
 

 

 

 

 

 

 

 

 میالد پورعیسی نامهشهادت

در تجمعی بود که  او، حضور در تهران بازداشت شد. علت دستگیری ۱۳۹۳میالد پورعیسی در اوایل سال 
شنبه سیاه اوین( در برابر دفتر ریاست معروف به پنج) ۳۵۰در اعتراض به حمله مامورین امنیتی به بند 

بازداشت آقای پورعیسی به دلیل وضعیت جسمی خاص او به درازا جمهوری شکل گرفته بود. هر چند این 
بعد مجددا دستگیر شد. میالد پورعیسی در نهایت برای این پرونده به شش سال و  ینکشید، اما وی چند

 .سه ماه حبس محکوم شد، حکمی که به دست قاضی صلواتی صادر و از طرف قاضی زرگر عینا تایید شد
 بگیرید. جاایننامه را از نسخه وب این شهادت ایران را ترک کرد. ۱۳۹۴او در تیر 

 

 

 

 

 مشخصات

 اسم کامل : میالد پورعیسی
 ۱۳۶۳اسفند  ۱۳تاریخ تولد : 

 محل تولد : اهواز
 نگارشغل : روزنامه
 کننده : اطلس زندان های ایران، اتحاد برای ایرانگروه مصاحبه

 ۱۳۹۵بهمن  ۲: تاریخ مصاحبه
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 پیشینه

زمان نگاری شدم  و هموارد عرصه روزنامه ۱۳۹۰در سال . بودم فعال دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی -۱
 .های مدنی نیز داشتمفعالیت

  

 تفتیش منزل

اما در جریان جنبش سبز  ،قبل از پرونده اصلی که توضیح خواهم داد، سابقه بازداشت و احضار نداشتم -۲
ماموران امنیتی ، زمان با تفتیش منزل صدها فعال سیاسی دیگرهم ۱۳۸۹بهمن  ۲۲بار شبانه در تاریخ  یک

تر ماجرا یکی از دوستانم را که پیشدر این . جا را کامال تفتیش کردندآنشدند و  خانهوارد  من در غیاب
در جریان جنبش را های من فعالیت که او خواستند فکر کنمه بودند. میبود، همراه خود آورد دستگیر شده

ام برخورد مناسبی نکرده با خانواده حکم تفتیش نداشتند و هاآن. به مامورین امنیتی لو داده استسبز 
 ها سالح کمری خود را نشان داده بودند.ام حکم قضایی خواسته بودند، آنوقتی خانواده .بودند

 

 بازداشت

 مدت مشکلی وجود نداشت و من در این ۱۳۹۳تا سال  ۱۳۸۹ز تفتیش منزل در سال پس ا -۳
این اتفاق وسعت  .افتاد اتفاق خیلی تلخی ۱۳۹۳فروردین ماه سال  ۲۸در تاریخ  کردم.نگاری میروزنامه

به زندانیان  هاو لباس شخصی نیروهای امنیتی در این روز .تر بودبیش در مقایسه با رویدادهای مشابه
های اجتماعی منتشر شد و حمله کردند. این خبر ابتدا در شبکه نیزندان او ۳۵۰سیاسی و عقیدتی بند 

 راه یافت. تا جایی که دولت نیز به این رویداد واکنش نشان داد.ها ها و رسانهبه روزنامه بعد

زندانیان سیاسی و عقیدتی در تجمعاتی مقابل دادگاه انقالب، دادسرا و  هایتفاق خانوادها این پس از -۴
بعضی از مراکز قضایی اعتراض خود را نسبت به برخورد با زندانیان نشان دادند و خواهان پاسخگویی 

ندانیان ، دوستان زهاجز خانوادهه مقابل دفتر ریاست جمهوری ب هاتجمع آن شدند. در آخرین مسئولین
از دولت و  تاو شهروندان عادی نیز حضور داشتند. در این تجمع من به همراه دوستانم شرکت کردیم 

پس از این تجمع من به همراه هفت تن از  .این پرونده را پیگیری کندکه خواهیم بشخص رئیس جمهور 
 .دوستانم بازداشت شدم

 

  نحوه بازداشت

که تاکسی گرفتیم یک در خیابان نهاد ریاست جمهوری پس از آناز محل برگزاری تجمع دور شدیم و  -۵
مال که بعدا متوجه شدیم  کردند شخصی اتومبیل یک ما را سوار . بالفاصلهپیچیدموتور سوار جلوی ما 

گفتند که چیزی نیست و ما  خواستند که ما همراه خود نداشتیم.کارت شناسایی می. اول است هسپاه بود
چهار  .حل شود هایتان که کارت شناسایی شما را بیاورند و تعهدی بدهید تا قضیهبه خانواده زنیمزنگ می

