جاوﯾد ھوتن کيان توسط کميته امنيت
زندان مرکزی تبرﯾزبا زجوﯾی شد
حدود ﯾک ماه قبل کميته ای به نام کميته امنيت در زندان مرکزی تبرﯾز تشکيل
شده است اﯾن کميته از شرکت نماﯾندگان سازمان زندانھا سه نفر ،قوه قضائيه
 ،اداره اطالعات  ،که مستقيما" در امور زندان دخالت دارند و ھمچنين از
نماﯾندگان نھاد ھای خارج از زندان که به صورت غير مستقيم در امور زندان
دخالت دارند از جمله قسمت ادارات مختلف وزارت اطالعات  ،حفاظت اطالعات
سپاه ،نيروی انتضامی  ،سازمان مدﯾرﯾت بحران  ،سازمان پدافند غير عامل و...
تشکيل شده است .
از اﯾن طرﯾق نھاد ھای مرتبط با امور زندانھا توانستند اختالف نظر و اختالفات
سليقه خود را کنار بگذارند و به صورت ﯾک دست تر عليه زندانيان بخصوص
زندانيان سياسی وارد عمل شوند  .مسئولين زندان اکنون نيز مانند گذشته
ازبرخی زندانيان به عنوان عاملين خود استفاده می کنند اما نه مانند گذشته
که ھر کسی منطبق با سليقه خود و به صورت پراکنده بلکه اکنون ھمه ای
مسئولين ھمه ای روابط خود را در اختيار کميته امنيت گذاشته اند تا ھر چه
منظم تر و سيستماتيک تر استفاده نماﯾند  .ھنوز رسما" و کتبا" از وظاﯾف اﯾن
کميته چيزی به دست نياورده اﯾم اما انچه فعال" بر مبنای عملکرد ﯾک ماھه ای
آن بدست آمده عبارت است از :
 -١سازماندھی انجام تمامی کار ھای افسر نگھبان
 -٢بررسی و ھداﯾت ارتباطات قوه قضاﯾيه
 -٣بررسی و پيش برد و ھداﯾت کار ھای اداره اطالعات و اﯾجاد ھماھنگی
الزم بين اﯾن نھاد ھای مرتبط با ھم
 -۴بر نامه رﯾزی برای کنترل روزنه ھای خروج اخبار و گزارشات
 -۵برنامه رﯾزی پيشگيرانه در رابطه با حرکات احتمالی زندانيان
 -۶بررسی مجدد پرونده زندانيان سياسی و اظھار نظر و اراﯾه گزارش
 -٧گوش بزنگ بودن در رابطه با ھرگونه اخبار و بررسی ھا و تجزﯾه و تحليل
آنھا
 -٨ھداﯾت و برنامه رﯾزی برای خبر چين ھا
 -٩احضار زندانيان سياسی و زندانيانی عادی که به ھر نوعی با زندانيان
سياسی ارتباطی بر قرار می کنند.
اراﯾه اظھار نظر به قوه قضاﯾيه و قاضی مربوطه در رابطه با ھر
-١٠
پرونده
تھيه و اراﯾه گزارش کلی برای وزارت اطالعات و...
-١١
در ھمين حال ھر کدام از نماﯾدگان نھاد ھای شرکت کننده گزارش
-١٢
خاص خود را به سازمان مطبوع خود اراﯾه می دھند
موارد دﯾگر و وظاﯾفی که رسما" برای اﯾن کميته تعرﯾف شده باشد ھنوز بدست
نيامده است.
در داخل زندان در رابطه با کميته امنيت شاﯾعاتی وجود دارد که از جمله آنھا اﯾن
است که ليست ھای گوناگونی برای نھاد ھای مختلف در دست تھيه دارد ﯾا

