعیش

ی بوده اگسترده یو حقوق یاسیاقتصادی، س ،یابعاد اجتماع

 یهابر سالمت گروه یرگذاریابعاد، تأث نیا نیتراست. مهم

 یمراکز نگهدار نیح نیاست؛ که در ا انیخاص ازجمله زندان

 هبمواجه هستند؛ که  یجد یهامتهمان و محکومان با چالش

 .ردیگیقرار م عهو مورد مطال لیتحل لیصورت ذ
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 . بحث5

 وناکر یدر پاندم انیحق بر سالمت زندان. 1-5

 ای یو تندرست تیمستمر و عاف یماریدر لغت فقدان ب یسالمت

 ای یماریبدون ب یدر حالت زمیارگان کی نهیو به یکارکرد عاد

ه که در مقدم یسالمت فیاست؛ اما با توجه به تعر یناهنجار

 اًنه صرف یآمده است. سالمت یاساسنامه سازمان بهداشت جهان

 یکامل جسم یسالمتهوم بلکه در مف ،یماریفقدان ب یبه معنا

و  یقلمداد شده است و هدف سازمان بهداشت جهان یو روان

حد  نیاد تا باالترتمام افر یسطح سالمت یها را ارتقاهمه دولت

 یجنبه نسب یسالمت میدانیو همانطور که م یممکن تلق

ن و کار آنا یزندگ طیآن نسبت به افراد، مح فیداشته و تعر

حق  کیعنوان بر سالمت به قح .(8)متفاوت باشد  تواندیم

 نیمعناست که هرکس حق دارد تا به باالتر نیبه ا یذات

ام حق تم نیو ا ابدیدست  یو روان یکیزیاستاندارد سالمت ف

مسکن مناسب  ،یکاف یغذا ،یبهداشت عموم ،یخدمات پزشک

 اگرچه گر،ید ی. از سوردیگیبرمسالم را در ستیزطیو مح

اما  گردد؛یسلب م شوندیمحکوم م ایکه متهم  یافراد یآزاد

عنوان یک انسان بدون در نظر گرفتن هرگونه همچنان به

مثابه حقوق به یجمله ارتکاب جرم، از حق بر سالمت از یژگیو

 .ودشگرفته  دهیحق ناد نیا دیبرخوردارند و نبا یبشر نیادیبن

هستند که  هاروسیاز و یکرونا گروه بزرگ یهاروسیو

ها را آلوده کنند و باعث بروز و انسان واناتیح توانندیم

ر سال د (Sars) سارس روسیشوند. و یتنفس یهایناراحت

 2012در سال  ( کهMers) مرس روسیو و 2003 یال 2002

کرونا هستند.  روسیاز و ییهاکشف شد؛ نمونه انهیدر خاورم

نمونه  افته،یگسترش ایاکنون در سراسر دنکه هم 19-دیوکو

مورد از  نیاست. پس از ثبت نخست ییکرونا یهاوسریو گرید

در شهر ووهان  2019در اواخر دسامبر  19-دیکوو یماریب

زود با انتقال انسان به انسان به  یلیخ یماریب نیا ن،یچ

 خت،یگرا بران یجهان یهایو نگران افتیسراسر جهان گسترش 

 یماریب وعیش تیوضع یسازمان بهداشت جهان که یطوربه

 یاعالم کرد. اتخاذ و انجام اقدامات کنترل یرا پاندم 19-دیکوو

از  یاریدر بس یماریب نیا وعیدر جهت مهار ش رانهیشگیو پ

و  جادینبود و منجر به ا زیآمتیطور کامل موفقکشورها به

از  یبحران ناش تیریمقابله و مد ی. برادیگسترش بحران گرد

از کشورها،  رگید یو برخ رانیدر ا 19-دیکوو یماریب وعیش

و  ینظام یروهایعالوه بر وزارت بهداشت و کادر درمان، ن

 یبا انجام اقدامات روهاین نیوارد عمل شدند. ا زین یانتظام

 تیامن نیکردن معابر، تأم یو ضدعفون یسازهمچون پاک

 یمل یحساس و انبارها کزمحافظت از مرا ،یمراکز درمان

وآمد، رفت یهاتیمحدود ای هانهیداروها، اعمال قرنط ایواکسن 

 یهانیکنترل تجمعات، استفاده از دورب ،یحفظ نظم عموم

به کمک مردم  ،یمجاز یو محافظت از جامعه در فضا یحرارت

 .(5)و وزارت بهداشت آمدند 

جرم و  ادیبه خاطر ازد ریاخ یهادر دهه کهنیتوجه به ا با

داشتن  منظور دور نگاهمقابله با مجرمان و به یبرا یبزهکار

خود را به  شتریتوجه ب ییقضا یهامجرم از جامعه، نظام

امر سبب توسعه نظام  نیاند؛ امجازات زندان معطوف کرده

مراکز  و هادر زندان یفریک تیجمع شیها و افزازندان

 نامهنییآ 120 یال 102بازداشت شده است. مطابق مواد 

 فهیکشور وظ یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان

ها و مراکز زندان ان،یزندان یو درمان یبه امور بهداشت یدگیرس

 فهیسازمان قرار داده شده است؛ وظ نیوابسته به آن بر عهده ا

عهده اداره کل بهداشت و  رب زیها نسالمت در زندان نیتأم

 1موجب تبصره قسمت ها است. عالوه بر این، بهدرمان زندان

های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 38بند )ج( ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در  1395مصوب 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور وظیفه کنار سازمان زندان

عنوان منطقه بهداشتی تحت ها را بهزندان»...  اتیافته است 

« پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت کشور قرار دهد...

تواند در افزایش امکانات آشکار است که اجرای این تکلیف می

سالمت زندانیان که در معرض خطر ویروس  نهیها در زمزندان

 طابقممذکور قرار دارند، نقش ایفا نماید. در همین چارچوب، 

قانون احکام دائمی  38اجرایی بند )ج( ماده  نامهنییآ 3ماده 

باید  گفتهشیوزارت پ 1398توسعه کشور مصوب  یهابرنامه

های خدمات ادغام یافته های سالمت برابر بستهبه ارائه مراقبت

مبادرت  انیدر نظام شبکه سالمت متناسب با شرایط زندان

نیست که فقط  ضوعیکرونا مو یمساله پاندم .(3)ورزد 
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نهادهای بهداشتی مسئولیت آن را بر عهده داشته باشند. فلذا، 

مراکز  ریها و ساموضوع، سازمان زندان تیبا توجه به اهم

با شهروندان در ارتباط  ماًیمستق کهنیبازداشت با توجه به ا

 روسیو وعیاز ش یریشگیهستند، از مراکز مهم در جهت پ

 .روندیرونا به شمار مک

 

