
 کنید لغو را آبتین بکتاش ی ناعادالنه حکم

 دادگاه ۲ی  روز یازدهم خرداد سال جاری شعبه

انقالب اسالمی کرج حکم پنجاه میلیون لایر جزای نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی 

آبتین شاعر، . به بکتاش آبتین ابالغ کرد” تبلیغ علیه نظام“اساس  را به اتهام بی( بدل از یک سال حبس)

ز بازرسان مالی آن فیلمساز و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و اکنون نیز یکی ا

 .است

سرانجام پس از . پیش از آن بکتاش آبتین بارها به بازپرسی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت

خوبی  چگونگی تشکیل این پرونده به. محاکمه در دادگاه با سپردن وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شد

بکتاش آبتین در مراسم . دهد ن میاساس بودن آن و ناعادالنه بودن حکم صادره را نشا میزان بی

که نهادهای امنیتی و  ۵۹۳۱گان راه آزادی بیان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در آذر  کشته ستم

انتظامی از برگزاری آن جلوگیری کردند مورد ضرب و جرح ماموران امنیتی حاضر در محل قرار 

فرزند ناصر زرافشان عضو کانون )در جریان همین یورش مزدک زرافشان . گرفت و بازداشت شد

آبتین پس . شدت آسیب دید نیز به( ۵۹۱۱های سیاسی پاییز  نویسندگان ایران و یکی از وکالی پرونده قتل

از سه روز بازداشت با قرار کفالت آزاد شد و بیرون بازداشتگاه از صورت مجروح مزدک زرافشان 

انتشار این عکس مبنای تشکیل پرونده، آزار . دعکس گرفت و آن را در صفحه اینستاگرام خود قرار دا

 .ی بازجویی و در نهایت صدور حکمی ناعادالنه بوده است های دوره و اذیت

ی  اش دو پرونده های سانسور ستیزانه برای بکتاش آبتین به دلیل عضویت در کانون نویسندگان و فعالیت

است که ماموران پس از تفتیش منزل آبتین  ۵۹۳۱یکی از آنها مربوط به اردیبهشت . اند دیگرنیز ساخته



. ی دادسرای فرهنگ و رسانه را به وی دادند و ضبط بیش از هزار قلم از وسایل شخصی او احضاریه

ی دیگر به  پرونده. از آن پس بارها در ساختمان مرکزی وزارت اطالعات مورد بازجویی قرار گرفت

در این . شود یادان مختاری و پوینده مربوط می    ضرب و جرح ماموران در مراسم بزرگداشت زنده

خوبی پیداست که در این پرونده  به! پرونده بکتاش آبتین متهم به ضرب و شتم ماموران امنیتی شده است

حکم این پرونده . جای ضارب و مضروب و شاکی و متهم در عدالت اسالمی حاکمیت عوض شده است

 .ابالغ شودخرداد امسال به آبتین  ۲۲نیز بناست در 

ی دیگری از آزادی ستیزی دستگاه  کانون نویسندگان ایران محاکمه و محکومیت بکتاش آبتین را نمونه

های این دستگاه برای متهمان سیاسی است و ”نوآوری“حکم کار اجباری از  .داند قضایی حاکمیت می

معترضان و منتقدان با ی زندگی  ها و محاصره سازی پرونده  این. ای عدالت وجود ندارد در آن ذره

های قضایی، به منظور مرعوب و منفعل کردن اعضای کانون و هر انسان معترض و  پرونده

کانون نویسندگان ایران خواهان . گیرد و مغایر با حق آزادی اندیشه و بیان است خواه انجام می آزادی

 .است های مشابه آن ی پرونده ی بکتاش آبتین و همه مختومه شدن هر سه پرونده

 کانون نویسندگان ایران

 ۵۹۳۱خرداد  ۵۳

 "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری": برگرفته از سایت


