حرفهایی تازه ،در دادگاه محاکمه حمید نوری (عباسی) در استکهلم
رحمان درکشیده از زندانیان سیاسی چپ ،همسایه حمید نوری (عباسی) بوده است!
پنج شنبه هفتم بهمن  ،۱۴۰۰رحمان درکشیده در دادگ اه محاکم ه حمی د ن وری در اس تکهلم ش هادت
داد .او متولد سال  ۱۳۴۳است و در سن  ۱۶سالگی در حال نوشتن شعار ب ر روی دی وار علی ه جن گ
ایران و عراق بود که در  ۲۶آذر  ۱۳۵۹دستگیر شد .او هوادار سازمان چریک های فدایی خل ق ای ران
بود و پس از انشعاب هوادار سازمان فدائیان خلق اقلیت شد .او در دادگاه م ردمی ای ران تریبون ال
نیز شهادت داده است .رحمان درکشیده از دوم راهنمایی در منطقه نظ--ام آب--اد ته--ران،
خیابان سبالن شمالی ،خیابان ش--اه دوس--ت زن--دگی میک--رد و همس--ایه حمی--د ن--وری
(عباسی) بوده است .خیابان شاه دوست بعد از انقالب  ۵۷ب-ه ش-هید علی پ-ور تغی-یر
نام یافت .برادر بزرگ رحمان درکشیده (رحیم) نیز  ۲سال همکالسی حمید نوری ب وده و در درس
ریاضیات به نوری کمک میکرده تا قبول شود .رحم ان درکش یده ب ا بهمن (ب رادر حمی د ن وری) ن یز
مدتی دوست بود و با همدیگر به تظاهرات ضد شاه می رفتند .درکشیده قب--ل از دس--تگیری در
سال  ۵۹از برادرش شنیده بود که حمید نوری توسط فردی به نام ماشاالله در اوین
مشغول به کار شده است.
درکش--یده اولین ب--ار در س--ال  ۶۵در زن--دان اوین ب--ا حمی--د ن--وری برخ--ورد ک--رد و از
صحبتهایش او را شناخت .حمی د ن وری س ؤالهایی از او ک رده ب ود ک ه تنه ا این دو خ انواده
میدانستند و درواقع خودش را لو داد .البته درکشیده در آن زمان نمیدانست که اس م حمی د ن وری
در زندان حمید عباسی است و در مهر سال  ۶۷که به ملی کش های زنده مانده از قت ل ع ام اج ازه
مالقات کوتاه تلفنی با خانوادههای شان که جلوی زندان جمع شده بودند دادند ،دوباره ص دای حمی د
نوری را میشنود و دیگر زندانیان میگویند که او حمید عباسی است و آنجا متوجه میشود که حمید
نوری (همسایه آنها) در زندان با نام حمید عباس ی اس ت .در مص احبه بهمن  ۶۷ب رای آزادی ،دیگ ر
میداند که این حمید عباسی که با بیشتر زندانیان زن ده مان ده مص احبه میکن د ،هم ان حمی د ن وری
همسایه شان است ،به همین دلیل فرد دیگری ب ه ن ام حمی د رحم انی ب ا عب اس درکش یده مص احبه
میکن د زی را مص احبهها ب دون چش مبند انج ام می ش د .رحم ان درکش یده میگوی د حمی د عباس ی
عامدانه با من مصاحبه نکرد تا متوجه نشوم که حمید نوری دارد با زندانیان برای آزادی مصاحبه می
کند .پس از مصاحبه نیز پرسش هایی از من کرد تا بداند که من او را ش ناختهام ی ا ن ه ،و من خ ودم
را به ندانستن زدم تا جان ام به خطر نیافتد .رحمان درکشیده تا سال  ۶۴با نام مستعار اکبر نعم تی
زندانی بود .او در شهادت اش گفت که سعید رضوی یکی از زندانیان ت واب ن ام اص لی او را ل و داد.
رحمان درکشیده از زندانیان سیاسی کمونیست ملی کش بود .او پس از گذشت  ۶ماه از دس تگیری
اش در خرداد سال  ۶۰قرار بود با هم پرونده ای اش که با هم دستگیر شده بودند ،آزاد شوند که ب ه
بهانه سرود خواندن زندانیان سیاسی در هنگام خ داحافظی ب رای آزادی آنه ا آزاد نش دند .او در دی
سال  ۶۰دوباره ب ه دادگ اه رفت و  ۳س ال حکم گ رفت ،ولی م دت  ۸س ال و  ۲م اه در زن دان ه ای
اوین ،قزل حصار و گوهردشت بود و در  ۱۸بهمن  ۶۷پس از قتل عام زن دانیان سیاس ی در تابس تان
 ۶۷از زندان گوهردشت با سند خانهای که پدرش به وثیقه گذاشته بود و یک ضامن آزاد شد.
او را در تاریخ  ۶شهریور جلوی هیات مرگ بردند و در پاسخ حسینعلی نیری گفته بود نه خودش و نه
پدرش مسلمان نبودهاند و در نتیجه حکم او «مرتد ملی» شد و زنده ماند .البته در بهمن  ۶۷ب رای
آزادی بایستی به مصاحبه تن میداد که پس از مدتی مقاومت ،باالخره به خواست حکومت تن داد و
این مساله هم چنان او را آزار می دهد .او گفت« :مصاحبه در زندان ب-رای شکس-تن زن-دانی
است .درواقع یک شکنجه روحی خیلی بدی است .االن سی سال از آن گذشته است،
ولی هنوز آن خاطره تلخ در ذهن من مانده .وقتی که مجبور میکنند تو را که خودت
و عقیده ات را انکار بکنی.».
دادستان کارلسون در مورد صادق ریاحی از درکش یده پرس ید و او گفت« :ص ادق و جعف ر در س ال
 ۶۷اعدام شدند و از بچههای بند اوینی ها بودند .من خانوادهشان را خیلی خوب می شناختم .جعف ر
دو تا بچه دارد .همسرش را نیز خوب میشناختم .فریده چند وقت پیش متأسفانه فوت ک رد و س ن
اش نیز زیاد نبود .».دادستان پرسید آنها را در گوهردشت دیدی و درکشیده گفت« :ن ه ،در اوین ب ا
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هم بودیم .بچه هایش را هم دیدهام و االن بزرگ شده اند .یک برادر دیگرشان هم به نام علی فکر
کنم در سال  ۶۱اعدام شد .».قاضی ساندرز پرسید از کجا میدانید که آنها در گوهردش ت بودن د و
درکشیده گفت« :همانطور که گفتم همه آنه-ا و من ک-ه زن-ده مان-دیم در بن-د  ۸جم-ع
شدیم و موقع اعدام این زندانیان با همدیگر هم بند بودند.».
هم چنین دادستان در مورد منوچهر رضایی از او پرسید که او را میش ناخته و عض و ک دام س ازمان
ب وده و در کج ا اع دام ش ده اس ت .درکش یده پاس خ داد« :بل ه من وچهر رض ایی را خیلی خ وب می
ش ناختم .من وچهر مجاه د ب ود ولی از  ۵۹ب ا هم در بن د  ۳اوین ب ودیم .هم ه ملی کش ه ا را ب ه
گوهردشت آورده بودند .بر اساس اخباری که من ش نیدم ،و تم ام ش واهد گ واه ص حت آن اس ت از
تمام آن بچههایی که در بن د ملی کش ه ای مجاه د بودن د ،فق ط س امان رحیمی از بچهه ای  ۵۹ک ه
متول د س ال  ۴۴ب ود ،زن ده مان د و بقی ه اع دام ش دند .س امان را هم م ا در زن دان اص غر ص دا می
کردیم».
دادستان کارلس ون در م ورد دو ب رادر عزی زم محم ود و محم دعلی بهکیش ن یز پرس ید و درکش یده
گفت« :اینه ا ک ه خیلی خ انواده مع روفی هس تند ۵ .ت ا از اعض ای خانوادهش ان توس ط جمه وری
اسالمی کشته شدند .از خانوادههای معروف خاوران هستند .مادر بهکیش حتی فیلمی پ ر ک رده ب ود
و در شبکههای اجتم اعی هس ت و اتفاق ا ً در آن فیلم میگوی د« :چ را جامع ه جه انی نس ب ب ه قت ل
فرزندان اش بیتفاوت است .».رحمان درکشیده محمود و محمدعلی را در زندان گوهردشت ندیده
بود ،ولی میدانست که در بند  ۲۰بودند و آنها را در  ۵شهریور  ۱۳۶۷به جلوی هیات م رگ بردن د و
همان روز کشتند.
دادستان راجع ب ه تع دادی دیگ ر از کش ته ش دگان از جمل ه؛ محم د قاض ی ،کی وان مص طفوی ،ن بی
عباسی ،مصطفی فرهادی ،عباس رئیسی و مجید ایوانی از رحمان درکشیده پرس ید و اینک ه چگون ه
از کشته شدن آنها مطمئن شده است .درکشیده غیر از اینکه مدام میگفت تمام زنده مانده ها از
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان  ۶۷را به بند  ۸بردند و هر یک از ما اطالع ات م ان در م ورد هم
بندی های خود را با همدیگر به اشتراک می گذاش تیم و متوج ه میش دیم ک ه ک دام ی ک از زن دانیان
دیگ ر نیس تند و ناپدی د ش دهاند ،هم چ نین گفت یکی از دالی ل مهم دیگ ر ارتب اط ب ا خانوادهه ای آن
هاست و از چند نمونه نام برد .او گفت« :من خودم با خانوادههای شان ارتباط داشتم مثل اس دالله
پنجه شاهی که رفتیم به خانه مادر پنجه شاهی یک روز با چند تا از بچههای دیگر .خیلی از این بچهها
خانوادههای شان را می شناختیم .».او هم چنین از محس ن رجب زاده ی اد ک رد ک ه در بن د  ۷زن دان
گوهردشت بود و رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه ای ب ا هم دیگر داش تند و از س ال  ۵۹ب ا هم بودن د،
ولی از ف روردین  ۶۱از هم ج دا ش دند و دیگ ر او را ندی ده ب ود و خ بر رس یده ب ود ک ه او را در ۵
شهریور  ۶۷در گوهردشت کشتند .او گفت« :بل ه ،یکی از همین خانوادهه ا ک ه آنه ا هم فرزندش ان
آنج ا اع دام ش د ب ا خ انواده محس ن رجب زاده ارتب اط داش تند .آنه ا ب ا هم در ی ک بن د در زن دان
گوهردشت بودند و با خانواده اش رابطه داشتند .».منظور او ب یژن بازرگ ان ب ود ک ه او را ن یز در ۵
شهریور جلوی هیات مرگ بردند و کشتند و خانواده بازرگان و رجب زاده با هم ارتباط داشتند.
یاد عزیزانم زنده یادان؛ مادر ریاحی ،فریده امیر ش کاری ،م ادر رض ایی ،م ادر بازرگ ان ،م ادر پنج ه
شاهی ،مادر بهکیش و تمامی مادران و خانوادههای خاوران و دیگر دادخواهان که زی ر تی غ س رکوب
های مداوم حکومت در ایران شجاعانه ایستادند و سکوت نکردند و صدای دادخواهی عزیزان م ان و
تمامی آن جان های عاشق در خاوران و سراسر ایران شدند ،عزیزانی که عاشقانه و شجاعانه برای
رسیدن به آرمانهای انسانی شان تا پای ج ان در براب ر س تم ک اران و جن ایت پیش ه گ ان ایس تادند،
همواره گرامی و عشق شان ماندگار است.
این پرسش همیشه با من است که اگر ما فعاالن سیاسی که برای آزادی و رف--ع ه--ر
گون-ه تبعیض و بیع-دالتیهای اجتم-اعی مب-ارزه میک-نیم ،هم-ه ب-ر عقای-د خ-ود می
ایستادیم و در ایران مبارزه می ک-ردیم ،آی-ا حک-ومت اس-المی ای-ران میتوانس-ت ۴۳
سال سرکوب و جنایت کند و دوام بیاورد؟
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«آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
فریادشان تموج شط حیات بود
چون آذرخش در سخن خویش زیستند» .شفیعی کدکنی

جهت اهمیت شهادت رحمان درکشیده که همسایه حمی د ن وری ب وده و تمرک ز پرس ش و پاس خهای
دادستان بیش تر ب ر این مس اله اس ت ،آن را مکت وب ک ردهام و در ص ورت تمای ل میتوانی د در زی ر
ببینید .از رحمان درکشیده برای این شهادت خوب و مؤثر بسیار تشکر میکنم.
منصوره بهکیش
 ۹بهمن  ۲۹ /۱۴۰۰ژانویه ۲۰۲۲
*******************
پرسش و پاسخهای دادستان کریس-تینا لین-دهوف کارلس-ون ،قاض-ی س-اندرز ،وکالی
شاکیان و شاهدان و وکیل مدافع حمید نوری با رحمان درکشیده در روز پنج ش--نبه ۷
بهمن  ۱۴۰۰در دادگاه استکهلم سوئد:
دادستان کارلسون :من میدانم شما تجربیات زیادی از زندان دارید ،ولی زمان ما کوتاه اس ت و
بسیار مهم است که سؤالهای من را دقیق گوش کنید و جواب دهید .دقت کنید چیزهایی که من
عالقه دارم عمال ً مشاهدات و تجربی ات شماس ت .اگ ر مطل بی اس ت ک ه ش خص ث الثی ب رای ش ما
تعریف ی ا ب ازگو ک رده خ واهش میکنم خیلی روش ن مش خص کنی د ک ه م ا تف اوت این دو را ب ا هم
بدانیم .شما در ایران زندان بودید و میخواهم بپرسم چرا شما دستگیر و زندانی شدید و چه زم انی
دستگیر شدید؟
رحمان درکشیده :من در  ۲۶آذر سال  ۱۳۵۹دستگیر شدم .م ا در ح ال نوش تن ش عار علی ه جن گ
ایران و عراق بودیم .سازمان ما مخالف جنگ ایران و عراق بود و معتقد بود که این جنگ از یک س و
به خاطر منافع پان عربی ایسم صدام و از سوی دیگر پان اسالمی ایسم خمینی است .س ازمان م ا
آن موقع سازمان چریک های فدایی خلق ایران بود و از آن پس سازمان فدائیان اقلیت شدیم.
دادستان کارلسون :این یک سازمان چپی و مارکسیستی بود؟
رحمان درکشیده :میتوانیم بگوییم بله.
دادستان کارلسون :شما چند سال تان بود وقتی دستگیر شدید؟
رحمان درکشیده ۱۶ :سال
دادستان کارلسون :بعد حکمی در مورد شما صادر شد؟
رحمان درکشیده :طوالنی است .من بعد از تقریبا  ۶ماه (چند روز کمتر) با هم پرون ده ای ام ک ه
با هم دستگیر شدیم به دادگاه رفتم .بعد از چند روز در  ۲۶خرداد س ال  ۶۰اس م من را ب رای آزادی
خواندند .آن زمان رسم بود کسی که آزاد میشد با همه بچهها خداحافظی میکرد و بچهه ا ب رایش
سرود می خواندند .به همین بهانه من آن روز آزاد نشدم و تحوالت سیاسی در ایران با سرعت پیش
می رفت .در دی ماه سال  ۶۰دوباره من را به دادگ اه فرس تادند ب ا هم ان اته ام ،و بع د از م دتی ۳
سال حکم گرفتم.
دادستان کارلسون :میگویید من را دادگاه فرستادند و حکم گرفتم ،آیا منظورت ان این اس ت ک ه
به خاطر همان شعار نویسی حکم گرفتید یا برای کار دیگری؟
رحمان درکشیده :پرونده جدیدی که نبود به خاطر همان اتهامی که در سال  ۵۹دستگیر شدم سه
سال حکم دادند.
دادستان کارلسون :این مجازات را در کدام زندان ها متحمل شدید؟
رحمان درکشیده :خیلی خالصه می گویم .تا  ۱۱تیر سال  ۶۰من در زندان اوین ب ودم ۱۱ .ت یر ب ه
زندان قزل حصار واحد  ۳منتقل شدم .البته م دتی هم در واح د ی ک زن دانی ب ودم .مه ر س ال  ۶۱از
واحد یک قزل حصار ما را به زندان گوهردشت بردند .از مهر  ۶۱ت ا مه ر  ۶۳در س لولهای انف رادی
گوهردشت بودم که بعد به بند عمومی منتقل شدیم .فروردین سال  ۶۴به زندان اوین منتق ل ش دم.
تیر سال  ۶۷دوباره به زندان گوهردشت منتقل شدم ۱۸ .بهمن سال  ۶۷هم از زندان آزاد شدم.
دادستان کارلسون :وقتی آزاد شدید از کدام زندان آزاد شدید؟
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رحمان درکشیده :گفتم زندان گوهردشت آخرین زندان من بود که آزاد شدم.
دادستان کارلسون :درواقع این سالهای خیلی زیادی شد .عمال ً شما چند سال در زندان بودید؟
رحمان درکشیده :دقیقا ً  ۸سال و  ۲ماه.
دادستان کارلسون :ولی شما به  ۳سال مجازات محکوم شده بودی د .چی ب اعث ش د ک ه اینق در
طوالنیتر در زندانی باشید؟
رحمان درکشیده :بله همانطور که گفتم اول ،برای آن موردی که دستگیر شده بودم دادگ اه اول
میخواست من را آزاد بکند ،بعدا ً سه سال گرفتم و بع د از  ۳س ال چ ون ب ه اص طالح خودش ان م ا
هنوز بر سر مواضع خودمان بودیم ،مواضع سیاسی مان ،من و خیلیه ای دیگ ر ب ا پای ان حکم ش ان
آزاد نشدند .به اینها میگفتند« :ملی کش :یعنی فقط به خاطر عقیده مان هم چن--ان
در زندان بودیم.».
دادستان کارلسون :من میخواهم کمی به عقب برگردم .آن زمان که شما هنوز دس تگیر نش ده
بودید .شما و خانواده تان قبل از دستگیری در کجا زندگی می کردید؟
رحمان درکشیده :ما در «تهران ،خیابان سبالن شمالی ،هش--ت م--تری ش--اه دوس--ت»
زندگی می کردیم .بعد از قیام  ۵۷و سرنگونی شاه اسم «هشت متری شاه دوست» شد خیاب ان
«شهید علی پور»( .رو به مترجم :البته شهید اسم خاص است و معموال ً ترجمه نمی شود).
