
 

 

 

 

 

 

 فتاح پوراحمد نامهشهادت

های حزب دمکرات های پیشمرگههای مرتبط با درگیریدر جریان بازداشت ۹۵فتاح پوراحمد در تابستان 
و سپاه پاسداران دستگیر شد. او برای بیش از دو ماه در بازداشتگاه اطالعات ارومیه و برای چند هفته در 

د زیادی از شهروندان کرد زندان اشنویه محبوس بود. دستگاه قضائی در رابطه با این حوادث برای تعدا
نامه احکام سنگین حبس صادر کرد. آقای پوراحمد پس از آزادی ایران را ترک کرد. نسخه وب این شهادت

 بگیرید.جا اینرا از 

 

  

 

 

 

 مشخصات

 فتاح پوراحمداسم کامل: 
 ۱۳۴۹تولد:  سال

 اشنویه، آذربایجان غربیمحل تولد: 
 حزب: حزب دمکرات کردستان )حدک(

 های ایران، زیرمجموعه اتحاد برای ایرانکننده: اطلس زندانمصاحبهگروه 
 ۱۳۹۷اردیبهشت تاریخ مصاحبه: 

 

 



 پیشینه

هستم. در اشنویه معلم زبان انگلیسی بودم. چند سال پیش به دلیل بیماری قلبی  فتاح پوراحمدمن  -۱
 زودتر از موعد بازنشسته شدم.

به عضویت شاخه مخفی حزب در ایران  ۹۲من هوادار حزب دمکرات کردستان )حدک( بودم. در سال  -۲
ن شامل ارسال اخبار های م. فعالیتو پس از مدتی رهبر تشکیالت مخفی حزب در اشنویه شدم درآمدم

شد. من شهرستان، گرفتن عکس، فیلم و ساختن مستندهای کوتاه، نوشتن مقاله و ارتباط اینترنتی می
کردم. یک شاخه تشکیالتی درست کرده بودم و همراه با دیگر اعضا به بحث در داخل شهر هم فعالیت می

مردم توضیح دهیم. گاهی هم  های حزب را برایکردیم سیاستپرداختیم. سعی میفکری میو هم
 کردیم.های حزب را چاپ و پخش میاعالمیه

و سپاه پاسداران رخ داد. در  دمکرات کردستان ایران )حدکا( هایی بین حزبدرگیریسلسله ۹۵در سال  -۳
ها و نیز تعدادی از مامورین سقل حمله کرد. تعدادی از پیشمرگهسپاه به روستای قره ۹۵خرداد  ۲۶تاریخ 

ها تن از شهروندان کرد را در پاه در این درگیری کشته شدند. پس از این واقعه، نیروهای امنیتی دهس
سپاه با سقل رفتم. شهرهای مختلف دستگیر کردند. دو سه روز بعد درگیری من برای تهیه گزارش به قره

 فتم و برای حزبهای روستا تخریب شده بودند. عکس و فیلم گرسالح سنگین حمله کرده بود و خانه
دانم که به خاطر تهیه این کردم. نمیفرستادم. من مسائل امنیتی را کامال رعایت می دمکرات کردستان

گزارش شناسایی شدم یا از طریق دیگری به من دست پیدا کردند. حدس خودم این است که هنگام تهیه 
 این گزارش ردم را زدند.

 

 دستگیری

اطالعات ام کردند. من را به منزل بودم که چند اتومبیل محاصرهدر اشنویه در راه  ۹۵تیر  ۱۳ر تاریخ د -۴
جا برای حدود یک ربع ساعت مورد ضرب و شتم قرار دادند تا بپذیرم که عضو حزب بردند. دو در آن اشنویه

دانستند. بعد من را در اتاقی رها کردند و چند فرم ها حتی نام مستعار من را نیز میتم. آندمکرات هس
آوردند که مشخصاتم را بنویسم. شب شام دادند و من را سوار یک ون کردند. در این اتومبیل من سه نفر 

بردند. نفر چهارم را نیز با یک  بازداشتگاه اطالعات ارومیههایم را نیز دیدم. ما را به ایپروندهدیگر از هم
در این پرونده عالوه بر من، جمال محمودی، لقمان عزیزی، سلیم مولودی و  اتومبیل دیگر منتقل کردند.

 لقمان امینی را نیز گرفته بودند.

 

 بازداشتگاه اطالعات ارومیه

بعد از آزادی از اطرافیان شنیدم که این بازداشتگاه ما به بازداشتگاه اطالعات ارومیه منتقل شدیم.  -۵
جا یک شب اول من را به یک سلول کوچک فرستادند که در آن نزدیک بیمارستان طالقانی ارومیه است.

