فشارمضاعف به مناسبت روز جھانی کارگر در زندان تبريز
زندان مرکزی تبريز در شور و ھيجان برگزاری روز جھانی کارگر است  .موضوع روز کارگر و برگزاری
مراسمھای اعتراضی گسترده تر از سالھای پيش در ايران و سطح جھانی به صورت گسترده نقل جمع ھای
بزرگ و کوچک در ميان زندانيان شده است  ،اين باعث ترس و وحشت زندانبانان گشته است بنابراين دشمن نيز
ساکت نمانده برای جلو گيری از حرکت ھای احتمالی در زندان دست بکار شده است  ،و تعدادی از زندانيان
سياسی را به بھانه ھای مختلف از جمله درز اخبار درون زندان به بيرون احضار کردند  .برخی از احضار شده
گان عبارتند از  :جاويد ھوتن کيان را به اطاق  ٣٧برده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و کنترل روی او
را افزايش دادند که اکنون حتی ميان او وبقيه زندانيان سياسی سالم و عليک از دور نيز قطع شده است  .ھمچنين
محمد جراحی را به اطاق  ۴۵خواسته و ضمن اينکه او را مورد اذيت و آزار قرار دادند  ،در مورد بر گزاری
احتمالی روز جھانی کارگر تھديد کردند .احتمال احضار ديگر زندانيان نيز وجود دارد  .خبر ھای تکميلی در اين
رابطه ارايه خواھد شد.
ديگر اخبار رسيده از زندان مرکزی تبريز عبارتند از :
تعداد ی از زندانيان که خود معتاد ھستند و توسط زندانبانان مجبور به خوردن متادون غير خوراکی می گردند
قبول کردند در صورت وجود دادگاه غير ايرانی  ،يا نماينده ای از نھاد ھای بين المللی حاضرند از جمھوری
اسالمی و ماموران آن شکايت کرده و شھادت بدھند که چگونه زندانيان را مجبور به خوردن متادون ھای غير
خوراکی که در کشور ھای خارجی از آنھا برای کشتار مرغ و حيوانات بيمار استفاده می شود  ،می نمايند.اين
افراد می گويند ،ما می دانيم نوع و ميزان اين متادون که ما را مجبور به خوردن آن می کنند  ،در بدن چگونه
عمل می کند و می دانيم  ،نه تنھا باعث ترک و نجات نمی شود  ،بلکه باعث مرگ تدريجی ما شده و در نھايت
نشان نمی دھد که ما را عمدا" کشته اند بلکه ھمه ی عالئم نشان می دھند که ما بر اثر اعتياد خود مرده ايم نه
بر اثر خوردن متادون کشتار حيوانات  ،تازه پس از مرگ ما کسی برای آزمايشات پزشکی قانونی نخواھد آمد و
اگر بيايد ھم که نمی گذارند معلوم شود .اين افراد می گويند فرق متادون دارويی برای نجات و شفا با متادون
کشتار حيوانات بيمار مانند فرق بين الکل طبی با الکل صنعتی است.
تعداد بسياری از زندانيان که در چرخه توزيع مواد مخدر در درون زندان به عنوان مصرف کننده حضور دارند
بيان می کنند که از جوانانی که به تازگی در بيررون معتاد شدند يا بر اثر فشار ھای زندانبانان و مافيای
ھمدستشان در داخل معتاد شدند  ،تحت فشار و سازماندھی دم و دستگاه مافيايی مواد مخدر داخل و بيرون که در
راس آن ماموران رده باال قرار دارند در پخش مواد مخدر بخصوص کريستال و گسترش بيماری ھای واگير دار
مورد سو استفاده قرار دارند .اين جوانان را به بھانه ترک اعتياد به جلسات  anکه از بيرون زندان توسط
ماموران آورده می شوند و مورد تاييد جمھوری اسالمی ھستند می آيند و تشکيل جلسه می دھند  .در اين
جلسات مواد مخدر به جوانان داده شده  ،آنھا به داخل آورده وبا گستردگی بااليی توزيع می کنند  .از اين طريق

ضمن پيشبرد سياست معتاد سازی زندانيان سالم و کشتار معتادان سود ھای بسيار کالنی به جيب می زنند  .البته
ھر از چندگاھی که آش شور می شود يک موردی را کشف و با بوق کرنا در بند ھا اعالم می کنند مانند چند روز
پيش که  ٧۵گرم گرفتند و در بند ھا با سر و صدای کر کننده ای چند روز تبليغ کردند چون اخبار توزيع مواد
توسط خود ماموران و  anبا گستردگی دھان به دھان در داخل زندان پخش شده بود  .اما افراد  anرا که آورنده
بودند ھيچ کاری نکردند و ھنوز ھم آنھا می آيند و جلسه تشکيل می دھند و مواد توزيع می کنند.
زندانيان می گويند اگر در بيرون از زندان نھاد ھای حمايتی از زندانيان و نھاد ھا و سازمانھای مردمی و تشکل
ھا از ما حمايت کنند  ،ما می توانيم و حاضر ھستيم افشاگری ھای بيشتری کرده ضمن بيشتر رسوا کردن
ماموران و نھاد ھای حکومتی از آنھا شکايت کنيم .
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