دادستان کارلسون :شاید در ترجمه حذف شد یا من دقت نکردم .این منطقه ش ما اس م خاص ی
داشت؟
رحمان درکشیده :میتوانیم بگوییم منطقه نظام آباد در شرق تهران بود.
دادستان کارلسون :بعد شما گفتید شمالی درست است؟
رحمان درکشیده :بله ما سبالن جنوبی داشتیم و سبالن شمالی ،سبالن جنوبی فکر کنم میخ ورد
به خیابان تهران نو بعدا ً فکر کنم اسمش شد پیروزی.
دادستان کارلسون :چند مدت اینجا زندگی کردید؟
رحمان درکشیده :من از سال دوم راهنمایی تا زم--ان دس--تگیری آنج--ا ب--ودم .یع--نی ۴
سال و نیم.
دادستان کارلسون :چند سال تان بود وقتی دوم راهنمایی بودید؟
رحمان درکشیده :باید حساب کنم ۱۲ ،سالم تمام شده بود.
دادستان کارلسون :اصلیت شما ایرانی ببخشید تهرانی است یا متولد جای دیگری هستید؟
رحمان درکشیده :من متولد ش هر الهیج ان در ش مال ای ران هس تم .ت ا کالس چه ارم ابت دایی در
الهیجان بودم .پنجم ابتدایی در تهران بودیم ،ولی خیابان ایران مه ر .ب ه خ اطر ک ار پ درم س ال اول
راهنمایی نیز در قزوین درس خواندم.
دادستان کارلسون :شما حمید نوری را می شناسید؟
رحمان درکش-یده :فک-ر کنم س-ه ی-ا چه-ار خان-ه آن ط-رف ت-ر از م-ا ب-ود .ی-ک مغ-ازه
سوپرمارکت کوچک مال آقای نظری ب--ود و خانهش-ان آن دس-ت مغ-ازه آق--ای نظ--ری
بود.
دادستان کارلسون :شما میتوانید بگویید به چه طریقی ایشان را می شناختید؟
رحمان درکشیده :چند تا خانه آن طرف تر بود دیگه .ولی مش خص ت ر میگ ویم ک ه حمی د ن وری
فکر کنم  ۲سال با داداش ام در «مدرسه محمدرضا شاه» بودند .ب ا ب رادرم (رحیم) ک ه از من چن د
س ال بزرگت ر ب ود .بع د من ب ا بهمن (ب رادر حمی د ن وری) ی ک دوره ای دوس ت ب ودیم و ب ا هم ب ه
تظاهرات میرفتیم و در همین رابطه رفتن به تظاهرات دوستی ما شکل گرفت در واق ع بهمن فک ر
کنم از من یک سال بزرگتر بود.
دادستان کارلسون :بهمن کیست و چه ارتباطی با حمید نوری داشت؟
رحمان درکشیده :بهمن داداش حمید نوری است.
دادستان کارلسون :شما اصال ً حمید نوری را در آن مقطع دیدید و صحبتی کردی د؟ اگ ر میدیدی د
چند وقت یک بار بود؟
رحمان درکشیده :بهرحال دیدن که زیاد بود وقتی خانهاش سه تا خانه آن طرف تر از ما بود .صد
بار دیدمش ،هزار بار دیدمش من نمیدانم چقدر دیدمش .ولی یادم نمیآی د ب ا خ ودش آن زم ان در
محل اصال ً صحبتی کرده باشم .هیچ یادم نمی آید .همانطور که گفتم با داداش ام همکالسی بود.
دادستان کارلسون :شما و برادر شما ب ا حمی د ن وری و ب رادر ایش ان ب ا هم چه ار ت ایی دوس تی
مشترک داشتید یا هر کدام دوستی جداگانه ای داشتید؟ آن دو تا با خودشان و شما دو تا با خودتان؟
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رحمان درکشیده :اتفاقا ً سؤال جالبی است .من گفتم با خودش اصال ً ی ادم نمیآی د ک ه آن موق ع
صحبتی کرده باشم و گفتم که بنای دوستی من ب ا بهمن رفتن ب ه تظ اهرات و ض د ش اه ب ودن ب ود.
جالب این بود که رحیم هم با ما میآمد و اتفاقا ً یک بار ب ه بهمن گفتم چ را داداش ت و نمیآی د و ی ک
حالت لبخند مانندی زد و گفت خوشش نمی آید .نمی دانم.
دادستان کارلسون :بعدا ً میدانید که حمید نوری چه کاره شد؟
رحمان درکشیده :من همان سال  ۵۹قبل از دستگیری شنیده بودم که رفته اوین.
دادستان کارلسون :میدانید که چطور شد که در اوین به سر کار رفت؟
رحمان درکشیده :آنجوری که من شنیدم می گ ویم :یکی ب ود ب ه ن ام ماش االله ک ه من نمیدانم
خانهاش کجا بود شاید از بچههای باالی محله بود ،ولی یک بار دیده بودمش .یک قد کوتاهی داشت و
ریش مثل حزب اللهی ها می گذاشت .داداشم گفته بود که ماش االله حمی د ن وری را ب ه اوین ب رده
است.
دادستان کارلسون :ماشاالله هم به نظر شما ربطی به زندان اوین داشت؟
رحمان درکشیده :نمی دانم.
دادستان کارلسون :آن دوره ای که در زن دان اوین زن دانی بودی د هیچ وقت حمی د ن وری را آنج ا
دیدید؟
رحمان درکشیده :سال  ۶۵اولین بار بود .ط والنی اس ت و خالص ه می گ ویم .ه ر ج ا س ؤال
تکمیلی بود برای روشنتر شدن پاسخ میدهم .تا سال  ۶۴من با نام مستعار اک بر نعم تی در زن دان
بودم .توسط یک تواب به نام حسن رضوی شناسایی شدم .در مورد تواب توضیح الزم بدهم« :تواب
کس انی هس تند ک ه ق درت مق اومت در براب ر ش کنجه و س ایر فش ارها در زن دان را نداش تند و ب ه
همکاری با زندان بان کشیده می شدند .».وقتی که اسم ام لو رفت مجبور شدم قبول کنم که اسم
من رحمان درکشیده است .برای همین هم مدتی مالقات نداشتم .در زندان اینجوری است که وقتی
اسم جدید میرود باید به دادیاری ناظر بر زندان برود و آنجا این تغییرات در پرون ده داده می ش ود.
یک روزی که در سالن  ۳زندان اوین به اصطالح بخش آموزش--گاه ب--ودم ،من را ب--رای
دادیار ناظر بر زندان صدا کردند و این سال  ۶۵بود .رفتم آنجا البته بگویم ک--ه من ب--ا
چشمبند بودم .مردی که آنجا بود شروع کرد از من س--ؤال ک--ردن و س--ؤالهایی ک--رد
که خودش را لو داد .مثال ً از موردی پرسید که فق--ط میتوانس--ت دادش من ی--ا بهمن
(برادر حمید نوری) خبر داشته باشد .کس دیگری نمی دانس-ت .اینج-وری ب-ود ک-ه من
فهمیدم او کیست  .مضحک داستان این بود که او همه ی سؤال هایش را کرد و خودش را قشنگ
لو داد و بعد یکی آمد و در را ب از ک رد (من ب ا چش مبند ب ودم) .گفت« :ای ی اینکه بچ-ه مح-ل
ماست» فکر کردند ما اینقدر احمق هستیم که اینها را نمی فهمیم .این فرد وقتی آمده ب ود ک ه او
تمام سؤاالت اش را کرده بود و همه اطالعات را داده بود در واقع .سؤال راجع به چیزهایی کرد ک ه
فقط او میتوانست بداند .این اولین برخورد ما بود.
دادستان کارلسون :اینکه گفتید سؤالهایی کرد که فقط من و برادرم یا بهمن می دانستیم ،مثال ً
چه سؤالهایی کرد ،میتوانید توضیح دهید؟
رحمان درکشیده :خ وب همین چیزه ا ب اعث ش ده ب ود ک ه من رابطهام را ب ا بهمن کم کم قط ع
بکنم .ما فدائیان از همان ابتدا معتقد بودیم که این ی ک رژیم جن ایت ک ار اس ت و م ا نبای د ب ه آنه ا
اعتماد بکنیم .اینها اولین فرصتی ک ه پی دا بکنن د ش روع ب ه کش تار م ا می کنن د .ام ا قب ل از اینک ه
درواق ع این رابط ه را من ب ا بهمن قط ع کنم ،ببخش ید اول این را بگ ویم .بهمن آن زم ان ک ه ب ا هم
دوس ت ب ودیم اص ال ً تم ایالت رادیک ال م ذهبی نداش ت و ح تی از ص حبتهایی ک ه میک رد مثال ً من
گرایش های مجاهدین هم در او می دی دیم ،ولی بع د کش ید آن ط رف ،ب ه ط رف رژیم کش ید .ولی
هنوز آن اوایل ما با هم رابطه داشتیم و یک روز به زور به خاطر رابط ه دوس تی من را میخواس ت
پیش یک آخوندی در مسجد محل آن باال ببرد و گفت بیا برویم و ب ا او ص حبت ک نیم .من ب ه رفق ایم
گفتم که اینجوری است و به خاطر همان تحلیلی که از حکومت داشتیم و آنها گفتند اصال ً هیچ چ یز
از مواضع ما دفاع نکن و خودت را به آن راه بزن .مثال ً این داستان را فقط من میدانستم و رحیم و
بهمن و احتماال ً حمید نوری و همین داستان را از من پرسید.
دادستان کارلسون :اینکه گفتید در مورد این وضعیت پرسید چه سؤالهایی پرسید؟
رحمان درکشیده :مثال ً پرسید آن موقع که رفته بودید مسجد برای چه بود؟
دادستان کارلسون :آن فردی که وارد شد و گفت اینکه بچه مح ل م ان اس ت ،نفهمی دم کی ب ود
که این حرف را زد؟
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رحمان درکشیده :نمی دونم ،یکی دیگر از زندانبان های دیگر که آمد تو .ببینید من یک چیز را
برای روشن شدن قضیه بگویم .اصال ً در زندان رسم بر این نیست ک ه زن دان ب ان از زن دانی بپرس د
آن اتف اق در مح ل ت و چ ه ش د .هیچ وقت من ی ک چ نین چ یزی را در زن دان ندی دم فق ط ی ک نف ر
میتوانست در مورد این چیزها از من بپرسد و چندین بار هم پرسید و او حمید نوری بود.
دادستان کارلسون :به غیر از خود سؤالها که االن در مورد نوع آنه ا گفتی د ،ش ما ک ه چش مبند
داشتید ،او را دیدید؟ چطوری فهمیدید که او دارد این سؤالها را از شما می کند؟
رحمان درکشیده :فکر میکنم ک ه توض یح روش نی دادم .زن دانی احتی اج ب ه این ن دارد ک ه ببین د.
چشمبند داشته باشد یا نداشته باشد میفهمد با چه کس ی ط رف اس ت .اگ ر س الها زن دان باش ید
خیلی چیزه ا را می فهمی د .وق تی کس ی این چ نین س ؤالی از ت و میکن د ب رای چ ه می کن د؟ کی
میتواند باشد؟ همه اینها میآید در ذهن ات .تو آدمهایی که ممکن اس ت میچ رخی و فق ط روی
یکی میتوانی زوم کنی ،برای همین هیچ شکی دیگر نمی کنی.
دادستان کارلسون :منظورم این بود که شما مثال ً صدایش را هم شناختید یا چه جوری؟
رحمان درکشیده :نه ،من اصال ً صدا در خاطرم نیست .مال  ۳۵سال پیش اس ت .ش اید ،ولی من
روی اون اصال ً مکث نمی کنم .برای من آن سؤالها مهم است که کسی نمی داند .اصال ً از کسی در
زندان چنین سؤالهایی نمی کنند.
دادستان کارلسون :آیا غیر از این دفعه که میگویید رفتم آنجا آیا حمید ن وری را در ج ای دیگ ری
هم دیدید و با او برخورد داشتید یا نه؟
رحمان درکشیده :باید برویم به سال  ،۶۷از روزی که من دادگاه بودم تا بعدش.
دادستان کارلسون :االن چه زندانی هستید؟
رحمان درکشیده :این داستان در سال  ۶۵در اوین بود.
دادستان کارلسون :من سؤالم را اینجوری برای تان بگویم آیا در اوین دفعات دیگ ر هم ب ا حمی د
نوری برخورد داشتید یا نه؟
رحمان درکشیده :در اوین نه .یک اتفاقی در اوین افتاد که حمید نوری در آن نقش داشت .یک بار
پدرم آمد مالقات .مالقات اینطور ب ود ک ه ک ابین ب ود و ب ا گوش ی ح رف میزدیم ،ی ک گوش ی این
طرف و یک گوشی آن طرف .بابایم گفت که اینجا به من گفتند که چرا برادرهایش ب ه مالق ات نمی
آین د ،دفع ه دیگ ر برادره ایش را هم بگویی د ک ه بیاین د .خ وب دقت کنی د زن دان ب ان میگوی د چ را
برادرهایش نمی آیند .من آن موقع شک کردم.
دادستان کارلسون :برادرهای زندان بان برادرهای شما برادرهای کی؟
رحمان درکشیده :زندان بان به پدرم جلوی در زندان گفته بود «:چرا برادرهایش مالق ات رحم ان
نمی آیند .».در حالی که در زندان فقط به پدر ،مادر ،همسر و فرزند اج ازه مالق ات میدادن د و ی ک
بار در سال برادر و خواهر هم می توانستند به مالقات بیایند .بهرحال ،من به این قضیه ش ک داش تم
و نمیتوانستم از پشت تلفن به پدرم بگویم و او هم متوجه نشد .دفعه بعد دو تا داداش های م را ب ا
خودش به مالقات آورد .اما من مالقات نگرفتم و به جای مالقات هر سه تا را دستگیر کردن د .پ درم
آن شب حالش بد شد چون قبال ً هم سکته قلبی کرده بود و مجبور ش دند ب ا ب رادر ب زرگم او را آزاد
کنند بروند ،به خ اطر ف وریت ه ای پزش کی .ام ا داداش م رحیم را س ه م اه در س لول انف رادی نگ ه
داشتند .رحیم هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت.
دادستان کارلسون :شما که این قضیه را به حمید نوری ربط دادید ،این قضیه چه ربطی به حمید
نوری داشت؟
رحمان درکشیده :دشمنی شخصی .این اتفاق نمیافتد برای شما .برای چه باید بگویند که داداش
هایت باید به مالقات بیایند و آنها را بگیرند.
دادستان کارلسون :چرا شما معتقد هستید که این اتفاق ربطی به حمید نوری دارد؟
رحمان درکشیده :آخه این در زندان نرمال نیست و باید یکی باشد که شخصا ً با تو مشکل داش ته
باشد و شخصا ً تو را بشناسد و بخواهد اذیت کند .همانطور که در اعدام های سال  ۶۷تالش کرد که
من اعدام شوم.
دادستان کارلسون :شما میدانید حمی د ن وری م وقعی ک ه در زن دان ک ار میک رده اس مش چ ه
بوده؟
رحمان درکشیده :حمید عباسی
دادستان کارلسون :از کجا این را می دانید؟
رحمان درکشیده :در زمان اعدام ها فهمیدم .اعدام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان .۶۷
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دادستان کارلسون :حاال اینکه شما تعریف کردید که ایشان را در سال  ۶۵در اوین دیده بودید،
آن موقع خاطراتان هست که چه اسمی داشت؟
رحمان درکشیده :هیچ اسمی به من نگفتند.
دادستان کارلسون :حاال اگر برویم به گوهردشت ،من اینجوری متوجه شدم که شما تیر  ۶۷آنجا
میروید و حاال ظرف آن مقطع شما خاطرتان هست که رهبریت ،مدیریت زندان چه کسانی بودند؟
رحمان درکشیده :من می تونم آنهایی که در آن زمان فعال بودند را بگویم ،من مسئولیت ش ان
را نمی دانم .به نظر میآمد که ناصریان همه ک اره باش د ک ه االن ب ه ن ام قاض ی مقیس ه هم چن ان
حکم اعدام برای زندانیان سیاسی صادر می کند.
دادستان کارلسون :شما فرد دیگری را به جا می آورید؟
رحمان درکشیده :به نظر میآمد که همین حمید نوری (عباسی) نقش مهمی بع د از ناص ریان آن
موقع داشت .من نام داوود لشگری را هم شنیدم ولی من به یاد نمی آورم .یک پاسداری هم بود ب ه
نام محمود که سال  ۶۱که در سلولهای انفرادی بودیم آن موقع پاسدار ب ود ک ه بع د از اع دام ه ای
سال  ۶۷یک بار برای آمار گیری آمد و من او را دیدم .دیگه کسی را االن حضور ذهن ندارم.
دادستان کارلسون :این ناصریان را که گفتید همه کاره بود آیاد در سال  ۶۷در گوهردشت دیدید؟
رحمان درکشیده :بله دیدم.
دادستان کارلسون :اولین بار که ایشان را دیدید در چه ارتباطی دیدید؟
رحمان درکشیده :بای د ی ک مق دار توض یح ب دهم .م ا را ک ه از اوین ب ه گوهردش ت آوردن د ب ه
سلولهای انفرادی انداختند .البته از جزییات می گذرم و توضیح نمی دهم .یک بار آنهایی که ب ا هم
از اوین به گوهردشت آورده بودند جمع کردند و انداختند در یک بند فرعی ،ک دام بن د نمی دانم .ه ر
کدام از این بندهای اصلی بغل اش یک بند فرعی هم ب ود و دو ت ا ات اق داش ت .ب االی بن د م ا همین
فرعی ،بچههای ملی کش مجاهدین بودند .علی بابایی یکی از بچههای ملی کش باال بود .او از  ۵۹ب ا
هم بودیم .با مورس تماس گرفتیم با باال ،علی گفت بچهها را همه بردند و ما چند نفر بیشتر نماندیم
و کجا بردن د مطمئن نب ود و نمیدانس ت ،ولی گفت هیچ ک دام برنگش تند و احتم ال اع دام می داد.
