
  
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 محمدحسن یوسف پورسیفینامه شهادت
 

  ۱۳۹۰در سال  «رانیمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا» یاز اعضا پوروسفی حایملقب به مس یفیپورس وسفیمحمدحسن 

 هیعل یاجتماع و تبان»به اتهامات  یصلوات یقاض استیدادگاه انقالب به ر ۱۵منتقل شد. او در شعبه  نیبازداشت و به او

در  یفیپورس یبه پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد. آقا «به مقدسات نیتوه»و « نظام هیعل غیتبل» ،«یمل تیامن

منتقل شد. او در زندان  ۲۴۰بند  یهایبارها به انفراد یو حقوق بشر یاعتراضات صنف لیبه دل نیزندان او ۳۵۰بند

 رانیا ۱۳۹۵در سال  یفیپورس وسفیرو به ضعف نهاد. محمدحسن  اشیینایکمر شد و ب سکیو د یدچار مشکالت قلب

 .کرد ترکرا 

 
 

 

 

  مشخصات
 یفیپورس وسفیکامل: محمدحسن  اسم

 پوروسفی حایمستعار: مس اسم

 ۱۳۴۹بهمن  ۱۵تولد:  خیتار

 تولد: تهران محل

 ونیزیو تلو ویراد ندهی: گوشغل

 رانیا یاتحاد برا رمجموعهیز ران،یا یهاکننده: اطلس زندانمصاحبه گروه

 ۱۳۹۶ ریمصاحبه: ت خیتار
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  نهیشیپ

 
 ،یندگیوگو یگریمجر نهیو تهران پرداختم. در زم النیتئاتر در گ یآوردم و بعد از آن به کارگردان یدر تئاتر رو یگریبه باز ۶۰از دهه -۱

 یهنر داتیدر تول یکار خود چهار مقام کشور طهیام. در حکار کرده زیرسانه مکتوب ن نهیفعال بودم و در زم ویراد یریو سردب یکنندگهیته

داده و به عنوان مسئول واحد  یدرخواست همکار ران،یبشر در امجموعه فعاالن حقوق هیپس از صدور اطالع ۱۳۸۶ام. در سال کسب کرده

 م.بود ۳۵۰بند  یوارینامه دحقوق بشر هفته سیسرو ریو دب هیریعضو تحر زیدر زندان ن جذب مجموعه فعاالن حقوق بشر قرار گرفتم.

 

 

  بازداشت

 

احضار  نیمقدس زندان او دیشه یدادسرا سوم به شعبه ۱۳۹۰شدم. اما در اواخر خرداد  ییبازجو ۱۳۸۸بار پس از انتخابات  نیاول یبرا -۲

زندان  ۳۵۰ روز بعد  به بند کیکردند. دستور بازداشت من صادر شد و  میرا به من تفه یهشت عنوان اتهام یفراهان یشدم. بازپرس بنده آقا

 .که مرا بازداشت کرده بود، اطالعات سپاه بود یمنتقل شدم. نهاد نیزندان او الف ۲بند به  آنو پس از  نیاو

 

 ایو  ینکن انیرا ب خواهمیکه من م یاگر موضوع کردیازجو عنوان م. بیو فشار روح ییهمراه بود با بازجو نیورود بنده به زندان او -۳

که آدم زمان و  شودیجا باعث مو خوف آن دهندیکه م یایخوابیب ،یانفراد طیمح میبگو دیات در خطر خواهند بود. باخانواده یسیننو

 . زدیکال به هم بر یآدم یعصب ستمیس یاز لحاظ روان یکند و به نوع ممکان را گ

 

بند از صبح تا بعد از ظهر با چشم هاییبازجو نیشدم. ا ییدوران را بازجو نیاز ا یاپیبودم. پانزده روز پ یماه در سلول انفراد کیحدود  -۴

بند وجود  نیکوچک در ا اطیح کیالف سپاه حضور داشتم. به خاطر دارم  ۲بند  یهایمدت همچنان در انفراد نی. در اگرفتیصورت م