 کرونا یها در پاندمها و بازداشتگاهمشکالت زندان. 2-5

 ییجنا استیوجود عنصر زندان و نهاد حبس در س ضرورت

 نیا یشده است، ول رفتهیپذ یامر ،ییو جزا یمکاتب حقوق

 نیجمله ا رو بوده است. ازفراوان روبه یهامقوله با چالش

تبع آن مجموعه و به یزندان هر یجار یهانهیها، هزچالش

ها بوده و به حکومت و مبتال یزندان است که مساله اساس

که محکوم به تحمل زندان در مقابل  انیزندان .(9)هست 

 برند،یخود هستند و در حال تحمل به سر م یارتکاب میجرا

ه خطرناک مواج یهایماریب ابتال به یچنانچه با احتمال عقالئ

مت مراقبت و حفظ جان و سال یبرا دیامور با انیشوند، متصد

ز نظر . متهم و محکوم ارندیگ کار خود را به یسع تیآنان نها

برخوردار است و  یاز کرامت و حقوق انسان یحقوق اسالم

 توانیم. (10)خود، معاقب گردد  فریاز ک شیبه ب دیهرگز نبا

گذار و سکوت قانون نییعدم تباز مشکالت در  یکیگفت که 

 عدالت است. یدرمان و اجرا نیدر تعارض نظر ب

توجه در مورد فلسفه و  قابل یهانشیاز ب یتوجه به برخ با

واقع،  . درکنندیم یها در جامعه مدرن بازکه زندان ینقش

بودن اساسًا  یدر مورد هدف از زندان یاز مفروضات اساس یبرخ

شده  دهیو کشنده به چالش کش یمسر اریبس یروسیدر برابر و

 یآمادگ یفریبهداشت و عدالت ک یسنت یاست و نهادها

آمده  عمل به یهاینداشتند. طبق بررس آن را تیریمد

 یگذارشامل فاصله روسیاقدامات مهار و یهادستورالعمل

 یهاموارد مشکوک و مراقبت یداوطلبانه برا یانزوا ،یاجتماع

 ها بهزندان یفعل طیثبت با توجه به شراموارد م یبرا یبهداشت

 یمشخص برا نهیگزتنها  جه،ی. درنتگرددینم تیرعا یدرست

بوده است  انیتوجه تعداد زندان کنترل گسترش، کاهش قابل

مساله  نیا زین انیزودهنگام زندان یخصوص آزاددر .(11)

سابق که  انید دارد که در صورت بازگشت به جامعه، زندانوجو

در زندان  انیزندان رینسبت به سا یتریمدت طوالن یعموماً برا

 ایممکن است خانه  یبرخ که ی. درحالروندیاند، به کجا مبوده

 یها زندگداشته باشند که بتوانند با آن یاخانواده یاعضا

باشند. اگر افراد فقط ممکن است نداشته  گرید یکنند، برخ

از زندان آزاد  خانمانیب یهاپناهگاه ای ابانیبازگشت به خ یبرا

ن یممکن است در ا روسیابتال به و یها براآن دیشوند، تهد

هر  حال، نیا با .(12)بدتر باشد  ایمشابه  نیگزیجا یهاطیمح

 ژهیوبه ست،یزودهنگام ن یآزاد رشیپذبه  لیما یفرد زندان

از  شیمثال، ب عنوان . بهندیآیم یاهیکه از جوامع حاش یکسان

در  جمهورسیدر واکنش به عفو رئ یلیش انینفر از زندان 100

گرفتند در زندان  میصمکرونا را قبول نکردند و ت یپاندم

کار امن،  کیها ابراز داشتند که در زندان به بمانند؛ آن

 یدسترس شانیهاکمک به خانواده یپناهگاه، غذا و حقوق برا

 .(13)ها موجود نباشد آن یدارند که ممکن است در جامعه برا

 مدتیطوالن یهایمرخص ایزودهنگام و  یرو، در آزاد نیاز هم

در  قتیدر حق یول شود،یشخص از زندان آزاد م نکهیبا ا

بهداشت  ستمیس یبرا یاریو مشکالت بس یماریعه دچار بجام

 و درمان خواهد شد.

مند با مناسب و نظام یزیربرنامه ازمندیهر زندان ن اداره

 یهاکه زندان شودیمشاهده م رو، نیا امکانات زندان است. از

تابع برنامه و نظام خاص خود  ا،یمختلف دن یکشورها

اند جهان عبارت یهازندان متداول در یهاستمی. سباشندیم

 از:

و  نیتریمی(: قدیجمعدسته می)رژ یعموم ستمی. س1

 ،ستمیس نیاست. در ا یجمعحبس دسته ستمیس نیترساده

. شوندیم یبزرگ نگهدار یهاخوابگاه ایها در اتاق انیزندان

 یهاها در خوابگاهو شب کنندیکار م یجمعطور دستهروزها به

 .رندبیبه سر م یعموم

 بیفرار از معا ی(: برانیلوانیپنس می)رژ یانفراد ستمی. س2

 انیمعتقد بودند که زندان ونیروحان یجمعدسته ستمیس

منظور در  نیشوند؛ به هم ینگهدار یطور انفرادبه یستیبا

 ستمیها با سشد که زندان شنهادیپ یحیمس ونیمجمع روحان

 1790 لدر سا یزندان انفراد نیاحداث شوند که اول یانفراد

در  1852. در سال دی( بنا گردکای)آمر ایلوانیپنس التیدر ا
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 5 رشیپذ شیکه گنجا یانفراد ستمیزندان به س 45فرانسه 