بچههای دیگری که در بند فرعی با هم بودیم ب ا یکی از بن دهای اص لی روب رو هم ب ا م ورس تم اس
گرفتند .آنها هم از اعدام زندانیان خبر داده بودند.
دادستان کارلسون :حاال میدانید چه مقطع زمانی است که دارید بحث اش را می کنید؟
رحمان درکشیده :باید اوایل یا اواسط مرداد باشد .بعد ما دیگه هی صحبت میک ردیم ک ه در این
شرایط چکار باید بکنیم شرایط ناشناختهای بود برای ما و صحبتهای مان خیلی طول کشید و ت ازه
رفته بودیم بخوانیم که در بند را باز کردند و ناصریان آمد تو و از موضع خیلی باال همه را تهدی د ک رد
که مثال ً مصاحبه میکند یا از اینجور چیزها که س ه نف ر قب ول نک ردیم ،من و ک اوه اعتم ادزاده ک ه
پدرش معروف است (به آذین) و یکی از بچههای تودهای .ناصریان م ا س ه ت ا را دوب اره ب ه س لول
انفرادی فرستاد .این اولین برخورد من با ناصریان بود.
دادستان کارلسون :شما موضع تان چه بود در مقابل این مصاحبه ها؟
رحمان درکشیده :آنجا ما سه نفر قبول نکردیم و م ا را ب ه س لول انف رادی بردن د .من و ک اوه و
یکی دیگر که اسمش یادم نیست .کاوه را یادم هست چون چند سال با هم در زندان بودیم.
دادستان کارلسون :بعد از اینکه شما را به سلول انفرادی بردند بعد چه شد؟
رحمان درکشیده :مدتی آنجا بودیم در انفرادی ،نمیدانم دو هفته چقدر یادم نیست .هر روز برای
صبحانه و ناهار و شام که سه بار در را باز میکردند ۳۸ ،تا سلول بود ،در را ب از میکردن د و ش روع
به زدن میکردند و لیوان چایی یا غذا را دستت می دادند .البته ماه ا ک ه چپ ب ودیم عموم ا ماه ا را
نمی زدند .عموما بچههای مجاهدین که بقیه بودند آنها را خیلی ب دجور می زدن د .ی ک ب ار هم ش ب
آمدن د و از س لولها بردن د ک ه ی ک توم اری را امض ا بکنن د .خط اب ب ه ص دا و س یما در محک ومیت
مجاهدین.
دادستان کارلسون :این چه طوماری بود؟
رحمان درکشیده :طوماری علیه مجاهدین ب ود .ولی مثال ً وق تی فهمیدن د اته ام من اقلیت اس ت،
من را به سلول برگرداندند.
دادستان کارلسون :بعد چه شد باالخره از سلول انفرادی بیرون آمدید؟
رحمان درکشیده :ت ا روز  ۶ش هریور ک ه در را ب از میکنن د و من و چ د نف ر دیگ ر ک ه اته ام چپ
داشتند را برای دادگاه می برند .درواقع دادگاه که نبود یک هیاتی برای کشتن آدمها بود .نرم ال مثال ً
من ساک ام بیرون سلول بود وسایل ام را جمع کردم و آمدم س اک ام را ب رادارم ،گفتن د ن ه س اک
ات باید باشد .ما پنج شش نفر که چپ بودیم را به صف کردند ببرند برای به اصطالح دادگاه.
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دادستان کارلسون :چه کسی است که شما را میبرد خاطرتان هست؟
رحمان درکشیده :یک نگهبان ،یک زندان بان.
دادستان کارلسون :شما را کجا می برند؟
رحمان درکشیده :میبرند طبقه پایین و بغل یک دیواری ما را می نشانند .ادامه دهم یعنی بروم
دادگاه را تعریف کنم؟
دادستان کارلسون :بله .حتما.
رحمان درکشیده :من را به ات اق هی ات م رگ بردن د .چش م بن دم را برداش تم .ی ک تع دادی آدم
نشس ته بودن د ،ولی من چش مهایم روی اش راقی و ن یری زوم ش د .بقی ه را نمیش ناختم .البت ه
اسمهایی گفته شده در روایت هایی که از زندان آمده در مورد چه کسان دیگری بودند ،ولی من این
دو نفر را میشناختم و تمام حواسم به این دو نفر بود .این دو تا کنار هم نشسته بودن د و این دو ت ا
بودند که حرف میزدند به ویژه نیری .من گفته بودم که ما شنیده بودیم در مورد اعدام ه ا ،ولی در
مورد بچههای مجاهدین اینجوری شنیده بودیم ک ه ه ر کی میگفت مجاه د ی ا ه وادار ی ا س ازمان،
همین یک کلمه کافی بود که اینها را اعدام بکنند .این چیزی بود که ما شنیده بودیم ح اال من خ ودم
را آماده کرده بودم که از من بپرسند هنوز هوادار اقلیت هستی و از اینج ور چیزه ا ،ولی ب رای م ا
یک چیز دیگر درواقع آنها تعیین کرده بودند و آن هم مساله م ذهب ب ود و من نمی دانس تم .از من
پرسید اسم ،اسم فامیل ،متولد چه سالی ،از اینجور سؤالها که نرمال بود و اول ش روع می ش د.
بعد گفت مذهب؟ گفتم ندارم .گفت یعنی چه مسلمان نیس--تی؟ گفتم ن--ه ،بع--د گفت
از کی اینجوری شدی؟ به خاطر اینکه من در  ۱۶سالگی دس--تگیر ش--ده ب--ودم و اینج--ا
بود که به ذهن ام رسید میخواهند روی این گ--یر بدهن--د .گفت باب--ات چی باب--ات هم
مسلمان نیست؟ من هم همه چی را انکار کردم و گفتم نه بابای من هم نیس--ت .ی--ک
نکته یادم رفت .اشراقی وسط صبحت های نیری گفت« :حاجی خ--وب معل--وم اس--ت
دیگه از بچگی اینجوری بوده» نیری گفت یعنی تو در عم--رت از بچگی ی--ک ب--ار بس--م
الله نگفتی ،یک بار الله اکبر نگفتی ،اس--م خ--دا را ب--ر زب--ان نی--اوردی؟ من گفتم ن--ه.
هم--ان موق--ع ناص--ریان ب--ه ات--اق آم--د و گفت« :ح--اجی این اس--مش ت--ازه ل--و رفت--ه و
مشخص شده تا حاال با اسم مس--تعار در زن--دان ب--ود .».ولی هم--انطور ک--ه ب--ه ش--ما
گفتم ناصریان مرا نمی ش--ناخت و نمیدانس--ت ک--ه من ب--ا اس--م مس--تعار س--الها در
زندان بودم .آخه تازه به زندان گوهردشت آمده بودم ،ام--ا ی--ک نف--ر میدانس--ت و آن
حمید نوری بود .ولی چون نمیخواست من ببینمش به ناصریان گفته بود و ناصریان آمد تو ات اق.
خیلی دوست داشت که من اعدام بشوم ،ولی من نشدم تا امروز اینجا شهادت بدهم .بع د ناص ریان
که این را گفت ،نیری با حالت خشم ب ه من نگ اه ک رد و گفت ب ه ت و وقت میدهم مس لمان ش وی
وگرنه حکم خدا را در مورد تو اجرا می کنم .من را چشمبند زدند و از اتاق آوردند بیرون و به دست
یک نگهبان دیگر سپردند ،یک زندان بان دیگر ،گفت کجا باید بروی ،گفتم نمی دانم .گفت به تو گفتند
مسلمانی یا نه تو چه گفتی؟ به زندان بان گفتم من گفتم مسلمان نیستم .من را به سمت چپ برد.
آنجایی که به نام چپ معروف شده است ،احتماال ً آغاز یک راهروی بلند که ب ه س مت س الن اع دام
می رفت .مرا کنار دیوار نشاندند و بر حسب اتفاق درست نشستم کنار محمود قاض ی .محم ود ۵۹
هم یک چند ماهی با هم زندان بودیم ،البته آزاد شده بود و دوباره دستگیر شد .کنار محمود ،نبی بود
نبی عباسی ،هر دو بچههای اقلیت بودند .با هم ش روع ب ه ص حبت ک ردیم و ب ه آنه ا اخب ار را دادم
آنها هیچ چیز نشنیده بودند .محمود گفت بچهها اوضاع خراب است .ظهر به م ا ک ه نشس ته ب ودیم
نان و پنیر دادند .یک زندان بان آمد و گفت هر کس میخواهد توالت برود دست اش را بلند کند ،من
دستم را بلند کردم و من را برد توالت ،وقتی برگش تم هم ه این بچهه ا را ب رده بودن د ،ص دای پ ای
شان هنوز می آمد .این زن دان ب ان ت ا من را دی د گفت اس م ت و چیس ت؟ و اس م ام را گفتم و بلن د
گفت فالنی هم بیای د؟ اونی ک ه بچهه ا را میب رد گفت ن ه او بنش یند .من دوب اره نشس تم و دوب اره
بچههایی را آوردند سمت چپ ،وقتی زیاد شدیم دوباره اس مها را ش روع ب ه خوان دن کردن د .اس م،
اسم پدر .دوباره بردن شون و حدود  ۵یا  ۶نفر مانده بودیم .مدتی بع د از اینک ه س ری دوم را ب رده
بودن د ،دی دیم ک ه این هی ات م رگ البت ه از روی لب اس آخون دها می فهمی دیم ،دی دیم ک ه دارن د ب ر
میگردند از همان سمتی که بچهها را برای اعدام برده بودند .از بغل ما رد شدند .م-ا  ۵ی-ا  ۶نف-ر
شده بودیم «مرتد ملی» و آنها بر اساس حکم اس--الم «مرت--د فط--ری» ش--ده بودن--د.
یکی از بچههایی که با ما مانده بود سامان سید کالم بود ،مثل من س ن اش متول د  ۴۳ب ود .از س ال
 ۶۰با من زندان بود .یا مثال ً مسیب االن فامیل اش یادم نیس ت .مس عود پارتی ا ،ش اهرخ علی ک اهی
اگر فامیل اش درست یادم باشد .اینها را یادم است شاید افراد دیگری هم بودند .ما را جمع کردند
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و باال در اتاقی انداختند .یکی دو ساعت بعد ناصریان آمد و در سلول را باز کرد و گفت نماز
خواندید؟ ما گفتیم نه ،ناصریان گفت همه اون رفیقاتون که امروز پایین بودند همه را کشتیم همه را
اعدام کردیم ،ش ما هم اگ ر نم از نخوانی د اع دام ت ان می ک نیم .مس یب بیم اری س رع داش ت فک ر
میکنم و افتاد روی زمین و شروع کرد به دست و پا زدن .ب ه غ یر من و مس عود پارتی ا بقی ه قب ول
کردند .من و مسعود را در یک سلول دیگر انداختند و تا صبح بیدار ماندیم و نمیشد خوابید.
دادستان کارلسون :می توانیم یک استراحت داشته باشیم.
رحمان درکشیده :می ت ونم تم ام کنم .ص بح ناص ریان آم د و مس عود ب از هم قب ول نک رد و او را
بردند ،ولی من قبول کردم .البته خوشبختانه مسعود اعدام نشد.
قاضی ساندرز ۱۵ :دقیقه استراجت کنیم و برگردیم.
دادستان کارلسون :راجع به چیزهایی که در مورد  ۶شهریور تعریف کردید میخواهم چند س ؤال
بپرسم .شما گفتید ما را بردند طبقه پایین کدام طبقه بودید؟
رحمان درکشیده :فکر کنم طبقه هم کف بود.
دادستان کارلسون :تعریف کردید وقتی رفتید داخل آن هیات اشراقی و نیری را به جا آوردید؟ از
کجا اینها را به جا آوردید؟ چطوری؟
رحمان درکشیده :برای اینکه نیری و اشراقی چهرههای معروفی بودند .نیری حاکم ش رع دادگ اه
های انقالب تهران بود و اشراقی ن یز دادس تان انقالب ته ران ب ود .اینه ا در روزنامهه ا و تلویزی ون
بودند.
دادستان کارلسون :بعد تعریف کردید که وقتی من جلوی هیات ایستاده بودم ناص ریان آم د ت و و
گفتید که او گفت این قبال ً از یک اسم دیگری استفاده میکرده و بعد شما گفتید او که نمیدانس ت و
حمید نوری به او گفته است .اگر من درس ت فهمی ده باش م ،ش ما گفتی د این زی ر س ر حمی د ن وری
بوده ،چون ناصریان نمی دانسته .اینکه ربط دادید ب ه حمی د ن وری ،هم ان ج ا ک ه در هی ات ایس تاده
بودید به این فکر کردید و به او ربط دادید یا بعدا ً به این نتیجه رسیدید؟
رحمان درکشیده :فکر می کنم بعداً ،چرا که منطق اش این است که در آن موقع ت و داری ب رای
زنده بودن ات می جنگی .دو تا نکت ه را در رابط ه ب ا زن دانی م ا بای د خ وب ب ه خ اطر بس پاریم)۱ .
زندانی تشنه خبر و اطالعات است )۲ .همیشه در برابر زندان بان خ ودش را ب ه بیخ بری می زن د.
مثال ً آخر دادگ اه ب ه ن یری گفتم من حکم ام تم ام ش ده چ را م را آزاد نمی کنن د؟ من ب ا این س ؤال
میخواستم بگویم که از همه چیز بی خبرم و نمیدانم شما برای کشتن آدمها آمده اید .بعد که تمام
میشود همه این تصاویر را جلویت میآوری و موضوع را می س ازی .آی چ را این آم د؟ موض وع را
که نمی دانست .چه کسی می دانست؟ اف راد را کن ار هم میگ ذاری و تنه ا کس ی ک ه ب از میمان د
حمید نوری است.
دادستان کارلسون :شما گفتید این ربط را بعد کشف کردم و فهمی دم ،بع دش یع نی بع د ک ه در
زندان گوهردشت بودید ،بعد که از زندان آزاد شدید ،بعد کی؟
رحمان درکشیده :نه همان موقع بعد از دادگاه .یعنی اینج وری فک ر میکنم من نمیت وانم تم ام
جزییات آن همه سالهای گذشته را به یاد بیاورم .ولی منطق اش این است که اولین ج ایی ک ه من
توانستم آرامش پیدا بکنم و فکر کنم ،به این مساله هم فکر کردم.
دادستان کارلسون :اینطوری که من فهمیدم زندانیان یک پرونده ای دارند معموال .یعنی فکرش
را کردید که این اطالعات از توی پرونده بیرون آمده باشد؟
رحمان درکشیده :از کدام پرونده؟ در آن شرایط که ناصریان و بقیه دارند این همه آدم میکشند
دیگر فرصت نمیکنند که پرونده را ببینند .ناصریان اصال ً اسم من را نمیدانست حاال برسد به اینکه
اسم مستعار داشتم .یادمان باشد این دومین بار است که ناصریان مرا می بیند.
دادستان کارلسون :تعریف کردید که حمید نوری را در اوین دیده بودید .چه چیزی شده ک ه ش ما
حمید نوری را به گوهردشت هم مرتبط بدانید؟
رحمان درکشیده :اینها بهر حال زندان بان بودند با مسئولیت های گوناگون .یکی اس مش رئیس
زندان است ،یکی اسمش دادیار و یکی هم نگهبان است .مثال میزنم برای شما داوود رحم انی ک ه
رئیس زندان قزل حصار بود ،اول در اوین بود .شکنجه های دوره رحمانی معروف اس ت و فک ر کنم
همین چند ماه پیش مرد .او اوین بود و بعد قزل حصار رفت .اینه ا هم ه زن دان ه ای ته ران بودن د.
البته محکومین کرج هم در قزل حصار یا گوهردشت بودند.
دادستان کارلسون :راست اش منظور شما را نفهمیدم.
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رحمان درکشیده :فرق نمیکند زندان اوین میتواند باشد یا به گوهردشت برود ،جایش میتواند
عوض شود ،متناسب با مسئولیتی که داشت یا به او می دهند.
دادستان کارلسون :یعنی شنیدید که این آدم در گوهردشت بود؟
رحمان درکشیده :نه این بر میگردد به اینکه من میفهمم که اسمش عباسی اس ت .این بع د از
اعدام هاست .مالقات ها قطع شده بود .یک روز همه را میگذارند از طریق تلفن ،تلفنی که در ب اال
بود با خانوادههای مان که در پایین جلوی در زندان بودند ،تلفنی صحبت کنیم .ما ملی کش هایی ک ه
درواقع اعدام نشده بودیم.
دادستان کارلسون :االن از نظر زمانی کدام ماه هستیم؟
رحمان درکشیده :یا شهریور یا مهر است ،آخر ش هریور ی ا مه ر بع د از اع دام هاس ت .ش ب ک ه
میشود همه ما را بیرون میکشند با چشم بند .از همه یکی یکی سؤال میکنند .اینجا حمید عباسی
است و از همه سؤال میکند که مصاحبه میکنید یا نمی کنید؟ همه جا خودش را ل و میداد .ب ه من
که میرسد میگوید از آشنایان و اقوام تان کس ی اینج ا هس ت .من هم خ ودم را (گفتم ک ه همش ه
باید بگویی بی اطالع هستیم به عن وان زن دانی) ب ه بی اطالعی زدم و همین ک ه این س ؤال را ک رد،
فوری فهمیدم کیست و بنابراین خودم را به بیخبری زدم و گفتم نه کسی از اقوام ما اینج ا نیس ت.
بعد تکرار کرد از بچههای محل تان .من گفتم نه من نمی شناسم .میخواست بداند که من فهمی دم
او آنجا هست یا نه .بعد بچهها را که جدا کردند و نصفی قبول کردند که مصاحبه کنند و نصفی که ما
بودیم قبول نکردیم که مصاحبه کنیم .بع د ب ا این بچهه ا ک ه ص حبت ک ردیم پرس یدم این کی ب ود و
گفتند حمید عباسی .اینجا بود که فهمیدم اسم حمید نوری در زندان حمید عباسی است.
