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ساز، در وضعیت کمای  بشری امضاکننده درباره اخبار قرار دادن بکتاش آبتین، شاعر و فیلم های آزادی بیان و حقوقما سازمان
نویسیم. ما خواست خود  و خطر جدی متوجه او به شما می ۱۹-مصنوعی در روز اول ژانویه در جریان جدیدترین ابتالی او به کووید

کنیم: او و تمام  پزشکی به او اعطا شود. به عالوه، ما اصرار میکنیم که در مبارزه او بر سر جانش بهترین مراقبت را تکرار می
اند فوراً و بدون پیش شرط آزاد شوند، تا وقتی وضعیت هایشان بازداشت شدهها یا گفته افرادی که به شکل ناعادالنه به خاطر نوشته 

ای اجرای حکم اجتناب کنند، و هر کس که در  های ایران امن نیست مقامات از احضار زندانیان سیاسی بردرون اوین و دیگر زندان
شود دسترسی فوری به تمام مراقبت پزشکی الزم یا مرخصی پزشکی بر  های جدی دیگر مبتال مییا بیماری  ۱۹-زندان به کووید

 اساس موازین بشردوستانه دسترسی داشته باشد.
 

ها آماده است. آبتین و در ایران و به ویژه در زندان  ۱۹-دتر شدن وضعیت پزشکی آبتین همزمان با موجی از ابتال به کوویدخبر ب
هایش کیوان باژن و رضا خندان مهابادی بنا به اتهامات ناقض حقوق بشری امنیت ملی و تبلیغاتی مرتبط با اقداماتشان در دادگاهیهم

به شکلی غیرضروری  ۲۰۲۰پتامبر اند و هر سه در سرهبری کانون نویسندگان ایران و فعالیت علیه سانسور دولتی محکوم شده
های ایران مشغول تاخت و تاز بود. این دومین  برای گذراندن حکمشان احضار شدند، حتی با این که موج پیشین پاندمی در زندان 

 شود، و همراهش رضا خندان مهابادی نیز به شکلمبتال می ۱۹-به کووید ۲۰۲۰باری است که آبتین پس از حبس در اواخر سپتامبر 
روز به   ۱۰است. بنا به بیانیه صادره از طرف کانون نویسندگان ایران، آقای آبتین به مدت جدی با این ویروس دست و پنجه نرم کرده

اش در بیمارستان طالقانی از مراقبت اش به سرعت افول کرد، و سپس در جریان بستری اولیه بیمارستان منتقل نشد با این که سالمتی
 ماس با خانواده محروم شد. پزشکی مناسب یا ت

 
خواهیم که حکومتتان به ارائه بهترین مراقبت پزشکی تخصصی به آبتین متعهد شود. ما همچنین خواهان آنیم که تمام  ما از شما می

 های سالمتی جدی در زمان مناسب دسترسی به مراقبت پزشکی کافی یا آزادییا دیگر نگرانی  ۱۹-زندانیان سیاسی مبتال به کووید
های ایران است. چندین  مند در زندانمراقبت پزشکی مشکلی نظام فوری داشته باشند. متأسفانه بدرفتاری با زندانیان و محرومیت از 

اند. با وجود این، تعداد زندانیان مبتال شده ۱۹-ها به کوویداز جمله نسرین ستوده و نرگس محمدی، پشت میله -زندانی سیاسی دیگر
ناچیز  ۲۰۲۰ها از مارس در زندان ۱۹-از آزادی زودرس یا مرخصی برای حفاظت در برابر گسترش سریع کوویدبرده سیاسی بهره
 بوده است. 

 
را مسئول ایجاد   کنیم که آنها حکومت و قوه قضاییهچند روز پیش بیش از ده زندانی سیاسی بند هشت اوین را تکرار میما خواسته 

خواهند المللی میهای حقوق بشری بیندانند که در آن جان زندانیان عقیدتی در معرض خطر جدی است و از سازمانشرایطی می
گرفته شده نویسنده زندانی و تعداد بیشمار هدف  ۱۹پن آمریکا در یافت که ایران با  ۲۰۲۰همراه با آنها خواهان تغییر شوند. در سال 

هایشان، چهارمین کشور از لحاظ تعداد نویسندگان و روشنفکران زندانی در جهان است. این سرکوب آزادی بیان  ر گفته به خاط
 کند. را تهدید می  -نویسندگان، شاعران، هنرمندان، و متفکران -های برجسته جامعه فرهنگی ایرانسالمتی و جان چهره

 
هایمان به  کنیم و خواهان آنیم که به نگرانی بشر اولیه و آزادی بیان را محکوم میتوجهی به حقوق های امضاکننده این بیما سازمان

 شکل ضرورتی جدی رسیدگی شود.
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