آﺗﻨﺎ داﺋﻤﯽ و ﮔﻠﺮخ اﯾﺮاﯾﯽ در
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب
• آﺗﻨﺎ داﺋﻤﯽ و ﮔﻠﺮخ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ دو ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮس در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن
اوﯾﻦ از روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ ،از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ …
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آﺗﻨﺎ داﺋﻤﯽ و ﮔﻠﺮخ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ دو ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮس در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن اوﯾﻦ
از روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺪﻧﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﺗﻨﺎ
داﺋﻤﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎب ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺒﺪﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ،ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺪان در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮدداری از
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ در زﻣﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺸﺎر ﺧﻮن وی ﺑﺎ ﻧﻮاﺳﺎﻧﺎت
زﯾﺎدی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﻨﻪ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺪان ،ﺧﻮدداری ﺧﺎﻧﻢ
داﺋﻤﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮم ﻧﻤﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل وی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
در اﻋﺘﺼﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻠﯿﻮی وی ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ رود اﻣﮑﺎن اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺟﺴﻤﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎدر آﺗﻨﺎ داﺋﻤﯽ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ دﺧﺘﺮش در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻫﺮاﻧﺎ ﮔﻔﺖ“ :از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺮ روز ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﺎج ﻣﺮادی ،دادﯾﺎر زﻧﺪان ﺑﻪ دادﺳﺮای اوﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم
وﻟﯽ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دادﺳﺮا رو ﺑﻪ
رو ﺷﺪم”.
او در اداﻣﻪ اﻓﺰود“ :در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای آﺗﻨﺎ و ﮔﻠﺮخ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻢ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎج

ﻣﺮادی ﺷﺮح دادم وﻟﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد و در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد”.
ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺪﻧﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود“ :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در دادﺳﺮا ﺣﻀﻮر دارد و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدم
را از دادﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﺗﻨﺎ و ﮔﻠﺮخ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﺎون
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﭘﺎره ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ اﻧﺪاﺧﺖ”.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد “ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دادﺳﺮا از اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮدم را اداﻣﻪ دﻫﻢ ﻣﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻣﻮران ﺣﻔﺎﻇﺖ دادﺳﺮا و
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﻦ را از دادﺳﺮا ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ”.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﺮخ اﯾﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ او
ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ زﻧﺪان از ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺪون ﻃﯽ دوره
درﻣﺎن راﻫﯽ زﻧﺪان ﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص اﻋﺘﺼﺎب ﻓﻌﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ او را ﻧﯿﺰ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