دادس--تان کارلس--ون :چ--ه چ--یزی ب--اعث ش--د بفهمی--د ک--ه همین ش--خص حمی--د ن--وری
آنجاست؟
رحمان درکشیده :باز تکرار می کنم .در زندان از تمام آن بچههای ملی کش فق ط از من پرس ید
که بچه محل تان هم در زندان است یا نه .خوب یک نفر بود و همه میدانیم کی بود .االن چ را بای د
این سؤال را از کس دیگری بکند ،تنها از من ،چه کسی میتواند باشد ،منطق چه می گوید.
دادستان کارلسون :وقتی گفتید این فقط میتوان د ی ک آدم باش د منظ ور خودت ان بودی د ،حمی د
نوری بود .یکخورده توضیح دهید.
رحمان درکشیده :من جمله به جمله میگویم احتماال ً اشتباهاتی در ترجمه است .شب هم ه را ب ا
چشمبند میآورند بیرون از بند .حمید عباسی از یکی یکی همه میپرسد مصاحبه میکنید یا نه؟ تنها
سؤال همین است ،و بر اساس این ملی کش ها را به دو بند تقسیم می کنند .آنه ایی ک ه مص احبه
را قبول میکنند و آنهایی که مصاحبه را قبول نمی کنند .از تمام این بچهها تنها از من است که یک
سؤال دیگر میشود و آن این است که کسی از بچههای محل ات اینجا کار میکن د؟ او میخواس ت
بدان د ک ه من میدانم ی ا نمیدانم ،ولی من میدانس تم ولی ب ه او گفتم ن ه ،ب--رای اینک--ه اگ--ر
میگفتم آ ٰره ،تو خود تو ،حمید نوری هستی ،زندگی خودم را به خطر انداخته بودم.
دادستان کارلسون :این سؤال شاید به نظرت ان احمقان ه باش د چط ور زن دگیتان ب ه خط ر می
افتد؟
رحمان درکشیده :خوب برای اینکه وقتی او بچه محل م ا ب وده و من او را میشناس م و میدانم
مسئولیت اش چیست و تو محل او را میشناختم اش ،اینها دوست ندارند ش ناخته ش وند و کس ی
اینها را بشناسد .او در زندان قدرت داش ت ولی من هیچ ،او خیلی کارها میتوانس--ت بکن--د.
همانطور که داداشم که اص--ال ً سیاس--ی نب--ود را س--ه م--اه زن--دانی ک--رد در انف--رادی،
همانی که به گفته خودش به او کمک میکرد ت-ا درس ریاض-ی را قب-ول ش-ود .ب-ه او
کمک میکرد و او را سه ماه در زندان کرد برای اینکه فقط با من مشکل داشت.
دادستان کارلسون :مورد دیگری از حمید نوری دیدید؟
رحمان درکشیده :یک م ورد دیگ ر هم فک ر کنم باش د .وق تی م ا هم بقی ه هم مص احبه را قب ول
کردند .یعنی بقیه ملی کش ها از جمله من .گروه گروه میبردند برای مص احبه .ی ک س الن ب زرگی
بود ،خیلی زندانیان را می آوردند و میگفتند مثل اینکه بیشتر مال بچههای جهاد هس تند .آن روز ک ه
من را با تعدادی دیگر از بچهها بردند ،نفر اول «نادر نزدار» بود او هم از بچههای دستگیری  ۵۹ب ود.
بعد از نادر نوبت من شد و بچهها میگفتند که مصاحبهها را حمی د عباس ی میگ یرد و ش نیده ب ودم،
ولی وقتی که من رفتم آنجا یک کسی به نام رحمانی آنج-ا ب-ود .او مص احبهها را میگ رفت و
بعد جالب این بود که وقتی مصاحبه ما دو نفر تمام شد به ما گفتن د ش ما دو نف ر بروی د ب یرون .این
نرمال نبود .همین که من و نادر از سالن بیرون آمدیم با چشمبند بودیم ،حمید عباسی آنج ا ایس تاده
بود شروع کرد یکی دو دقیقه با ما صحبت کردن و ما را به سمت چیز ب رد و احتم اال ً او هم رفت در
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سالن.چون من دیگه نبودم که ببینم اش ،هنوز فکر میکرد که من نشناختم اش .فکر می کنم
این آخرین بار بود و چند روز بعد هم آزاد شدم.
دادستان کارلسون :شما وقتی میگویید آمدید در این س الن .ش ما ب ا کس ان دیگ ری میخواهن د
ببرند تو یا از پیش کسان دیگری درواقع آنجا هستند؟
رحمان درکشیده :قبل از مصاحبه همه ما را در سلولهای انفرادی کرده بودند ،قلم و کاغذ به م ا
داده بودند که بنویسیم ما چ ه میخ واهیم بگ وییم ک ه اینه ا را مثال ً کن ترل کنن د و ببین د م ا چ ه می
نویسیم و از روی متن بخوانیم .در آن روزی که من را بردند ،تع دادی از ملی کش ه ا ب ا هم ب ودیم.
حاال یادم نیست چند نفر  ۸یا  ۱۰نفر اصال ً تعداد یادم نیست .ح اال ش ما در نظ ر بگیری د  ۱۰نف ر ملی
کش را آوردن د ب رای مص احبه ،ولی در آن س الن آنج ا نشس تند ،تع داد زی ادی زن دانی .ت ا درواقع
زندان بان به بقیه زندانیان بگوید که بیایید و ببینی--د ک--ه ملی کش ه--ا را هم شکس--ت
داده ایم .چون ملی کش ها همیشه معروف بودند ب-ه مق--اوم ت-رین زن-دانیان .زن-دان
بان اینجوری احساس پیروزی می کرد.
دادستان کارلسون :وقتی شما را در سالن می آوردند ،احساس شما چیست؟ احساس شما این
است که قبال ً کسان دیگری آنجا مصاحبه شده یا کسانی دیگری آنجا هستند و نشستند ب رای تماش ا.
یا قبال ً از آنها مصاحبه شده که آنجا نشستند؟
رحمان درکشیده :آنهایی که با من آوردند ده نفر منظورتان است؟ یا آنه ایی ک ه آمدن د تماش ا
کنند؟
دادستان کارلسون :منظورم آن هایی که به عنوان تماشاچی آنجا نشستند.
رحمان درکشیده :آنها را من نمی دانم.
دادستان کارلسون :اولین کسی که از او مصاحبه میگیرند هم سلولی شما نادر است ،درس ته؟
بعد هم نوبت به شما می رسد.
رحمان درکشیده :بله ،درسته.
دادستان کارلسون :بعد میگویید وقتی شما دو نفر مصاحبه تان را میکنی د ،ش ما را ب یرون می
برند و این به نظرتان نرمال نبود؟ منظورتان چیست که این نرمال نبود .یعنی چه؟
رحمان درکشیده :من یک توضیح در پرانتز اول بدهم .مصاحبه چیزی نیست ک ه م ا میخواس تیم
ما را مجبور کرده بودند .حاال سؤال را پاسخ دهم؛ نرمال این ب ود ک ه م ا هم ه آنج ا می نشس تیم و
یکی یکی مصاحبه میکنند و تمام میشود و همه آنهایی که با هم آمده بودیم ،با هم برگردیم.
دادستان کارلسون :این را از کجا میدانید مگر قبال ً شما مصاحبه شده اید؟
رحمان درکشیده :نه ،طبیعی است همانطور ک ه بقی ه بچهه ا را همینط ور گ روهی میبردن د و
گروهی بر می گرداندند .گروههای گوناگونی از ملی کش را بردند مصاحبه و برگرداندند.
دادستان کارلسون :شاید این را من بد متوجه شدم ،آن کس--ی ک--ه ب--ا ش--ما مص--احبه
کرد چه کسی بود؟
رحمان درکش--یده :ف--ردی ب--ه ن--ام رحم--انی ،ش--اید دس--تیار حمی--د ن--وری ب--وده اس--ت،
نمیدانم ،ولی نگهبان یا پاسدار معمولی نبود .احتماال ً از همان زندان بان ه--ایی ب--ود
که در دادیاری هستند.
دادستان کارلسون :شما این شخص را قبال ً هم دیده بودید؟
رحمان درکشیده :نه
دادستان کارلسون :حاال شما از کجا میدانید که این شخص اسمش رحمانی یود؟
رحمان درکشیده :قبل از اینکه مصاحبه شروع شود خودش را معرفی می کند.
دادستان کارلسون :خاطرتان هست چهره اش چهجوری بود؟
رحمان درکشیده :نشسته بود آنجا ،با وجود این میتوانم بگویم موهای ص افی داش ت ،س ن اش
احتماال ً چند سال از من بزرگتر بود به نظر یک ذره چاقتر بود .یعنی اینجوری بگویم الغر نبود.
دادستان کارلسون :راجع به فرم چهره اش چیزی خاطرتان است؟ صورت اش؟
رحمان درکشیده :فکر کنم گرد کامل نبود ،ولی یک ذره گردتر بود احتماال.
دادستان کارلسون :وقتی شما را بیرون میبرند حاال اینجوری میفهمم که آنجا عباسی (نوری)
بیرون ایستاده است .بعد با شما و نادر حرف می زند.
رحمان درکشیده :بله
دادستان کارلسون :خاطرات تان میآید این مکالمه ای که با هم داشتید در مورد چی بود؟ وقتی
ایشان پیش شما آمد به شما چه گفت؟
رحمان درکشیده :نه نمیتوانم بگویم ،چون هر چه بگویم ممکن است متأثر از واقعیت نباشد.
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دادستان کارلسون :اینجور فهمیدم که از سایر زندانیان شینده بودید که ایش ان عباس ی اس ت،
کی این مطلب را شما متوجه می شوید؟
رحمان درکشیده :گفتم ،بعد از آن مالقاتی که تلفنی ب--ود و هم--ه م--ا را ب--ا چش -مبند
بیرون آورند و عباسی می پرس--ید مص--احبه میکنی--د ی--ا ن--ه و ملی کش ه--ا را ب--ه دو
قسمت نقسیم کردند .بچهها گفتند این عباسی بود.
دادستان کارلسون :نه ببینید ،من دقیقا ً همین م وقعیت را دارم ص حبت اش را میکنم ک ه ش ما
آمدید آنجا و گفتی د آن کس ی ک ه مص احبه میک رد رحم انی ب ود ،ولی ب ه ش ما اطالع میدهن د ک ه
مصاحبهها را آنجا عباسی انجام داده بود .من آن را میخواهم بدانم که آن موق ع چ ه اطالع اتی ب ه
شما داده می شود؟
رحمان درکشیده :این که مصاحبهها را عباسی می کرد؟ بچههایی که قب ل از من مص احبه ک رده
بودند عباسی از آنها مصاحبه کرده بود ،ولی این را هم بگویم که من با همه صحبت نکردم که ص د
در صد بدانم که عباسی با همهشان مصاحبه کرده است ،این را تأکید کنم.
دادستان کارلسون :ولی آیا من درست فهمی دم ک ه آن هم زن دانی ه ای ش ما ک ه قب ل از ش ما
مصاحبه شده بودند ،آنها را عباسی از آنها مصاحبه کرده بود .درسته؟
رحمان درکشیده :من از آنها اینجوری شنیدم ،ولی اینکه هم ه باش ند را نمیدانم .من تأکی د می
کنم.
دادستان کارلسون :وقتی شما از سالن بیرون رفتید آن کس انی ک ه در س الن ماندن د آی ا مطل ع
هستید که از آن زندانیان چه کسی مصاحبه گرفت؟
رحمان درکشیده :اینجوری دقیق یادم نیست که از چه کسی چه کسی مصاحبه کرد ،فردی یادم
نیست.
دادستان کارلسون :چه چیزی باعث میشود که شما به این درک برسید یا اینجوری ب رای ش ما
تداعی یا مسجل بشود که آن شخصی که میآید س راغ ش ما و ب ا ش ما و هم زن دانی ش ما ص حبت
میکند ،اسمش حمید نوری است؟
رحمان درکشیده :در آن لحظه میتوانم بگویم ک ه مطمئن هس تم ک ه از روی ص دایش ک ه ح اال
درواقع برای من آشنا بود متوجه شدم .ولی االن اگر از من بپرسید صدایش چ ه وی ژگی داش ت من
هیچ چیزی نمیتوانم بگویم چون یادم نیست .این چیزی است که اولین تص ویری اس ت ک ه ب ه ذهن
آدم میآید وقتی با آدم حرف میزند و ملکه ذهن ات می شود.
دادستان :من چهجور بحث شما را بفهمم؟ اینکه به قول شما ملکه ذهن شما شده به این دلیل شما
توانستید صدای او را بشناسید؟
رحمان درکشیده :اره دیگر او را می شناسید .دیگه از روی صدایش او را می شناسید.
دادستان کارلسون :ولی دفعه قبل وقتی شما او را دیدید و با ش ما ص حبت ک رد در م ورد اینک ه
کسی از بچه محل های شما آنجا کار میکند یا نه ،آن موقع آیا صدایش را می شناختید؟
رحمان درکشیده :نه .ولی این را هم اضافه کنم که آن کسی که از تو سؤال میکند دیگر پاسدار
و زندان بان معمولی نیست و طبعا از مسئولین زندان است.
دادستان کارلسون :من نمیدانم بحث شما را درست متوجه میشوم یا ن ه ،چ ون من دارم االن
بحث آخر شهریور و اوایل مهر را می کنم.
رحمان درکشیده :نه مصاحبهها مال بهمن ماه است.
دادستان کارلسون :خوب می دانم کجا بودیم،آنجا بودیم که شما گفتید که شما را بردند توی این
سالن و دارند از شما مصاحبه میکنن د و گفتی د ش ما ص دای حمی د ن وری را ش ناختید .من ح اال ب ر
میگردم به عقب به شهریور و اوایل مهر که ایشان این سؤالها را از شما میکند بحث ام س ر آن
موقع است .آیا صدایش را می شناختید یا نه؟
رحمان درکشیده :نه صدایش را نمی شناختم.
دادستان کارلسون :به خاطر اینکه ما متوجه شویم قضیه را آیا آن موقع که در ش هریرو ی ا مه ر
است با ش ما این ص حبتها هس ت ش ما او را نمیشناس ید ولی ح اال در م اه بهمن ش ما تش خیص
میدهید ،چه فرقی هست بین شهریور و در ماه بهمن که تشخصی نمی دهید؟
رحمان درکشیده :فکر کنم ماه مهر بود ،آنجا با من صحبت میکند ولی این ص دا دیگ ر ب رای من
آشنا می شود .دوباره چن د م اه بع د ک ه همین ص دا را میش نوم ب رایم تک رار اس ت .ض من اینک ه
پارامترهای دیگری هم ب ه ت و کم ک میکن د .مثال ً اینک ه کس ی ک ه این س ؤالها را از ت و میکن د از
مسئولین زندان است و این شک که چرا بیرون ایستاده بود و وقتی که میفهمم خیلی از مصاحبهها
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را همه را نمیدانم ولی بعضیها را حمی د عباس ی گرفت ه ب ود ،این تص اویر را کن ار هم میگ ذارم و
درواقع به این یقین می رسم و اینها کمک میکند به من در تشخیص آن صدا.
دادستان کارلسون :بگذارید چند تا عکس را نشان دهم .وقتی در ایران تریبونال صحبت کردید از
شما شهادت گرفته شده .در این مورد این پروسه هم شفاهی و هم کتبی بوده یا چهجوری بود؟
رحمان درکشیده :آنها بعد ترجمه کردند صحبتی که ما در ایران تریبونال داشتیم و بعد تب دیل ب ه
کتاب کردند .یعنی آن صحبتی که در ایران تریبونال داشتیم را بعد کتاب کردند.
دادستان کارلسون :سؤال من این است شما شهادتی که ادا کردید آیا این شهادت را به ص ورت
نوشته داده بودید یا شفاهی هم صحبت کردید ،کدام بوده یا هر دو؟
رحمان درکشیده :من آن موقع در لندن بودم و در ایران تریبونال به عنوان شاهد حضور داشتم و
فک ر می کنم قب ل از آن هم ی ک چ یز کوت اهی نوش تیم و مشخص اتی کوت اهی هم داده ب ودیم ،فک ر
میکنم خیلی یادم نیست.
دادستان کارلسون :ش ما در م ورد این قض یه آنج ا نوش تید ی ا آم ده ک ه در  ۶ش هریور ( ۲۸م اه
اگوست) که شما را نزد هیات میبرند ،در آن زمان ک ه ش ما را ن زد هی ات میبرن د ش ما آنج ا بحث
ناصریان را نمیکنید .شما فکر میکنید چرا اسم ایشان را آنجا نیاوردید؟
رحمان درکشیده :هر بار که شما صحبت میکنید راجع به یک چیزی صحبت میکنند ممکن اس ت
موقعیت اش پیش نیامده ولی من سالها قبل این را دقیقا ً نوش تم ک ه ناص ریان آم د و این اتفاقه ا
افتاد .حتی حمید عباسی را نوشتم نوری ب وده .این را کی نوش تم فک ر کنم  ۸س ال پیش نوش تم در
ی ک مقال ه دیگ ر نوش تم .من دهه ا س خنرانی و مقال ه دارم و ت وی ه ر ج ایی هم ه چ یزش نیام ده.
ببخشید من طوالنی صحبت کردم ،میخواهید دوباره جمله به جمله بگویم؟
دادستان کارلسون :نه فهمیدیم که شما الزاما ً در هر موقعیتی حتما ً همه آن اسمها را نگفته ای د.
در ایران تریبونال اسم شخصی را می آورید به اسم مصطفی فرهادی که ایش ان در تابس تان ۱۹۸۸
فوت می کند .میدانید ایشان در کدام زندان اعدام شدند؟
رحمان درکشیده :بله در گوهردشت و این داستان خیلی دردناکی دارد .مص طفی از کس انی ب ود
که بعد از شنیدن خبر اعدام ها قبول میکند که مسلمان است ،ولی چ ون از زم ان ش اه در زن دان
بود و او را می شناختند باز بردند و اعدامش کردند .این بر میگش--ت ب--ه هم--ان حکم «مرت--د
فطری» که گفتم .یعنی شما از یک خانواده مس--لمان ب--ودی بع--د مارکسیس--ت ش--دی
حاال دوباره مسلمان هم بشوی فایدهای ندارد و حکم ات اعدام است.
