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خودداری قوه قضاییه از اعزام آتنا دائمی به
خارج از زندان برای درمان عفونت و تشکیل

پرونده جدید برای او

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت آتنا دائمی، فعال حقوق بشر زندانی، با شکایت مسئوالن زندان

اوین به «اخالل در نظم و توهین به ماموران» در هنگام اعتصاب غذا متهم شده و دادستانی نیز علیرغم تایید وجود

عفونت در کیسه صفرا از اعزام آتنا دائمی برای درمان به خارج از زندان خودداری می کند.

یک منبع نزدیک به خانواده دائمی روز ۲۳ مرداد به کمپین گفت پس از پیگیری های خانواده دائمی، دادستانی با

معاینه آتنا دائمی توسط پزشکی قانونی موافقت کرده ولی با وجود تایید عفونت در کلیه و سنگ کیسه صفرا،

پزشکی قانونی با اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان مخالفت کرده است. منبع مطلع گفت: «روز شنبه بعد از

اینکه ما جواب آزمایش را پیش دکتر متخصص بردیم دکتر، متخصص تمام مشکالت را نوشت و ما بردیم پیش

اقای حاج مرادی (دادیار ناظر زندان)، اقای حاج مرادی هم پزشکی قانونی را فرستاده برای معاینه مجدد، پزشکی

قانونی هم عفونت کلیه را تایید کرده و هم سنگ کیسه صفرا، اما گفته هنوز سنگ کیسه صفرا به اندازه ای نرسیده

که نیاز به جراحی باشد و برای عفونت گفته عفونت هست اما مهم نیست.»
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این منبع به کمپین گفت پزشکان معتمد دادستانی در معاینات اولیه منکر وجود عفونت و سنگ کیسه صفرا شده اند

ولی پیگیری های خانواده و تحلیل آزمایش ها از سوی پزشک معتمد خانواده و پزشکی قانونی نشان داده است که
بهداری زندان اوین وظیفه اش را به درستی انجام نداده است: «با این که حال جسمیش خوب نیست نه تنها اجازه
اعزام و درمان به ما ندادند بلکه ابتدا ادعا کردند شما با پزشک ها تبانی کردید و می خواهید پرونده پزشکی علیه

زندان درست کنید و بنابراین خودشان آتنا را به بیمارستان طرف قرارداد زندان (امام خمینی) بردند، حتی گفتند

آتنا آزمایش و سی تی اسکن و سونوگرافی شده و هیچ مشکلی ندارد ولی وقتی خودمان رفتیم جواب آزمایش ها را

از بیمارستان گرفتیم، هم سنگ کیسه صفرا نشان داده که نیاز به جراحی دارد، هم نوعی کیست دارد و عفونت

کلیه اش هم زیاد شده، حاال که پزشکی قانونی هم تایید کرده ولی آتنا در زندان درد می کشد و اینها می گویند عفونت
و سنگ مهمی نیست.»

منبع مطلع به کمپین گفت مسئوالن زندان اوین نه تنها درباره معالجه و اعزام و مراقبت درمانی مناسب از آتنا دائمی

کوتاهی کرده اند، بلکه با متهم کردن او به تمارض و بدرفتاری با ماموران در حین اعتصاب غذا و مراجعه به
بهداری، از او به دادسرای اوین شکایت کرده اند و پرونده جدیدی برای او تشکیل داده اند: «رئیس زندان اوین و

رئیس بهداری زندان اوین که آقایی به نام عباس خانی است، با این ادعا از آتنا شکایت کرده که زمان اعتصاب غذا

تمارض کرده و بعد که پزشکان گفته اند مشکلی ندارد، اعتراض کرده و به ماموران توهین کرده است، ولی خود آتنا

می گوید فقط به نحوه رسیدگی اعتراض کرده و خواستار مراجعه به یک پزشک معتمد شده است.»

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اوین روز چهارم مرداد ۱۳۹۶ اتهامات «توهین به مسئوالن» و «اخالل در نظم

عمومی» را با شکایت مسئوالن زندان اوین به آتنا دائمی تفهیم کرد. منبع مطلع به کمپین گفت آتنا دائمی این
اتهامات را رد کرده و در دفاع از خود خواستار دخالت پزشک معتمد و رسیدگی به کوتاهی مسئوالن زندان اوین

شده است: «اعتصاب غذای آتنا که از سر ناچاری و در مقابل پرونده سازی سپاه پاسداران بود، مصداق اتهام
اخالل در نظم عمومی و شده و اعتراضش به بهداری هم شده است توهین به مسئوالن، ولی آتنا دائمی در دادسرا

گفته پزشک معتمد مسئله تمارض را بررسی کند و مسئوالن بهداری اوین هم به اتهام عدم رسیدگی مناسب مورد

تعقیب قرار بگیرند، آخرین دفاع انجام شده و پرونده هنوز در جریان است ولی مشکل االن آتنا نیاز به اعزام به

خارج بیمارستان برای درمان است.»

این اولین بار نیست که آتنا دائمی عالوه بر پرونده اصلی اش، در داخل زندان محاکمه می شود. او پیش از این در

نوزدهم فروردین ۱۳۹۶ در اعتراض به حکم ناعادالنه سه ماه و یک روز حبس برای خودش و دو خواهرش به

اتهام «اهانت به مامور حین انجام وظیفه» با شکایت قرارکاه ثاراÅ سپاه پاسداران، دست به اعتصاب غذای تر زد

و اعالم کرد تا زمانی  که از این حکم تبرئه نشوند دست از اعتصاب برنخواهد داشت. او در مدت اعتصاب غذایش
دچار بیماری گوارشی شد و بارها به بهداری زندان اوین منتقل شد. دادگاه تجدید نظر آن ها در تاریخ ششم خرداد
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ماه با حضور محمود بهزادی وکیلشان برگزار شد و سرانجام روز دهم خرداد ماه با ابالغ حکم قطعی تبرئه، آتنا

دائمی به خواسته اش رسید و به اعتصاب غذایش پایان داد.

آتنا دائمی از جمله فعاالن حقوق بشر است که زندان و دستگاه امنیتی سپاه پاسداران با وجود اعمال اذیت و آزار

علیه خود و خانواده اش، نتوانسته است او را ساکت کند، او که به دلیل فعالیت های مساملت آمیز بازداشت و زندانی

شده است، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران

به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیان گذار جمهوری اسالمی

و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون جدید مجازات اسالمی هفت سال آن قابل

اجرا است. مصادیق اتهاماتی که آتنا به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل «انتشار پست هایی در فیس بوک در

انتقاد از اعدام ها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطالع رسانی
درباره زندانیان سیاسی» بود. او در تاریخ ششم آذر ماه ۹۵ با یورش ماموران به منزلش برای اجرای حکم به

زندان اوین منتقل شد و از آن زمان بدون مرخصی در بند زنان اوین نگهداری می شود. بیش از ۲۰ زن با اتهامات

سیاسی و عقیدتی در بند زنان اوین نگهداری می شوند و طبق تحقیقات کمپین موارد قابل توجهی از نقض حقوق
بشر در این بند گزارش شده است.