 75از  1939شد و در سال  سیتأس ،را داشت یهزار زندان

 یانفراد ستمیزندان مجهز به س 50زندان موجود در فرانسه 

شب و روز در  یانفرادطور به انیزندان ستم،یس نیبود. در ا

و اجازه خواندن و نوشتن را داشته و  برندیسلول تنها به سر م

 .شودیداده م میتعل یبه آنان کاردست

بار در سال  نیاول ی(: برانیابرن میمختلط )رژ ستمی. س3

 نی. در ادیگرد جادی( اکای)آمر ورکیوین التیدر ا 1816

 کنند؛یار مک یجمعطور دستهروزها به انیزندان ستم،یس

 است، اما حق حرف یجمعو صرف غذا دسته حیورزش و تفر

به  ولدر سل یطور انفرادها بهرا ندارند و شب گریکدیزدن با 

ا ر یحبس انفراد بیمعا ستمیس نیا کهنی. با ابرندیسر م

)حبس  یعموم ستمیس بیمعا شیوبندارد، اما کم

 ( را دارد.یجمعدسته

بار در سال  نیاول ی(: برارالندویا میمدرن )رژ ستمی. س4

)انگلستان( اجرا  رلندیدر ا 1840در فرانسه و در سال  1828

به اجرا گذارده  یغرب یدر اکثر کشورها 19شد و از اواخر قرن 

 جیتدربه یدر مراحل مختلف، زندان ستمیس نیا یشد. با اجرا

آماده  یاجتماع یدعا طیبازگشت به مح یزندان برا طیدر مح

 ینظام رانیا یهادر اداره زندان جیرا ستمیس .(14) ددگریم

 ییهاالذکر، هرچند شباهتفوق یهاستمیاست متفاوت از س

مشاهده  یجمعدسته میرژ ای یعموم ستمیآن و س انیم

از  یکیزندان  ستمیدر س حد از شیازدحام ب .(15) شودیم

از هر نوع  یریگاست که باعث جلو یمشکالت نیتربزرگ

. شودیمداوم م یهاو شورش انیمجدد زندان یریپذجامعه

 ،یها خدمات پزشکتوجه داشت که در زندان دیبا نیچنهم

 یناکاف انیزندان یزندگ یعناصر الزم برا ریو سا یبهداشت

 یشروع ناگهان یبرا ژهیوبه ستمینوع س نیا .(16)هستند 

عفونت  یباال اریکه منجر به تعداد بس یمسر اریبس یروسیو

 یافراد نیدر ب زیو ن کنندیکه در آنجا کار م یافراد نیدر ب

 ستمیدر س رایز .(17)است  شوندیم یکه در آن مراکز نگهدار

ها و کرونا زندان یپاندم وعیهمانند ش یمذکور در مواقع بحران

موجود در  طی. شراشوندیمراکز بازداشت دچار چالش م

در ارتباط  ستمیکه با س یافراد یرا برا یمطلوب طیها محزندان

ها و آن یهاو خانواده انیجمله کارکنان، وکال، زندان هستند، از

 یفضاها کند؛یشده را فراهم نم ها واقعکه در آن یجوامع

 یاجتماع یگذاراقدامات فاصله نیترییابتدا یحت یشلوغ اجرا

نظر  از ه،ذکرشد طیها با شرا. زندانکندیم رممکنیرا عمالً غ

 روسیو وعیش کنندهتیعنوان تقو به توانندیخود، م تیماه

 کیر از افراد د یادیتعداد ز ینگهدار یبرا رایعمل کنند، ز

 فیوظا نیتراز مهم یکیاند. شده یمحدوده طراح ایمحل 

درست  یو نظارت بر اجرا یسالمت همگان ها توجه بهدولت

 یتیو ترب ینیتأم ماتها و اقداحق است که سازمان زندان نیا

خصوص مسائل در هاتیحاکم ییاجرا یعنوان بازو کشور به

را انجام دهد  فیوظا نیا دیبا انیزندان یو درمان یبهداشت

 ییمربوط به نهادها یهابازداشتگاه تیخصوص وضعدر .(18)

با آن  زین یادار یهایها، اگرچه هماهنگاز سازمان زندان ریغ

ها از نظارت مستمر بر بازداشتگاه ستیبایمسازمان دارند. فلذا، 

 تیافراد مرتبط و رعا ریحقوق افراد مستقر و سا تیعار ثیح

 وعیدر زمان ش رایز رد؛یمربوطه صورت پذ یهادستورالعمل

 طیها، محخاص بازداشتگاه طیکرونا با توجه به شرا یپاندم

 فراهم است. هاروسیجهت رشد و یمناسب

 

 یهامسیو مکان انیحق سالمت زندان یهاچالش. 3-5

 کرونا یدممقابله با آن در پان

بسته زندان  یمطلوب همه است، اما در فضا یسالمت هرچند

بر  یزندان اثرات بد طیدارد؛ چراکه شرا یشتریب تیاهم

بودجه  گر،ید یدارد. از سو انیزندان یو روان یجسمان یسالمت

 یهایماریآلوده به ب انیزندان یکم سالمت زندان، سهم باال

 تیتقو ار گریکدیه است ک یباال، سه عامل تیو جمع یعفون

. (19) کندیرا با مانع مواجه م یدرمان یهاکرده و برنامه

امروزه بهداشت و سالمت زندانیان در اختیار مقامات سازمان 

جدی در برخی کشورها مانند  یهایریگهاست، جهتزندان

 نیشمالی، انتقال اانگلستان و ایرلند  راًیفرانسه، استرالیا و اخ

امر،  نیا رایز دهد؛یمسئولیت را به وزارت بهداشت نشان م

کند به درمان و استمرار آن را بیشتر می انیدسترسی زندان

 وعیافراد محبوس در زندان و کارکنان زندان در برابر ش .(20)

هستند  رتریپذبیکرونا آس روسیمانند و ریواگ یهایماریب
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دهندگان خدمات پس از ارائه ریکارکنان زندان و سا رایز .(21)

 ریو در جامعه درگ گردندیا مالقات خود به خانه برمی فتیش

از  .(17) ابدییم شیافزا روسیو وعیخطر ش جهیدرنت شوند،یم

ها در زندان یو درمان یبه مشکالت بهداشت یدگیرو، رس نیهم

مداخله  ازمندین کرونا روسیو وعیو مراکز بازداشت در ش

 زودهنگام است.

 

