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برایشان مفتوح و حکم سه ماه زندان صادر شده بود، در دادگاه " اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه"
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 .تجدیدنظر تبرئه شدند و آتنا به اعتصاب غذای خود پایان داد

خرداد ماه، پرونده آتنا دائمی و  ۰۱ع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری چهارشنبه بنابه اطال

اهانت به "دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست جالل طالبی بررسی و ایشان از اتهام  ۸۴خواهرانش در شعبه 

 .تبرئه شدند" مأمور دولت حین انجام وظیفه

به سه ماه زندان محکوم شده بودند که محکومیت خواهران آتنا به صورت  ایشان پیشتر برای این اتهام هر کدام

 .فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده بود ۰۱آتنا دائمی در اعتراض به این حکم از . تعلیق درآمده بود

اینکه این حکم در حالی برای آتنا و خواهرانش صادر شده بود که پیشتر دادگاهی در تهران هرسه نفر را به دلیل 

 .شخصی حاضر به نشان دادن کارت شناسایی نشده بودند تبرئه و پرونده را مختومه اعالم کرده بود ماموران لباس

دادگاه انقالب تهران، به  ۳۴در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه  ۰۲۱۲اسفند  ۳۲آتنا در تاریخ 

یه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تبلیغ عل»آمیز، به اتهام  های مدنی مسالمت دلیل فعالیت

 .سال زندان محکوم شد ۰۸به « توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی و اختفای ادله جرم

بوک در انتقاد از  هایی در فیس انتشار پست»مصادیق اتهاماتی که آتنا به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل 

رسانی درباره  و اطالع ۰۲۴۴شدگان انتخابات سال  ر نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشتهها، دیوارنگاری د اعدام

 .شود می« زندانیان سیاسی

کنیم و  ما از این حکم استقبال می: "محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت

ی، برادران رجبیان و همه کسانی که به خواهان شکسته شدن احکام و آزادی فوری آتنا دائمی، نرگس محمد

 ."برند هستیم خاطر استفاده از آزادی بیان در زندان به سر می

 

 صویر حکم در سازمان حقوق بشر ایران بخوانیدمتن کامل این گزارش را به همراه ت
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