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ایران: بکتاش آبتین مدافع حقوق بشر به بهداری زندان منتقل شد 

 بکتاش آبتین به بهداری زندان اوین منتق�ل ش�د. ب�ا وج�ود این ک�ه ج�واب آزم�ایش کرون�ای این م�دافع۱۴۰۰ فروردین ۱۵روز 
 فروردین منفی اعالم شده بود نتایج سی تی اسکن ریه او دو روز بعد حاکی از نشانه های عف��ونت ری��ه۱۳حقوق بشر در روز 

احتمااًل مرتبط با کرونا بود. در پی این، ش�رایط جس�می او ب�د گ�زارش ش�د، ب�ا این ح�ال درخواس�ت وکی�ل و خ�انواده او ب�رای
۱۴۰۰ ف�روردین ۳ ت�ا ۱۳۹۹ اس�فند ۲۷مرخصی درمانی از زندان هنوز از طرف مقامات پاسخ داده نشده است. او از ت�اریخ 

به همراه مدافع دیگر حقوق بشرزندانی در اوین، امیرساالر داودی در اعتصاب غذا به سر برد برای اعتراض به رون��د رو ب��ه
افزایش انتقال مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی به زندان های دیگر استان ها در سه ماه گذشته. 

 است. این کانون در راس��تای اعتالی آزادی کانون نویسندگان ایران، مدافع حقوق بشر، فیلم ساز و یکی از اعضایبکتاش آبتین
بیان و در مبارزه با سانس��ور در ای��ران س�الیان دراز کوش��یده اس�ت. او کتاب ه�ایی در زمین�ه ت�اریخ، جامعه شناس�ی و نق��د ادبی

 دادگاه انقالب تهران بکت�اش آب�تین را از ب�ابت »اجتم�اع و تب�انی۲۸، شعبه ۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۵منتشر کرده است. در تاریخ 
غیرقانونی علیه امنیت ملی« به پنج سال و از بابت »تبلیغ علیه نظام« به یک سال زندان محکوم شد. این  احک�ام در ارتب�اط ب�ا
نگارش مشترک یک کتاب در زمینه تاریخ چه کانون نویسندگان ایران، که سالیان متمادی منتقد حکومت های سر ک��ار در ای��ران

بوده وحضور بر مزار شاعران و نویسندگان منتقد و شرکت در مراسم یادبود آن ها بوده است. 

، یک وکی�ل حق�وق بش�ری و از اعض�ای کمیس�یون حق�وق بش�ر ک�انون وکالی ای�ران اس�ت. او باره�ا وک�الت  ی  امیرساالر داود
مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را بر عهده داشته است و یک کانال تلگرامی به نام »بدون روتوش« با محتوای انتق��ادی

را اداره می کرد که در آن به رفتار حاکمیت با وکال و حقوق بشر در ایران می پرداخت. 

 م�رداد۸ در دفتر وکالت ش توس�ط نیروه�ای امنی��تی بازداش�ت ش�د و در ت�اریخ ۱۳۹۷ آبان ۲۹این مدافع حقوق بشر در تاریخ 
 ضربه شالق محکوم ش�د. اتهام�ات مط�رح ش�ده۱۱۱ سال زندان و ۳۰ دادگاه انقالب تهران به مجموع ۱۵ توسط شعبه ۱۳۹۸

علیه این مدافع شامل شش مورد از جمله »توهین به ره�بر«، »نش�ر اک�اذیب علی�ه نظ�ام« و »تش�کیل گ�روه ب�رای اق�دام علی�ه
امنیت ملی« بود که تنها بر پایه فعالیت های حقوق بشری او شکل گرفته بود. حضور در رسانه ها، و فعالیت در گروه تلگ�رامی

 س�ال زن�دان ب�ابت »تش�کیل۱۵ آیین دادرس�ی اس�المی، حکم ۱۳۴از جمله دالیل این اتهامات عنوان شده است. بر اساس م�اده 
گروه برای اقدام علیه امنیت ملی« در مورد این مدافع حقوق بشر اجرا خواهد شد.     

