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ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ

ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﻣﮭﺪی ﮐﺎظﻤﯽ[]۱؛ ) ۱۸ – ۱۳۵۳دی  (۱۴۰۰ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺘﻘﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد[] ۳][۲.او
از ﺳﺎل ) ۱۳۹۱ﭘﺲ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﯿﮋه ﻧﺠﻢ ﻋﺮاﻗﯽ )ﻣﻨﺸﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮان اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن
ﺑﻮد[] ۴.او در ﭘﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و اﻗﺪام دﯾﺮھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﻠﻞ در روﻧﺪ درﻣﺎن او و ﺗﺄﺧﯿﺮ در
[ ]۵
اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ از زﻧﺪان؛ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﮭﺮان درﮔﺬﺷﺖ .

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ھﻨﺮی
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ،درﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﮭﺮ  ۱۳۹۹ﺑﻪاﺗﮭﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ  ۶ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ [۷].ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺗﮭﺎﻣﺎت او ،اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ داﺧﻠﯽ
درﺑﺎره  ۵۰ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه و اﺣﻤﺪ
ٴ
ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻮدهاﺳﺖ[۸].
در آذر  ۱۳۹۹ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰۰ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ و دو ﺗﻦ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
دﯾﮕﺮ )ﮐﯿﻮان ﺑﺎژن و رﺿﺎ ﺧﻨﺪان( اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ[۹].
در ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻞ اﺳﺘﺮﯾﭗ ،اورھﺎن ﭘﺎﻣﻮک ،ﻣﺎرﮔﺎرت
اﺗﻮود ،ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ و آرﯾﻞ دورﻓﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد[۱۰].
ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه  ۱۰۰زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪانھﺎی اوﯾﻦ ،رﺟﺎﯾﯽﺷﮭﺮ ،ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ و ﻋﺎدلآﺑﺎد در ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۹در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ
ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎ ِه ﻧﯿﺴﺘﯽ آوﻧﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﻨﺎم ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ،دروﯾﺶ زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺟﺎ ِ
ن ﺟﻮاﻧﺶ را ﺑﺮ ٴ
ﮐﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺟﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻔﻘﺎن و ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺸﺮی زراﻧﺪوز ﮐﺎری
ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ[۱۲][۱۱]«.

ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ در زﻧﺪان
وی در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ دوران ﺣﺒﺲ ﺧﻮد را در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،دو ﺑﺎر ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ

ﺷﺪ[۱۳].

ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
در ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ،در ﺗﯿﺮ  ،۱۴۰۰اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ او ﺑﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاض ﺗﻌﺪادی از ھﻨﺮﻣﻨﺪان و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ [۱۴].ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮭﺪی ﺣﺎجﻣﺤﻤﺪی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ،از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎطﯽ اﻋﺰام ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد[۱۵].

اﻋﺰام ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻤﺎ
در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ،در آذر  [۱۶]،۱۴۰۰ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻗﺪام دﯾﺮھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل او از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﻌﻠﻞ در درﻣﺎن او،
][۲۰][۱۹][۱۸
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری او ﺣﺎد ﺷﺪه] [۱۷و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ او را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲دی  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﮐﻤﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻧﺪ.

درﮔﺬﺷﺖ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸دی  ۱۴۰۰ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ درﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ [۲۱].وﮐﯿﻞ او ،ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری ﺑﺮای ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ
][۲۲
ﻓﻮت ھﺴﺘﻨﺪ.

واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﻪ درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاف ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮگ آﺑﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ،آن را ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎزه
][۲۳
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺑﺘﯿﻦ »ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﻓﺪای آزادی ﮐﺮد« ،ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ زودی در
][۲۴
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ رﻓﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد«.
اﻣﺎ اداره ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی ﺗﮭﺮان ﺑﺎ رد ھﺮﮔﻮﻧﻪ اھﻤﺎل در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ او را ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
][۲۵
ﮐﺮد.
ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﮭﺮان [۲۶]،ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان [۲۷]،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ،ھﺎدی ﺧﺮﺳﻨﺪی [۲۸]،ﻣﮭﺪی ﻣﻮﺳﻮی ،ﺑﮭﻤﻦ ﻗﺒﺎدی ،ﻣﻨﯿﮋه ﺣﮑﻤﺖ [۲۹]،ﺣﺸﻤﺖﷲ طﺒﺮزدی و زھﺮا رھﻨﻮرد از
دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح و ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ[۳۶][۳۵][۳۴][۳۳][۳۲][۳۱][۳۰].
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان از ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ در روز ﺟﻤﻌﻪ ۱۷
دی ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ از ﺣﻖ درﻣﺎن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻘﺎمھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ او ھﺴﺘﻨﺪ[۳۷]«.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺰوه ،ﺷﺎﻋﺮ آﯾﯿﻨﯽ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮگ آﺑﺘﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ[۳۸].
رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ،وﻟﯿﻌﮭﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ در راه آزادی اﯾﺮان و اداﻣﻪ داﺷﺘﻦ راه او ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
»ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ و ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺘﺮض دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ[۳۹]«.
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻮدن ﻣﺮگ آﺑﺘﯿﻦ ،آن را ﻋﻤﻼ ً ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪ[۴۰].
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﺮان را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮگ او را ﻧﺸﺎﻧﻪای از
»وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ« زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد[۴۱].
ﺟﺒﮭﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ،ﺑﺮ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺻﺪور و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد[۴۲].
ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ را ﺟﻨﺎﯾﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ و زﻧﺪاﻧﮭﺎ را ﻣﺴﺌﻮل آن

داﻧﺴﺖ[۴۳].

ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎﺳﺎن
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ آﺑﺘﯿﻦ در رﺳﺎﻧﻪھﺎ ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم و اھﺎﻟﯽ ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ و ﺳﻮﮔﻮاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪ[۴۴].

ﺗﺤﺼﻦ در زﻧﺪان اوﯾﻦ
ﯾﮏ روز ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﺑﺘﯿﻦ ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢﺑﻨﺪی او )ﻣﺤﺒﻮس در ﺑﻨﺪ  ۸زﻧﺪان اوﯾﻦ( ،در زﻣﺎن ھﻮاﺧﻮری اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻠﻮل ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎدش را
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ[۴۵].

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻨﺎزه ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎﺳﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﻧﺪ[۴۶].
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮑﺘﺎش ،ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری او ﻗﺮار ﺑﻮد در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۰دی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪطﻮر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم
ٴ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۹دی در اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪﷲ ﺷﮭﺮ ری ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ [۴۷].ﺣﺎﺿﺮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »درود ﺑﺮ آﺑﺘﯿﻦ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ظﺎﻟﻤﯿﻦ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ آدﻣﮑﺶ« ﺳﺮ
دادﻧﺪ[۴۸].

ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽﺷﮭﺮ
ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽﺷﮭﺮ ﮐﺮج ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪای ،ﺿﻤﻦ ھﻤﺪردی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ» :ﺑﺎورﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﮐﺎرزارھﺎی دادﺧﻮاھﯽ و ﺑﻪ
][۴۹
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﺷﺪ«.

ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد در ﺑﻨﺪ ﻧﺴﻮان زﻧﺪان اوﯾﻦ
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ در  ۱۹دی در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﻄﻠﺐزاده ،از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
][۵۱][۵۰
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻄﻠﺐزاده ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﮭﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻨﮭﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن او و ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻧﺘﻘﺎدھﺎی
زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﮭﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪی و ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺷﺮﯾﻔﯽ از اﻋﻀﺎی آن ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﺮطﮭﻤﺎﺳﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮐﺎھﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺎﻟﯿﺰﺑﺎن و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاف ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎد
][۵۳][۵۲
ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺷﺮمآور داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎوی ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺎ
ﺷﺮم آﺷﻨﺎﯾﯿﻢ [۵۴]«.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﯾﯿﻨﯽ ،ﻣﺸﺎور ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﺎ »ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،آﺑﺮوﺑﺮ ،دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﺰدﻻﻧﻪ«
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ داد[۵۵].
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺪور آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ھﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و رواﻧﺒﺨﺶ ﺻﺎدﻗﯽ ﻋﻀﻮ
دﯾﮕﺮ ھﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ[۵۶].

ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان اوﯾﻦ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰دی ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ را ﻣﺼﺪاق »ﻗﺘﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ« در اﯾﺮان و اداﻣﻪ ﻗﺘﻞھﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﻮان
ﺑﺎژن ،آرش ﮔﻨﺠﯽ ،ﮐﯿﻮان ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﻮریزاد و آرش ﺟﻮھﺮی از اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ[۵۸][۵۷].

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ
ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در زﻧﺪان ،آن را »ﺑﯽدادﮔﺮی آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﯽﮔﻨﺎه« داﻧﺴﺘﻪ و »ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﺣﺴﻦ
ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺟﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﮐﺒﺮﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد[۵۹].

واﮐﻨﺶ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ آﻟﻤﺎن
ﮐﻼودﯾﺎ روت ،وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪھﺎی آﻟﻤﺎن ،در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ رﺳﻤﯽ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ آﻟﻤﺎن از ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ و او را »ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ رھﺒﺮان دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و دﺷﻤﻦ ھﻨﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ در اﯾﺮان« ﻧﺎﻣﯿﺪ[۶۱][۶۰].

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ )ﭘﻦ( ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮگ آﺑﺘﯿﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و »ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮری
درﺑﺎره ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری در ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ او اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از وﺿﻌﯿﺖ رﺿﺎ
ٴ
ﺧﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی او و ﮐﯿﻮان ﺑﺎژن ﺷﺪ[۶۲].

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن اوﯾﻦ
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮس در ﺑﻨﺪ  ۸زﻧﺪان اوﯾﻦ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ »ﻗﺼﻮر آﺷﮑﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ« ،از روز
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۲دی دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺬا زدﻧﺪ[۶۳].

آﺛﺎر ادﺑﯽ ھﻨﺮی و ﺟﻮاﯾﺰ
][۶۴

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﺷﻌﺮ
•
•
•
•
•
•
•
•

و ﭘﺎی ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ
ﻣﮋهھﺎ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ را ﺑﺨﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗُﺘﮓ ﺷﻨﯽ

ﮐﺴﻮف
رﺧﻨﻪ در ﺧﻮاب
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻠﻮت
ٴ
در ﻣﯿﻤﻮن ﺧﻮدم ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ
ﭘﺘﮏ

][۶۵

ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮم )زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽﺷﺎه ﻣﻮﻟﻮی(
 ۱۳اﮐﺘﺒﺮ ) ۱۹۳۷زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻮرﯾﺲ ﭼﮑﻨﺎورﯾﺎن(
ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎ دﻧﺪانھﺎی ﺷﯿﺮی )ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮه از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ھﻨﺮﻣﻨﺪ(

ﭘﺎرک ﻣﺎرک
ﻣﯿﮑﺎ
ُﻣﺮی زن ﻣﯽﺧﻮاد
آﻧﺴﻮر
ھﻤﺎﯾﻮن ﺧﺮّم )زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺎﯾﻮن ﺧﺮّم(
][۶۶
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ )زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ(

ﺟﻮاﯾﺰ ادﺑﯽ
•
•

ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ھﻔﺘﻤﯿﻦ دوره ﺟﺎﯾﺰه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺟﺎﯾﺰه اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ][۶۹][۶۸

ﭘﺘﮏ][۶۷

ﺟﻮاﯾﺰ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
•
•

دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر از دوازدھﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﻪﺧﺎطﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎ دﻧﺪانھﺎی
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﺗﺮه از ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪﺧﺎطﺮ ﻓﯿﻠﻢ  ۱۳اﮐﺘﺒﺮ [۷۱]۱۹۳۷

ﺷﯿﺮی][۷۰

ﺟﺴﺘﺎرھﺎی واﺑﺴﺘﻪ
•
•

ﺑﮭﻨﺎم ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ
ﺳﺘﺎر ﺑﮭﺸﺘﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
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