حکم ناعادالنهی بکتاش آبتین را لغو کنید

روز یازدهم خرداد سال جاری شعبهی  ۲دادگاه
انقالب اسالمی کرج حکم پنجاه میلیون لایر جزای نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی
(بدل از یک سال حبس) را به اتهام بیاساس “تبلیغ علیه نظام” به بکتاش آبتین ابالغ کرد .آبتین شاعر،
فیلمساز و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و اکنون نیز یکی از بازرسان مالی آن
است.
پیش از آن بکتاش آبتین بارها به بازپرسی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت .سرانجام پس از
محاکمه در دادگاه با سپردن وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شد .چگونگی تشکیل این پرونده بهخوبی
میزان بیاساس بودن آن و ناعادالنه بودن حکم صادره را نشان میدهد .بکتاش آبتین در مراسم
ستمکشتهگان راه آزادی بیان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در آذر  ۵۹۳۱که نهادهای امنیتی و
انتظامی از برگزاری آن جلوگیری کردند مورد ضرب و جرح ماموران امنیتی حاضر در محل قرار
گرفت و بازداشت شد .در جریان همین یورش مزدک زرافشان (فرزند ناصر زرافشان عضو کانون
نویسندگان ایران و یکی از وکالی پرونده قتلهای سیاسی پاییز  )۵۹۱۱نیز بهشدت آسیب دید .آبتین پس
از سه روز بازداشت با قرار کفالت آزاد شد و بیرون بازداشتگاه از صورت مجروح مزدک زرافشان
عکس گرفت و آن را در صفحه اینستاگرام خود قرار داد .انتشار این عکس مبنای تشکیل پرونده ،آزار
و اذیتهای دورهی بازجویی و در نهایت صدور حکمی ناعادالنه بوده است.
برای بکتاش آبتین به دلیل عضویت در کانون نویسندگان و فعالیتهای سانسور ستیزانهاش دو پروندهی
دیگرنیز ساختهاند .یکی از آنها مربوط به اردیبهشت  ۵۹۳۱است که ماموران پس از تفتیش منزل آبتین

و ضبط بیش از هزار قلم از وسایل شخصی او احضاریهی دادسرای فرهنگ و رسانه را به وی دادند.
از آن پس بارها در ساختمان مرکزی وزارت اطالعات مورد بازجویی قرار گرفت .پروندهی دیگر به
ضرب و جرح ماموران در مراسم بزرگداشت زندهیادان مختاری و پوینده مربوط میشود .در این
پرونده بکتاش آبتین متهم به ضرب و شتم ماموران امنیتی شده است! بهخوبی پیداست که در این پرونده
جای ضارب و مضروب و شاکی و متهم در عدالت اسالمی حاکمیت عوض شده است .حکم این پرونده
نیز بناست در  ۲۲خرداد امسال به آبتین ابالغ شود.
کانون نویسندگان ایران محاکمه و محکومیت بکتاش آبتین را نمونهی دیگری از آزادی ستیزی دستگاه
قضایی حاکمیت میداند .حکم کار اجباری از “نوآوری”های این دستگاه برای متهمان سیاسی است و
در آن ذرهای عدالت وجود ندارد .این پروندهسازیها و محاصرهی زندگی معترضان و منتقدان با
پروندههای قضایی ،به منظور مرعوب و منفعل کردن اعضای کانون و هر انسان معترض و
آزادیخواه انجام میگیرد و مغایر با حق آزادی اندیشه و بیان است .کانون نویسندگان ایران خواهان
مختومه شدن هر سه پروندهی بکتاش آبتین و همهی پروندههای مشابه آن است.
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