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چاپ مطلببستن پنجره

1391 دوشنبھ 28 فروردین 

آخرین وضعیت سعید ملک پور، زندانی سیاسی، از زبان خواھرش

کمیته گزارشگران حقوق بشر- سعید ملک پور در مھرماه سال ٨٧، زمانی که جھت عیادت از

پدر بیمارش وارد ايران شده بود، دستگیر شد. وی به ھمراه ۴۵ نفر ديگر به اتھام راه اندازی و

مديريت وب سايتھای پورنوی فارسی، تحت تعقیب قرار گرفت، دستگیر شدگان چند ماه پس

ازبازداشت، در برنامه ای تلويزيونی اعتراف کردند که قصد داشتند از طريق فاسد کردن

جوانان، پايه ھای نظام جمھوری اسالمی را سست کنند و از دولت آمريکا برای گرداندن

سايت ھای پورنو پول دريافت می کردند.

حدود يک سال و نیم بعد، برخی از بازداشت شدگان يا خانواده ھای آنھا سکوت خود را

شکستند و از شکنجه ھای شديدی که آنھا را مجبور به اعتراف کرده بود، پرده برداشتند.

در اين پروژه که از سوی مرکز جرائم سازمان يافته سپاه پاسداران طراحی و به نام پروژه

گرداب معروف شد، ٧ نفر از متھمان به اعدام محکوم شدند. سه تن از آنان به نام ھای سعید

ملک پور، احمدرضا ھاشم پور و مھدی علیزاده در خطر اعدام فوری قرار دارند و پرونده وحید

اصغری، ديگر متھم محکوم به اعدام نیز در ديوان عالی کشور تحت بررسی نھايی است.

ھم چنین حسن سی سختی نیز که پیش تر به اعدام محکوم شده بود، از سوی کمیسیون

عفو به تحمل حبس ابد محکوم شده است.

سعید ملک پور که حدود يکسال پیش بطور ناگھانی از بند ٣۵٠ به بند ٢- الف منتقل شد،

ھم اکنون در سلول ھای عمومی اين بند به سر می برد. بازجويان وی گفته اند که او را جھت

اجرای حکم اعدام از بند عمومی جدا کرده اند. سعید ملک پور چندی پیش با نوشتن نامه ای

به شرح شکنجه ھای خود پرداخته بود، وی که بیش از ۴ سال است در زندان به سر می برد،

بیش از ١٨ ماه در سلول انفرادی به سر برده است. ملک پور در بخشی از نامه خود نوشته

است:" اکثر اوقات شکنجه ھا به صورت گروھی انجام می گرفت و درحالی که چشم بند و

دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاھی شالق ضرباتی به سر و

گردن و ساير اعضای بدنم می زدند. اين کارھا به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنجه

توسط بازجويان ديکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناريو

دلخواه و نوشته شده توسط آنان مبود. گاھی شکنجه ھا توأم با شوک الکتريکی بود که

بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. يک بار در اواخر مھرماه

١٣٨٧ مرا د حالی که چشم بند به چشم داشتم برھنه کرده و تھديد به استعمال

بطری آب کردند. در ھمان روزھا و در يکی از بازجويی ھا شدت ضربات مشت و لگد و کابل که

به سر و صورتم زده می شد به قدری زياد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندين بار زير

کتک بی ھوش شدم که ھر بار با پاشیدن آب به صورتم مرا به ھوش می آوردند."

کمیته گزارشگران حقوق بشر، گفتگويی را با مريم ملک پور،خواھر وی در خصوص آخرين

وضعیت اين زندانی سیاسی انجام داده است که در زير می آيد:

لطفا در مورد آخرين وضعیت سعید ملک پور توضیح دھید؟

ايشان االن در سلول ھای عمومی بند ٢- الف، با دو زندانی ديگر ھم سلول ھستند و ما سه

شنبه ٢٢/١/٩١ بعد از سه ماه توانستیم با وی مالقات کنیم.

دقیقا چه زمانی از بند ٣۵٠ به بند ٢- الف منتقل شد و آيا دلیلی برای اين مسأله

ذکر کردند ؟

حدود يک سال پیش بود. زمانی که حکم اعدام برای باراول تأيید و به ديوان فرستاده شد.

دلیلی که ارائه دادن (البته نه به ما به قاضی) اين بود که چون حکم اعدام در شرف وقوع

است برای رسانه ای نشدن و شانتاژ خبری، دستور انتقال به ٢- الف داده شود. البته

بازجوھای سعید اين جمله ھايی که گفتم رو طِی يک نامه ی محرمانه به دادگاه ارائه دادند

که من از طريق وکیل ديدم.

بعد از آن ھم سعید ۶ ماه در سلول انفرادی بود تا حاال که در سلول ھای چند نفره نگھداری

می شود.

با توجه به اينکه، سعید مدت طوالنی در سلول انفرادی و بند ٢- الف بوده،

وضعیت روحی و جسمی اش در حال حاضر چطوراست ؟

اوايل که برای بار دوم به انفرادی منتقل شده بود، در طول ۶ ماه فقط يکی دوبار مالقات

داشتیم . آن موقع روحیه اش را کامال از دست داده بود و مرتب می گفت حاللم کنید و از

اين جور حرف ھا. اما االن خدا را شکر روحیه اش خوب است. در اين مدت بیماری سنگ کلیه

گرفته بود که طبق معمول به دکتر متخصص منتقل نشد و من خودم با ھزار دردسر در مورد

عالئم اش با متخصص صحبت کردم وبرايش دارو تھیه کردم و از طريق ھم بنديانش به دستش

رساندم.