 هایمان رسیدند.تا خانوادهدر میدان پاستور نگه داشتند  اتومبیلما را داخل  پنج ساعتی
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. وقتی که متوجه شدند ما ما بودند خصوص تک تک در این حین ماموران مشغول تحقیق در -۶
ثارهللا  گاهبالفاصله ما را به قرار ها. آنمحیا شد کافی برای دستگیری مادلیل گویی  گار هستیم،نروزنامه

 .منتقل کردند تهران سپاه

در همان  وضعیت جسمی من رو به وخامت گذاشت. من ضایعه نخاعی دارم.، گاهپس از انتقال به قرار -۷
سپس من را سوار اتومبیل کردند و در یک مکان نامشخص رهایم یی کوتاهی شدم و ساعات اولیه بازجو

 .کردند. اما دوستانم به زندان اوین منتقل شدند

در  به خانه ما آمدند و صبح زود من را دستگیر کردند. از قرارگاه ثارهللا امجدد پس از گذشت دو هفته -۸
 د.ش آزاد خواهی و بعد ساده داریمگفتند تنها چند سوال زمان انتقال می

 ینالف زندان او ۲بند ه بپس از بازپرسی  بردند. دادسرای شهید مقدسی زندان اوین ۲به شعبه من را  -۹
 که در اختیار سپاه است منتقل شدم.

به  اچیست، آیا مجدد شغلممتاهل هستم،  که آیااین ای از من پرسیدند.ساده در بازپرسی سواالت -۱۰
ها. در انتهای بازپرسی یک مامور سپاهی وارد اتاق شد. بازپرس پرسشتجمع خواهم رفت و از این دست 

 الف زندان اوین کردند. ۲من را روانه بند بعد از او پرسید که چند روز بنویسم. 

 

 الف زندان اوین ۲بند 

طی این مدت در همین بند بودند. در مدت بازداشت دوم باز سواالت نیز بعدا متوجه شدم دوستانم  -۱۱
از  را به عنوان یکین م که خواستندمدام میکردند. در رابطه با هدف من از شرکت در تجمع می تکراری

به من وابستگی  دال بر که مدارکی کردندسعی می گاهی هم و معرفی کنندها مذهبیبه ملی نوابستگا
  نتیجه ماند.هایشان بیالبته تمام تالش خارج از کشور پیدا کنند.

های هایم را در شبکهکردند که رمز عبور ایمیل و حسابزیادی به من وارد می در این مدت فشار -۱۲
 . ها بدهم، اما پس از دستگیری پیشین، من تمامی رمزها را تغییر داده بودماجتماعی به آن

ادامه پیدا  وقفهیها تا هشت ساعت باین بازجویی یو گاه شدممیبازجویی سه بار  روزانه دو یا -۱۳
 .از من سلب کرده بودندوکیل را  سترسی بهد حق تماس با خانواده و یا کرد.می

 

 الف اوین ۲شرایط جسمی در بند 

من سه روز در انفرادی بودم. در این مدت بارها درخواست دارو و درمان کردم، اما ماموران هر بار  -۱۴
زیرا هر  ،را آرام نگه دارمدم کردم خوشوی. سعی میگفتند که تو حالت خوب است و به زودی آزاد میمی

 . کند و بسیار خطرناک استرا چندین بار بدتر می امگونه فشاری وضعیت جسمی
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  هامحتوای بازجویی

خواستند. تهدید های سیاسی وصل کنند. رمز ایمیلم را میها و سازمانخواستند که من را به گروهمی -۱۵
که بازداشت خودم به درازا کنند یا اینام را دستگیر میهکردند که اگر ایمیل را ندهم، اعضای خانوادمی

 خواهد انجامید.

به ارائه اطالعات در رابطه با یک شخص خاص که روی برگه اسم و مشخصات او نوشته شده،  -۱۶
در لپ تاپ شخصی من فیلم و جزوه و  نویسی کنم.خواستند که تکگویند. از من مینویسی میتک

. با این کارها کردند که اصال متعلق به من نبودمیمنتسب  منوهای را به یدالبته وی های عادی بود.عکس
جا حضور آنگفتند تو در ی از مراسم شهید سهراب اعرابی بود که مییوید. مثال ویکردندسازی میپرونده
نزدیکان ای نشان دادند که در آن چند تن از اعضا و ثانیه ۳۰یک ویدیوی  در دوران بازجویی. داشتی

ای. با این بردار بودهگفت که تو فیلمهللا پیمان حضور داشتند. بازجو میها از جمله دکتر حبیبمذهبیملی
مذهبی وصل کنند تا بتوانند حکم من را افزایش دهند. اما من عضو کردند که من را به ملیکارها سعی می