دادستان کارلسون :شما از کچا میدانید که مصطفی فرهادی در گوهردشت در این تاریخ اعدام
شده؟
رحمان درکشیده :یکی از رفیق های صمیمی اش هادی بود و او به من گفت.
دادستان کارلسون :هادی کی بود و از کجا میدانست که او در گوهردشت اعدام شد؟
رحمان درکشیده :اینه ا ه ر دو از بچهه ای راه ک ارگر بودن د و ه ر گ روهی ارتب اط ه ای خ اص
خودشان را داشتند.
دادستان کارلسون :شما ولی این مصطفی فرهادی را در گوهردشت ندیدید؟
رحمان درکشیده :نه او در بند بچههای اوینی بود و سال  ۶۵با هم در اوین در یک بند بودیم و فکر
کنم تا خرداد یا تیر  ۶۶که ما ملی کش بودیم از آن بند بردند بند  ۴قدیم .بع د بقی ه بچهه ا را آوردن د
بند  ۳و فکر کنم چند ماه قبل از اعدام ها همه را آوردند گوهردشت و بردند به بند اوینی ه ا .آن بن د
در گوهردشت به اوینی ها معروف بود.
دادستان کارلسون :شما گفتید که وقتی از هیات آمدی د ب یرون ن زد ی ا کن ار محم ود قاض ی می
نشینید .اینجا شما می نویسید که همان روز اعدام شد.
رحمان درکشیده :بله
دادستان کارلسون :برای دادگاه بگویم که اسم این ایشان در لیست  ۳شماره  ۹درج شده .ح اال
محمود قاضی را شما از کجا میدانید که اعدام شده؟
رحمان درکشیده :محمود قاضی بغل من نشسته بود دیگه و همهشان را بردند .اینه ا در دادگ اه
گفت ه بودن د مس لمان نیس تیم .ف رق اش ب ا من این ب ود ک ه من گفتم هیچ وقت مس لمان نب ودم و
خانواده هم مسلمان نبودند .پدرم هم مسلمان نبوده و من اعدام نشدم و شدم مرتد ملی.
دادستان کارلسون :شما میگویید که ایشان را بردند .سؤال این است که شما از کج ا میدانی د
که او درواقع اعدام می شود؟
رحمان درکشیده :به نظر میآید که من برای روشن شدن قضیه باید بیشتر توضیح بدهم .مثال ً م ا
بچههای اقلیت شناخت بیشتری از همدیگر داشتیم در رابطه با کج ا زن دگی میکن د و و و ،هم ه این
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بچههایی که اسم شان در لیست های جاهای گون اگون آم ده ب ه عن وان کس انی ک ه در تابس تان ۶۷
اعدام شدند ،از جمله مثال ً در سایت خود ما اسامی بچهها و اسم محمود قاضی آمده .همه بچههایی
که زنده میمانند را در بند  ۸جمع میکنند .این بچهها دیگر نبودند و باز فراموش نکنیم ک ه ناص ریان
همان شب به اتاق ما آمد و در را باز کرد و گفت همه آنهایی که آن پایین دیدید اع دام ک ردیم .این
چیزی بود که ناصریان گفت .آنهایی که پایین بودند محم ود ب ود ،ن بی ب ود ،کی وان ب ود و خیلیه ای
دیگر و یک چیز شاید ج الب دیگ ر بگ ویم .م ا وق تی آزاد ش دیم هم ه این بچهه ا ب ا هم دیگر رابط ه
داشتیم .برای نمونه من میخواهم بگویم بعد از آزاد شدن من ،ما سه تا عروسی داش تیم ک ه خیلی
از بچههای اقلیت که زنده مانده بودند با ما بودند در این عروسی ها بودند .مثال ً گفتم مس عود پارتی ا
زنده ماند .او در عروسی من بود .این بچهها دیگر ناپدید شده بودند و نبودند و رفت ه بودن د .خیلی از
اینها من خودم با خانوادههای شان ارتباط داشتم مثل اسدالله پنجه شاهی که رفتیم به خان ه م ادر
پنجه شاهی یک روز با چند تا از بچههای دیگر .خیلی از این بچهها خانوادههای شان را می شناختیم.
دادستان کارلسون :ت ا آن ج ایی ک ه ب ه محم ود قاض ی ب ر میگ ردد آی ا خ انواده او را هم می
شناختید؟
رحمان درکشیده :آره من خودم نمی شناختم ،ولی یکی از باجناق ه ایم ب ا او خیلی رفی ق ب ود و
خانواده اش را می شناخت .این باجناق من هم جزو کسانی است که در  ۶۷اعدام نشد و آزاد شد.
دادستان کارلسون :خودتان گفتید یکی از کسانی که آنجا بودند کی وان مص طفوی ب ود .در همین
لیست  ۳۰ایشان در شماره  ۱۰است .شما از کجا میدانید که آنجا بود؟ آیا او را دیدید؟
رحمان درکشیده :بله دیدم ،سری دوم بود که اسمش را خواندند ،روز  ۶ش هریور هم انطور ک ه
گفتم ما پنج شش نفر زنده ماندیم و ناصریان گفت که همه آنها اعدام ش دند .یکی از آنه ا ک ه در
صف دوم بود ،کیوان مصطفوی بود.
دادستان کارلسون :اینجا صفحه  ۱۰۶هم شما چندین نفر دیگر را نام می بری د .زن دانیانی ک ه ب ا
شما بودند و در آن تابستان اعدام شدند .یکی از اسمهایی که نام بردید عباس رئیسی اس ت ک ه در
لیست  ۳شماره  ۱۲است .عباس رئیسی در کدام زندان اعدام شد؟
رحمان درکشیده :عباس رئیس ی هم ب ا بچهه ای ملی کش ب ود و در گوهردش ت اع دام ش د .در
اوین در بند  ،۴بند ملی کش ها در اوین با هم بودیم.
دادستان کارلسون :از کجا میدانید که عباس رئیسی را بردند گوهردشت؟
رحمان درکشیده :گفتم که همه بچههای ملی کش را از اوین به گوهردشت بردند .آنها که زنده
مانده بودند را آوردند توی بند  ۸از جمله ملی کش هایی که زنده مانده بودند.
دادستان کارلسون :اگر درست فهمیده باشم از هم زندانی ها میشنوید که عباس رئیسی اعدام
شده .یک اسم دیگر هم میخواستم از شما بپرسم منوچهر رضایی است .او را هم می شناسید؟
رحمان درکشیده :بله خیلی خوب.
دادستان کارلسون :منوچهر رضایی جزو کدام سازمان بود؟
رحمان درکشیده :منوچهر مجاهد بود ولی از  ۵۹با هم در بند  ۳اوین بودیم.
دادستان کارلسون :خبر دارید که منوچهر در کجا اعدام شد؟
رحمان درکشیده :گوهردشت
دادستان کارلسون :از کجا میدانید که در گوهردشت اعدام شده؟
رحمان درکشیده :همه ملی کش ها را ب ه گوهردش ت آورده بودن د .ب ر اس اس اخب اری ک ه من
شنیدم ،و تمام شواهد گواه صحت آن است از تمام آن بچهه ایی ک ه در بن د ملی کش ه ای مجاه د
بودند ،فقط سامان رحیمی از بچههای  ۵۹که متولد سال  ۴۴ب ود ،زن ده مان د و بقی ه اع دام ش دند.
سامان را هم ما در زندان اصغر صدا می کردیم .این را هم بگویم.
دادستان کارلسون :منوچهر رضایی در لیست الحاقی آ شماره  ۴۱است .دو ت ا عکس دارم .یکی
دیگر دارم به نام صادق ریاحی صفحه  ۲۰۶که در سال  ۱۹۸۸کشته شد .او کجا اعدام شد؟
رحمان درکشیده :ص ادق و جعف ر دو ت ا ب رادر بودن د ک ه از بچهه ای بن د اوی نی ه ا بودن د .من
خانوادهش ان را خیلی خ وب می ش ناختم .جعف ر دو ت ا بچ ه دارد و همس رش را خیلی خ وب
میشناختم .فریده چند وقت پیش متأسفانه فوت کرد بر اثر سکته قلبی و سن اش هم زیاد نبود.
دادستان کارلسون :برادر صادق اسمش چه بود؟
رحمان درکشیده :جعفر
دادستان کارلسون :در گوهردشت هیچ وقت شما صادق یا جعفر را دیدید؟
رحمان درکشیده :نه در اوین با هم بودیم .من بچه هایش را هم دیدهام و االن بزرگ شده اند.
قاضی ساندرز :در مورد این شخص که سؤال کردید فکر کنم جواب روشنی نگرفتید.
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دادستان کارلسون :درست فهمیدم شما صادق یا جعفر را در گوهردشت ندیدید .درسته؟
رحمان درکشیده :ن ه ندی دم ،در اوین ب ا هم ب ودیم ولی خانوادهش ان را خ وب می شناس م .ی ک
برادر دیگرشان هم به نام علی فکر کنم در سال  ۶۱-۶۰اعدام شد .فریده که همسر جعفر بود...
قاضی ساندرز :االن که صحبت تان را قطع کردم سؤال این بود که شما از کجا میدانید که آنها
در گوهردشت اعدام شدند؟ منبع خبرتان را میخواستم بدانم.
رحمان درکشیده :همانطور که گفتم بچههایی که زنده ماندند را در بند  ۸جم ع کردن د ،از جمل ه
بچههایی که اوینی بودند که موقع اعدام اینها با هم هم بند بودند.
قاضی ساندرز :یک ساعت و نیم برای ناهار میرویم و یک ربع به  ۲بر می گردیم.
قاضی ساندرز :هیات منصفه تقاضا دارد که دادگاه را تا قبل از  ۴تمام کنیم.
دادستان کارلسون :من چند تا سؤال دارم حدود سی تا چهل و پنج دقیقه تا سؤال و جوابم با ش اهد
تمام شود.
قاضی ساندرز :سعی کنیم که تا ساعت  ۳.۳۰تمام کنیم .بفرمایید دادستان ادامه دهید.
دادستان کارلسون :ما یک مقاله دست مان رسیده که نوشته شماست .این چه مقاله است کج ا
چاپ شده و چی هست؟
رحمان درکشیده :میتوانم عنوان مقاله را ببینم؟
دادستان کارلسون :این مقاله در چه روزنامهای چاپ شده؟
رحمان درکشیده :مقالهای که من برای پلیس فرستادم .درست است؟
دادستان کارلسون :بله دقیقا ً
رحمان درکشیده :اینکه اینجا هست نشریه کار ارگان رسمی سازمان فدائیان اقلیت است .همان
طوری که میبینید شهریور  ۹۲یعنی  ۸سال پیش است .فک ر کنم هم ان مقط ع اع دام ه ا باش د ت ا
جایی که یادم است که من در همین مقاله چند بار اسم حمید نوری (عباسی) را آوردم و گفتم اس م
اصلی او حمید نوری است .البته من به پلیس مقاالت دیگری هم دادم از جمله در مجله آرش ک ه در
فرانسه چاپ میشد مدیر مسئولش پرویز قلیچ خانی بود.
دادستان کارلسون :ولی االن میخواهیم در مورد این مقاله که شما گفتید در روزنامه ک ار چ اپ
شده صحبت کنیم .همان جوری که خودتان گفتی د اس م حمی د عباس ی را آوردی د و گفتی د ک ه اس م
واقعی او حمید نوری است .در پرانتز آنجا گفتید که ناصریان میآید و میگوید ت ا چن د وقت پیش از
اسم مستعار استفاده می کرد .من همین را میخواهم ادامه دهم که خودتان این بحث را ب از ک رده
بودید .اینجا یک جوری صریحتر در مورد محمود قاضی صحبت ش ده هم ان ط وری ک ه خودت ان قبال ً
گفته بودید .در لیست سی شماره  ۹است همان کیوان مصطفوی را که آن هم در همین لیست سی
شماره ده است .بعد شما گفتید از جمله اوینی ها چند نفر را میشود نام برد یعنی درواق ع کس انی
که اعدام شدند .منظورتان چیست از اوینی ها؟
رحمان درکشیده :من ابتدا در پرانتز اضافه بکنم به صحبتهای قبلی ام ،چون مهم اس ت .در آن
مجله آرش هم من بارها اسم حمید نوری (عباسی) را آوردم .پاس خ ب ه س ؤال دادس تان :اوی نی ه ا
همانطور که توضیح دادم بچههایی بودند که از اوین آوردند به گوهردشت ک ه ی ک زم انی ب ا هم در
زندان اوین در یک بند بودیم .توضیح داده بودم که اول ملی کش ها را میبرند توی یک بن د دیگ ر در
اوین بند  ۴و بعد بقی ه را را میبرن د بن د  ۳اوین و بع د هم ه این بن د را میبرن د ب ه گوهردش ت .در
ادبیات بچههای زندان معروف شدند به اوینی ها.
دادستان کارلسون :همزمان شما اسم مجید ایوانی را میبرید در مورد ایشان چ ه میدانی د و از
کجا می دانید؟
رحمان درکشیده :مجید ایوانی هم با من بود از آن موقع که بند عمومی شد ،فک ر کنم خ رداد ۶۵
بود ،در سالن  ۳به اصطالح آموزشگاه اوین .تقریبا ً بیشتر از ی ک س ال اینج ا ب ا هم ب ودیم .او هم از
بچههای اقلیت بود و با همان اوینی ها به گوهردشت آمدن د و در بن د  ۸ک ه م ا را جم ع کردن د دیگ ر
مجید نبود .مجید موضع بسیار محکمی در برابر رژیم داشت و حتی در دوران ب ازجویی زی ر ش کنجه
هر چقدر که شالق خورده بود حاضر به دادن بازجویی نشده بود .موقع دستگیری در سال  ۶۴بود.
دادستان کارلسون :بعد میدانید برایش چه اتفاقی افتاد؟
رحمان درکشیده :بله جزو اعدامی ها بود یعنی جزو بچههایی که دیگر نبودند.
دادستان کارلسون :این را کی برای شما تعریف کرد؟
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رحمان درکشیده :بچههای اوینی که اعدام نشده بودند .اینکه بر مواضع س فت و س خت او تأکی د
ک ردم ب رای اینک ه مجی د گفت ه ب ود ک ه ب ه هیچ عن وان نمی پ ذیرد .همیش ه و هم ه ج ا از دی دگاه
مارکسیستی اش دفاع می کرد.
دادستان کارلسون :از کجا این را می دانید؟
رحمان درکشیده :از مدتی که با هم بودیم این را می دانم.
دادستان کارلسون :شما تعریف کردید که شما را میبرند بیرون و بعد عباسی میپرس د ک ه آی ا
مصاحبه انجام میدهید یا نه .در مقاله تان اینجوری نوشتید که عباسی با همه یکی یکی صحبت ک رد
که اینکه دادستانی زندان بود که شما … میدهید یا نه .و اینکه ش ما را تقس یم کردن د ب ه دو گ روه
مختلف و بعد اینکه آن کسانی که موافقت کرده بودند که مصاحبه را انجام دهن د ماندن د و آنه ا ک ه
موافقت نکرده بودند آنها را بردند طبقه پایین بند فرعی و بعد گفتید حمی د عباس ی ک ه ی ک زم انی
بچه محل من بود و این قضایا همین سؤالها را دوباره برای من تکرار کرد .من وقتی این ص حبتها
را میشنوم برایم سؤال این میشود که آیا بحث دو مقطع مختلف و جای مختلف است یا اینکه ی ک
جا را دارید میگویید قبل از اینکه شما سه نفر را ببرند .آیا بحث آن جاست یا بحث دو جای مختل ف
را دارید می کنید؟
رحمان درکشیده :کدام سه نفر؟
دادستان کارلسون :شما گفتید که سه نفر بودید که به این مصاحبهها تن ندادید و تقس یم کردن د
به دو گروه یک گروه مصاحبهها را قبول کردند و یک گروه قبول نکردند.
رحمان درکش-یده :ن ه ن ه این درس ت نیس ت .فک ر میکنم در مقال ه ام هم ان ط وری ک ه االن
میخواهم بگویم نوشتم .آن سه نفر در زمان مرداد ماه است .آنجا که گفتم ما را از انف رادی آورده
بودند در بند فرعی .ولی این ص حبت حمی د عباس ی زم انی اس ت ک ه اع دام ه ا تم ام ش ده و گفتم
احتماال ً اواخر شهریور یا مهر است .آن موقع است که این سؤال را میکند که آیا مصاحبه میکنید یا
نمی کنید .آن در مرداد ماه ناصریان بود.
دادستان کارلسون :درسته .من فکر کنم ما اشتباه متوج ه ش دیم هم دیگر را .آن چ یزی ک ه من
مورد سؤالم هست اولین سؤالها در مورد اینکه شما آیا مصاحبه میکنید ی ا ن ه ،ش ما بحث مه ر را
می کنید .درسته؟
رحمان درکشیده :بله
دادستان کارلسون :بعدا ً که حمید نوری از شما میپرسد که آیا کسی از پرسنل اینجا هس ت ک ه
جزو بچههای محل شما باشد ،من سؤالم این است که تمام این سؤالها در یک جا و یک محل انجام
میشود قبل از اینکه شما را به دو دسته تقسیم بکنند؟
رحمان درکشیده :بله
دادستان کارلسون :بعد شما صحبت کردید و گفتید وقتی شما در حال مص احبه هس تید وض عیت
چهجوری است .اینکه رحمانی هست ک ه س ؤال و جوابه ا را میکن د و بع د از آن ش ما را میبرن د
بیرون و شما عباسی را بیرون سالن می بینید .بعد دو تا سؤال است چ ون دقیق ا ً مث ل همین ام روز
شما گفتید که آنجا افراد جه اد بودن د .ح اال س ؤال من از ش ما این اس ت .ش ما از کج ا میدانی د آن
اشخاصی که آنجا نشسته بودند از بند جهاد آمدند؟
رحمان درکشیده :شنیده بودم من در همین حد میتوانم بگویم .ولی بهر ح ال کس انی بودن د ک ه
اعدام نش ده بودن د .این توضیح را بدهم ک-ه مص-احبه در زن-دان ب-رای شکس-تن زن-دانی
است .درواقع یک شکنجه روحی خیلی بدی است .االن سی سال از آن گذشته است،
ولی هنوز آن خاطره تلخ در ذهن من مانده .وقتی که مجبور میکنند تو را که خودت
و عقیده ات را انکار بکنی.