در مورد آخرين وضعیت پرونده توضیح بدھید؟ 

متأسفانه حکم اش تأيید شده و بدون اطالع رئیس ديوان و مستشار اول اش، مستقیما به
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اجرای احکام فرستاده شده است. ولی وکالی وی توانستند تقاضای اعاده دادرسی بدھند،

اما اطالع ندارم که اين تقاضا پذيرفته شده يا نه.

 در مورد دستگیری سعید توضیح بدھید و اينکه اصال چه اتفاقی افتاد که

اسم اش در اين پرونده مطرح شد؟

سعید برای آخرين ديدار با پدرم که بیماربودند به ايران آمد. دو روز بعد از ورودش، در میدان

ونک توسط لباس شخصی ھا دستگیر شد.

سعید نرم افزاری برای بارگزاری يا آپلود عکس و فیلم طراحی کرده بود ، اسم خودش را ھم

به عنوان سازنده زير اين برنامه نوشته و اين برنامه را از طريق اينترنت فروخته بود . متأسفانه

از برنامه اش در يک سايت غیراخالقی استفاده شد و اسم سعید ھم از ھمین طريق در اين

پرونده مطرح شد.

چه زمانی شما خبردار شديد که سعید بازداشت شده است؟

روزی که سعید بازداشت شد تا ساعت يازده و نیم شب ھیچ خبری از او نداشتیم و مادرم

خیلی نگران بود. مرتب با موبايلش تماس می گرفتیم و جواب نمی داد. ساعت يازده و نیم

شب ريختند درخانه مادرم (چند نفر لباس شخصی) و تمام وسايل سعید ، لپ تاپ ، کیف و

ھر چه داشت را بردند. حتی کامپیوتر برادر ديگرم را ھم بردند و به دروغ به مادرم گفتند که

سعید در فرودگاه رشوه داده و به ھمین دلیل دستگیرش کرديم.

تا چه مدت از سعید بی خبر بوديد، آيا توانستید مالقاتش کنید؟

تا حدود دو ھفته کامال از او بی خبر بوديم. يک شب تماس گرفت و بعد از سالم به مادرم

گفت:" حاللم کن" . بعد از يک ماه ھمسرش که به ايران آمده بود توانست با او مالقات کند.

من و مادرم بعد از سه ماه و نیم توانستیم سعید را ببینم. آن ھم بعد از ھزار بار پیگیری از

دادستانی و بازپرسی و جاھای ديگر و با حضور ۴ مأمور

آن زمان در مورد اتھام اش چیزی می دانستید؟

بله وقتی ھمسرش آمد ايران، به مدت ۴ ساعت مورد بازجويی قرار گرفت . آن موقع تازه

فھمیديم اتھام اش چیست. يعنی حدود يک ماه بعد از دستگیری اش

زمانی که اعترافاتش از تلويزيون پخش شد، وضعیت حاکم بر خانواده چطور بود؟

روز اول عید سال ٨٨ اعترافاتش را پخش کردند. دقیقا سه روز بعد از فوت پدرم. مراسم ختم

پدر بود و تازه میھمان ھا رفته بودند که فیلم از تلويزيون پخش شد. ھمه شوکه شده بوديم .

من و برادرم گريه می کرديم و می لرزيديم ..مادرم ھمان شب دچار حمله قلبی شد .

در دوره بازداشت، وضعیت مالقات و تلفن چطور بود، آيا در اين مدت به وکیل

دسترسی داشت ؟ 

حدود يکسال در انفرادی بود. در تمام دوران بازداشتش در انفرادی اجازه مالقات با وکیل را

نداشته است. بعد از اينکه به بند ٣۵٠ منتقل شد، ٢ يا ٣ بار با وکیلش مالقات داشت. در

زمان بازداشتش در بند ٢- الف شايد ۴٠ روز يک بار اجازه می دادند که ٢ دقیقه تلفنی با

خانواده صحبت کند و در اين مدت ما فقط ٣ يا ۴ بار توانستیم مالقاتش کنیم.در بند ٣۵٠ به

طور ھفتگی مالقات داشتیم. از زمانی ھم که مجددا به بند ٢- الف منتقل شد، ماھی يک بار

مالقات داشتیم. تا زمانی که حکم اش تايید شد که سه ماه مالقات نداشتیم تا ھفته

گذشته.

شما چھار سال و نیم است که با کابوس حکم اعدام سعید زندگی می کنید ، از

طرفی ھم می دانید که سعید بی گناه است  اگر بخواھید پیغام يا حرفی به

مسئوالن قضايی بزنید چه می گويید؟

فقط امیدوارم با حسن نیت و بدون غرض ورزی يک دادگاه عادالنه با حضور کارشناس مورد

وثوق قوه قضايیه برای سعید تشکیل شود تا اوبتواند بی گناھی اش را ثابت کند.

و اگر بخواھید يک جمله به سعید بگويید؟

به اندازه جانم دوستت دارم و به داشتن برادری مثل تو افتخار می کنم وتا زنده ام ھر کاری

بتوانم برای اثبات بی گناھی و آزاديت انجام می دھم.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
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