و  یالزم بهداشت یهارساختیعدم وجود ز. 1-3-5

 بازداشت مراکزها و در زندان یدرمان

 یبر رو ها و مراکز بازداشتدر احداث زندان کهنیتوجه به ا با

 جادیخصوص او در شودیم یشتریتوجه ب یتیمسائل امن

توجه  یو درمان یبهداشت ییبناریز ساتیو تأس هارساختیز

 یهارساختیرو، فقدان ز نی. از همردیپذیصورت م یکمتر

 یبالگرجهت مداوا و غر یو درمان یبهداشت یالزم و فضاها

از موارد  یکی ها و مراکز وابستهدر داخل زندان ماریب انیزندان

ها و مراکز وابسته به زندان زیمهم هست که در ساخت و تجه

. از ردیتوجه قرار گ مورد دیبا یو مراکز درمان هامارستانیب

ها با در زندان یو درمان یامکانات بهداشت جادیا گر،ید یسو

که امروزه با توجه به  ردیگیم صورت انیتوجه به سرانه زندان

امکانات  میها تقسدر زندان یفریک تیجمع یسرانه باال

 قتیدر حق گردد؛یبا مشکل مواجه م یو درمان یبهداشت

را  یفریک یباال تیبه جمع ییگوکشور توان پاسخ یهازندان

ها عالوه بر زندان یو درمان یدر مراکز بهداشت نیچنندارند. هم

 ایو  فهیعنوان سرباز وظ ها بهکه در زندان یافراد ان،یزندان

مند بهره ینوع مراکز به نیرمند مشغول به کارند از امکانات اکا

 شیها بدون افزازندان تیجمع شی. افزاگردندیم

از  یاریرا در بس یبهداشت یهایمربوطه، نگران یهارساختیز

از . (22)کرده است  جادیها اازدحام زندان لیکشورها به دل

زندان به کم شدن افراد  تیریکرونا بر مد روسیو راتیتأث

اشاره  توانیم انیاز زندان یادیو آزاد شدن تعداد ز یورود

مجدداً به  دیمطلوب است؛ اما نبا یاساس شرفتیپ کینمود که 

 نهیپس از اتمام قرنط یپاندم وعیقبل از ش تیهمان وضع

 یهاحبس ینیگزیجا یبرا یامکانات جادیبلکه، به ا م،یبرگرد

با توجه به  .(23) میفکر کن نیگزیجا یهامدت با حالتکوتاه

و  یخصوص امکانات الزم بهداشتالزم در یهارساختیفقدان ز

مناسب  ریها لزوم اتخاذ تدابها و بازداشتگاهدر زندان یدرمان

 هاست؛ ازاز حقوق متهمان و محکومان از ضرورت تیحما یبرا

 یتیها بنابه مالحظات امنسازمان زندان نامهنییه برابر آک آنجا

 ازین مورد یسازمان موظف است حداکثر خدمات درمان

 زیو تجه نیلزوم تأم د،یرا در داخل زندان ارائه نما انیزندان

مالحظات  خارج از از،ین مورد یدرمانو  یبهداشت یفضاها

. کندیم ادیضرورت پ زین یاقتصاد یمندبه لحاظ صرفه یتیامن

و استاندارد  زیها و تجهدر زندان یدرمانگاه عموم کی ودوج

 طی. با توجه به شراردیانجام گ دیموجود با یهاکردن درمانگاه

ها و مخصوص زندان یهادستورالعمل نیذکرشده لزوم تدو

 است. یضرور یامر یاضطرار طیشرا ینیبشیها و پبازداشتگاه

 

ها و مراکز ر زنداند یفریک تیجمع ازدحام. 2-3-5

 بازداشت

نبود  ،یدر اغلب کشورها با کمبود منابع مال هازندان

رو هستند؛ مناسب روبهنا هیو تغذ یبهداشت یهامراقبت

. افزون بر ستندیالزم ن یهاآموزش یزندانبانان دارا نیچنهم

که بر  یمهم تیمسؤول یازا در یزیآن، حقوق و دستمزد ناچ

 زانیکشورها م ی. در برخکنندیم افتیدارند، در عهده

در اغلب کشورها امکان  زیدر زندان باالست و ن ریوممرگ

و  انیاز ازدحام زندان یریجلوگ یبرا شتر،یب یهاساختن زندان

 یاعتبارات مال صیاستخدام زندانبانان و آموزش آنان و تخص

ها از زندان یدر بعض .(24)ها وجود ندارد زندان یبرا شتریب

توسط  دالورودیجد انیزندان هیکل یفور نهیممکن است که معا

است که ممکن است پس از  یدر حال نیپزشک دشوار باشد. ا

 رشیحجم پذ اینداشته باشد  وجود میپزشک مق چیه رشیپذ

 انیباشد که پزشک نتواند بالفاصله همه زندان ادیز یقدربه

خصوص اگر کامل انجام بدهد، به ینیبال نهیرا معا دالورودیجد

توسط پرستار  دیبا یطیشرا نیچنعصر برسند. در  انیزندان

انجام شود؛  انیبا همه زندان یمصاحبه مقدمات طیواجد شرا

که ارجاع  یانیزندان ایرا که بدحال هستند  یپزشک فقط کسان

 دالورودیجد انیکامل تمام زندان نهیو معا ندیبیرا م شوندیم

 هازندان گرید یهاچالشاز  .(2) شودیروز بعد موکول مبه 
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اشاره نمود که ممکن است  دالورودیجد انیبه زندان توانیم

لحاظ تعداد  نیکرونا باشند. از ا روسیورود و یبرا یمنبع

کرونا را  روسیتوسط و رهایومشدگان، تعداد مرگداشتباز

ها، عماًل ازدحام در زندان طی. با توجه به شرادهدیم شیافزا

 رممکنیشدگان با هر مشخصات مشخص غبازداشت کیتفک

است  نیا یو بهداشت یپزشک تیواقع ن،یا وجود با .(25)است 

 یمتناسب با فضا انیزندان تیکه جمع یطیدر شرا یکه حت

در معرض  یعاد تیاز جمع شیب تیجمع نیزندان باشد، ا

به  یدسترس تیمحدود .(7)است  یخطر مشکالت بهداشت

و عدم  یدشوار بودن حفظ بهداشت فرد ،یامکانات بهداشت

 دز،یبه ا یهمچون آلودگ ییهایماریمناسب و ب هیذن تغامکا

 یهایماریب ،یانگل یهاعفونت ،یویآنفوالنزا، سل ر ت،یهپات

جمله مشکالت و  از ،یمنتقله از راه جنس یهایماریو ب یپوست

شلوغ هستند که سالمت  یهادر زندان عیشا یهایماریب

 نیر در چنحال اگ .(26) کنندیم دیرا تهد انیزندان یجسم

شدت مشکالت  بر ابد،ی شیهم افزا انیتعداد زندان ،یطیمح

 زین رداریواگ یهایماریب وعیش جهیو درنت یو سالمت یبهداشت

است که  یمعن نیبه ا یفریک تی. ازدحام جمعشودیافزوده م

چند نفر  یشده است برا نفر ساخته کی یکه برا ییهاسلول

در مکان  یادیافراد ز نکهیا ایو  ردیگیاستفاده قرار م مورد

تر مانند سوله در مکان بزرگ ای شوندیم داده یکوچک جا

 یبهداشت یهامطابق پروتکل که ییآنجا . ازشوندیم ینگهدار

 نهیکرونا و درمان اعمال قرنط یاز پاندم یریشگیخصوص پدر

 جهیشده است. درنت رفتهیپذ یامر یاجتماع یگذارو فاصله

 یهااز چالش یکی هاازداشتگاهب ایها نداندر ز تیازدحام جمع

. شوندیم یکرونا تلق یخصوص مبارزه با پاندممهم در

حفاظت از  یرویدر کشور ما با توجه به وجود ن نیچنهم

 نهیها در زماز چالش یکیبه  فهیها توسط سربازان وظزندان

اشاره  زیسربازان ن شگاهیبه آسا توانیکرونا م روسیو وعیش

اقدامات  دیبا یطیشرا نیدر چن ییقضا اماتمق رو، نیا زنمود. ا

 یفریک یگذارو اصطالح فاصله یفریک تیالزم در کنترل جمع

 آورند.را به عمل 

 