دادستان کارلسون :یک سؤال دیگر در مورد مقاله تان و بع د دیگ ر تم ام اس ت .بع د گفتی د ک ه
حمید عباسی سؤال میکند از ما و بعد میرود به آن سالن .شما گفتید وقتی که ایشان صحبت ک رد
بعد رفت ،من بحث شما را اینجوری فهمیدم که شما وق تی این قض یه را تعری ف کردی د ن امطمئن
بودید که ایشان در آن جهت رفت یا نرفت .من این را میخواهم بدانم که چقدر مطمئن هستید؟
رحمان درکشیده :من از آن چیزهایی ک ه نوش تم ص د در ص د مطمئن هس تم .هیچ ش کی ب ه آن
ندارم .من یک زندانی ام با  ۸سال تجربه زندان ،خیلی چیزها شما آنجا یاد می گیرید.
دادستان کارلسون :شما از کجا میدانید که حمی د عباس ی ب ر میگ ردد ب ه آن س النی ک ه آنج ا
مصاحبهها انجام میشده ،این را از کجا می دانید؟
رحمان درکشیده :خوب من هر چه فکر بکنم هیچ دلیل دیگری ن دارد ک ه آنج ا پش ت در ایس تاده
باشد .برای چی بایستی میآمد و آنجا می ایستاد؟
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دادستان کارلسون :پس ب ا این حس اب این ی ک اس تنتاج شماس ت .من اینج وری میفهمم ک ه
نتیجهگیری که میکنید این است؟
رحمان درکشیده :نتیجهگیری منطقی این است ،بله .این را هم در نظر بگیرید که من میدانم که
خیلی از مصاحبهها را هم حمید عباسی کرده بود .بنابراین برای این آنجا ایستاده ب ود ت ا من ب روم و
بعد وارد بشود که من باز چهره اش را نبینم .او آگاهانه همیشه سعی میک رد ک ه من چه ره اش را
نبینم .برای اینک ه خیلی از زن دانی ه ا حمی د عباس ی را دی ده بودن د وم می ش ناختند و باره ا اس م
عباسی را شنیده بودند و بارها گفته بودند ،ولی من فقط با چشمبند دیده بودم.
دادستان کارلسون :در مورد محسن رجب زاده چه می دانید؟
رحمان درکشیده :محسن از بچههای  ۵۹ای بود .سال  ۵۹دستگیر شده بود و تا فروردین  ۶۱با او
بودم ،ولی ما یک رابطه ویژه ای با هم داشتیم ،اینقدر همدیگر را دوست داشتیم اینقدر .خیلی با هم
رفیق بودیم .او را هم روز  ۵شهریور از بچههایی که با او بودند شنیدم که برای اعدام بردند .اینجا به
نظر میرسد که درکشیده حالش خراب میشود و اشک می ریزد.
دادستان کارلسون :از کدام زندان دارید صحبت میکنید ،کدام بند بود؟
رحمان درکشیده :گوهردشت بند  ۷بود.
دادستان کارلسون :شما ایشان را خودتان ظرف مدتی که در گوهردشت بودید ،دیده بودید؟
رحمان درکشیده :نه دیگه ،بعد از فروردین  ۶۱دیگر هیچ وقت او را ندیدم.
دادستان کارلسون :با این حساب برای اینکه قضیه روشن شود شما از کجا میدانید ک ه او را در
گوهردشت بردند و اعدام کردند؟
رحمان درکشیده :بله ،یکی از همین خانوادهها که آنها هم فرزندشان آنجا اعدام شد ب ا خ انواده
محسن رجب زاده ارتباط داشتند .آنها با هم در یک بند در زندان گوهردشت بودند و با خانواده اش
رابطه داشتند.
دادستان کارلسون :من این را متوجه نشدم که کدام خانواده با کدام خانواده ارتباط داشتند؟
رحمان درکشیده :همین خانواده دیگه.
دادستان کارلسون :پس با این حساب یک شخصی میشود که آن موق ع همزم ان ب ا این آدم در
گوهردشت بودند .اینجوری بحث شما را بفهمم؟
رحمان درکشیده :بله ،در یک بند بودند همزمان و فکر کنم اینجا به عن وان ش اکی هس تند یکی از
خواهرهایش الدن.
دادستان کارلسون :بعد در مورد محمود و محمدعلی بهکیش
رحمان درکشیده :اینها که خیلی خانواده معروفی هس تند ۵ .ت ا از اعض ای خانوادهش ان توس ط
جمهوری اسالمی کشته شدند .از خانوادههای معروف خاوران هستند .م ادر بهکیش ح تی فیلمی پ ر
کرده بود و در شبکههای اجتماعی هست و اتفاقا ً در آن فیلم میگوید« :چرا جامعه جهانی نسب ب ه
قتل فرزندان اش بیتفاوت است.».
دادستان کارلسون :ولی شما این دو تا برادرها را می شناختید؟
رحمان درکشیده :من خودش ان را ندی دم و هیچ وقت ب ا آنه ا نب ودم ،ولی میدانم ک ه آنه ا در
گوهردشت بودند و در  ۵شهریور اعدام شدند.
دادستان کارلسون :حاال االن دقیقا ً بحث برادران بهکیش است .شما این را از کجا می دانید؟
رحمان درکشیده :از بچههایی که با آنها در بند  ۲۰بودند .ببینید ما بعد از اعدام ه ا بچهه ایی ک ه
آوردند بند  ۸همه خبرها را با هم تبادل می کنند .کی اعدام شده کی مانده ،همه اینها را .ب رای من
مثال ً که اقلیتی بودم به ویژه برایم مهم ب ود بچهه ای اقلی تی ک ه اع دام ش دند .البت ه همهش ان مهم
بودند ،منظورم این است به خاطر عالیق سازمانی بهتر همدیگر را می شناختیم.
دادستان کارلسون :می فهمم .من فقط یک سؤال دیگر از شما دارم .شما حمید ن وری را همین
امروز اینجا می بینید .شما ایشان را از آن زمانی که همسایه ایشان بودید ،می شناسید؟
رحمان درکشیده :بله گفتم که سه چهار تا خانه آن طرف تر بودند.
دادستان کارلسون :بله متوجه میشوم این را منتها با توج ه ب ه اینک ه س ی س ال از این قض یه
گذشته میخواهم ببینم باز هم ایشان را می شناسید؟
توماس وکیل حمید نوری اعتراض ک--رد و گفت :س ی س ال نیس ت و بیش تر از س ی س ال
است .آخرین بار که ایشان او را دیده سال  ۵۹است .ب از میپرس ند از دادس تان ک ه آی ا ش ما ادع ا
میکنید که بعد از  ۵۹هم ایشان را دیده؟
دادستان کارلسون :من چنین ادعایی نمی کنم.
قاضی ساندرز :پس با این حساب سؤال دادستان عمال ً مال زمان کودکی ایشان است.
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دادستان کارلسون :بله دقیقا.
رحمان درکشیده :سؤال چی شد االن؟
دادستان کارلسون :سؤال این است .همین االن که شما حمید نوری را اینجا میبینید که همسایه
سابق شما بوده آیا شما ایشان را همین االن می شناسید؟
رحمان درکشیده :من اصال ً نگاه اش نکردم .همین ک--ه خ--ودش گفت--ه م--را میشناس--د
من فکر می کنم کامال ً روشن است.
دادستان کارلسون :ولی من تقاضا میکنم از شما که برگردید و ایشان را نگاه کنید.
رحمان درکشیده :من عکس اش را دیدهام و کافی است.
قاضی ساندرز :ببینید شما موظف هستید که به خواسته دادستان پاس خ مثبت دهی د .من از ش ما
تقاضا میکنم که برگردید و ایشان را نگاه کنید و بگویید که این آدم همان همسایه سابق ش ما ب وده
است یا خیر؟
رحمان درکشیده :ببینید چقدر سخت است ،کسی که طناب انداخته به گردن به--ترین
عزیزانت .چی را میخواهم ببینم؟
قاضی ساندرز :این چیزی که همین االن آخر سر گفتید این چیزی نیس ت ک ه مش اهدات ش خص
خود شماس ت .این چیزه ایی هس ت ک ه ش ما ش نیدهاید ،ولی مش اهدات خ ود ش ما نیس ت .منته ا
خواسته یا سؤال مشخص دادستان از شما این است که برگردید و ببینید این آدم ک ه همس ایه ش ما
بوده همین آدمی است که االن در سالن دادگاه نشسته است ،آیا شما او را میشناسید یا نه؟
رحمان درکشیده :بله او را می شناسم.
دادستان کارلسون :ولی ایشان شبیه آن تصویری که شما در ذهنتان دارید هست؟ چ ون آدمه ا
عوض می شوند .بعضیها کمتر و بعضیها بیشتر.
رحمان درکشیده :بله من آن عکس اش را هم دیده بودم ،همین حالت صورت اش بود.
دادستان کارلسون :باشه ،تشکر
وکیل لوئیس :من کنت لوئیس وکالت چند نفر از مجاهدین را دارم .شما گفتی د ک ه ب ا ی ک س ری
ملی کش ها در اوین تا خرداد و تیر  ۶۷با هم بودید .در اوین چهجوری بود؟ آنجا از هم ان اول دس ته
بندی کرده بودند که مجاهدین با هم یک دسته بودند و مارکسیست ها و چپی ها یک دسته دیگر با هم
بودند؟
رحمان درکشیده :اول تصحیح بکنم .در بهمن  ۶۶در جریان اعتصاب غذای زندانیان بن د ملی کش
ها من را انفرادی بردند .ولی در اوین همه با هم بودیم.
وکیل لوئیس :باشه ،ولی ملی کش ها را وقتی گوهردشت میآورند آیا آنج ا اینج وری اس ت ک ه
مجاهدین و چپی ها با هم هستند؟
رحمان درکشیده :نه در گوهردشت جدا شده بودند.
وکیل لوئیس :بعد شما گفتید که شما را بردند به یک فرعی .اگر درست فهمید باشم گفتید که آن
فرعی در طبقه دوم بوده؟
رحمان درکشیده :آره فکر میکنم طبقه دوم بود.
وکیل لوئیس :بهرحال هر جا که بوده ،شما با یک بن د ف رعی ک ه ب االی ش ما ب ود ارتب اط برق رار
کردید .درسته؟
رحمان درکشیده :بله
وکیل لوئیس :آیا من درست فهمی دم آن ملی کش ه ا ک ه در طبق ه ب االی ش ما بودن د مجاه دین
بودند؟
رحمان درکشیده :بله
وکیل لوئیس :و اینکه شما با آنها با مورس در ارتباط و در تماس بودید؟
رحمان درکشیده :بله
وکیل لوئیس :آیا شما توانستید مطلع شوید که چند نفر ملی کش مجاهدین در طبقه باال بودند؟
رحمان درکشیده :دقیق نمیتوانم بگویم ولی شصت نفر بیشتر یا کمتر بودند.
وکیل لوئیس :هیچ اطالعاتی دست شما آمد که برای آنها چه اتفاقی افتاد؟
رحمان درکشیده :بر اساس شنیده های من همانطور که گفتم فقط ی ک نفرش ان زن ده مان د و
همهشان جز یک نفر اعدام شدند.
وکیل لوئیس :پس بحث تقریبا  ۶۰نفر آدم است که جز یک نفر از اینها ،همه اعدام شدند؟
رحمان درکشیده :بله
وکیل لوئیس :شما اسم آن کسی را که زنده مانده میتوانید بگویید؟
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رحمان درکشیده :بله گفتم اول ،سامان رحیمی متولد  ۱۳۴۴که ما او را صدا میکردیم اصغر.
وکیل لوئیس :حاال این اصغر ،از آن زمان که با مجاهدین یک ج ا بودی د از آن دوران هم ایش ان را
می شناختید؟
رحمان درکشیده :بله ۵۹ ،ای بود و  ۱۵سالش بود که دستگیر شد.
وکیل لوئیس :ایشان به شما گفته که همه کشته شدند؟
رحمان درکشیده :سامان را مجبور کرده بودند که مصاحبه کن د .من اینج وری فهمی دم ک ه زن ده
مانده است .بر اساس خبرهایی که به ما رسیده بود بقیه بچهها همه اعدام شدند.
وکیل لوئیس :یک سری سؤال در مورد س ال  ۱۳۵۹من میخ واهم از ش ما بپرس م .اگ ر درس ت
متوجه شوم شما گفته بودید که در آذر  ۵۹دستگیر شده بودید .درسته؟
رحمان درکشیده :بله ۲۶ ،آذر ۵۹
وکیل لوئیس :یعنی قبل از آن شما در خانه خودتان زندگی میکردید با این حساب؟
رحمان درکشیده :بله
وکیل لوئیس :اصال ً خاطرتان میآید که سال  ۵۹شما خودتان حمید نوری را دیده باشید؟
رحمان درکشیده :سه تا خانه آن طرف تر بود .االن س ال  ۵۹اس ت و من او را دی دهام ی ا ندی ده
ام .معلوم است که مدام همدیگر را می دیدیم.
وکیل لوئیس :بعد شما از یک کسی حرف زدید به نام ماشاالله و گفتید ک ه این ماش االله در اوین
کار می کرد .خود این ماشاالله را در منطقه ای که زندگی میکردید آیا خودتان می دیدید؟
رحمان درکشیده :البت ه اینک ه خ ود ماش االله هم در اولین ب ود ،من نمی دانم .داداش من ک ه ب ا
حمید نوری همکالس بود گفته بود که حمید نوری رفته اوین و آنجا مشغول شده و ماشاالله او را ب ه
اوین ب رده اس ت .این توض یح را هم ب دهم ک ه در ای ران وق تی ش ما دیپلم میگ یری ی ا بای د ب روی
دانشگاه یا باید بروی سربازی .کسانی که مثال ً دیپلم گرفتند و میرون د در دس تگاههای نظ امی مث ل
ارتش ،سپاه ،کمیته ،دادستانی ،آنها دیگر الزم نیست که به سربازی بروند .حمید نوری ی ا  ۵۸ی ا ۵۹
دیپلم گرفته و میتوانسته به جای سربازی به دادستانی برود یا کمیته ،سپاه و اینه ا و مش غول ک ار
شود.
وکیل لوئیس :به همین خاطر دارم میپرسم که شما سال  ۱۳۵۹قبل از دس تگیری ت ان آی ا حمی د
نوری را دیده بودید یا نه که ایشان خدمت سربازی رفت یا نرفت؟
رحمان درکشیده :من هیچ وقت او را در لباس سربازی ندیدیم ،ولی اگر ب ه دس تگاههای نظ امی
رفته باشد دیگر نیازی نبود که لباس سربازی بپوشد.
وکیل لوئیس :یعنی منظورتان این است که اگر ایشان استخدام دادستانی ش ده ب ود دیگ ر نی ازی
نداشت که خدمت نظام انجام دهد .درسته؟
رحمان درکشیده :بله
وکیل لوئیس :شما فکر میکنید که اینجوری است یا شنیدید که اینجوری بوده؟
رحمان درکشیده :وقتی  ۵۹اوین بوده دیگ ر نمیتوانس ته س ربازی رفت ه باش د چ ون س ربازی دو
سال است .اگر هم  ۵۸به سربازی رفته باشد بعد از یک مدتی رفته دادستانی .برادرم همانطور ک ه
گفتم همه خبرهای محل را داشت .بخصوص که با حمید نوری چند سال هم همکالس بود.
وکیل لوئیس :تمام اینها را پس برادرتان برای شما تعریف کرده؟
رحمان درکشیده :بله ،من به دلیل فعالیتهای سیاسی دیگر سعی میکردم کمتر در محل ب روم،
چون آن موقع در تهران اینجوری بود که بچهها و جوانها می ایستادند س ر کوچ ه ،س ر خیاب ان و ب ا
هم صحبت می کردند .ولی من از  ۵۸دیگر اینجاها نمیرفتم.
وکیل لوئیس :من دیگر سؤالی ندارم.
وکیل یالمارشون :من یوران یالمارشون وکالت چند تا شاکی را به عهده دارم .شما گفتید که یک
سری از دوستان شما گفتند که در مقطع اعدام ها حمید نوری از اینها مص احبه گرفت ه اس ت .ح اال
دوستان شما از کجا میدانستند این شخصی که با آنها مصاحبه کرده اسمش حمید عباسی است؟
رحمان درکشیده :خیلیها میدانستند و خیلیها دیده بودن اش .بچههایی که در گوهردشت بودند
میدانستند که این دادیار است .چیز پنهانی برای زندانیان نبود.
وکیل یالمارشون :در آن سالن وقتی دارند با ش ما مص احبه میکنن د ،قض یه چش مبند چهج وری
است؟
رحمان درکشیده :نه ،چشمبند کسی ندارد .داخل سالن کسی چشمبند ندارد.
دادستان کارلسون :یوران یالماشون گفتند حمید نوری و مترجم به اشتباه گفت حمید عباسی.
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مترجم :ظاهرا ً من به عنوان مترجم اشتباه کردم .گویا سؤالی که ی وران یالماش ون از ش ما ک رده
گفته حمید نوری و من حمید نوری را گفتم عباسی و کامال ً محتمل است و من میتوانم این خط ا را
کرده باشم و اگر اینجوری است من معذرت می خواهم.
وکیل یالمارشون :پس ب ا این حس اب من اس م حمی د عباس ی را اس تفاده میکنم .این ج واب
سؤال من را عوض می کند؟
رحمان درکشیده :یک بار دیگر سؤال را بگویید لطفا.
وکیل یالمارشون :شما از کجا میدانستید که حمی د عباس ی اس ت ک ه داش ته ب ا دوس تان ش ما
مصاحبه می کرده؟
رحمان درکشیده :این را پاس خ دادم .خیلیه ا او را می ش ناختند و در زن دان چ یز پنه انی نب ود.
بچههایی که بخصوص در گوهردشت بودند ،قشنگ او را می شناختند.
وکیل یالمارشون :بعد من بحث چشمبند را کردم و شما گفتید که چشمبند نداشتید.
رحمان درکشیده :نه ،در سالن هیچکس چشمبند نمی زند.