 الت آزاد شدم.با قرار کف ی این سه روزهابا اتمام بازجویی مذهبی نبودم.گروه ملی

 

 احضار به دادگاه

 تهران دادگاه انقالب ۱۵وارد شعبه  لفنی تماس گرفتند که باید به دادگاه مراجعه کنید.ت ۱۳۹۳در پاییز  -۱۷
از جمله تفهیم اتهام صورت  ارد،در این دادگاه تمامی مو م. من وکیل نداشتم.شد یصلوات یقاضبه ریاست 

ای تر وقت دادگاه به سواالت کلیبیش .ل کشیددقیقه طو ۱۵ تر ازکمالبته باید اشاره کنم این دادگاه  .گرفت
قاضی شروع کرد به تهدید کردن. گفت:  یک مرتبه از قبیل وضعیت تاهل، سن، محل تولد و شغل گذشت.

 .«خواهد بودسنگین است و مجازاتش هم سنگین اتهاماتت »

جا توانی اینمی. چون متاهلی و کارمند معلوم است پشیمان هستی» ادامه داد که قاضی صلواتی -۱۸
خواست که من از شرکت در تجمع اظهار پشیمانی کنم، بلکه بنویسی پشیمانی که تبرئه شوی. او نمی

ها های معاند، در واقع آنخواست با ابراز پشیمانی در رابطه با اتهامات دیگر همچون همکاری با گروهمی
مات بود. کاری را که بازجو نتوانسته بود انجام را بپذیرم. امضای این چیزها عمال به معنای اعتراف به اتها

 خواست تمام کند.دهد، قاضی صلواتی می

احکام را  برویمجمعی که تمامی متهمین این پرونده به صورت دسته تماس گرفتند پس از مدتی -۱۹
ه ظرف دو دقیقه حکم را ب شدیمتک وارد می حاضر بودیم. تک ۱۵بگیریم. هفت نفرمان در مقابل شعبه 

 . وارد دفتر قاضی صلواتی شدممن آخرین نفری بودم که  رفتیم.دادند و بیرون میما می

ماه زندان محکوم شدید.  ۷۵گفت شما متاسفانه به قاضی صلواتی  .بود نشسته من یدرست روبرو او -۲۰
و اصل  بردار را که مقابلت استای گفت برگه چند سال زندان است. معادل ماه ۷۵اول متوجه نشدم که 

 حکم من تایپ شده بود. .حکمت را بنویس و برو

زندان و من به شش سال و سه ماه حبس تعزیری  سال و نیم سه حدود به پرونده دوستانم در این -۲۱
 محکوم شدم.
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 اتهامات

مجازات شش که بدانید بود. جالب است « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»اتهام من  -۲۲
. سال و سه ماه بیش از مجازات دو تا پنج سال زندانی است که قانون برای این اتهام تعیین کرده است

 ها هم درست نبود و بیش ازموارد اتهامی و مجازات مجموعبلکه  ،ه تنها تجمیع صورت نگرفته بودن
 زانی بود که قانون تعیین کرده بود.می

 پرونده را بر عهده گرفت.وکالت امیر رئیسان که حکم دادگاه بدوی صادر شد، پس از این -۲۳

 

 دادگاه تجدیدنظر

به ما گفتند که دادگاه تجدید  ۱۳۹۴در سال  .ندارم نظر دیدادگاه تجداطالع دقیقی از زمان برگزاری  -۲۴
 .قرار ندارماما در جریان این دادگاه  ،نظر برگزار خواهد شد

چند بار بازجو با من تماس گرفت و گفت همکاری کن و من یکی دو بار تلفن را جواب دادم چون  -۲۵
گفت حرف بزنم. بازجو می دیگرم در مورد دوستان خواستاو می دانستم چه کسی پشت خط است.نمی

د ی، همین حکم قطعی خواهنکن همکاری اگراما  ،توانی با ما همکاری کنیمی تو آدم فعالی هستی و
 شد.

رفته بود. این دادگاه بدون  قاضی زرگردادگاه تجدید نظر تهران به ریاست  ۳۶شعبه پرونده ما به  -۲۶
در آن زمان به این شعبه  تجدید نظر احکام را عینا تایید کرده بود.دادگاه  حضور ما و وکال برگزار شده بود.

 کرد.گفتند، چرا که قاضی زرگر اغلب احکام را بی کم و کاست تایید میدادگاه تجدید نظر، تایید النظر می

 

 خروج از ایران

از کشور خارج ای که دارم تصمیم گرفتم جه به وضعیت جسمانیکه حکم تایید شد، با تود از اینبع -۲۷
 ایران را ترک کردم. ۱۳۹۴شوم. در تیر 
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