کرد. کرد، فحاشی میادبی میگرفت، بیقاتل خطرناک زندانی بود. خیلی آدم خشنی بود، غذای من را می
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داد. تمام بدنش پر از رد هایش را نشان میزد و زخمخوابیدم. پیراهنش را باال میها از نگرانی نمیشب
توانم ام، نمیگفتم که من را از این سلول درآورید، من فرهنگی هستم، معلمی کردهچاقو بود. هر چه می

در این میان  من را به سلول دیگری منتقل کردند. روز ۱۵کردند. بعد حدود باشم، قبول نمیسلول با او هم
متهم به قتل و  اطالعات با زندانیانحدود دو هفته در انفرادی بودم. غیر از دوره انفرادی، در بازداشتگاه 

 سلول شدم.هم سنی عضویت در داعش و القاعده و به طور کلی تندروهای مذهبی

گفتم میهای فیزیکی و کالمی بود. ها همراه با خشونتاکثر آنبار بازجویی شدم که  ۱۵کنم فکر می -۶
ای فایده ، امامن عضو حزب دمکرات کردستان هستم و ربطی به حزب دمکرات کردستان ایران ندارم که

دشمن نظامید و با هم همکاری  ات برای ما یکسان هستند، هر دو گروهو حزب دمکرهر د گفتندنداشت. می
 کنید.می

ن در آن زمان هم بیمار بودم. عینکم را گرفته بودند. مشکل قلبی داشتم و مرتب دارو مصرف م -۷
کردند. ها قبول نمیام داروهایم را برایم بیاورند، اما آنکردم. از بازجوها خواستم که اجازه بدهند خانوادهمی

پذیرفتند. ارو بگیرید یا من را پیش متخصص ببرید، اما باز هم نمیحتی گفتم که به هزینه خودم برایم د
دانم کرد؛ نمیمن را پیش پزشک بازداشتگاه بردند و او هم به من چند قرص مسکن داد. دندانم هم درد می

درد داشتم، اما هایی بود که زده بودند یا مشکل دیگری داشت. برای حدود دو هفته دندانبه خاطر مشت
هایم هنوز هم مشکل دارد. به خاطر ام هم درد گرفته بود. یکی از کلیهحسی دادند. کلیهسه بار بی فقط دو

کردند که اگر کردم، تهدیدم میها که از درد ناله میلگدهایی که خورده بودم دچار مشکل شده بود. شب
 ساکت نشوم من را به زیرزمین خواهند برد.

بردند. استفاده از هواخوری مشروط بر این بود که اعتراف واخوری میهر چند روز یک بار من را به ه -۹
مرغ فردا باید با همین بسازی. من تخمگفتند تا دادند و میپز میبعضی روزها فقط یک تخم مرغ آبکنم. 

مرغ بدهند یا کمی سوپ بیاورند. اگر هم خوردم. فردایش هم ممکن بود باز فقط یک تخمرا ذره ذره می
توانستم آن غذای چرب را بخورم. دادند، باز هم مشکل داشتم. به خاطر قلبم نمیغذا را کامل میجیره 

 جا هتل نیست.گفتند اینکردم میوقتی اعتراض می

 ۲۰ام مالقات کنم. حدود بعد از گذشت یک ماه از بازداشتم، اجازه دادند که برای چند دقیقه با خانواده -۹
ام ای دادند. هیچ وقت نگذاشتند به خانوادهباز هم اجازه یک دیدار چند دقیقهروز بعد از این مالقات، 

 در این مرحله اجازه داشتن وکیل هم نداشتیم. تلفن کنم.

زدند. وقتی هم که رو به دیوار، روی صندلی بردند، در طول راه کتکم میوقتی من را برای بازجویی می -۱۰
زدند یا با مشت روی سرم خوردم. از پشت سر سیلی میمینشستم، باز هم کتک برای بازجویی می

زمان من را ها هم دو نفر یا سه نفر همزدند. گاهی وقتافتادم لگد میکوبیدند. روی زمین هم که میمی
 کردند.بازجویی می

را  گفتند دخترت، همسرت و پدرتکنند. میام را نیز بازداشت میکردند که خانوادهمرتب تهدیدم می -۱۱
 گفتند.کنیم. ناسزا میشان میایم و اگر اعتراف نکنی شکنجهگرفته

 



 زندان اشنویه

و به سوی  ما را سوار یک ون کردند ۹۵شهریور  ۱۸در تاریخ  -۱۲
. در آن ون غیر از ما پنج نفر، چهار تن دیگر هم اشنویه حرکت کردیم

 دیگر.بودند؛ فاروق پایمرد، شهاب حسینی، خلیل شاهی و یک نفر 
نفر را در رابطه با درگیری  ۹ما را به کف ون زنجیر کردند. هر 

 های دمکرات و سپاه گرفته بودند. پیشمرگه
شدیم، یک برگه قرمز به من دادند و  زندان اشنویهوقتی وارد  -۱۳

دان بسیار کوچک است؛ دو اتاق مان را تحویل گرفتند. این زنوسایل
 ۴۰تا  ۳۰شوند. در هر اتاق بین دارد که با یک راهرو از هم جدا می

نفر در این زندان محبوس هستند.  ۷۰نفر زندانی بودند. در کل حدود 
ها اعتیاد داشتند. دیوارهای این زندان بلند درصد باالیی از زندانی

هایش چند برابر بیرون است. یک جاست که قیمتم آناست و سقف هم نرده دارد. یک مغازه کوچک ه
 هایمان شارژش کنند.کارت بانکی برای خریدهای داخل زندان به ما دادند که خانواده

 

 آزادی

تر میلیون تومانی آزاد کردند. اول بیش ۲۰۰های مهر هر کدام از ما پنج نفر را با وثیقه ۱۰در تاریخ  -۱۴
های بعد نداشتیم و کم کم مبلغ را کاهش دادند. آن چهار نفر دیگر هم در هفتهخواستند، اما ما وثیقه می
 آزاد شدند.

