گفتوگوی «همدلی» با آرش شیرینباب
درباره نمایشگاه مشترک با هنرمند آمریکایی

هاشم زاده هریسی
در گفتوگو با «همدلی»:

صدور فرهنگ ایران
روی ظروف سفالی

نبایدبازماندگانهواپیمای
اوکراین را بالتکلیف گذاشت
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رد صالحیت شدهها موضوع را رها نمیکنند

ادامهدرخواستها
از شورای نگهبان
همدلی| انتخابات ریاست جمهوری سال 1400
برای گزینش رئیس دولت سیزدهم در کنار برخی
ویژگیهای منحصربهفردی چون پایینترین نرخ
مشارکت در تاریخ جمهوری اسالمی ،واجد یک
ویژگی مهم دیگــر نیز بــود و آن رد صالحیت
شخصیتهای مشهوری است که سالها در هرم
باالی مدیریت کشــور حضور داشــتند .محمود
احمدینژاد؛ رئیسجمهور دو دوره در جمهوری
اسالمی ،علی الریجانی؛ رئیس سه دوره مجلس
شــورای اســامی ،اســحاق جهانگیری؛ معاون
رئیسجمهــور در دو دوره و برخی از نمایندگان
مشهور مجلس ...
1

برنامههای دولت
برای اشتغال دور از مسیر عدالت

نسخههایهوایی
برای درمان فقر

سال ششم _ شماره  8 _ 1856صفحه _ قيمت  2000ناموت

واکنش متناقض بازار به خبرهای رسیده از مذاکرات؛

تختگاز خودرو
خالف جهت دالر
همدلی| آزاد شدن پنج میلیارد دالر از منابع ارزی
بلوکهشــده در کشورهای دیگر یا خبرهای رسیده
از وضعیــت مذاکرات ،هر چه چهارراه اســتانبول
را آرامتر کرده ،بازار خــودرو را اما به همان اندازه
بههمریخته است .حاال در حالی خبرهای خوبی از
احیای برجام شنیده میشود که وضعیت مهمترین
بازارهای پایتخت هم قابلتوجه اســت .میخائیل
اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین ،با انتشار توییتی نوشت« :همه طرفها در

از فحاشی و هتاکی تا تیراندازی

مقصرخشونتعلیه
پزشکانکیست؟
همدلی| هفته پیش دو خبر مشابه که حاکی
از خشــونت علیه پزشــکان بود منتشر شد.
نخستین خبر شــلیک مردی به یک پزشک
در ایذه در اســتان خوزســتان منتشر شد و
دیگری دســتگیری ضاربان شلیک به پزشک
میانهای در آذربایجان شــرقی .یک پزشک و
جامعهشناس میگوید در تحقیقی که 10سال
پیش انجام داده80 ،درصد پزشــکان گفتهاند
که مورد خشونت کالمی قرارگرفتهاند؛ اما این
خشــونت از کجا آغاز میشود و مقصر را باید
در کجا پیدا کرد؟هفته گذشــته بود که خبر
شــلیک فردی در ایذه به یکی از پزشکان این
شهرستان منتشر شد....

مذاکرات وین قبول دارند که در مســیر رسیدن به
توافق و برداشــتن تحریمها پیشرفتهایی رخداده
است ».اولیانوف اما بازهم گفته است که همچنان
برای رســیدن بــه نتیجه نهایی ،تــداوم اقداماتی
بیشتر ،ضروری است .همزمانی توییت خبرگزاری
ایرنا و توییت نماینده روســیه باعث شــده است
که بازگشــت برجام دوباره در محافل سیاســی و
اقتصادی مطرح شــود و بازارها نیــز در برابر این
خبرها ساکت ننشستهاند .شرح در صفحه ۶

4

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد؛

تکذیبشایعات
پیرامونآیتاهللجنتی

4

1

گوناگون

 8نجوای باد ،کاله من و این قابهای سپید
 8استقرار نیمی از آینه اصلی تلسکوپ
فضایی «جیمز وب»
 8سازمان سنجش ،راستیآزمایی و
چند مالحظه
 8هدف اصلی گفتوگو
 8روزی که امیرکبیر در حمام فین به قتل
رسید
 4تعقیب قضایی منتشرکننده کارت
واکسن وزیر بهداشت

رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران هشدار داد

«آبتین بکتاش» روز گذشته درگذشت

همدستی زندان و کرونا
در مرگ شاعر

1

رد صالحیت شدهها موضوع را رها نمیکنند

ادامه درخواستها از شورای نگهبان
همدلی| انتخابات ریاست جمهوری ســال  1400برای
گزینش رئیس دولت سیزدهم در کنار برخی ویژگیهای
منحصربهفردی چون پایینترین نرخ مشــارکت در تاریخ
جمهوری اســامی ،واجد یک ویژگی مهم دیگر نیز بود و
آن رد صالحیت شخصیتهای مشهوری است که سالها
در هــرم باالی مدیریت کشــور حضور داشــتند .محمود
احمدینژاد؛ رئیسجمهور دو دوره در جمهوری اســامی،
علی الریجانی؛ رئیس ســه دوره مجلس شورای اسالمی،
اســحاق جهانگیری؛ معاون رئیسجمهــور در دو دوره و
برخی از نمایندگان مشهور مجلس مانند ،مسعود پزشکیان،
نماینده چندین دوره مجلس شورای اسالمی و نایبرئیس
مجلس ،محســن هاشمی رفسنجانی؛ رئیس شورای شهر
تهران و کســانی دیگر که وزارت و حتی احکامی عالی از
رهبر انقالب را نیز در کارنامه داشتند ،مانند ،عباس آخوندی،
علی مطهری ،عزت اله ضرغامی ،محمد شریعتمداری و...
ازجمله این رد صالحیت شــدهها بودهاند که این انتخابات
را صاحب این ویژگی نیز کرده بودند.در آنســو البته تائید
صالحیت چهرههای نهچندان مشهوری چون امیرحسین
قاضــیزاده که تنها نمایندگی مجلس و عبدالناصر همتی
که پست اقتصادی ریاست بانک مرکزی ایران را در کارنامه
اجرایی خود داشتند نیز بر حاشیههای این انتخابات افزود.
این انتخابات با پیروزی قابل پیشبینی سید ابراهیم رئیسی
برای نامزدهای تائید شده و حامیانشان به پایان رسید ،اما
به نظر میرســد که پرونده آن برای نامزدهای مشهور رد
صالحیت شده همچنان مفتوح است
درخواستهای ادامهدار از شورای نگهبان!
پایگاه خبری قرن نو دراینباره گزارشــی منتشــر کرده
و نوشــته است :همین چند روز گذشــته بود که اسحاق
جهانگیری ،در مراســم پنجمین ســالگرد رحلت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،با اشاره به رد صالحیتش در انتخابات
ریاســت جمهوری ،گفت :ســال  96در انتخابات ثبتنام
کردم و تائید صالحیت شدم و سال  1400همین شورای
نگهبان ،من را رد صالحیت کرد .قبل از جلســه سران قوا
با یکی از مســئوالن امنیتی کشور جلسه داشتم و گفتم
ازنظر اقتصادی ،اخالقی و توان مدیریتی پرونده من روشن
اســت و هیچ دغدغهای ندارم؛ در این جلسه هم هیچکس
نخواهد فهمید که چنین اتفاقی برای من افتاده و با قدرت
کارهای خود را دنبال میکنم؛ ولی این کارها به ضرر کشور
و شورای نگهبان است .همان موقع مصاحبه کردم و گفتم
هر دلیلی که به شما دادهاند را شما منتشر کنید و هنوز بر
همان نظر هستم .یا علی مطهری که در نامهای تند خطاب
به آیتاهلل جنتی ،دبیر شــورای نگهبان نوشــت« :از دبیر
شورای نگهبان درخواست میکنم که مطابق قانون مجمع
تشخیص مصلحت نظام و سیاستهای کلی انتخابات ،دالیل
رد صالحیت اینجانب را برای مجلس یازدهم و ریاســت
جمهوری سیزدهم به این بنده اعالم نمایند .در مورد ریاست
جمهوری اگر دلیل آن کمبود ســابقۀ اجرایی است چرا دو
نفری که سابقۀ اجرایی کمتری از اینجانب داشتند تائید
شدند؟»پیش از مطهری هم مسعود پزشکیان ،نماینده مردم
تبریز در مجلس درباره علت رد صالحیت خود گفته بود که

