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جنبش راه سبز - تایید حکم اعدام سعید ملک پور، فعال
سایبری

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۰, ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر

جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، حکم اعدام سعید ملک پور فعال سایبری در دیوان عالی کشور بدون اطالع

قضات دیوان عالی مورد تأیید قراره گرفته و این زندانی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، مریم ملک پور خواهر این زندانی با اعالم این خبر گفت: "این حکم طی

روزهای گدشته در دیوان عالی کشور به تأیید رسیده، اما هنوز این حکم ابالغ نشده است.  این حکم غیرقانونی

تنها به صورت شفاهی اعالم شده است. ما نسبت به وضعیت سعید بسیار نگرانیم. سعید حتی نباید در زندان

باشد، چه برسد به این که حکم اعدام بگیرد."

بر اساس این گزارش، حکم مذکور در حالی صادر شده است که قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور فرج الهی

(رئیس شعبه) و لطیفی از صدور این حکم اطالع نداشته اند. این حکم در روندی غیرقانونی و بی سابقه در دیوان
عالی کشور تایید شده است.

قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارند و یک بار نیز حکم اعدام را نقض

کرده بودند، هیچیک از حکم اخیر صادره برای سعید ملک پور خبر نداشته اند. قضات دیگری که نام و وابستگی

آنها هنوز مشخص نشده است، در اقدامی فراقضایی، شعبه۳۲ دیوان عالی کشور  نادیده گرفته و حکم اعدام سعید

ملک پور را که پیشتر توسط قاضی مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران برای دومین بار صادر شده بود،

تایید کرده اند.

پیش تر گزارش هایی را مبنی بر اصرار بازجویان پرونده سعید ملک پور که از بخش اطالعات سایبری اطالعات سپاه

هستند، برای تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، منتشر شده بود.

سعید ملک پور که مهر  ماه سال جاری  برای بار دوم از شعبه ۲۸ دادگاه انقالب حکم اعدام دریافت کرده بود  به
هفت سال و نیم زندان نیز  محکوم شده است.

ملک پور هم اکنون نزدیک ۱۱ ماه است که در سلول های چند نفره بند ۲ الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران
و خارج از نظارت سازمان  زندان ها است نگهداری می شود.
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ملک پور متولد خرداد ماه ١٣۵۴، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانش گاه صنعتی شریف با سابقه ی
کار کارشناسی در شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی  و یکی  از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی 

موفق به اخذ پذیرش از دانش گاه ویکتوریا کانادا جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شده بود.

سعید ملک پور، که پیش از بازداشت در سال ۱۳۸۷ مقیم کشور کانادا بود، متخصص کامپیوتر است و وکیل و

خانواده او گفته بودند که از برنامه ای که او نوشته، بدون اطالعش برای طراحی سایت های مستهجن استفاده شده
است. اتهاماتی که خود سعید ملک پور نیز آن ها را با انتشار نامه ای از درون زندان تکذیب کرده بود.


