
 

 

ن هستند  خامنه ای و رسان سپاه پاسداران مسئول مرگ شاعر مبارز بکتاش آبتی 

 ۲۰۲۲برابر با هشتم ژانویه  ۱۴۰۰هجدهم دی ماه 

 

 هم میهنان گرایم!  

ان   دقایقی پیش کانون نویسندگان ایران با انتشار اطالعیه ، شاعر، فیلمساز و از دبی  ن ای اعالم کرد که بکتاش آبتی 

ایران که در حال گذراندن حکم شش سال زندان بود، جان باخت. یا به عبارت درست تر او را  کانون نویسندگان 

 کشتند. 

 

ن بار به بیماری کووید ن در زندان برای دومی   مبتال شده بود.  ۱۹-بکتاش آبتی 

 

ی بارها به مسئوالن زندان نسبت به ن اشار    کانون نویسندگان و سازمانهای حقوق بشر ه و حال وخیم آقای آبتی 

 برای انتقال فوری ایشان به بیمارستان هشدار داده بودند

 

ن با انتشار توییتی نوشت که این زندانن سیایس از   محروم شده بود. « حق درمان»سازمان گزارشگران بدون مرز نی 

 «. داند.  مسئول مرگ او یم»های جمهوری اسالیم ایران را  این سازمان، به درستی مقام

 

 را حاکمیت های اسی  کننده برابر مقررات ساز 
ی

ن زندگانن زندانیان و ارسای جنگ مان ملل مسئولیت تندرستی و تأمی 

 و تندرستی آنان جرم و جنایت محسوب یم شود. 
ی

 بر عهده دارد و نی توجیه به زندگ

 

 زندان های ایران، مانند خیابان ها و هر کوی و برزن، همه جا عرصه کشتار مردمان ایران است. 

 

 چهل و دوسال است که نسل کیس در رسارس ایران ادامه دارد.  بیش از 

 

وهای نظایم حکومت اسالیم، سنندج و برخن از شهرهای کردستان را بمباران کردند و  ۱۳۵۸سال در نوروز  نی 

 شماری از هم میهنان کرد ما را کشتند. 

 

وی د ۱۳۵۸چهارشنبه نهم خرداد  وهای سپاه پاسداران و کماندوهای نی  با مردم خرمشهر در گی  شدند و  ریان  نی 

ی ده ها کشته به جا گذاشت.   این درگی 

 



 

 

باران شده ی چهار جوان ترکمن را در زیر پیل در ترکمن  ۱۳۵۸سال در بهمن  ، پیکر تی  مزدوران آدمکش خمیتن

 صحرا رها کردند و هیچ کس مسئولیت آن کشتار ها را به گردن نگرفت. 

 

 زندانیان سیایس به طور دائیم و سیستماتیک در ایران ادامه دارد. این کشتارها و اعدام 

  ،۱۳۶۷کشتار هزاران زندانن سیایس در سال  

 کشتار دانشجویان در شهرهای مختلف، 

 ،۱۳۹۴کشتار و اعدام های سال 

 ،۱۳۹۶کشتار ها و اعدام های دی 

 ، ۱۳۹۸کشتار آبان 

ض در کشتارلب تشنگان خوزستان و اصفهان، کشتار  بلوچستان، کشتار بهائیان و دگراندیشان و مردمان معیی

سیاستمداران و مسئوالن نهادهای جهانن در برابر این نسل کیسر  رسارس ایران هر روز همچنان ادامه دارد و 

 سیستماتیک سکوت کرده و تماشاگر جنایات جمهوری اسالیم هستند. 

ای دائیم مردمان نی گناه را در رسارس ایران محکوم یم  حزب سوسیال دموکرات و الئیک ایران این نسل کیسر ه

 کند. 

آری هم میهنان گرایم خامنه ای و رسان سپاه پاسداران مسئول مستقیم اعدام حیدر قربانن در سنندج و عادل  

ن آنان در   کیانپور در زندان اهواز و دیگر زندانیان در زندانهای مخوف جمهوری اسالیم یم باشند و این کار ننگی 

ه ای نویسندگان و روشنفکران ایران است.      ادامه قتل های زنجی 

 

حزب ما ضمن محکوم کردن جنایات حکومت اسالیم که در باال گوشه ای از آن ها را برشمردیم، یاد بکتاش 

ن را گرایم یم دارد و به خانواده او و کانون نویسندگان و ملت ایران تسلیت یم گوید و از عموم ملت ایر  ان یم آبتی 

کت کرده و خانواده اش را تنها نگذارند.   خواهد که در مراسم خاکسپاری او رسر

  

 حزب سوسیال دموکرات و الئیک ایران )همسازی میل جمهوری خواهان ایران(
 

 