شــورای نگهبان بهصورت شفاف اعالم کند که افرادی که
در انتخابات ریاست جمهوری تائید صالحیت شدهاند چه
شاخصههایی داشتهاند که توانستهاند از معیارهای شورای
نگهبان عبور کنند ،این موضوع را بهصورت شــفاف اعالم
کنند تا همه مردم بدانند و در جریان باشــند .هیچچیزی
از سمت شــورای نگهبان برای بنده ارسال نشده است که
در آن بیان شــود علت رد صالحیت بنده چیست ،ازاینرو
محرمانه بــودن یا نبودن علت رد صالحیت برای من مهم
نیست بلکه شفافیت این نهاد مهم است.اما تاکنون پاسخ
روشنی از ســوی شــورای نگهبان درباره رد صالحیتها
منتشرنشده است .دیروز نیز هادی طحان نظیف در واکنش
به این درخواستها از سوی کاندیداهای انتخابات گفت :ما
همیشه از اصالح قانون انتخابات استقبال کردیم و در یک
ماه گذشته چند عضو شورای نگهبان این موضوع را گفتند،
طبیعتاً اگر قانون تغییر کند ما پایبند هستیم.
جنجال افشای علت رد صالحیت الریجانی
قرن نو در ادامه نوشــت :علــی الریجانی هم که یکی از
چهرههــای مهم و رقیبی قدرتمند برای ابراهیم رئیســی
در انتخابات به شــمار میرفــت ،از دیگر کاندیدهایی بود
که توســط شورای نگهبان رد صالحیت شد .شوک حذف
الریجانی از انتخابات آنچنان شــدید بود که رهبر انقالب
نیز به آن واکنش نشــان دادند و در تذکری به این شــورا
گفتند« :به بعضی از افرادی که صالحیتشــان احراز نشد،
ظلم و جفا شد و به آنها یا خانوادههایشان که خانوادههای
محترم و عفیفی بودند ،نسبتهای خالف واقع داده شد که
بعدا ً ثابت شد آن گزارشها غلط و خالف است».این پایگاه
خبری با اشــاره به اینکه تغییری در رای مربوط به علی
الریجانی داده نشد ،ادامه داد :عباسعلی کدخدایی سخنگوی
پیشین شورای نگهبان گفته بود«:بر اساس اصل  ۱۱۵قانون
اساسی مستندات درباره هر فردی مطرح میشود و هر نامزد
باید حداقل  ۷رای داشته باشد .میزان این عدد است و من
هم نمیدانم که دلیل رد برخی از اعضا چیست .ما موظف
به ارائه دالیل نیستیم ،اما در هفته گذشته سه تا چهار نفر
گفتهاند و آمدهاند و این دالیل به آنها ارائهشــده است .دو
نفر هم هســتند که اعالم کردهاند و در اولین فرصت این
کار انجام خواهد شــد».بااینحال ،پــس از نامهنگاریها و
اصرارهای فــراوان الریجانی علت رد صالحیت او در قالب
نامهای محرمانه مطرح میشــود .نامهای که بهتازگی قفل
محرمانگیاش شکسته و دالیل حذف او از انتخابات مشخص
شد و انتقادات زیادی را متوجه شورای نگهبان کرده است.
محرمانگی ادامهدار
پس از مشــخص شدن دالیل رد صالحیت مشاور رهبر
انقالب در انتخابات ،انتقادات تندی علیه شورای نگهبان در
فضای سیاسی توسط اردوگاههای راست و چپ مطرح شد.
یحتمل پس از درخواست اسحاق جهانگیری ،شاهد موجی
از افزایش درخواســت کاندیداها برای دانســتن دالیل رد
صالحیت خود باشیم .حال باید دید که آیا شورای نگهبان
ریســک اعالم دالیل رد صالحیت را میپذیرد یا بازهم به
استراتژی خود ادامه داده و ارسال نامهای با ُمهر محرمانگی
از زیر بار انتقادات فرار میکند.

ظهور یک رانت جدید
در بودجه۱۴۰۱

بررسی رابطه سیاسی ایران و
روسیه از «لیاخوف» تا «اولیانوف»

اولیاخوف!