وکیل یالمارشون :آیا شما عکسی از ایشان حمید نوری دیدید وقتی که در نوام بر  ۲۰۱۹دس تگیر
شد؟
رحمان درکشیده :بله
وکیل یالمارشون :بعد این در بازپرس ی پلیس هم گفت ه ای د .س ؤال من این اس ت .خاطرت ان
هست وقتی که این عکس را به شما نشان دادند عکسالعمل شما چه بود؟
رحمان درکشیده :مثل االن بود که مجبور کردند من این آدم را نگاه کنم ،سخت است این آدمه ا
را دیدن و امیدوارم قاضی توجه کرده باشد که وقتی من او را نگاه کردم چه ادایی در آورد.
وکیل یالمارشون :خاطرتان میآید وقتی شما آن عکس را دیدید عکسالعمل شما چه ب ود؟ چ ه
احساساتی داشتید؟
رحمان درکشیده :پیش پلیس منظورتان است؟
وکیل یالمارشون :بله دقیقاً.
رحمان درکشیده :من فکر کنم یک مقدار چیز شدم ،حالم خوب نبود.
وکیل یالمارشون :من دیگر سؤالی ندارم.
وکیل هسل بری :من بندگت هس ل ب ری یکی از وکالی ش اکیان هس تم .نس بت س نی برادرت ان
رحیم با شما چقدر است؟ چند سال از شما بزرگتر است؟
رحمان درکشیده :برادرم کمتر از  ۴سال از من بزرگت ر ب ود .ش ناسنامه ای س ه س ال و هفت
ماه.
وکیل هسل بری :پس حمید نوری هم باید حدود  ۴سال از شما بزرگتر باشد؟
رحمان درکشیده :باید همین حدود باشد ،ولی داداشم مدرسه ای سه س ال از من بزرگت ر ب ود.
چون داداشم شناسنامه اش نیمه دوم سال است.
وکیل هسل بری :من دیگر سؤالی ندارم.
توماس وکیل نوری :من توماس سودرکویست یکی از وکالی مدافع حمید ن وری هس تم و م ا هم
چند تا سؤال از شما داریم .چند تا عکس به کمک دادگاه نش ان می دهم .ش ما طب ق تق ویم ای رانی
کمی بیشتر از  ۸سال زندان بودید .گفتید خودتان  ۸سال و  ۲ماه .دوران ه ای مختل ف را در زن دان
های اوین و گوهردشت دوران زندان ت ان را س پری کردی د .میخواس تم ب رای اطالع دادگ اه بگ ویم
عکس هایی که من میخواهم از آنها استفاده و سؤال بکنم ،دادستان ج زو ادل ه اثب ات ش ماره ۳۰
مطرح کردند .پیوست اف یک .در این دادگاه به این عکسها مق داری نگ اه ک ردیم .از ش ما س ؤالم
این است که در این عکس نگاه کنید و ببینید کسی را به جا می آورید یا نه؟
رحمان درکشیده :نه
توماس وکیل نوری :صفحه پیوس ت  ۲۷۳را االن نش ان می دهم .کس ی را در این عکس ب ه ج ا
می آورید یا نه؟
رحمان درکشیده :نه
توماس وکیل نوری :بریم سراغ ۲۷۴
رحمان درکشیده :اینهایی که آنجا نشستند منظور آن هشت نفر هستند؟
توماس وکیل نوری :بله از این هشت تا نگاه کنید هر کدام را که به جا می آورید بگویید.
رحمان درکشیده :نه ،نفر دوم ،مطمئن نیستم باال ایستاده ،ولی مطمئن نیستم و نمی شناسم.
توماس وکیل نوری :از کجا نفر دوم ،ایستاده یا نشسته؟
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رحمان درکشیده :گفتم نفر دوم س ر پ ا ایس تاده ،ولی مطمئن نیس تم .ی ک چیزه ایی ت و ذهنام
میآید ولی مطمئن نیستم .یعنی بخواهم بگویم میشناسم نه.
توماس وکیل نوری :یک چیزی به ذهنتان میآید ولی به جا نمی آورید این آدم را.
رحمان درکشیده :احساس میکنم شاید یک زمانی او را دیده ام .ولی مطمئن نیستم.
توماس وکیل نوری :این کاپشن اش را نگاه کنید که تن اش است .این کاپش ن اس م بخصوص ی
داشت؟
رحمان درکشیده :کاپشن سربازی است فکر کنم.
توماس وکیل نوری :اگر من اصطالح اورکت را استفاده کنم چه چیزی در ذهن ش ما متب ادر می
شود؟
رحمان درکشیده :میتواند باشد.
توماس وکیل نوری :این عکس را فعال ً جمع کردم .در م ورد م رداد و ش هریور  ۱۳۶۷کتابه ایی
خواندهاید که افراد خاطراتی نوشته باشند و کتابهایی منتشر کرده باشند؟ درباره این ب ازه زم انی
بخصوص چیزی خواندید یا نه؟
رحمان درکشیده :البته من ربط اش را به موضوع نمیدانم چیست .ولی جواب می دهم .من هر
کتابی را که دوست داش ته باش م می خ وانم .آزادم ،از جمل ه خ اطرات زن دان ی ا مقال ه ه ایی ک ه
بخصوص در مجله آرش راجع به زندان چاپ میشود تا جایی که وقت داشتم خوانده ام.
توماس وکیل نوری :خاطرات ایرج مصداقی را هم خوانده اید؟
ً
رحمان درکشیده :من دارمش در خانه ولی اینکه از ابتدا تا آخر خوانده باشم مطمئنا نه.
توماس وکیل ن-وری :یادت ان باش د آق ا رحم ان من ش ما را هیچ زی ر س ؤال نمیب رم من فق ط
میخواهم بدانم چیزی خواندید یا نه .به غیر از ایرج مصداقی دیگر از چه کسانی کتاب خواندید؟
رحمان درکشیده :ایرج مصداقی را گفتم نخواندم .در کتاب خانهام آن را دارم ،ولی یادم نمیآی د
که خوانده باشم .ولی کتاب شهرنوش پارسی پور را خواندم ،دکتر عف اری را خوان دم ،کت اب احمی د
موسوی را خواندم ،کتاب مهدی اصالنی را خواندم .مقاله هم زی اد خوان ده ام .در مراس م ه ایی ک ه
برای سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان  ۶۷میگیرند نیز بودم و ش نیدم و گ اهی هم خ ودم
صحبت کردم.
توماس وکیل نوری :من میخواهم برگ ردم دوب اره ب ه ای رج مص داقی .پس گفتی د کت اب اش را
خانه دارید ولی نخواندید؟
رحمان درکشیده :آره من یادم نمیآید که کتاب اش را کام ل خوان ده باش م .ممکن اس ت گ اهی
یک صفحاتی را نگاه کردم ،ولی نه کامل ،نه نخواندم.
توماس وکیل نوری :بنابراین حاال که اینج وری میگویی د من میخ واهم ش ما را رج وع ب دهم ب ه
بازپرسی پلیس تان .پیوست الحاقی جی یک صفحه  ۵۳تقریبا ً وسط ص فحه .در هم ان ج ایی ک ه ب ه
شما آدرس دادم از شما سؤال شده که چه کتابهایی خواندید یا نه.
قاضی ساندرز :اجازه میدهم که به آن استناد کنید.
توماس وکیل نوری :بازپرس از شما میپرسد که آیا کت ابی درب اره این دوره زم انی خواندی د ی ا
نه ،شما سؤال کردی د درب اره؟ ب ازپرس ب ه ش ما خاطرنش ان میکن د در م ورد کش تار دس تهجمعی
گوهردشت .چند تا کتاب خواندم در مورد خاطرات زندانیان .از شما میپرسد چند تا اس م میت وانی
نام ببری .شما میگویید یادم نمیآید که اینها دقیقا ً چه کتابهایی بودند .پلیس میگوی د ن ه راس ت
می گویید .بعد میگویید که ایرج مصداقی یکی از این نویسنده هاست .بعد هم در آمریکا کتابه ایی
نوشته شده احتماال ً منظورتان جعفری است .منظورم این است که اینجا خود شما اسم کت اب اس م
ایرج مصداقی را به عنوان یکی از کتابهایی خواندهاید می گویید .اینطوری گفتید به پلیس؟
رحمان درکشیده :جهت اطالع تان .من متن س وئدی ب ازجویی خ ودم را در گوگ ل ترجم ه ک ردم،
بعد از سوئدی به هلندی و بعد از هلندی به فارسی .اتفاقا ً دیدم که در آنجا اینجوری آمده ک ه مثال ً ت و
چه کتابهایی خواندی از جمله کتاب ایرج مص داقی در آنج ا آم ده و چن د ج ا هم نقط ه گذاش ته ک ه
مشخص نیست چی بوده متوجه نشدم .بعد شما شروع کردی د ب ه س ؤال ک ردن در م ورد اینک ه چ ه
کتابهایی خواندی ،من دقیقا ً فهمیدم که چی را میخواهی بگویی .آنجا حتم ا ً اش کالی در مف اهیم و
ترجمه پیش آمده است .چون من میدانستم که آنجا این اش تباه آم ده ،ولی اینج ا من ق رار نیس ت
دروغ بگوم .من خیلی ساده می تونستم بگویم که من خواندم ولی من نخواندم .من میدانستم ک ه
آنجا این اشتباه آمده و گفتم که خیال تان راحت باشد.
توماس وکیل نوری :پس حرفهای شما اشتباه ترجمه شده در بازپرسی پلیس؟
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رحمان درکشیده :هر چی بوده اشتباه ترجمه شده یا مفهوم را خوب نرساندم .من کارم از وقتی
که زندان آمدم کتاب و نشریه و این چیزها بوده و با خیلی از مترجم ها آشنا هس تم و این اش کاالت
کوچک میتواند پیش بیاید و این هیچ تغییر در نقش نوری در کشتار تابستان  ۶۷ایجاد نمی کند.
توماس وکیل نوری :ببینید شما به سؤال من جواب بدهید.
رحمان درکشیده :به سؤال شما جواب دادم اگر متوجه باشید.
توماس وکیل نوری :پس برای م ان اینط وری گفتی د قب ل از اینک ه بیایی د اینج ا متن بازپرس ی
خودتان در پلیس را خوانده اید .درسته؟
رحمان درکشیده :بله ،ولی به شما بگویم اگر تجربه داشته باشید میدانید که گوگل خوب ترجمه
نمیکند ولی یک تصویری در ذهن ات ایجاد می کند.
توماس وکیل نوری :امرو جلسه  ۶۲دادرسی است و تا االن حدود پنجاه نفری در جری ان دادگ اه
اظهارات شان شنیده شده .آیا شما خودتان هم روزهای دادرسی را دنبال کرده و گوش دادهاید نه؟
پاسخ بدهم؟
توماس وکیل نوری :با کمال میل
رحمان درکشیده :این هم فکر نمیکنم به نقش نوری در کشتار زن دانیان سیاس ی ربطی داش ته
باشد ،ولی با وجود این جواب می دهم.
توماس وکیل نوری :سعی کنید به سؤال من جواب دهید.
رحمان درکشیده :دارم ادامه میدهم اگر شما صبر کنید .من صحبت ام تمام نشده بود ک ه ش ما
پریدید وسط صحبت ام اما با وجود این با حفظ مواضع به این سؤال ج واب می دهم .م ا تلویزی ون
ماهواری خودمان را داریم به نام تلویزیون دموکراسی شورایی که روزانه برنامه پخش می کن د .م ا
هر هفته یک برنامه داریم در رابطه با همین دادگاه و در این برنامه رفیق عزی زم مرس ده قائ دی از
فعاالن دیده بان ایران گزارشی هفتگی از روند دادگاه ارایه می کند .این یک نمونه اس ت .ام ا خ ود
دادگاه ها را متأسفانه من به خاطر شغلم نمیتوانم گوش کنم .یعنی اصال ً گوش نمیدادم ت ا زم انی
ک ه ن وبت حمی د ن وری ش د ت ا یکی از دوس تانم ی ک فای ل کم تر از ی ک س اعت ب رایم فرس تاد از
صحبتهای حمید نوری که در مورد من هم صحبت کرده بود .بعد از آن موقع یک مقدار برایم ج الب
شد .بهخصوص به خاطر تناقضی که حمید نوری در بازجویی هایش داشت ب ا آنچ ه در دادگ اه گفت ه
بود.
توماس وکیل نوری :شما بازپرسی پلیس حمید نوری را خوانده اید؟
رحمان درکشیده :یک قسمتی که در مورد من صحبت کرده بود.
توماس وکیل نوری :ادام ه میدهیم چ ون هیچ وقت در این چه ارچوب زم انی تم ام نمی ش ود.
برگردیم به گوهردشت و راجع به مدیریت زندان از شما سؤال کردند و شما چند تا اس م ن ام بردی د
از جمله ناصریان و بعد از شما پرسیدند آیا او سمت خاصی داشت؟ ایشان در گوهردشت چ ه ک اره
بود؟
رحمان درکشیده :ناص ریان ب ه من چ یزی نگفت ک ه چ ه ک اره اس ت ،ولی از رفت ار و ک ردارش
مشخص بود که نفر اول است.
یعین رئیس زندان بود؟
رحمان درکشیده :پاسخ دادم به من نگفته بود که چه کاره است ،ولی گفتم نفر اول زندان بود.
باالخره نفر اول زندان رئیس زندان بود یا نبود؟
رحمان درکشیده :به من نگفت رئیس زندان است ولی اینجوری به نظر می آمد .همیش ه او ب ود
و مسایل اصلی همیشه ناصریان بود .حاال شاید هم رئیس زندان بود ،هم دادیار آن را نمیدانم چون
ناصریان چیزی به من نگفت.
توماس وکیل نوری :شما که خواندید حتی بازپرسی پلیس را ترجمه کردید یادت ان میآی د ک ه در
پلیس چه گفتید؟
یادم نمیآید شما بگویید.
من نمیخواهم بیشتر از آن چیزی که نیاز هست بخوانم ،میتواند اینجوری باشد ک ه ش ما آن موق ع
گفتید که ایشان ریئس زنده بوده؟
رحمان درکشیده :االن هم همین را گفتم ،گفتم ب ه نظ ر میآم د ک ه رئیس زن دان باش د ،دادی ار
زندان باشد ،به نظر میآمد که همه کاره بود.
توماس وکیل نوری :خاطر من این است که شما گفتید حمید نوری دادیار بود.
آخر دادیار که یک نفر نمیتواند باشد .یکی هست مسئول دادیاری است .چن د نف ر زی ر دس ت ش ان
هستند.
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باالخره عباسی دادیار بود یا زیردست دادیار کار میکرد؟ به نظر شما؟
رحمان درکشیده :به نظر من در آن چند ماهی ک ه در گوهردش ت ب ودم یع نی از تیرم اه ت ا بهمن
ماه بعد از ناصریان نقش حمید عباسی یعنی حمید نوری از همه مهمتر بود.
توماس وکیل نوری :ما بر میگردیم سر آن موقع قبل از زندانی شدن شما در محل زندگی تان.
امروز هم در جواب دادستان و هم در جواب ما بحث ماش االله را کردی د و گفتی د ایش ان را ی ک ب ار
دیده بودید .بعد در مورد ماشاالله ص حبت کردی د ک ه برادرت ان گفت ه ب ود ک ه حمی د ن وری از طری ق
ماشاالله در اوین استخدام شده است .آیا درست متوجه ش دم ک ه ماش االله در مح ل زن دگی ش ما
زندگی می کرد؟
رحمان درکشیده :احتم ال دارد ،ولی ممکن اس ت از بچهه ای ب االی محل ه ب وده باش د .من نمی
شناختم اش چون خیابان ما بزرگ بود .من فکر میکنم فقط ی ک ب ار او را دی دم ب ه خ اطر اینک ه از
این قیافه هایی حزب اللهی بود که ریش ه ای اینج وری میگذاش ت و در مح ل م ا کس دیگ ری را
ندیده بودم که اینجوری ریش بگذارد.
ایشان قدری باالتر در خیابان شما زندگی میکرد و شما او را قبال ً ندیده بودید؟
رحمان درکشیده :گفتم شاید.
وکیل لوئیس از شما پرسیدند آیا او شخصی بود ک ه در زن دان اوین ک ار میک رد و فک ر کنم ج واب
منفی دادید.
رحمان درکشیده :گفتم نمیدانم ،لزوما ً اینجوری نیست که او هم در اوین بوده باش د .مثال ً ممکن
است یک رفیقی در اوین داشته و ب ه او گفت ه ک ه حمی د ن وری را هم ب ه اوین ب بر .من اینج ا تأکی د
میکنم آنچ ه ک ه خ ودم میدانم را می گ ویم .مثال ً خون ه حمی د ن وری را میدانم ولی وق تی خون ه
ماشاالله را نمیدانم،خوب نمیدانم که باالی محله بود یا کجا بود.
توماس وکیل نوری :ب ا اج ازه دادگ اه چ ون ب ه نظ ر من این هم در تن اقض اس ت ب ا آنچ ه در
بازپرسی پلیس گفته است و از صفحه  ۳۳بند دوم از آنجا میخواهم آغاز کنم .بعد میخواهم بخوانم
تا بند دوم تا صفحه .۳۴
قاضی ساندرز :میپذیرم بفرمایید
توماس وکیل نوری :آقای رحمان آنجا اینجوری نوشته شده ،شما گفتید در محله ما شخصی
بود به اسم ماشاالله ،بعد پلیس میپرسد ماشاالله؟ مترجم میگوید بهمن برادر او بوده و ماش االله
هم یک کسی بوده که در آن محل زندگی می کرده .بعد بازپرس میگوید مرسی .بعد شما میگویید
ماشاالله اولین شخصی بود از منطقه ما که به عنوان نگهبان در اوین ش روع ب ه ک ار ک رد .ح اال این
هم اشتباه ترجمه است یا همینطوری گفتید؟
رحمان درکشیده :احتماال ً همان احتماال ً اش حذف شده است .من احتمال اش را نفی نکردم.
توماس وکیل نوری :پس از منطق ه ش ما از مح ل ش ما آدمه ایی بودن د ک ه ش ما دی ده بودی د،
برادران شما دیده بودند که احتماال ً در اوین کار می کردند.