، بکتاش آبتین به هم�راه امیرس�االر داودی ب�رای اع�تراض ب�ه رون�د رو ب�ه اف�زایش انتق�ال م�دافعان۱۳۹۹ اسفند ۲۷در تاریخ 
حقوق بشر و زندانیان سیاسی به زندان های دیگر استان ها در ایران و مح�دودیت ح�ق آن ه�ا در مالق�ات ب�ا خ�انواده در س�ه م�اه

عبدی ه انتقال چندباره ی گذشته دست به اعتصاب غذا زدند. این اقدام آن ها به ویژه در اعتراض ب دافع حقوق، ماسماعیل
بشر از زندان اوین به زندان مرکزی البرز صورت گرفت. این انتقالت علی رغم توصیه های سراسری برای پره��یز ازس��فر و
جابه جایی صورت گرفته که بر اساس گزارش ها ب�اعث اف�زایش خط�ر ابتالء ب�ه بیم�اری کرون�ا می ش�ود. از ش�روع همه گ�یری

، گزارش های زیادی از گسترش همه گیری ویروس کرونا در زندان های ایران و ابتالی زندانیان۱۳۹۸کرونا در بهمن و اسفند 
به این بیماری ارسال شده است. از یک سو، امکانات نامناسب بهداشتی و درمانی زندان ها در مواجه ب��ا این بیم��اری در ای��ران
و مشکل فاصله گذاری اجتماعی در بخش های مختلف زندان ها ب�ه دلی�ل تع�داد ب�االی زن�دانیان از س�وی دیگ�ر، زن�دانیان را در
معرض خطر باالتر ابتالء به این ویروس قرار داده است. عالوه بر این، ناکامی مقامات زندان در پیش گیری و محافظت م��ٔوثر

دربند   از  بشرِ حقوق ابتالء بیشتر به کرونا و دسترسی تبعیض آمیز آنان به مرخصی درمانی، آن ها را با خطر مدافعان
ربه رو کرده است. 

، نتایج اسکن ری�ه بکت�اش آب�تین نش�ان داد ک�ه او ب�ه عف�ونت ری�ه۱۴۰۰ فروردین ۱۳لی رغم آزمایش منفی کرونا در تاریخ ع
 اس�ت. گفت�ه می ش�ود مقام�ات ت�ا زم�انعن�وان ش�دهمرتبط با کرونا مبتال شده است. این دلیل انتق�ال او ب�ه به�داری زن�دان اوین 

۱۷نگارش این سطور از آزمایش دو هم بندی او سرباز زده اند. بکتاش آبتین در یک تماس تلفنی با خ��ارج از زن��دان در ت��اریخ 
فروردین به سختی می توانست صحبت کند و نفس بکشد و حال او در حین این تم��اس وخیم گ��زارش ش��د. بیماری ه��ای زمینه ای

او از جمله مشکالت ریوی، نگرانی ها را از شرایط این مدافع بیشتر می کند. 

https://www.frontlinedefenders.org/fa/node/6627
https://www.frontlinedefenders.org/fa/node/5665
https://www.frontlinedefenders.org/fa/profile/esmail-abdi
https://www.frontlinedefenders.org/fa/node/6628
https://www.frontlinedefenders.org/fa/node/6628
https://www.frontlinedefenders.org/fa/node/6629


فرانت الین دیفندرز به شدت نگران عدم واکنش مناسب و به وقت مقام��ات زن��دان اوین پس از ب��روز اعالئم وی��روس کرون��ا در
بکتاش آبتین و دیگر زندانیاِن  در بند است. این نگرانی ه��ا ب��ا توج��ه ب��ه بیماری ه��ای زمینه ای این م��دافع حق��وق بش��ر و ش��رایط
نامناسب بهداشتی و درمانی در زندان اوین قوت می گیرد. فرانت الین دیفندرز معتقد است رفتار مقامات زن��دان از جمل��ه تهدی��د
این مدافع حقوق بشر، عدم دسترسی او به مرخصی و امکانات درمانی درخور و مناسب تنها در راستای فعالیت های مشروع و

صلح آمیز حقوق بشری او در ایران صورت گرفته است. 

فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

- تمام امکانات پزشکی الزم را فورًا برای بکتاش آبتین و همه هم بن��دان او ک��ه در مع��رض ابتالء ب��ه  وی��روس کرون��ا هس��تند۱
فراهم کند. 

ب�ر این ب�اوررانت الین دیفن�درز -  فورًا و بدون هیچ قید و شرطی بکتاش آبتین و امیرس�االر داودی  را آزاد کن�د چ�را ک�ه ف�۲
است که آنها تنها به دلیل فعالیت های مشروع حقوق بشری مجازات شده اند.

 مجمع عمومی سازمان ملل۴۳/۱۷۳-  اطمینان حاصل کند که تمام مراحل درمان بکتاش آبتین در زندان بر اساس قطع نامه ۳
 تص��ویب۱۳۶۷ آذر ۱۸مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت« باش��د ک��ه در»مبنی بر 

شده است. 

- تمام مالحضات و امکانات محافظتی و بهدداشتی را برای همه مدافعان حقوق بشر دربند فراهم آورد و به آنان بدون تبعیض۴
امکان بهره مندی از مرخصی در طول همه گیری کرونا اعطا کند.

- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن ه�ا اج�ازه انج�ام فعالیت ه�ای مش�روع حق�وق بش�ری را۵
بدون هیچ شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.