حسین مرعشی روایت کرد؛

رابطه سلیمانی با هاشمی
و اصالحطلبان
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سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد؛

تکذیب شایعات پیرامون آیتاهلل جنتی
همدلی| دیروز سخنگوی شورای نگهبان درباره چند موضوع سیاسی
و قانونی کشــور که در این مدت اخیر با واکنشهای مختلفی همراه
بوده صحبت کرد .ازجمله او درباره جایگاه حقوقی هیأت نظارت مجمع
که برخی میگویند شورای نگهبان دوم است صحبت کرد و فعالیت
آن را قانونی دانســت .درعینحال سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ
به ســؤالی راجع به استعفای آیتاهلل جنتی گفت :تغییری در شورای
نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.
به گزارش ایسنا ،هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با عرض
تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) گفت :در فاصله بین نشست خبری
پیشین تا امروز۱۰ ،طرح و الیحه و  ۲اساسنامه بررسیشده است.
وی با اشــاره به برخی از مصوبات شــورای نگهبــان گفت :الیحه
«موافقتنامه بین دولت جمهوری اســامی ایران و افغانســتان در
خصوص ارتباط بینالمللی راهآهن» اخیرا ً تائید شــد همچنین طرح
«تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» که در مرحله قبل با اشکاالت
و ابهاماتی مواجه شــده بود هنوز دو ابهام و یــک ایراد آن باقیمانده
است و به مجلس بازگشت داده میشود .الیحه «اصالح قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز» نیز با چند اشــکال روبهرو است که اگر اشکاالت
آن از سوی مجلس مرتفع شود ،تائید خواهد شد .طحان نظیف ادامه
داد :طرح «اصالح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مربوط
به جرائم شرطبندی و قماربازی در فضای مجازی» حدود ۵-۴جلسه
بحث کارشناســی را به خود اختصاص داد و موارد اشکال و ابهام آن
به مجلس منعکس شــد .یکی از ابهامات شورای نگهبان در خصوص
تعریف قماربازی و شــرطبندی بود که نظر خود را به مجلس در این
رابطه گفتیم .همچنین برخی از اشکاالت طرح «الزام به ثبت رسمی
معامالت اموال غیرمنقول» رفع شده اما برخی هنوز باقیمانده است که
به مجلس بازگشت دادهشده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود :طرح بعدی ،طرح «نحوه انتصاب
اشــخاص در مشاغل حساس» است که چند ســال قبل به شورای
نگهبان ارسالشده بود و با اشــکاالتی مواجه شد و در نهایت در این
مجلس دوباره بررســی شد که هنوز با اشــکاالتی مواجه است .طرح
بعدی ،طرح «ســاماندهی صنعت خودرو» اســت کــه با اصالحات
مجلس ،ابهامات شــورای نگهبان از بین رفت اما هیات عالی نظارت
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،نامهای را برای ما ارسال کردند و ما
موضوع را به مجلس منعکس کردیم .وی در پاســخ به سؤالی درباره
درخواست برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره دالیل رد صالحیت
و امکان اصالح قانون گفت :ما همیشه از اصالح قانون انتخابات استقبال
کردیم و در یک ماه گذشته چند عضو شورای نگهبان این موضوع را
گفتند ،طبیعتاً اگر قانون تغییر کند ما پایبند هستیم .طحان نظیف در
خصــوص آخرین وضعیت مصوبه طرح رتبهبندی معلمان گفت :این
طرح به شورای نگهبان ارسال شده و در حال رسیدگی به آن هستیم.
این مصوبه ماهیتش الیحه است و بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل
کرده اســت اما در خصوص بخش دیگــر آن نیز خودمان ابهام داریم
انشــاءاهلل پس از بررسیهای نهایی ،نتیجه را اعالم میکنیم .وی در
پاسخ به ســؤالی درباره اصل ۵۰قانون اساسی و تذکر رئیس سازمان
محیطزیســت درباره بودجه گفت :ما درباره محیطزیست حساسیت
داریم .اگر الیحه بودجه از طرف دولت اعالم میشــود قاعدهاش این
است که نظرات کارشناسی راجع به محیطزیست شنیدهشده ولی اگر
در شورای نگهبان مفاد مصوبه موجب آلودگی یا تخریب غیرقابلجبران
محیطزیســت شود با اشکال از طرف شورای نگهبان مواجه میشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد واردشده به هیات عالی نظارت

