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اقــــــــدام فــــــــوری
وضعیت جسمانی آتنا دائمی مدافع حقوق زنان بحرانی است
وضعیت جسمانی مدافع حقوق زنان آتنا دائمی بسیار وخیم شده است  .او به دنبال  ۴۶روز اعتصاب غذا به شدت بیمار شده است و بدنش پس زدن آب را آغاز
کرده است .عالرغم هشدار پزشکان ،مقامات همچنان از اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان برای بهرهگیری از خدمات درمانی مناسب خودداری میکنند .آتنا
دائمی زندانی عقدیتی است.
وضعیت پزشکی آتنا دائمی مدافع حقوق بشر ایرانی و فعال حقوق زنان وخیم است .او از  ۱۹فروردین ماه در اعتصاب غذا به سر میبرد .به گفتهی خانواده وی،
او از سرفههای خونی و حالت تهوع ،درد کلیه ،کاهش وزن شدید ،و نواسانات فشار خون رنج میبرد .آتنا دائمی در روز  ۱۸اردیبهشت برای انجام برخی آزمایش
های پزشکی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد اما خیلی سریع و پیش از آنکه حتی نتیجه آزمایشها مشخص شود به زندان بازگردانده شد .پزشکان
هشدار دادهاند که عفونت کلیه او به سطح بحرانی رسیده و نیاز است که فورا در بیمارستان بستری شود .حاال بدن او پس زدن آب را آغاز کرده است .با وجود
هشدار پزشکان ،مقامات همچنان از انتقال آتنا دائمی به بیمارستان خارج از زندان امتناع میکنند.
در اواسط اردیبهشت او برای انجام آزمایش نوار قلب به بهداری زندان منتقل شد ،اما پرستار بهداری که یک مرد بود ،از انجام آزمایش سر باز زد« .توجیه»
پرستار این بود که برای یک مرد «نامناسب» است که این آزمایش را انجام دهد زیرا سینه بیمار در حین آزمایش باید برهنه باشد .زندانیان سیاسی زن معموال
با تبعیضهای جنسیتی مضاعف برای دسترسی به مراقبتهای پزشکی روبرو هستند  .در موارد متعددی ،زندانیان زن که تجربه مشکالت قلبی در عصر یا شب
را داشتهاند ،از آزمایش فوری نوار قلب محروم ماندهاند ،چرا که مسؤولین زندان تاکید کردهاند که تست باید توسط پرستاران زن انجام شود.
آتنا دائمی مدافع حقوق بشر ایرانی که به هفت سال زندان محکوم شده اعتصاب غذایش را در اعتراض به حکم خوهرانش هانیه و انسیه دائمی آغاز کرد که
توسط دادگاهی در تهران در  ۲۳اسفند  ۱۳۹۵به سه ماه و یک روز زندان به صورت تعلیقی بر اساس اتهام «توهین به ماموران هنگام انجام وظیفه» محکوم
شدند .محکومیت در ارتباط با بازداشت خشونتآمیز آتنا دائمی توسط سه تن از ماموران سپاه پاسداران در آذر  ۱۳۹۵است .مجازات هانیه و انسیه به حالت تعلیق
درآمد .دادگاه تجدیدنظر هر سه خواهر قرار است در اردیبهشت  ۱۳۹۶در مقابل شعبهی  ۴۸دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شود.
لطفا نامهای به زبان فارسی ،انگلیسی ،اسپانیایی ،فرانسه یا هر زبان دیگری که میدانید ،بنویسید و از مقامات بخواهید؛
 آتنا دائمی را به عنوان زندانی عقیدتی که صرفا به خاطر فعالیتهای صلحآمیز با استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماع و گردهمایی از طریق فعالیتهای
حقوق بشریاش زندانی است ،فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند
 تا زمان آزادی ،دسترسی آتنا دائمی به پزشک حرفهای واجد شرایط که بتواند مراقبتهای پزشکی را منطبق با اخالق پزشکی شامل حفظ اطالعات محرمانه ،و کسب
رضایت آگاهانه ارائه دهد ،فراهم کنند.
 احکام انسیه و آتنا دائمی را که به دنبال یک محاکمهی ناعادالنه صادر شده لغو کنند
 شکایت آتنا دائمی در خصوص شکنجه و دیگر بدرفتاریها از جمله بازداشت خشونت آمیز او در نوامبر  ۲۰۱۶در جریان دستگیریاش را مورد تحقیق قرار داده و
اطمینان حاصل کنند که افراد مسئول در یک دادگاههای عادالنه پاسخگو شوند
لطفا درخواستها را تا قبل از  13تیر  ۱۳۹۵به آدرس های زیر ارسال نمایید؛
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اطالعات تکمیلی
در اسفند ماه  ،۱۳۹۵آتنا دائمی  ۲۹ساله بعد از دست دادن موقتی بینایی چشم راستش به بهدای زندان اوین منتقل شد .با این وجود ،او در همان روز به سلولش بازگردانده
شد چرا که بهداری زندان امکانات الزم برای رسیدگی به وضعیت او را نداشت .او بارها طی دو روز آینده دچار حالت تهوع شد تا در نهایت به بیمارستانی خارج از زندان
منتقل شد .پزشکان به خانوادهی او گفتند که باید از مغز او ام.آر.آی بگیرند اما تا به امروز مقامات از انجام این اقدام سرباز زدند و به خانواده آتنا دائمی گفته اند که هزینهی
آزمایش ام.آر.آی گران است و آنها باید آن را پرداخت کنند .این نقض قوانین بینالمللی است چرا که در همهی کشورها نیاز به مراقبتهای پزشکی برای زندانیان باید
بدون تبعیض و رایگان باشد.