رحمان درکشیده :به غیر از ماشاالله که گفتم ممکن است بوده باشد فقط حمی د ن وری را گفتم،
کس دیگری را نگفتم.
توماس وکیل نوری :از محله شما کسان دیگری بودند که در اوین کار می کردند؟
رحمان درکشیده:نخیر ،من نمیشناسم
توماس وکیل نوری :جلوتر می رویم .خودتان داشتید میگفتی د ولی من راس تش میخ واهم این
قضیه را حل کنم .طبق گفته شده شما حمید نوری شروع میکند توی زندان کار ک ردن ،اس تخدامی
میگ یرد در آنج ا یع نی قب ل از دس تگیری ش ما در آذر  .۵۹ص حبت ام س ر این اس ت آذر  ۵۹ش ما
دستگیر میشوید ،چند مدت قبل از دستگیری شما حمید نوری شروع میکند به ک ار در زن دان اوین
و شاغل می شود ،به نظر شما؟
ً
رحمان درکشیده :نمیت وانم دقیق ا بگ ویم ،ش اید بع د از گ رفتن دیپلم اش در س ال  ،۵۹ب از من
نمیدانم این را که چند ماه قبل بوده ،ولی قبل از دستگیری این را شنبده بودم.
توماس وکیل نوری :حاال میرویم ب ه دادی اری اوین در س ال  ،۱۳۶۵میدانی د ک ه س ال  ۳۶۵روز
است ،شما چه زمانی از سال  ۶۵در دادیاری این نشست را دارید؟
رحمان درکشیده :وقتی بوده که بند عمومی بوده .بند در خرداد عمومی شد پس ب ا احتم ال زی اد
در تابستان می شود.
توماس وکیل نوری :تیر یا مرداد؟ تابستان باید یک زمانی بشود دیگر.
رحمان درکشیده :نمیدانم ،اینجوری دیگر یادم نیست .در یادداشت هایم نیز نگاه کردم و چ یزی
ندیدم
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توماس وکیل نوری :پس باالخره تابستان  ۶۵یا یک زمانی آن دور و برها باید باشد؟
رحمان درکشیده :احتماال ً گفتم.
توماس وکیل نوری :همان جوری که گفتم وقتی هم دادیاری بودید چشمبند داشتید.
رحمان درکشیده :بله
توماس وکیل نوری :من نمیدانم که درست فهمیدم یا نه ،چون دادستان از ش ما پرس ید ک ه آی ا
ش ما ص دای این ش خص را ش ناختید و متوج ه ش دید؟ من اینج وری فهمی دم ک ه ش ما ص دایش را
نشناختید .درست فهمیدم؟
رحمان درکشیده :من اصال ً صدایش یادم نمیآید که روی آن نظر بدهم .من زوم کرده ب ودم روی
حرفها و سؤالهایی که می کرد .اگر یادتان باشد گفتم با داداش او ی ک زم انی دوس ت ب ودم .هیچ
وقت ننشستم با حمید نوری سی ثابنه هم صحبت کنم آن زمان.
توماس وکیل نوری :معل وم اس ت وق تی ب ا کس ی ص حبت نک رده ص دای او را هم نمیشناس د.
خوب حاال در دادیاری طبق گفته شما این عباسی یا حمید نوری آن موقع به نظر شما دادی ار ب ود در
زندان اوین؟
رحمان درکشیده :همانطور که توضیح دادم اگر شما خوب دقت کرده باشید ،وقتی اسم مستعار
داشتی و اسم اصلی مشخص می شود ،پرونده میرود در دادیاری برای این تغییرات.
توماس وکیل نوری :این را فهمیدیم .سؤال من این است که به نظر شما ایشان آیا دادیار بود یا
در دادیاری کار می کرد؟ اگر نمیدانید بگویید نمیدانم ،نمیدانم خودش یک جواب است.
رحمان درکشیده :نه شما به جای من جواب ندهید ،کسی که در دادیاری است در دادی اری اس ت
دیگر چیز روشنی است .حاال ممکن است دادیار اصلی نباشد و دستیار دادیار باشد.
توماس وکیل نوری :پس میرویم جلوتر به گوهردشت به ششم ش هریور وق تی ش ما را ب ه این
داداگاه میآورند .میتوانید توضیح بدهید چ ون من میبینم گفتی د ک ه چش م بن دتان را ب ر میداری د.
میتوانید این سالن یا اتاق را برای من توضیح بدهید.
رحمان درکشیده :من وارد میشوم ،در پشت س ر من اس ت .اینج ا ی ک ص ندلی هس ت ک ه بای د
بنشینی .یک سری آدم هم آن روب رو نشس تند این گوش ه اش راقی ب ود و بع ل اش ن یری .من تم ام
توجه ام به این دو نفر بود .دیدم چند تا آخون د دیگ ر هم آنج ا بودن د ،ولی نمی ش ناختم و اص ال ً دقت
نکردم.
توماس وکیل نوری :پس به غیر از اشراقی و نیری چند تا هم آخوند آنجا بودند؟ خاطرتان میآید
چند تا مال آخوند آنجا بودند؟
رحمان درکشیده :نه ،سه نفر چهار نفر ،ده نفر نبودند.
توماس وکیل نوری :پس گفتید که می آیی د ت و و در پش ت س ر شماس ت .وق تی ش ما وارد می
شودی آیا اینها همین روبروی شما نشستند؟
رحمان درکشیده :بله چشمبند را بر میدارم و آنها را می بینم.
در این اتاق چیز بیشتری جلب توجه شما را کرد؟ چون اشخاص دیگری هم بودند و ب ا آنه ا ص حبت
کردیم که آنها هم در  ۶شهریور در آن اتاق بودند .مثال ً این اتاق بزرگیاش چقدر بود؟
رحمان درکشیده :اندازه نگرفتم.
توماس وکیل نوری :خوب باشد ،حاال اندازه نگرفتید ،ولی یک اتاق کوچکی ب ود ی ا ات اقی ان دازه
اینجا بود یا چیزی بین کوچک و اینجا بود؟
رحمان درکشیده :نه به این بزرگی نبود ،برای اینکه خیالت راحت شود.
توماس وکیل نوری :بعد گفتید که ناصریان تو میآید و بعد میگوید که شما در مورد اسم خودت
دروغ گفت ه بودی د قبال ً یع نی .آی ا این هم ان چ یزی ب ود درس ت فهمی دم ک ه در س ال  ۶۵ش ما را ب ه
دادیاری بردند ،سر همین قضیه بود؟ درسته؟
رحمان درکشیده :راج ع ب ه این س ؤال نک رد دادی اری در س ال  .۶۵اص ال ً الزم نب ود ک ه من را ب ه
دادیاری ببرند .آنها کار اداری شان را بایستی میکردند ،ولی حتما ً برای حمید نوری جالب شده بود
که من را در زندان پیدا کرده بود.
توماس وکیل نوری :کی علنی شد ،معلوم شد که شما یک اسم دیگری دارید؟
رحمان درکشیده :البته مچ گرفتن که چیز درستی نیست .در تابس تان  ۶۴این ت واب گفت ک ه این
اسمش این است ،ولی من قبول نکرده بودم ولی مالقات من قطع شده بود .البت ه ی ک روز پاس دار
بند آمد و من را صدا کرد و گفت اسم تو عوض ی گف تی و اس م ت و رحم ان فرخ زاد اس ت .فرخ زاد
فامیلی داماد ما یعنی شوهر خواهرم بود .به هر حال من چندین ماه قبول نکردم ،ولی چون مالقاتم
قطع شده بود مدتی قبل از اینکه بند عمومی بشود اسم اصلی خودم را دادم.
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توماس وکیل نوری :حاال کی در مورد هویت اصلی تان صحبت کردید؟
رحمان درکشیده :احتماال ً اوایل  ۶۵باید باشد .بهار  ۶۵مثالً ،چون هنوز آن بند عمومی نشده بود.
توماس وکیل ن-وری :من ی ک عکس دیگ ری هم نش ان ش ما ب دهم و س ر این دادس تان ه ا هم
صحبت اش قبال ً شده و من هم هم یک سؤال دارم .این گفتههای شماست در ایران تریبون ال .اینج ا
در مورد دادگاه ششم شهریور صحبت کردید در ص فحه  ۲۰۴و  ۲۰۵پیوس ت جی نمیدانم چن د ب ود.
همان جوری که دادستان گفت اینجا ح ال ش ما بحث این را ک ه ناص ریان آم ده ت و را نکردی د و آنج ا
نگفتید که در مورد اسم تان قبال ً دروغ گفته بودید .ببینید این روایتی که اینج ا گفتی د خیلی درواق ع در
اجزای ریزش است .از لحظهای که شما را بردند در آن اتاق که چیها میبینید ،چه س ؤالهایی می
کنند ،کیها آنجا هستند .تا وقتی که شما بیرون میآید و چشمبند می زنتد به شما .ح اال اینج ا گفتی د
که چرا بحث ناصریان را در ایران تریبونال نکردید ،در مورد آن من نمیخ واهم مطل بی بپرس م ولی
برای اینکه قضیه روشن شود شما گفتید یک متن کتبی هم قبل از اینکه آنجا ش فاهی ش هادت بدهی د
نوشته و به آنها داده بودید .بعد همزم ان گفتی د ک ه رفتی د بودی د لن دن و آنج ا ش هادت ت ان را داده
بودید .ما نگاه کردیم به ایران تریبونال و این شهادت هایی که در لن دن داده ش ده بین  ۱۸و  ۲۸م اه
برج  ۶سال  ۲۰۱۲بوده .میتواند این چنین باشد که در یک بازه زمانی با این بازه شما شهادت دادید
در ایران تریبونال؟
رحمان درکشیده :من سالش االن یادم نیست ،ولی تاریخ ها آنجا مشخص است.
توماس وکیل نوری :من فقط میخواستم کنترل کنم.
رحمان درکشیده :بهر حال اینها چیزهایی است که همه جا هست و کسی نمیتوان د ب اال و پ ایین
اش بکند.
توماس وکیل نوری :نه ،آنجا نوشته که کمیته حقیقت یاب بین  ۱۸و  ۲۸ام سال  ۲۰۱۲برج  ۶آنجا
تشکیل شده و فقط میخواستم بدانم با آن ذهنیت شما تطبیق میکند و جور در میآی د ی ا ن ه .بع د
دادستان در مورد مقاله از شما سؤال کرد در روزنامه کار .همان جوری که دادستان هم در مع رفی
ای که کرده گفته بود که این مقاله در سپتامبر  ۲۰۱۳چاپ شده .درست میتواند باشد؟
رحمان درکشیده :سال  ۹۲بوده من االن دیدم.
توماس وکیل نوری ۹۲ :میشود  ۲۰۱۳خ دمت ت ون ع رض کنم ،یع نی بع د از این برنام ه ای ران
تریبونال است بهر حال؟
رحمان درکشیده :بله
توماس وکیل نوری :حاال شما که در ایران تریبونال بودید ،ش ما میدانس تید آن موق ع ک ه حمی د
عباسی را به اسم حمید نوری در ایران تریبونال اسمش را نوشتند؟
رحمان درکشیده :متوجه نشدم.
همین جا بایستیم .در آن گزارش این اسم هست ،حمید نوری .یع نی این گ زارش قب ل از این اس ت
که مقاله شما نوشته شود .من میخواهم بدانم که آن زمان شما مطلغ بودید که در آن گ زارش این
اسم آمده است؟
رحمان درکشیده :من تمام چیزه ایی ک ه خ ودم گفتم را ی ادم اس ت ی ا میتوان د ی ادم باش د .من
کتابه ای ش ان را نخوان دم ک ه بخ واهم نظ ر ب دهم .مهم این اس ت ک ه من  ۸س ال قب ل ت ر یع نی
سالهای سال قبل تر از دستگیری حمید نوری ،در نش ریاتی مث ل ک ار ،آرش آنج ا نوش تم ک ه حمی د
نوری ،حمید عباسی است.
توماس وکیل نوری :حاال من آن رونامه ها را ندیدم و راجع به آن نش ریات نمیت وانم نظ ر دهم.
من فقط به یک چیز کنجکاوم آقا رحمان .شما دوستی در سوئد دارید که اسمش بابک باشد؟
رحمان درکشیده :بابک بله
توماس وکیل نوری :فامیلیش چیست؟
رحمان درکشیده :ما بابک صدایش می کنیم ،بابک عماد ،نمی دانم ،هم ان ک ه در ای ران تریبون ال
یکی از فعال ترین ها بود.
توماس وکیل نوری :پس شما یک شخصی به نام بابک عم اد میشناس ید ک ه در ای ران تریبون ال
خیلی فعال بوده؟
رحمان درکشیده :بله
توماس وکیل نوری :باشه ،میرویم سر این مص احبه ک ه ش ما در آن ش رکت داش تید .زم ان آن
کی هست ،کی این مصاحبه انجام می شود؟
رحمان درکشیده :همان تو لندن منظورتان است؟
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توماس وکیل نوری :نه نه ،ببخشید من بودم که سؤالم نامفهوم بود .بر میگردیم به گوهردشت.
از شما یک مص احبه گرفت ه می ش ود .بع د ش ما گفتی د ی ک شخص ی ب وده ب ه ن ام رحم انی ک ه این
مصاحبه انجام می شود.
رحمان درکشیده :بله
توماس وکیل نوری :خوب زمانی کی هست که این مصاحبه انجام می شود؟
رحمان درکشیده :بهمن سال ۶۷
توماس وکیل نوری :شما هیچ وقت اسم کوچک رحمانی را نگفتید.
رحمان درکشیده :فکر میکنم اسمش حمید رحمانی بود .اینجوری در ذهن ام هست.
توماس وکیل نوری :حاال در آن سالن هستید .من درست فهمیدم وقتی شما ت و می آیی د زم انی
از پیش آنجا نشسته درواقع یا نه و بعدا ً میآید تو با شما؟
رحمان درکشیده :نشسته
توماس وکیل نوری :بعد من اینجوری فهمیدم که دومین شخص ی هس تید ک ه مص احبه میش وید
آنجا.
رحمان درکشیده :درسته
توماس وکیل نوری :من یادم نمیآید آن شخص اول که آنجا مصاحبه شد اسمش چه بود؟
رحمان درکشیده :نادر
توماس وکیل نوری :درسته نادر ،نادر هم مصاحبه اش را با همین رحمانی داشت؟
رحمان درکشیده :گفتم ،توضیح اش را داده ام .رحمانی ب ا من و ن ادر مص احبه ک رد و بع د م ا را
آوردند بیرون.
توماس وکیل نوری :پس با این حساب وقتی نادر دارد مصاحبه میشود شما دارید نگاه میکنی د
و می بینید .درسته؟
رحمان درکشیده :بله ،چشمبند نداشتم اگر منظور این است.
توماس وکیل نوری :من فق ط میخواس تم بگ ویم وق تی ن ادر مص احبه میش د ش ما نگ اه می
کردید .آیا شما مصاحبه دیگری هم را هم نگاه کردید یا فقط مال نادر را نگاه کردید؟
رحمان درکشیده :من قبال ً توضیح داده ام .من و ن ادر … قاض ی س اندرز حرفه ای درکش یده را
قطع می کند.
قاضی ساندرز :بینید ما توضیحات شما را شنیدیم و نی از ن دارد ک ه دوب اره توض یح بدهی د .ج واب
ایشان را با یک بله یا خیر جواب دهید .تمام است.
رحمان درکشیده :من توض یح دادم .من و ن ادر مص احبه ک ردیم و آم دیم ب یرون .این را چن د ب ار
توضیح دادم .این سؤاالت که میشود بیشتر وقت دادگاه گرفته می شود.
توماس وکیل نوری :پس شما نمیتوانید ببینید وق تی وارد س الن میش وید رحم انی از چن د نف ر
مصاحبه گرفته بود؟
رحمان درکشیده :من هنوز جواب ندادم .گفتم ما یک گروه  ۸یا  ۱۰نفره از ملی کش ها را ب ا هم
آوردند آنجا .تازه این نمایش شروع شده بود و ما نفرهای اول بودیم.
توماس وکیل نوری :باشه ،من اینجوری فهمیدم؛ یک پیش شرطی که ش ما را آزاد کنن د این ب ود
که شما به این مصاحبه تن بدهید.
رحمان درکشیده :بله و خودتان انکار کنید.
توماس وکیل نوری :شما بعد از مصاحبه آزاد شدید؟
رحمان درکشیده :بله ،ولی بعد از مدت کوتاهی .پدرم سند خانه را وثیقه گذاش ت و ی ک نف ر هم
به عنوان ضامن آمد.
توماس وکی-ل ن-وری :در همین ارتب اط وق تی پ درتان میخواه د این وثیق ه را بگ ذارد و ض امن
شخصی میخواهد بیاید ،آن موقع با آن شخصی که فک ر میکنی د حمی د ن وری اس ت ش ما ارتب اطی
برقرار می کنید؟
رحمان درکشیده :نه ،اگر میشد که می گفتم.
توماس وکیل نوری :خوب من فکر میکنم همین جا میایستم و از دادگاه تقاضا دارم ک ه من ب ا
موکلم صحبت کنم.
قاضی ساندرز :لطفا ً پایین نروید و همین پشت در باشید.
حمید نوری با وقاحت تمام باز اعتراض کرد که اگر زمان کم است من نمی روم ،من خیلی کار
دارم.
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قاضی ساندرز :با مشاوره ای که کردیم به این نتیج ه رس یدیم ک ه چ ون آق ای رحم ان درکش یده
هواپیمایی دارد که باید به هلند برود و هم چنین یکی از اعضای هیات منصفه عجله دارد و میخواه د
برود و آقای نوری هم عالقه دارد که پرسش ها ادامه یاب د ،م ا ادام ه دادگ اه را ب رای روز  ۱۰فوری ه
ساعت  ۱۱قبل از ظهر ادامه میدهیم تا وکالی مدافع بتوانند پرسش های خودش ان را ط رح کنن د و
این جلسه به صورت تلفنی برگزار خواهد شد.
پایان جلسه دادگاه پنج شنبه  ۷بهمن  ۲۷ /۱۴۰۰ژانویه ۲۰۲۲
تهیه کننده :منصوره بهکیش
 ۹بهمن  ۲۹ /۱۴۰۰ژانویه ۲۰۲۲
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