اﯾنکه شاﯾع است وظيفه اﯾن کميته مانند وظيفه ھيات سه نفره خمينی سال
 ۶٧در زندانھا بوده ای  ،است .
اﯾن کميته برای پيش برد وظاﯾف تعرﯾف شده خود از زندانيان به وسعت بسياری
استفاده می کند .
حدودا" در ھر بندی سه الی چھا نفر شناخته شده اند که ھر حرکتی را به
اعضای اﯾن کميته ﯾا رابط ھای خود گزارش می دھند  .البته ھنوز بسياری
ھستند که شناساﯾی نشده اند  .ھر روز اﯾن خبر چين ھا را به پاﯾين )جاﯾی که
ساختمان اداری ﯾا بازجوﯾی ﯾا دفتر افسر نگھبان ﯾا نزد ردﯾس زندان که ھمگی
پاﯾين ناميده می شوند احضار می کنند  .در مقابل به زندانيانی که با ماموران
واﯾن کميته ھمکاری می کنند تسھيالت و امکانات خاصی مانند مالقات ھای
حضوری و بيشتر  ،ھفته ای  ٢٠الی  ٣٠ھزار تومان پول  ،دفعات و زمانھای
بيشتر برای تلفن زدن  ،حتی به تعدادی از انھا تلفن ھمراه داده اند.
اﯾن کميته در دوره ای که ھنوز نمی دانستند با شاھرخ زمانی و دوستانش که
دست به اعتراض  ،اعتصاب و شکاﯾت ھای مکرر زده بودند برنامه رﯾزی شده
بود و پس از تشکيل اﯾن کميته تعدادی از زندانيان سياسی از جمله جمھور
آزگوچ  ،نيھات تونجر  ،جاوﯾد ھوتن کيان و اسماعيل فتاحی و  ...را بطور منظم
جا به جا می کنند ﯾا بطور منظم احضار و باز جوﯾی می کنند ھمچنين بسياری
از زندانيانی عادی را که با زندانيان سياسی به ھر دليلی رابطه بر قرار کرده
بودند احضار و بازجوﯾی و سپس به شدت تھدﯾد شده اند .با اﯾجاد چنين جو نا
امنی باعث شده اند زندانيان سياسی مجبور به قطع ارتباط با دﯾگر زنانيان
شوند تا برای زندانيان عادی مشکلی پيش نياﯾد .ضمن تھدﯾد زندانيان عادی که
از طرﯾق قطع حقوق مختلف آنھا را تحت فشار قرار می دھند آنھا را تھدﯾد به
تنبيه ھای دﯾگر و گسترده می کنند .حدود  ٣ﯾا  ۴ماه پيش زندانيان سياسی
توانسته بودند ارتباط بسيار خوبی بين خود و زندانيان عادی بر قرار نماﯾند که
منجر به شورش و اعتصاباتی شد و حال کميته فوق زندانيان عادی را چنان
ترسانده است که آنھا علی رغم ميل خود از زندانيان سياسی فاصله می
گيرند .حتی برخی از زندانيان را رستمی رئيس حفاظت اطالعات زندان تھدﯾد
کرده است که شما را به زندان ﯾزد تبعيد خواھم کرد.
اکنون که ماه رمضان است تا ساعت  ٢شب ھمه را مجبور به خواندن دعا می
کنند .تا ساعت  ۵بعد از ظھر فروشگاه و آشپزخانه تعطيل است و کسی نمی
تواند غذا بخورد  .اگر کسی را در حال خوردن غذا ببينند ﯾا ﯾکی از خبر چين ھا
گزارش بدھد او را به بند وﯾژه )انفرادی ( و اگر انفرادی پر باشد به دادگاه می
فرستند و حتی تعدادی را بيش از دو ھفته از مالقات و تلفن ممنوع می کنند.
منظور از دادگاه بازداشت گاھی است که ظاھرا" بازداشت گاه دادگاه و بسيار
موقتی است و از ھيچ گونه تسھيالت زندان بر خوردار نيست ولی در واقع محل
تنبيه است.
امروز پنجشنبه  ١٣٩١/۵/١٢دکتر جاوﯾد ھوتن کيان را به پاﯾين احضار کردند و در
مورد اﯾنکه چه کسی و از چه طرﯾقی اخبار و اتفاقات داخل زندان را به بيرون
گزارش می شود .تحت باز جوﯾی قرار دادند که پس از دو ساعت باز جوﯾی
اﯾشان به بند خود باز گشت.
سه روز پيش نيز نيھات تونجر را پس از بازجوﯾی به بند تحت قرار مواد مخدر
انتقال دادند  .که احتمال می رود او اکنون در اعتصاب غذا باشد.

ﯾک ھفته قبل نيز اسماعيل فتاحی را به پاﯾين احضار کرده تحت باز جوﯾی
قرارداده بودند
ھمه اﯾن کار ھا اکنون به وسيله کميته امنيت با با نقشه ھای حساب شده
صورت می گيرد.

آرﯾن گزارش گر افتخاری حقوق بشر
١٣٩١/۵/١٢