 ی. اگر در انفرادمی. حق صحبت کردن نداشتمیداشت یهواخور قهیدق ۱۰ یو درکه بود. ما روز نیاو ابانیکنار خ میما بود که ییداشت. جا

و به نزد ما  ندیتا نگهبان آن را بب میگذاشتیم رونیدرب ب نییپا چهیجا بود، از دررا که آن گاریپاکت س کی دیبا میها داشتبا نگهبان یکار

 اریدر تابستان به خاطر گرما بس ی. انفرادمیکردیدرخواست م دیبا میبرو میخواستیو اگر باز هم م بردندیم ییسه نوبت دستشو ی. روزدیایب

آن  گذشتیهر چقدر زمان م عتایو طب شدیم یبر زندان یو روان یروح یدر داخل سلول موجب فشارها دیخورش دیآزاردهنده بود. نور شد

 .شدیم ملقابل تح ریغ ترشیب طیمح

 

ممنوع الخروج  یبه طور موقت آزاد شدم. پس از آزاد یتومان ونیلیم ۱۵۰ قهیوث دیبه ق ۱۳۹۰ ریالف در اواخر ت ۲در بند  ییپس از بازجو -۵

 .و تحت نظر بودم

 

 

 دادگاه

 
 مایمستق یقاض نیکه ا آورمیم ادیبود. خوب به  یابوالقاسم صلوات یقاض استیبه ر تهران دادگاه انقالب ۱۵شعبه  اریپرونده من در اخت -۶

را  دفاع نیآخر لیدل نیبه هم«. نخواهد افتاد یاتفاق چیه د،یریبگ لی. چون که اگر هم وکدیرینگ لیکه وک کنمیم هیتوص»به من گفت: 

 .خودم انجام دادم

 

به  نیتوه»و « نظام هیعل غیتبل» ،«یمل تیامن هیعل یاجتماع و تبان»شد. اما در دادگاه سه اتهام  میدر دادسرا هشت اتهام به من تفه -۷

مطابق روال معمول  زیدادگاه ن نیو دفاع بر عهده خودم بود. البته در ا دیساعت طول کش میمانده بود. دادگاه حدود ن یباق« مقدسات

در اواخر  یدادگاه بدو ی. رامینوشتیم یها را کتبپاسخ دیو با مینداشت یحق دفاع از خود را به صورت شفاه یصلوات یقاض گرید یهادادگاه

 .سه اتهام به مجموعا پنج سال و شش ماه زندان محکوم شدم نیا یبرا تیصادر شد. در نها ۱۳۹۱ بهشتیارد

 

 ۳۵۰کردم و به بند  یمعرف نینظر ندادم. چند هفته بعد خودم را به زندان او دیدرخواست تجد لیدل نیبود و به هم یرقانونیروند امور غ -۸

 .منتقل شدم

https://ipa.united4iran.org/fa/prison/52/
https://ipa.united4iran.org/fa/prison/52/
https://ipa.united4iran.org/fa/prison/52/
https://ipa.united4iran.org/fa/prison/66/
https://ipa.united4iran.org/fa/judge/67/
https://ipa.united4iran.org/fa/judge/5/


  
 

 نیاو زندان

 
 ییهااعتراض لیقابل تحمل کنم. اگر چه به دل یدوستان به نوع هیخودم و بق یرا برا طیکردم مح یشدم، سع ۳۵۰که وارد بند  یزمان -۹

اما باز  م،یشدیمنتقل م نیان اوزند ۲۴۰بند  یهایبارها به انفراد - یبشرحقوق یهاو چه اعتراض یصنف یهاچه اعتراض - میکردیکه م

 یبا افسر نگهبان برا یمختص هماهنگ جیپ زیرا بر عهده داشتم. م ۳۵۰ بند جیپ زیم تی. بنده مسئولمیدیاز حقوق حقه خودمان دست نکش