های وزارت اطالعات بگویید. اگر به کسی به ما گفته بودند که بعد از آزادی حق ندارید جز از خوبی -۱۵
مان کم و بیش دانستیم که وضعیتمان میحرفی از مشکالت بزنید دوباره دستگیر خواهید شد. اما همه

ها به ها هم افتاده بود. حتی یکی از بچهمشابه بوده است. اتفاقاتی که برای من افتاد، برای بقیه زندانی
 طور غیرمستقیم به من گفت که او را از سقف آویزان کرده بودند.

 

 دادگاه اشنویه

ضویت در حزب دمکرات ع به اتهاماتاز ایران خارج شدم. دادگاه ما  ۹۵من چند هفته بعد در آبان  -۱۶
زمستان همان سال برگزار  ، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام درکردستان

های دیگری نیز علیه دیگران وجود ای نیز متهم شده بودم. اتهامبه علی خامنه« توهین»من به  شد.
سال و شش ماه حبس  ۱۷من را به  کیفری دو اشنویهدادگاه  ۱۰۱در شعبه  مهدی رضاییقاضی  داشت.

سال  ۱۵به جمال محمودی هفت سال از این حکم قابلیت اجرا داشت.  ۱۳۴محکوم کرد. با اعمال ماده 
سال )ماده  ۱۰به  سلیم مولودی: پنج سال(، ۱۳۴سال )ماده  ۱۳به  لقمان عزیزیل(، : پنج سا۱۳۴)ماده 

 : پنج سال( حبس محکوم شدند.۱۳۴سال )ماده  ۱۵به  لقمان امینی: پنج سال( و ۱۳۴
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 بخشی از دادنامه دادگاه اشنویه

 

 تجدید نظر  استان آذربایجان غربیدادگاه 

رفت. رئیس این  دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ۱۰پرونده ما برای تجدید نظر به شعبه  -۱۷
ها حکم بودند. آن رضا آقازادهعلیو  محمدحسین رضایینام داشت. مستشاران او  زادهعلیار خلیلشعبه 

دادگاه بدوی را تایید کردند. تنها اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی را حذف کردند، چرا که 
 نبود.« جرم مستقل»کرات طبق دادنامه، نسبت به عضویت در حزب دم

های دمکرات با های مشابه در رابطه با درگیری پیشمرگهاز میان افرادی که در این پرونده یا پرونده -۱۸
چند نفر از کشور خارج شدند، چند نفر در داخل ایران فراری هستند و سپاه به حبس محکوم شده بودند، 

 اند.چند نفر هم خود را به زندان معرفی کرده

 

 زندگی در خارج ایران

ایران  ۹۵که گفتم در آبان چنان هر لحظه امکان داشت که مجددا بازداشت شوم.زمانی که ایران بودم،  -۱۹
جا ممکن نیست، از ایران خارج شدم. با کمک یکی بانه و به شکلی که توضیحش در اینرا ترک کردم. ش

. رساندقلعه دمکرات  ردای آن روز همو مرا را بهمرزی عراق رفتم و ف دمکرات به یک شهرحزب از نیروهای 
کردم. اما افزایش نوشتم و ترجمه میروز به در انتشارات حزب فعالیت کردم؛ مقاله می ۸۵جا برای در آن

ها، باعث شد که حزب را ترک کنم و به ترکیه ام و نگرانی از سرنوشت آنفشار نیروهای امنیتی به خانواده
ام به من ملحق شدند. االن را به سازمان ملل معرفی کردم. پس از چند ماه خانواده جا خودمبیایم. این

مصاحبه که در دفتر سازمان ملل در آنکارا پیشبا این ه در شهر وان ترکیه هستم.بیش از دو سال است ک
ت. االن منتظرم ام به اداره مهاجرت ترکیه ارجاع داده شده اسام، اما پروندهو مصاحبه اصلی را انجام داده

های ها هم از من مصاحبه بگیرند. وضعیتم به عنوان پناهجو بسیار سخت است. بیمارم و هزینهکه آن
، کسی به من کار امکند. از طرفی به خاطر سن و سال و وضعیت جسمانیدرمان بر دوشم سنگینی می

هایی از طرف عوال سال تلفنارجا امکان تدریس ندارم. پدهد. شغل من هم که معلمی بوده و ایننمی
شد و همین نگرانی من را از بابت زندگی در یک شهر مرزی در نزدیکی ایران افزایش به من می حکومت

دهند، شهر را ترک کنم. امیدوارم که زودتر بتوانم با مساعدت سازمان ملل و داده، اما به من اجازه نمی
 اداره مهاجرت ترکیه به کشور دیگری بروم.
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