محکومیت آتنا دائمی و خواهرانش در ارتباط با برخوردی است که بین آنها و سه مأمور سپاه پاسداران که در آذر  ۱۳۹۵برای بازداشت آتنا دائمی به خانهی والدینش حمله
کردند پیش آمد .ماموران از نقاب استفاده کرده بودند و هیچ مدرک شناسایی و حکم بازداشتی ارائه نکردند .آتنا دائمی گفته است که مامورین او را مورد ضرب شتم و زدن
اسپری فلفل قرار دادند و با مشت به سینه خواهرش هانیه کوبیدند .آتنا دائمی متعاقبا از سپاه پاسداران به دفتر داستان در زندان اوین شکایت کرد اما مقامات پروسهی
شکایت را به جریان نیانداخته و گفته اند که «نامهی شکایت او گم شده است» .به جای این و در اقدامی ظاهرا تالفی جویانه ،آنها پروندهی کیفری علیه او و خواهرانش
به جریان انداختند.
در تاریخ  ۱۱اردیبهشت آتنا دائمی در نامهی سرگشاده نوشت که رئیس زندان تایید کرده که در پرونده و او خواهرانش تخلف و بی قانونی رخ داده و او قول داد که موضوع
را از طریق دفتر دادستانی پیگیری کند .اخیرا ،دادیار زندان به خانوادهی او گفته که هیچ چیزی نمیتواند به او کمک کند و او باید منتظر بررسی محکومیت در دادگاه
تجدیدنظر باشد.
در دی  ،۱۳۹۵مقامات آتنا دائمی و خواهرانش را به «توهین به رهبری»« ،حمله عمدی»« ،اخالل در انجام وظیفه ماموران حین ماموریت رسمی» و
«توهین به ماموران هنگام انجام وظیفه» متهم کردند .در بهمن  ۱۳۹۵آتنا دائمی و خواهرانش نامهی رسمی از دفتر دادستانی دریافت کردند که نشان
می دهد دو اتهام اول حذف شده است .با این وجود ،دو اتهام دیگر باقی ماند و خواهران آتنا دائمی در انتظار بررسی تحقیقات بیشتر در خصوص اتهامات
وثیقهی  ۴۰میلیون تومانی گذاشتند .در تاریخ  ۱۳اسفند آنها برای محاکمه در روز بعد در شعبهی  ۱۱۶۲دادگاه کیفری تهران احضار شدند .دادگاه رای
خود را یک روز بعد صادر و هر سه خواهر را به سه ماه و یک روز زندان به اتهام «توهین به ماموران هنگام انجام وظیفه» محکوم کرد .دادگاه محکومیت
هانیه و انسیه را به مدت یک سال تعلیق کرد .مجازات آتنا دائمی به حکم  ۷سال زندانش اضافه شد.
آتنا دائمی برای اولین در مهر ماه  ۱۳۹۳بازداشت شد .او به مدت  ۸۶روز که  ۵۱روزش در سلول انفرادی بود در بند ۲الف زندان اوین نگهداری شد .در طی
این مدت او دسترسی به وکیل نداشت و بارها مورد بازجویی قرار گرفت .در اسفند  ۱۳۹۳او پس از یک محاکمهی به شدت ناعادالنه در شعبه  ۲۸دادگاه
انقالب به اتهام «اجتماع تبانی علیه امنیت کشور»« ،تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجرم شناخت شده و به  ۱۴سال زندان محکوم شد .در مهر
 ۱۳۹۵شعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظر تهران این حکم را به  ۷سال زندان کاهش داد .محکومیت آتنا دائمی تنها به خاطر فعالیتهای صلحآمیز حقوقبشریاش
است .این فعالیت ها عبارتند از :نوشتن پستهای انتقادی در فیسبوک در خصوص کارنامه اعدام حکومت ایران ،توزیع جزوههای مخالفت با اعدام ،شرکت
در یک تظاهرات مسالمتآمیز علیه اعدام ریحانه جباری در سال  ،۱۳۹۳رفتن به مزار کسانی که در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸
کشته شدند ،ارسال اطالعات نقض حقوق زندانیان برای گروههای حقوق بشر خارج از ایران .در حکم دادگاه او که توسط عفو بین الملل مطالعه شده این
فعالیتهای صلحآمیز به عنوان «مدرک یا سند» فعالیتهای «مجرمانه» ذکر شده است.
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