جاويد ھوتن کيان
جاويد ھوتن کيان ،وکيل سکينه محمدی آشتيانی ،ھيجدھم مھر ماه سال ھشتاد و نه ،در دفتر
کار خود و در حين مصاحبه با روزنامه نگاران آلمانی ،دستگير و از روز دستگيری ،به مدت
چندين ماه ،مورد غيرانسانی ترين شکنجه ھا ی جسمی و روحی  ،قرار گرفته است.
جاويد ھوتن کيان وکيل دادگستری در شھر تبريز در جريان مالقات با دو خبرنگار آلمانی ،به ھمراه سجاد
قادرزاده فرزند ارشد سکينه محمدی آشتيانی بازداشت و از سوی دستگاه قضايی
مورد محاکمه قرار گرفته است .او موفق شد با ارائه مدارک مستند از يک سو و
جلب افکار عمومی جھان برای فشار بر جمھوری اسالمی از سوی ديگر ،جلوی
اجرای حکم سنگسار خانم سکينه محمدی آشتيانی را بگيرد .به دليل اين فعاليت ھا
جاويد ھوتن کيان با اتھامات گوناگونی از جمله اتھام تبليغ عليه نظام و اجتماع و
تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور ،و ارتداد و جاسوسی مواجه شد ،مورد
محاکمه قرار گرفته و به  ٦سال حبس تعزيری و ابطال جواز وکالت محکوم شد .او
حتی اجازه مالقات با وکيل اش را ندارد .شدت برخورد و خشونت مقامات قضايی با
جاويد ھوتنکيان و اعمال محدوديتھای شديد برای وی در مقايسه با ساير وکاليی که
بازداشت و زندانی شدهاند ،غيرعادی است .
در زندان ماهھا فقط يک وعده غذا آن ھم فقط تکهای نان خشک با آب ،به او میدادند و روزھای متمادی از
سوی  ٢٠الی  ٢۵نفر ساعتھا شکنجه شده به طوری که اين افراد مثل توپ فوتبال وی را از اين طرف به
آن طرف پاس میدادند .بدن برھنه او را خيس کردند و در سرمای زير صفر درجه تبريز در ھوای آزاد
نگه داشتند تا يخ بزند .او در اين مدت در حدود  ۴٠تا  ۵٠کيلو ،که معادل بيش از نصف وزن پيشين اش
است ،وزن کم کرده است .بينی و چندين دندانش را ھم شکسته اند .ھم چنين دست و پاھا و نقاطی از بدنش
را با آتش سيگار سوزانده اند .مضافا به اين که ،در ادامه ی اين شکنجه ھای جسمی و روحی طاقت فرسا،
از آبان ماه سال نود ،به بند متادون که مخصوص نگه داری زندانيان معتاد به مواد مخدر است ،منتقل شده
است .جاويد در نامه ای که توسط يکی از زندانيان به خارج از زندان فرستاده نوشته است:
" ھنوز  ،از کابوس شکنجه ھا خالص نشده ام  ... .صدای نعره ھای شبانه ام  ،نه تنھا خودم  ،بلکه ساير
زندانی ھا را ھم ،روانی کرده است .تا به حال چندين نامه به مقامات مختلف قضايی نوشته ام که به ھيچ
يک از آن ھا ،ترتيب اثرنداده اند .به ھمين جھت ،ھيچ اميدی به اين مقامات ندارم ... .مرا به روزی انداخته
اند که حتی آرزوی ديدار با دختر کوچکم را که تا به حال مرا از ديدارش محروم کرده اند ،ندارم .ولی از
وجدان ھای بيداراستمداد می کنم که مرا به ياد آورند و شب ھا راحت سر بر بالين خود ننھند چرا که ماه
ھاست از آن محرومم تا جايی که به خاطر ندارم کی راحت خوابيده ام .شش سال ،به من حبس داده اند ولی
مطمئنم تا پايان حبس ،مرا زنده به گور خواھند کرد"...
"مارکوس ھلويگ" يکی از آن دو خبرنگارآلمانی ازاد شده در مصاحبه ی کوتاه خود ،که تقريبا يک سال
پس از آزادی شان صورت گرفته مدعی شده است که تا به حال نتوانسته به زندگی عادی خود برگردد و
شدت شکنجه ھا و فريادھای گوش خراش ساير متھمان تحت شکنجه در اداره ی اطالعات تبريز ،ھرگز از
ذھنش دور نمی شود.
جاويد ھوتن کيان وکيلی که جھانيان موکل اش را بيشتر از اومی شناسند در اوج گمنامی و بايکوت ،در
زندان تبريز و در کنار معتادين به مواد مخدر و مجرمين خطرناک با مصرف روزانه چندين قرص اعصاب
در مسير زجرکشی قرارگرفته و امکان ھرگونه تماس تلفنی و مالقات و حتی مکالمه با ساير زندانيان از او
سلب شده است .حتی مسئولين زندان تبريز ،جھت ممانعت از درز اخبار جديد از وضعيت ھوتن کيان ،ساير
زندانيان را تھديد کرده اند که در صورت ارتباط با وی مرخصی شان قطع و ممنوع المالقات می شوند.

