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سياسی

مهدی موسوی و فاطمه

اختصاری به زندان

طو@نی مدت و ش=ق محکوم

شدند

۲۰/مهر/۱۳۹۴

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان

سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته اند،

در دادگاه انق=ب ایران به حبس های طو@نی مدت ۹

ساله و ۱۱ و نیم ساله و ۹۹ ضربه ش=ق محکوم شدند.

امیر رئیسیان، وکیل آقای موسوی و خانم اختصاری روز

دوشنبه، ۲۰ مهر در گفت وگو با رادیو فردا عنوان کرد که

در شعبه ۲۸ دادگاه انق=ب تهران به ریاست قاضی

مقیسه حکم اولیه موک=ن خود را مشاهده کرده که بر

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۴

https://www.radiofarda.com/z/148
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محکومیت این دو شاعر به اتهاماتی نظیر oتوهین به

مقدساتq د@لت دارد.

به گفته وی، این اتهام به صدور ۶ سال حبس برای

مهدی موسوی و ۷ سال حبس برای فاطمه اختصاری

منجر شده است. در عین حال آقای موسوی به اتهام

oنگهداری گاز اشک آورq به ۳ سال زندان و خانم

اختصاری به اتهام oتبلیغ علیه نظامq و oنشر تصاویر

غیراخ=قی در اینترنتq به ترتیب به یک سال و نیم و

سه سال زندان محکوم شده اند.

اتهام دیگر این دو شاعر نیز oروبوسی و دست دادن با

نامحرمq است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه ش=ق

برای هر دو آنان داده است.

این وکیل دادگستری اما اتهامات نسبت  داده شده به

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را رد می کند و از

جمله درباره مسئله oنگهداری گاز اشک آورq می گوید

که آقای موسوی به عنوان پزشک تنها اسپری مجاز برای

دفاع شخصی داشته است.

به گفته آقای رئیسیان، اتهام oتوهین به مقدساتq نیز

که به این دو شاعر نسبت داده شده در رابطه با اشعار

آنها بوده که اغلب آنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد

اس=می در کتاب منتشر شده است، اما اساسا هیچ

کدام این اشعار حاوی مضامین توهین آمیز علیه

مقدسات نبوده است.
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خبر این احکام را مهدی موسوی نیز در اینستاگرام خود

منتشر کرده که وی از آن به عنوان oحکم بی دادگاهq نام

برده است.

آقای موسوی اتهام oنگهداری گاز اشک آورq را

oخنده دارq توصیف کرده و نوشته که نه تنها در زندگی

خود گاز اشک اور را از نزدیک ندیده، oبلکه در

بازجویی های چهل روزه در سپاه و حتی در دادگاه یک

.qکلمه راجع به چنین مسائلی صحبت نشده بود

وی همچنین عنوان کرده تاریخی که بر روی حکم دادگاه

ثبت شده به اول تیر ماه امسال برمی گردد و این قبل از

برگزاری آخرین دادگاه او و شنیدن دفاعیاتش بوده است.

این شاعر در نهایت با رد همه اتهامات خود نوشته

است: oصدور چنین احکام ناعاد@نه ای به جرم شعر

گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکٔه ننگی

بر شعور انسانی و آزادی بیان می دانم و امیدوارم که

روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به

جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان های طویل المدت

q.محکوم نکنند

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲

بازداشت و تا روز ۲۳ دی همان سال در بند ۲-الف

زندان اوین، تحت نظارت سپاه پاسداران، نگهداری

شدند.

https://www.radiofarda.com/a/25230953.html
https://www.radiofarda.com/a/25210729.html
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آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه

بوده اند چنان چه برخی از کتاب های آنان پس از انتشار

توقیف شده اند که آخرین نمونه آن مجموعه شعر

qمنتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاریo

اثر فاطمه اختصاری است که امسال از نمایشگاه کتاب

تهران جمع آوری شد.

سبک شعری که به عنوان oغزل پست مدرنq مطرح

شده به ویژه به خاطر کارگاه های شعر مهدی موسوی

شهرت یافته است.

https://www.radiofarda.com/a/27027557.html
https://www.radiofarda.com/a/25226408.html