متخصص حوزه  کم بودن نیروی انسانی .3-3-5

 هابهداشت و درمان در زندان

ها و مراکز بازداشت زندان یطیمح طیشرا کهنیتوجه به ا با

 یو درمان یامر مشکالت بهداشت نیامعه است؛ امتفاوت از ج

 نیا . ازکندیها را دوچندان ممراکز و افراد ساکن آن نیدر ا

د ر مورد زین یخاص یهادوره دیمراکز با نیکادر شاغل در ا رو،

ئل ساو م یزندان مارانیو نحوه برخورد با ب طیشرا نیکار در ا

ازداشت داشته ها و مراکز بداخل زندان یو درمان یبهداشت

 یو درمان یمتخصص بهداشت یهایروین گر،ید یباشند. از سو

ها متناسب زندان یفریک تیبا توجه به سرانه جمع دیبا زین

 جهبا مشکل موا یو درمان یباشند تا در ارائه خدمات بهداشت

 بودن نیروی انسانی متخصص در حوزه کم گرینشوند. چالش د

ها و زندان یفریک تیم جمعبهداشت و درمان با توجه به تور

کادر  ریاس ایعنوان پزشک، پرستار و  شاغل به یهاروین کهنیا

ول مشغ زیارج از زندان نخ یها در مراکز درمانعالوه بر زندان

ه ک یناو درم یکارکنان مراکز بهداشت ن،یچنبه کارند است. هم

 یهابه برنامه دیبا کنند،یکار م انیطور مداوم با زندانبه

به  دیداشته باشند. آموزش با یخاص دسترس یآموزش

ه ب یدگیو به کار در انواع مختلف زندان، رس یدرون اتیخصوص

خاص  یخشن و تخلفات اخالق طیموارد بالقوه خطرناک، شرا

 یهامراقبت کنندگاننیعنوان تأمها بهآن یهاتیاز فعال یناش

استفاده از  .(2)ها بپردازد در زندان یو درمان یبهداشت

ه ک یکارکنان و مسئوالن یآموزش ضمن خدمت برا یهاامهبرن

ر ها و مراکز وابسته و مراکز بازداشت مشغول به کادر زندان

خود و  یو لزوم دسترس یسالمت تیهستند، در جهت رعا

از موارد  یکی یو درمان یها به خدمات بهداشتخانواده آن

توجه داشت.  دیکرونا با یپاندم وعیاست که در ش یمهم

مشکوک و  انیکردن زندان نهیبه قرنط یتوجه جد نیچنهم

 یها امرمؤثر به آن یهاو ارائه درمان یمسر یهایماریب یدارا

 است. یضرور

 

 انیزندان یبر رو ینیبال یهاشیانجام آزما. 4-3-5

در این مفهوم  هاست؛یبر سالمتی متضمن یکسری آزاد حق

ون رضایت خود نباید بد کسچیمعناست که ه نیآزادی به ا
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. ردیها یا معالجات پزشکی اجباری قرار گتحت انجام آزمایش

بهداشت و درمان و مسائل  نهیعلمی که در زم یهاپیشرفت

 اریآث تواندیدر کنار منافع آن، م رد،یگیپزشکی صورت م

که  آنگاه ژهیومنفی بر سالمتی انسان نیز داشته باشد، به

بالینی برای ارزیابی  یهایشانسان، موضوع انجام انواع آزما

. ردیگیدرمانی جدید قرار م یهاوهیمیزان کارآیی داروها و ش

ممنوع  ستیبایهرگونه آزمایش و تحقیق پزشکی اجباری م

از قبل اخذ شود  یدشمرده شده و رضایت فرد در هر مورد با

در  تیمداخله دولت و نظام حاکماین حق به معنی عدم .(27)

 .(28)خصوصی و تسلط شخص بر بدن خویش است  میحر

 ریپذبیاز افراد محروم و آس یتیعنوان جمع به انیها زندانسال

 گرفتندیقرار م یمورد هر نوع بررس پروایصورت ببودند که به

 شوندیاز افراد در نظر گرفته م یعنوان گروه به انیزندان .(29)

تصور  نیا یاصل لیاست، دل یاعمده یها نگرانکه اجبار در آن

نظر  هستند از یاجبار ینهادهاها ذاتاً است که زندان نیا

 طیمح کیآسان و در  یدسترس لیبه دل انیزندان ،یخیتار

اند که در نظر گرفته شده آلدهیا تیجمع کیکنترل شده، 

بودن، ساده  یعمل .(30)کرد  قیها تحقآن یبر رو توانیم

بودن و مشابه آن  یبودن، اقتصاد عیبودن، راحت بودن، سر

 انیبا ضرر و ز یروبرو کردن آزمودن یبرا یهیتوج تواندینم

 دینبا گاهچیه ریپذبیآس یهاباشد؛ از گروه قیدر تحق یاضاف

 یهاگروه ژهیواستفاده گردد. به یحیترج یعنوان آزمودن به

 ردیمدنظر پژوهشگران قرار گ دیبا انیمثل زندان ریپذبیآس

که بسیاری از تحقیقات غیراخالقی  نجاستینکته جالب ا .(31)

ا توجه به . بشوندیها بعد آشکار مسال گرددیکه انجام م

به  یپزشک یهاشیو امکان انجام آزما انیخاص زندان طیشرا

از موارد نقض حق  یکی ها،آن یداروها بر رو یمنظور اثربخش

در  ستیبایم رو، نیا . ازشودیشمرده م انیبر سالمت زندان

و مستمر داشت و اصول  ینظارت کاف ینیبال یهاشیانجام آزما

 دد.گر تیخصوص رعا نیدر ا یاخالق

 

 

 

ها و اداره زندان ستمیسمشکالت مربوط به . 5-3-5

 انیزندان یو عدم همکار یفریمؤسسات ک

 زیو ن سوکیکرونا از راه تماس و تنفس از  وعیجهت ش به

 نیچنبسته و محدود زندان و هم یدر فضا یتیازدحام جمع

 لیو استفاده از وسا ادیمانند اعت انیپرخطر زندان یرفتارها

 نیدر ب یماریخطر ابتال و گسترش ب گر،ید یسومشترک از 

 ازمندین رو، نیا از زندان است؛ از رونیاز افراد ب شتریب انیزندان

 انیاز سالمت زندان تیحما یبرا یشتریو اهتمام ب تیحساس

 یها، نگهداراز عوامل ثبات در زندان یکی .(32)هست 

 ریاستفاده از تداب رایاست؛ ز یانفراد یهادر سلول انیزندان

 یهاپروتکل تیافراد و رعا نهیو قرنط یاجتماع یگذارفاصله

از  یریگبهره ن،یچناست. هم ریپذامکان یراحتبه یبهداشت

ها و استفاده از ها و بازداشتگاهدر اداره زندان نینو یهاستمیس

خصوص مقابله با حوادث در یحقوق پزشک نینو یهاوهیش

 نیکرونا از موارد مهم در ا یپاندم وعیهمانند ش یاضطرار

موقت  یکاربر رییبا تغ توانیم گر،ید یاز سوخصوص است. 