ت تحت عنوان گلگش یابودم. برنامه زین نیزندان او یدست است. عضو کانون فرهنگ نیاز ا یغذا و موارد عیتوز ،یبه بهدار انیانتقال زندان

. شدیبرنامه با ممانعت مقامات زندان مواجه م نی. البته امیکردیداشتند اجرا م یهنر یدر کارها یکه دست یانیندانها به همراه زرا جمعه

 .نوشتمیجا مآن یحقوق بشر بودم و مطالب سیسرو ریدب ۳۵۰در هفته نامه  نیهمچن

 

دچار مشکل شدم. از  یو جسم یبود، از لحاظ روح رفتهیکه به دفعات صورت پذ یو متعاقب آن انتقال به انفرادبه خاطر اعتراضات  -۱۰

 مدرس منتقل کردند، اما چون مارستانیباال بود. در چند شب مرا به بخش اورژانس قلب ب اریقلب با فشار بس یتمیمشکالت آر نیجمله ا

ته سک کیآمد  شیمن پ یکه برا یگریکردم. مورد د دایکمر هم پ سکیمشکل د نی. عالوه بر اندندگردایصبح مرا بازم د،نبو یمجوز دادستان

 .بود فیخف یمغز

 

صورت گرفت که  یانتقال زمان نیشوم. البته ا یبستر ینیامام خم مارستانیب وییسیباعث شد من سه ماه در بخش آ یسکته مغز -۱۱

ینم رگید میهااتفاق چشم نیمنتقل کنند. پس از هفت ماه از ا مارستانیزندان مجبور شدند مرا به ب نیدست به اعتصاب غذا زدم و مسئول

. تندسیقابل درمان ن میهاچشم گریاست که د یبه قدر بیشده بود. متاسفانه شدت آس بیدرصد تخر ۸۰ زانیبه م چشممو شبکه هر دو  دید

ماه و چند روز مجوز انتقال بنده را به  کیبعد از حدود  یدادستان تیغذا کردم. در نهادر اعتراض به عدم معالجه چشمانم مجددا اعتصاب 

 .داد مارستانیب

 

ور مناسب نبود. تص انیزندان گریبنده و د یبرا طیمتخصص و امکانات الزم نداشت، شرا نیزندان او یبهدار کهنیمتاسفانه به خاطر ا -۱۲

آمپول دگزامتازون است. پس از  کی کنندیم زیتجو تانیکه برا یزیتنها چ د،یو چه سرطان داشته باش دیجا چه سرما بخورشما در آن دیکن

 یپزشک دییمستلزم تا مدتیآن هم به صورت طوالن مارستانیبه ب انی. انتقال زندانکنندیمنتقل م ۳۵۰را به بند  یزندان بالفاصله زین قیتزر

 کیبودم،  یبستر مارستانیسه ماه در ب یاز آن دفعه که برا ریحاد افتاد. غ یلیخ تیوضع لیبه دل من یاتفاق برا نیاست که البته ا یقانون

 آوردیفشار م یقانون یاما پزشک کرد،یشدم. البته دادستان از صدور مجوز امتناع م یروز در بخش قلب بستر ۱۵به  کینزد تبار هم به مد

و  یفرادحضورم در ان لیبه دل یمرا بدتر کرده بود و از طرف یجسم تیمتاسفانه وضع یتعلل در پرسه درمان نیشوم. ا یبستر دیکه حتما با

سال است  کیمبتال کرد. در حال حاضر بالغ بر  یسل استخوان یماریمرا به ب نیمتعدد همچ یهایجا بدتر هم شد. انفرادنمناک آن طیمح

 .کنمیرف ممدام دارو مص یسل استخوان یماریبه خاطر ب

 

ها ام در شهرستان بودند، از آنخانواده کهنیا لیبه دل ینداشتم و از طرف یمدت هرگز مرخص نیسه سال و دو ماه در زندان بودم. در ا -۱۳