بر مجمع که آن را شــورای نگهبان دوم میخوانند گفت :هیات عالی
نظارت یک ساختار قانونی در کشور است .در مجمع آقایان میگویند
قانون نظارت در حال اصالح اســت امــا ذیل همین قانون فعلی نیز
مشکلی وجود ندارد .سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی
بر اینکه صحبتهایی راجع به استعفای آیتاهلل جنتی از شورای نگهبان
شنیدهشده ،آیا استعفای ایشان بین اعضای شورا هم مطرحشده است؟
و همچنین گمانهزنیهایی دربــاره جایگزینی آیتاهلل اعرافی ،گفت:
تغییری در شــورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.
وی در پاسخ به سؤالی راجع به اختیار مجلس برای قانونگذاری راجع
به شفافیت مصوبات شورای نگهبان گفت :ما در شورای نگهبان با هر
چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و مفید باشد موافقیم اما
اینکه دقیقاً چه طرحی به تصویب مجلس میرسد و چه نهادهایی را
شامل میشود نمیدانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت همیشه
پیشتاز بوده است .طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره دیدار آیتاهلل
اعرافــی با نمایندگان مجلس گفت :این دیدارها در چارچوب وظایف
تخصصی اعضای شورای نگهبان در ارتباط با مجلس است که نظرات
ردوبدل میشود و امیدواریم دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان
مجلس موجب باال رفتن کیفیت مصوبات شود .وی در پاسخ به سؤالی
راجع به مهمترین الزامات شورای نگهبان برای بررسی بودجه ۱۴۰۱
گفت :الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشــن است که شرع و
قانون اســت .بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینهها در بودجه
ذکرشده باشد همچنین باید جامعیت و تعادل بین هزینهها و درآمدها
وجود داشته باشد همچنین موارد غیر بودجهای نباید در بودجه ذکر
شود و اینها اصولی است که مکررا ً با ایراد شورای نگهبان روبرو شده
است .سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی راجع به رفع ایراد
طرح تسهیل صدور مجوزهای کســبوکار گفت :اینکه راهکار چه
چیزی است با مجلس است البته ما در مجلس حضور پیدا میکنیم و
آن را تبیین میکنیم .ایراد شورای نگهبان روشن است .باید ساماندهی
در خصوص قضات صورت بگیرد اما نحوه ساماندهی بر عهده مجلس
اســت .سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ســؤالی راجع به ادغام
قوانین انتخاباتی و نظر شورای نگهبان در این مورد گفت :تدوین یک
الیحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام مالحظات
انتخابات مختلف در آن لحاظ شود .یکی از آسیبهای نظام انتخابات
تعدد قوانین و بعضاً عدم سنخیت و تناسب قوانین است اما باید توجه
کنیم تصویب یک قانون جامع بسیار زمانبر است مهمتر از این موضوع،
برطرف شدن اشکاالت قانون است که بیشتر به محتوا برمیگردد.
ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی راجع به ثبت حقوق
اعضای شــورای نگهبان در ســامانه ثبت حقوق دستگاهها گفت :ما
همزمان با بقیه دستگاهها اقدام به ثبت حقوق کردیم اما این مصوبه با
شروع دولت جدید اجرا شد .ما نسبت به این موضوع مخالفتی نداشتیم
و خودمــان آن را تائید کردیم .اجرا نشــدن این موضوع به این دلیل
بود که هنوز مصوبه اجرایی نشــده بود .طحان نظیف در پاسخ به این
ســؤال که دبیر کل حزب موتلفه گفتهاند در زمان انتخابات مجلس
طبق گفتوگویی با شــورای نگهبان به ایشان گفتهشده که هرکس
از این حزب کاندیدا شود تائید خواهد شد ،گفت :ما همواره گفتهایم
که درهای شــورای نگهبان نسبت به احزاب شناسنامهدار و اشخاص
سیاسی باز است .ما یکی از ارکان مردمساالری را احزاب میدانیم و این
گفتوگو همواره وجود داشته است و ما مطالب و دغدغههای آنها را
میشنویم و معنای این موضوع نگاه سهمیهای به احزاب نیست .نظام
انتخاباتی ما این موضوع را تائید نمیکند و نظام ما شخص محور است.

6

مقام پیشین کاخ سفید:

3

تیممذاکرهکنندهقبلی
باتجربهتربود
3

«آبتین بکتاش» روز گذشته درگذشت

همدستی زندان و کرونا در مرگ شاعر
همدلی| آبتین بکتاش؛ شــاعر و عضو کانون نویســندگان ایران که در
روزهای گذشــته خبر ابتالی وی به کرونا در زندان منتشرشــده بود ،روز
گذشته درگذشت.
چندی پیش انتشــار تصاویر پاهای زنجیرشده وی به تخت بیمارستان
انتقادات افکار عمومی را برانگیخت بهگونهای که رئیس سازمان زندانها نیز
به این موضوع واکنش نشان داد و در توییتر نوشت« :در خصوص کیفیت
اعزام آقای بکتاش آبتین به بیمارســتان ،با عوامل خاطی برخورد شــد و
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد ».بکتاش آبتین متولد  ،۱۳۵۳شــاعر
و فیلمساز از پنجم مهر  ۱۳۹۹در زندان اوین در حال گذراندن محکومیت
ششساله خود بود .وی در زندان دو بار مبتال به کرونا شد .آبتین روز ۲۲آذر
امســال با دریافت مرخصی از زندان به بیمارستان منتقل شد و با وخامت
حالش در ۱۱دی به کمای مصنوعی رفت .او از اواســط دهه 70در زمینه
ادبیات به فعالیت مشغول بود .از مجموعه شعرهای او میتوان به «مژهها،
چشــمهایم را بخیه کردهاند»« ،و پای من که قلم شــد نوشت برگردیم»،
«خلوت»« ،پتک» و «در میمون خودم پدربزرگم» اشاره کرد .او همچنین
فعالیت سینمایی خود را از اوایل دهه 80خورشیدی آغاز کرده و مستندهایی
پیرامون زندگی هنرمندانی نظیر لوریس چکناواریان ،علیشاه مولوی ،همایون
خرم و ...ساخته بود.
پس از انتشار خبر درگذشت این شاعر اداره کل زندانهای استان تهران
اطالعیهای صادر کرد ...در این اطالعیه آمده است« :زندانی آبتین (مهدی)
بکتاش که به جرم تبلیغ علیه امنیت ملی کشــور دوران محکومیت پنج
سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری میکرد ،در تاریخ ۱۴آذرماه
سال جاری با عالئم ســینوزیت به بهداری مراجعه و طبق تجویز پزشک
داروی مربوطه را دریافت کرد .خدمات درمانی و تکمیلی نامبرده با مراجعه
بعدی وی به بهداری در روزهای  ۱۵و  ۱۶تاریخ مذکور نیز ادامه پیدا کرد.
بااینوجود جهت درمان دقیقتر مراحل غربالگری و تشخیص بیماری ،انجام
تست کرونا نیز از وی به عمل آمد که تست کرونا منفی اعالم شد .در ادامه
به دلیل بروز برخی عالئم بعدی شــامل سرفه و تب ،به تشخیص پزشک
بیمارســتان بازداشتگاه ،جهت اقدامات بیشتر درمانی و تشخیص احتمال
بیماری کرونا ،نامبرده به بیمارســتان طالقانی اعزام شد .بااینحال پس از
دو روز بســتری در بیمارستان ،شرایط عمومی وی نامساعد اعالم شد و به
بخش مراقبتهای ویژه انتقال یافت .با اخذ و تمدید مرخصی نامبرده ،وی
به تشخیص خانوادهاش به یکی از بیمارستانهای خصوصی منتقل میگردد
که متأسفانه طی ۳۵روز بستری در آن بیمارستان باوجود تالش پزشکان
نامبرده فوت میکند ».ساعد باقری ،شاعر پیشکسوت به درگذشت بکتاش
آبتین در زندان بر اثر کرونا واکنش نشان داد و در یادداشتی نوشت« :عکس
او را بســته به زنجیر در بیمارستان ندیدیم؟ هشدار درباره وخامت حالش
داده نشد؟ کسی که در اینهمه سختگیری امنیتی حکم ششساله دریافت
کرده ،بدون دیدن و خواندن کیفرخواســت هم میشود فهمید که به چه
جرمهایی متهم شده .گرچه در کیفرخواست هم عضویت کانون ،تهیه کتاب
تاریخچه کانون ،شرکت در مراسم سالگرد شاملو! از همه رسواتر ،شرکت در
مراســم سالگرد قربانیان قتلهای زنجیرهای (که این مورد قتلها را بیانیه
رسمی وزارت اطالعات هم ناروا و سرخود اعالم کرده ،یعنی قربانیان مظلوم
واقعشده بودند و جانشان بهناحق ستانده شده بود و آنگاه شرکت در مراسم
سالگرد کسانی که جمهوری اسالمی هم قتل آنها را فجیع و ناروا دانسته،
جرم محسوب میشود!) اعالم کرده».
باقری در ادامه نوشت « :به بکتاش آبتین ظلم شد و شیعه امیرالمؤمنین
نمیتواند این ماجرا را زیرسبیلی رد کند .سخنوریها و طنز تلخ گفتن هامان
را و گیر ســه پیچ دادنهایمان را گذاشتهایم برای فالن سوتی فالن وزیر و
فالن وکیل و بهمان مدیر».

