
به یاد بکتاش آبتین هنرمند مردمی! 
شـنبه ١٨ دی مـاه (١۴٠٠)، بکتاش آبتین (١۴٠٠- ١٣۵٣)، شـاعـر، 
فیلمساز و عـضو کانـون نـویسندگـان ایران، زنـدانی سیاسی زنـدان  
یا در واقـع شکنجه گـاه ھـای جـمھوری اسـالمی، بـه عـلت ابـتال بـه 

کرونا در بیمارستان ساسان تھران زندگی را وداع نمود. 

بکتاش که در زنـدان اوین دوران محکومیت نـا عـادالنـه اش را طی 
می کرد بـه دلیل فـقدان مـراقـبت ھـای الزم پـزشکی در این زنـدان، 
بـه کرونـا مـبتال شـد. امـا مسـئولین زنـدان بـه جـای اینکه فـورا وی را 
بــه بیمارســتان مــنتقل کنند، او را در بھــداری زنــدان نگھــداری 
نــمودنــد. در این مــدت خــانــواده بکتاش خــواســتار مــرخصی 

اسـتعالجی بـرای وی بـودنـد که مـورد مـوافـقت مسـئولین قـرار نـگرفـت. در روز دوشـنبه ١۵ آذر مـاه، 
او را بـه بـخش مـراقـبت ھـای ویژه بیمارسـتان طـالـقانی فـرسـتادنـد و بـاالخـره روز دوشـنبه ٢٢ آذر، 
خـانـواده بکتاش مـوفـق بـه گـرفـتن مـرخصی اسـتعالجی شـده و وی را بـه بیمارسـتان سـاسـان 
مـنتقل نـمودنـد. مـتاسـفانـه بـا تـوجـه بـه وقـت کشی ھـای مـقامـات زنـدان و مسـئولین مـربـوطـه و دیر 
فـرسـتاده شـدن او بـه بیمارسـتان، مـرگ این شـاعـر و فیلم سـاز آزاده تسـریع شـد. بـه ھمین دلیل 

است که باید جمھوری اسالمی را مسئول مرگ او دانست. 

بکتاش ھـنرمـندی آزاده بـود که در شـرایط دیکتاتـوری لـجام گسیخته جـمھوری اسـالمی -که آزادی 
بیان را از ھـمه ھـنرمـندان و نـویسندگـان آزادی خـواه سـلب نـموده- بـه این دیکتاتـوری مـعترض بـود و 
علیه آن مـبارزه می کرد. او ھـنرمـندی بـود که مـبارزه جـویی، حـق خـواھی و ایستادگی را حـلقه 
ای می دانســت که بــاید بــرای رسیدن بــه آزادی انــجام شــود و می گــفت که بــرای این مــنظور 

حاضرم "ھمین امروز و در جوانی، با اقتدار، جان شیرینم را فدا کنم." 

چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران مـرگ دردنـاک این ھـنرمـند مـردمی را بـه خـانـواده و عـزیزان او و بـه 
ھـمه نیروھـای آزادیخواه تسـلیت گـفته و بـا تـاکید بـر مسـئولیت جـمھوری اسـالمی در مـرگ وی، 
بـار دیگر بـر این واقعیت تـاکید می کنند که تـا نـابـودی نـظام سـرمـایه داری حـاکم بـر ایران که وجـود 
رژیم ھـای دیکتاتـور بـا آن عجین اسـت، آزادی دسـت نیافتنی اسـت. جـمھوری اسـالمی بـرای بـقا و 
تـداوم این سیستم ضـد خـلقی بـا چـنگ و دنـدان از آن حـفاظـت می کند و بـه ھمین دلیل مـردم مـا بـا 

آزادی کشی و قتل و جنایت ھای  فجیع و گسترده این رژیم مواجه اند.  

یاد بکتاش آبتین گرامی باد! 
زندانی سیاسی آزاد باید گردد! حکومت شکنجه نابود باید گردد! 

جمھوری اسالمی، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد! 

چریک ھای فدایی خلق ایران 
 ١٨ دی ١۴٠٠ برابر با ٨ ژانویه ٢٠٢٢