 .مالقات به تهران سفر کنند یبار برا کیخواسته بودم هر سه ماه 

 

آن را  انیکه خود زندان میداشت نیزندان او ۳۵۰در بند یاکتابخانه نینسبتا کوچک وجود داشت. همچن یهواخور کی ۳۵۰در بند  -۱۴

 اریبس یهمچون خدمات درمان یضرور اریبس یهادر بخش تیاما وضع شد،یم تیبه ظاهر رعا یاز حقوق زندان یکرده بودند. بخش زیتجه

 .بود فیضع

 

بند  ییمسئول و معاون اجرا ی. روزمیکردیرا داشتم و با هم کار م جیپ زیم تیمن هم مسئول ،شده بود بندلیتازه وک یمدن دیسعدکتر  -۱۵

 یول بند آقاکه مسئ ینی. به خاطر توهمیندار گریهم د بندلیو وک دیباش جیپ زیمسئول م دیحق ندار گریمن آمدند و گفتند که شما د شیپ

 هیقض نیو هم ستیو داد زدم که برخورد شما درست ن یو شعار دادن. آمدم در هواخور دنیکش ادیمن کرد، شروع کردم به فر همظفر ب

شد. پس  ۳۵۰ مسئله باعث تشنج در بند نی. امیمنتقل شو ۲۴۰بند  یهاینفر از دوستانم به انفراد ۹و  یباعث شد من به همراه دکتر مدن

ود. ب انیزندان یما از تمام یصنف تیماح لیبرخوردها به دل نیا شهی. رمیبند نداشت لیوک ایبه عنوان شورا  یزیچ گریحوادث ما د نیاز ا

ده بود، محکوم ش یهنگفت مهیو فروشگاه به پرداخت جر میکرده بود تیشکا راتیبه سازمان تعز نیما از فروشگاه او کهنیها از اسازمان زندان

https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/1108/


  
 

 یو به انفراد میکار را داد نیتاوان ا زی. ما نفروختیگزاف م یهامتیو با ق آوردیم گذشتهخیو تار یببود. فروشگاه اجناس تقل نیخشمگ

 .شده بود خوشحالم ایکه در آن زمان اح انیزندان یو صنف یاما من به نوبه خودم از دفاع از حق قانون م،یمنتقل شد

 

همه را  ،ختندیبه داخل بند ر نیمامور[ ۱۳۹۳ نیفرورد ۲۸در  ۳۵۰]حمله گارد زندان به بند  نیزندان او ۳۵۰بند  اهیشنبه سدر پنج -۱۶

اجرا نشود، اعدام شدند؛  توانستیشان مکه حکم یکسان تیرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. تنش باال گرفت و در نها یکردند و تعداد رونیب

 .خلق که متاسفانه چند هفته بعد اعدام شد نیاز سازمان مجاهد یرضا خسروغالم ادیهمثل زند

 

 

 یآزاد

 

اول ورود  یاز دوستانم با عفو مشروط آزاد شدم. البته در همان روزها یبعد از سه سال و دو ماه زندان به همراه برخ ۱۳۹۴ ریدر اواخر ت -۱۷

 یاز آزاد سپ .اثر داده نشد بیفرستاده بود، اما متاسفانه در همان زمان ترت یمن را به دادستان فرینامه عدم تحول ک یقانون یبه زندان پزشک

در خارج کشور تحت  یینایزندان، به خصوص مشکالت ب یهابیدرمان آس یبود که برا نید را آغاز کردم، اما نظر پزشکان اروند درمان خو

مانده است که  تمیاعالم کرد که همچنان ممنوع الخروج هستم و دو سال و شش ماه از محکوم نیاو ی. متاسفانه دادسرارمیدرمان قرار بگ

از  ۱۳۹۵مجبور شدم در سال  لیدل نینکردند، به هم یها به دستور پزشکان توجهمجددا اعمال شود. آن ندهیآ یتواند در پرونده احتمالیم

 .مکشور خارج شو

 