 یدارا انیکرد تا زندان یسازتیبه زندان، ظرف ناز اماک یبرخ

 فریبه تحمل ک یترتر و با فاصلهخلوت طیکمتر در مح سکیر

شماری از بزهکاران به دلیل  کهنیادامه دهند. با توجه به ا

ی شدت هابرخورداری از حالت خطرناک پایدار و ارتکاب جرم

 شکاریافته همواره باید در چارچوب زندان مجازات شوند؛ آ

است که نسبت به این دسته نیز باید به اتخاذ تدابیر مناسب 

بینی فضای مناسب سالمت مبادرت ورزید. پیش کنندهنیتضم

برای گذران زندان، جداسازی زندانیان دارای شرایط ویژه و 

ی پیشگیرانه، ایجاد تدابیر بهداشت یریکارگ پذیر، بهآسیب

مبتال و رعایت  دانیانامکانات الزم برای درمان و قرنطینه زن

جمله تدابیر حافظ سالمت  در عرصه زندان از یگذارفاصله

تدابیر درمانی و  که یدرصورت .(3) روندیزندانیان به شمار م

کرونا صورت پذیرد، ولی  یرزه با پاندمپیشگیرانه در مبا

هماهنگی بین مسئوالن بهداشت و درمان و مسئوالن 

تا حد زیادی، اهداف کنترلی  دانجام نشو انیاجراکننده و زندان

با شکست مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه موضوع اصلی 

قرار دارد،  انیدر وهله اول حفظ سالمت زندان ریاجرای این تداب

به اشکال مختلف برای  انیجه جلب مشارکت زنداننتی در
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ها الزم است، بدیهی و بهداشت در زندان یسالمت رسیدن به

نوبت به ابزارهای  ان،یاست در صورت عدم توجه اختیاری زندان

 تر خواهد رسید.قهرآمیزتر و محدودکننده

 

 وعیدر عصر ش انین زندانمشکالت سالمت روا. 6-3-5

 کرونا یپاندم

شده  گفته ان،یدر پرونده زندان یپزشک تیثبت وضع ودوج با

 دزیبه ا انیجمله مبتال خاص از مارانیکه در بدو ورود ب

 اطیبااحت هاو درخصوص آن گردندیم ییشناسا تیهپات

 نیها ازندان شتری. هرچند که در بشودیاقدام م یشتریب

 نگرایو در کنار د شوندینم کیتفک انیزندان ریاز سا مارانیب

 ریبر آن است که سا یموارد سع شتریو در ب کنندیم یزندگ

وص خصدر الح .(33)نکنند  دایپ یامر اطالع نیاز ا انیزندان

و  متفاوت خواهد بود هیآن قض تیسرا زانیکرونا و م یپاندم

جود و زیکه امکان انتقال ن هایماریب ریهمانند سا توانینم

 هنیزم نیخاص در ا ریاتخاذ تداب ازمندیدارد رفتار نمود و ن

 شیممکن است با افزا یمثال، افراد زندان عنوان است. به

کاهش  لیبه دل یافسردگ وزدن به خود  بیآس یخطرات برا

 ایرودررو  زانیعز دنید ییو کاهش توانا یارتباط اجتماع

و  ریگهمه یماریها در دوران ببا آن یارتباط کالم یبرقرار

 ایخود و  یوجود اضطراب و ترس در مورد خطرات ابتال

دهندگان ارائه .(34)در خارج از زندان روبرو شوند  زانیعز

 یایبال مقابله با یهااستیاز س دیبا یو درمان یخدمات بهداشت

ا در از راه دور ر یپزشک یهاستمیاستفاده کنند و س یعیطب

 وعیاز ش یناشفرد منحصربه یهااز چالش یتا برخ رند؛ینظر بگ

 .(35)رطرف کنند برا  19-دیمانند کوو یعفون یهایماریب

 یبرا یو عدم همکار یمالحظات بهداشت تیعدم رعا

ز ا استفاده یبرا انیزندان یاز سو یماریب تیااز سر یریشگیپ

شدن  ماریخاص و ترس از ب ازاتیاز امت یمندبهره ای یمرخص

انتخاب سالمت خود و  نیو گرفتار شدن در امر بکارکنان 

 انیزندان یهاتن دادن به خواسته ای انیزندان ریسالمت سا

 رد یو روانشناس یپزشکاستفاده از علوم روان ن،یاست؛ بنابرا

 مثمرثمر واقع گردد. تواندیم یبحران طیشرا

 

