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دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۶ﺗﻬﺮان ۱۷:۲۴

ﺳﻴﺎﺳﯽ
/۲۰ﻣﻬﺮ۱۳۹۴/

ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی و ﻓﺎﻃﻤﻪ
اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻃﻮ@ﻧﯽﻣﺪت و ﺷ=ق ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی و ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎری ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻏﺰل ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در اﯾﺮان ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ،
در دادﮔﺎه اﻧﻘ=ب اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺒﺲﻫﺎی ﻃﻮ@ﻧﯽ ﻣﺪت ۹
ﺳﺎﻟﻪ و  ۱۱و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﻪ و  ۹۹ﺿﺮﺑﻪ ﺷ=ق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ رﺋﯿﺴﯿﺎن ،وﮐﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی و ﺧﺎﻧﻢ اﺧﺘﺼﺎری روز
دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻣﻬﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﺷﻌﺒﻪ  ۲۸دادﮔﺎه اﻧﻘ=ب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﮐ=ن ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ
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ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ دو ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ oﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت qد@ﻟﺖ دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺻﺪور  ۶ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺮای
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی و  ۷ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎری
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
oﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺎز اﺷﮏآور qﺑﻪ  ۳ﺳﺎل زﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻢ
اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ اﺗﻬﺎم oﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم qو oﻧﺸﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻏﯿﺮاﺧ=ﻗﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ qﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ و
ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دو ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﺰ oروﺑﻮﺳﯽ و دﺳﺖ دادن ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﺤﺮم qاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ  ۹۹ﺿﺮﺑﻪ ﺷ=ق
ﺑﺮای ﻫﺮ دو آﻧﺎن داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﻣﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی و ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎری را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ oﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺎز اﺷﮏآور qﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﭙﺮی ﻣﺠﺎز ﺑﺮای
دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯿﺎن ،اﺗﻬﺎم oﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت qﻧﯿﺰ
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 ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
Page 2 of 4

https://www.radiofarda.com/a/f9-iranian-poets-mehdi-mousavi-fatemeh-ekhtesari-sentenced-jail-lash/27302538.html

9/11/17, 3(55 PM

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به زندان طوالنیمدت و شالق محکو $شدند

ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ وی از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان oﺣﮑﻢ ﺑﯽدادﮔﺎه qﻧﺎم
ﺑﺮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اﺗﻬﺎم oﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺎز اﺷﮏآور qرا
oﺧﻨﺪهدار qﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﮔﺎز اﺷﮏاور را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪﯾﺪهo ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﭼﻬﻞ روزه در ﺳﭙﺎه و ﺣﺘﯽ در دادﮔﺎه ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.q
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ اول ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺰاری آﺧﺮﯾﻦ دادﮔﺎه او و ﺷﻨﯿﺪن دﻓﺎﻋﯿﺎﺗﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رد ﻫﻤﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖo :ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻋﺎد@ﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﺮم ﺷﻌﺮ
ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ
ﮔﻔﺘﻦ و ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﮐﺮدن در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ را ﺗﻨﻬﺎ ٔ
ﺑﺮ ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﻧﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ
روزی در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺪﻟﯽ ﺟﺎری ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ
ﺟﺮم ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ و آزاده ﺑﻮدن ﺑﻪ زﻧﺪانﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت
ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﻨﻨﺪq.
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی و ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎری  ۱۷آذر ﻣﺎه ۱۳۹۲
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﺎ روز  ۲۳دی ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﺑﻨﺪ -۲اﻟﻒ
زﻧﺪان اوﯾﻦ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻧﮕﻬﺪاری
ﺷﺪﻧﺪ.
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آﺛﺎر اﯾﻦ دو ﺷﺎﻋﺮ اﻏﻠﺐ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ
oﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺷﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎریq
اﺛﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب
ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
ﺳﺒﮏ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان oﻏﺰل ﭘﺴﺖﻣﺪرن qﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی
ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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