 یریگجهی. نت6

به اتهام  یاشتباشد و افراد بازد زیآمضیتبع دیعدالت نبا یاجرا

که به علت ارتکاب جرم در زندان  یارتکاب جرم و محکومان

 هیبه حقوق اول یافراد جامعه از دسترس ریمثابه ساهستند به

 یکسچیبرخوردار هستند و ه یخود همانند حق بر سالمت

 یو درمان یهداشتبه خدمات ب یها را از دسترسآن تواندینم

 وعیاز ش یناش یاضطرار تیدر وضع گر،ید یمنع کند. از سو

 ،یها افراد زندانزندان یطیخاص مح طیکرونا و شرا یپاندم

با مجموعه در ارتباط  ینوع که به یافراد یکارکنان و تمام

قرار  19-دیکوو روسیاز همه در معرض ابتال به و شیهستند، ب

ها و در زندان ییاز سازوکارها فادهرو، است نی. از همرندیگیم

 یتدابیر بهداشتی و درمان یریکارگبه یها در راستابازداشتگاه

کارکنان و  ان،یحق بر سالمت زندان نیدر محیط زندان و تأم

قلمداد  رگذاریافراد شاغل در مجموعه از عوامل مهم و تأث ریسا

کاهش ازدحام  یبرا یریخصوص اتخاذ تداب. درگرددیم

در سطح بهداشت  شیو افزا یگذارفاصله تیو رعا هاانزند

 یریپذشده لزوم انعطافارائه یجمله راهکارها ها، اززندان

منظور ها بهها و بازداشتگاهزندان یهافضاها و زیرساخت

کرونا، تدوین  وعیدر موارد اضطراری مانند ش یریگبهره

و  هاها و بازداشتگاههای بهداشتی مخصوص زندانپروتکل

ها، آنو نظارت بر اجرای  یاضطرار طیشرا ینیبشیپ

در مراکز  نیو آموزش پزشکان، پرستاران و شاغل یدهسازمان

قرار دادن محصوالت  اریها، در اختزندان یو درمان یبهداشت

کارکنان  یکرونا برا روسیاز ابتال به و یبهداشت یریشگیپ

به  دنیبخش تیاولو ان،یها و مراکز وابسته و زندانزندان

ل به کارکنان و استقالل عم یها و اعطابهداشت زندان

با اداره بهداشت  کیروابط نزد جادیو ا مسئوالن بهداشت زندان

کردن افراد  نهیها، قرنطارتقاء بهداشت زندان نهیدر زم

شدگان و بازداشت گریمجزا از د ییهادر اتاق دالورودیجد

نمودن ارزیابی و  اهمها، فرآن یپزشک نهیو معا انیزندان

از طریق ایجاد محلی برای  رمایب انیمراقبت برای زندان

به  یبخشیو آگاه یایزوالسیون، آموزش بهداشت عموم

ها در برابر محافظت از آن یو کارمندان برا انیزندان

اماکن و  هیروزانه و مستمر کل یضدعفون ردار،یواگ یهایماریب
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و مراکز وابسته،  هازداشتگاهها، بامتعلق به زندان یساختارها

موقت  قیاز خارج زندان، تعل ییمواد غذا کردن وارد تیممنوع

تماس  تیبا بستگان و وکال، ممنوع انیزندان میمالقات مستق

و خروج از  یحفاظت بهداشت لهیبدون وس انیکارکنان با زندان

 یهاخصوص مالقاتمعتبر، در لیزندان بدون دل طیمح

 یفضا قیاز طر یریامکان مالقات تصو ینیبشیبا پ انیزندان

در  یاساس یهااز اقدام یکیو وکال  انیخانواده زندانبا  یمجاز

و اطالع  یپاندم وعیدر زمان ش انیکاهش اضطراب زندان

مدت است؛ که بدون  نیخانواده خود در ا تیاز وضع انیزندان

خصوص،  نی. در اردیانجام بپذ تواندیم یکیزیبه حضور ف ازین

ن و ارائه و کارکنا انیمسئوالن زندان با زندان یمجاز تباطار

توجه است. همچنان که در  مورد اریبس زین یآموزش یهابرنامه

و  یکیالکترون یها با امکان دادرسبحث حضور در جلسه دادگاه

 یکیزیفریفراهم آوردن امکانات متناسب جهت حضور غ

جهت  یدیمفها از ابزار به اتهام یدگیمتهمان در جلسه رس

باید  تی. درنهادیآیحساب م به یماریب وعیاز ش یریشگیپ

ها مسئولیت حفظ حداکثری شهروندان را بر گفت که دولت

 از جامعه مورد یعنوان عضوبه زین انیعهده دارند و زندان

 یبر حق سالمت دسترس ستیبایگرفته و م دولت قرار تیحما

درجه  یوفسکیفئودور داستا ریداشته باشند. چراکه به تعب

آن  یهاورود به زندان با توانیجامعه را م کیتمدن در 

 قضاوت کرد.

 

 و تشکر ری. تقد7

 هیو ته یکه در راه گردآور یکسان یاز تمام سندگانینو

 را یاند، کمال تشکر و قدردانرسانده یاریپژوهش حاضر به ما 

 دارند.

 

 سندگانی. سهم نو8

س اسابر یسندگیاستاندارد نو یارهایاز پژوهش مع سندگانینو

ا را دار یناشران مجالت پزشک یالمللنیب تهیکم شنهاداتیپ

 هستند.

 

 

 . تضاد منافع9

در  یتضاد منافع گونهچیکه ه کنندیم حیتصر سندگانینو

 پژوهش حاضر وجود ندارد.



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  تیموری و همکاران

 

 12 

 

References: 

1. Baghi E, Moussavi M-T. The Consequences of 

Imprisonment on Prisoners’ Families. Quarterly of 

Social Studies and Research in Iran. 2017;6(3):517-50. 

(Persian). 

2. Coyle A, Fair H. A human rights approach to prison 

management: Handbook for prison staff. 3 ed. London: 

Institute for Criminal Policy Research Birkbeck; 2018. 

3. Niazpour A. Principles of Implementation of Prison 

after the Outbreak of Covid 19 (Corona). Journal of 

Legal Research (Special Issue of Law and Corona). 

2020;23:277-302. (Persian). 

4. Ziafati Sabbagh Z. Examples of Patients' Rights in 

the Light of the Normative Hierarchy of International 

Law. Iranian Journal of Medical Law. 2021;15(56):1-

17. (Persian). 

5. Shirzad H, Abbasi Farajzadeh M, Hosseini Zijoud 

SR, Farnoosh G. The role of military and police forces 

in crisis management due to the COVID-19 outbreak in 

Iran and the world. Journal of Police medicine. 

2020;9(2):63-70. (Persian). 

6. Haji Dehabadi MA. From the Corona Crisis to the 

Criminal Policy Crisis. Journal of Islamic Law. 

2020;17(64):111-33. (Persian). 

7. Heydari AM. Principles, territory and legal 

jurisprudential effects of the right to health of prisoners 

with serious illness. Journal of Criminal Law 

Teachings. 2019;16(17):59-95. (Persian). 

8. Mottaqi S, Seifi A, Droudian M. The nature of the 

right to health and the position of the government in its 

realization. Journal of Islamic Law Research. 

2017;18(46):123-48. (Persian). 

9. Kalantari A, Motahhari Fard M. Jurisprudential 

study of the responsibility of prison costs. Journal of 

Jurisprudential Research 2020;16(1):125-48. (Persian). 

10. Mohaghegh Damad ASM. Interview on the 

jurisprudence of infectious diseases. Criminal Justice 

Newsletter. 2020;7:6-9. (Persian). 

11. Pattavina A, Palmieri MJ. Fears of COVID-19 

Contagion and the Italian Prison System Response. 

Victims & Offenders. 2020;15(7):1124-32. 

12. Tsai J, Wilson M. COVID-19: a potential public 

health problem for homeless populations. The Lancet 

Public Health. 2020;5(4):186-7. 

13. Reyes C. No quieren salir de la cárcel: Más de 100 

reos rechazan indulto para abandonar penales por 

coronavirus La Tercera. [updated 27 ABR 2020]. 

Available at: https://www.latercera.com/la-

tercerapm/noticia/no-quieren-salir-de-la-carcel-mas-de-

100-reos-rechazan-indulto-para 

abandonarpenalesporcoronavirus/Pnudtsggorbb7fzmu 

djqplcsmq. 

14. Abdi A. Social Pathology: The Impact of Prison on 

the Prisoner. Tehran: Noor Publications; 1992. 

(Persian). 

15. Beigi J, Teymouri M. Educating children and 

adolescents deprived of their liberty and the challenges 

they face in Iranian law. Journal of Child Rights 

2020;2(5):73-101. (Persian). 

16. Machado NO, GUIMARÃES IS. A realidade do 

sistema prisional brasileiro e o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Revista Eletrônica de Iniciação 

Científica Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas 

da UNIVALI. 2014;5(1):566-81. 

17. Abraham LA, Brown TC, Thomas SA. How 

COVID-19’s disruption of the US correctional system 

provides an opportunity for decarceration. American 

Journal of Criminal Justice. 2020;45(4):780-92. 

18. Beigi J, Teymouri M, editors. The responsibility of 

governments in preventing and combating violations of 

the right to health of prisoners in the Corona pandemic. 

International Conference on Corona Crisis and Legal 

and Ethical Responsibilities for Public Health; 2020; 

Qom, Iran. (Persian). 

19. Albrecht HY. Inflation of the Prison Population; In 

Search of the Most Efficient Solutions. Tehran: 

Publications of the Strategic Research Center of the 

Expediency Council; 2016. (Persian). 

20. Ebrahimi S. Fair Rehabilitation of Criminals. 

Journal of Criminal Law Teachings 2012;3:151-76. 

(Persian). 

21. Pyrooz DC, Labrecque RM, Tostlebe JJ, Useem B. 

Views on COVID-19 from inside prison: Perspectives 

of high-security prisoners. Justice Evaluation Journal. 

2020;3(2):294-306. 

22. Simpson PL, Simpson M, Adily A, Grant L, Butler 

T. Prison cell spatial density and infectious and 

communicable diseases: a systematic review. BMJ 

open. 2019;9(7):1-10. 

23. Dünkel F. The impact of Covid-19 on prisons and 

penal policy in Germany. Victims & Offenders. 

2020;15(7):1113-23. 

24. Ashouri M. Alternative to Imprisonment or 

Intermediate Punishments. Tehran: Publications 

Grayesh; 2003. (Persian). 



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  تیموری و همکاران

 

 13 

 

25. Ribeiro L, Diniz AM. The Brazilian penitentiary 

system under the threat of COVID-19. Victims & 

Offenders. 2020;15(7-8):1019-43. 

26. Kazemi S. Health Implications of Crowded Prisons 

and the need for Prevention Intervention. Journal of 

Social Health. 2017;4(4):254-5. (Persian). 

27. Kloss D. Occupational Health Law. Oxford: Wiley-

Blackwell Publications; 2005. 

28. Honari Ganeh A. Conflict of the Right to Health 

with other Urban Rights with Emphasis on the duty of 

the Municipality in Preventing the Spread of Infectious 

Human Diseases. Journal of Legal Research moahede. 

2020;50:109-145. (Persian). 

29. Arboleda-Flórez J. The ethics of biomedical 

research on prisoners. Current Opinion in Psychiatry. 

2005;18(5):514-7. 

30. McDermott BE. Coercion in Research: Are 

Prisoners the Only Vulnerable Population? journal of 

the American Academy of Psychiatry and the Law. 

2013;41(1):8-13. 

31. Dehghan Nairi N, Taghavi T, Herati T, Vaezi A, 

Shali M. Ethics in Prisoner Research: A Systematic 

Review. Journal of Education and Ethics in Nursing. 

2017;6(1):37-46. (Persian). 

32. Heydari AM, editor Critical review of legal 

solutions to protect the right of prisoners to health 

against Corona. National Conference on Corona 

Challenge and Faithful Living; 2020; Tehran. 

(Persian). 

33. Ebrahimi S. Prison Management as a Measure of 

UN Minimum Standards for the Treatment of Prisoners 

(Mandela Rules). Tehran: Mizan Publications; 2019. 

(Persian). 

34. Novisky MA, Narvey CS, Semenza DC. 

Institutional Responses to the COVID-19 Pandemic in 

American Prisons. Victims & Offenders. 2020;15(7-

8):1244-61. 

35. Rockwell KL, Gilroy AS. Incorporating 

telemedicine as part of COVID-19 outbreak response 

systems. Am J Manag Care. 2020;26(4):147-8. 



 

 

 

 

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 License 

(CC BY-NC 4.0). 

 

  

 

 

MLJ 
Medical Law Journal 

2021; 15(56): e28. 
 

Journal Homepage: http://ijmedicallaw.ir   

 

ORIGINAL ARTICLE 

 

Challenges of the right to health of prisoners in the Corona pandemic and 

mechanisms to deal with it* 

 

Mehrdad Teymouri1 , Jamal Beigi2 , Fatemeh Ahadi3 

1. Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. 

2. Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.  

3. Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. 

 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Received: 12 April 2021 

Accepted: 31 May 2021 

Published online: 8 June 2021 

 
 

Background and Aim: The outbreak of Corona pandemic in late 1398 and 

its spread in 1399, in addition to health and medical dimensions, has had 

wide social, economic, political and legal dimensions. The most important of 

these dimensions is the impact on the health of certain groups, including 

prisoners; Meanwhile, the detention centers for defendants and convicts face 

serious challenges. The present study examines the challenges facing 

prisons and detention centers in the Corona pandemic and identifies 

mechanisms to address it. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type. The research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library 

and referring to documents. 
 

Results: Given that inmates and others in related centers are most at risk for 

Covid-19 virus, the need to pay special attention to prisons and related 

centers and detention centers and how to manage them in the event of a 

corona pandemic requires the use of mechanisms. And special measures 

are taken according to the emergency situation. 
 

Ethical considerations: In Order to Organize this Research, While 

Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been 

Observed. 
 

Conclusion: Detainees charged with a crime and convicts who are in prison 

for a crime enjoy the same access to their basic rights as the right to health. 

Conditions in prisons and detention centers indicate that there is no 

necessary health infrastructure in prisons and detention centers, 

overcrowding in prisons and detention centers, lack of manpower in the field 

of health care in prisons, conducting clinical trials on prisoners, Problems 

related to the management system of prisons and penitentiary institutions 

and the lack of cooperation of prisoners and mental health problems of 

prisoners in the era of the corona pandemic are among the challenges facing 

the right to health of prisoners. 
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