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 چند اپیزود
 آیدا پایدار

 

 .حول تعیین حکم و عاقبت دستگیرشدگان می چرخد این روزها بیشترین اخبار دریافت شده از ایذه

و با پرونده سازی های کامال برده پس ازینکه  چند نفر از دستگیرشدگان ایذه را به زور شکنجه، زیر تیغ 

ش و اطالعی از وضعیت این عزیزان در نهایت تاسف هیچ گونه گزار)هامات عجیب و غریبات و ایجادجعلی 

ی دیگری  به عده  ،از سایرین  جدا کردند (جز اینکه به زندان سپیدار انتقال داده شده اند در دسترس نیست

ست و مردم ایذه در چه وضعیت دانید ایذه کجااما اگر ب. ی نقدی داده اند زادی مشروط با وثیقه و جریمهآ

وم این خبر یعنی آزادی مشروط  به جای اندکی خوشحالی اشک می کنند برای بخش د معیشتی زندگی می

گذاشته  را گرو« خود»تنها یک اقلیت محدود در طی سه روز گذشته توانستند اسناد مالکیت دارایی . ریختید

 . نشان را آزاد کنندو فرزندا

وانی بیرون آوردن یر در ناتدادگاه دو سه روزی پر است از صحنه های دلخراش استیصال خانواده های فق

 :هایشان با قید وثیقه بچه

او و خانواده اش ساکن یکی از روستاهای نزدیک به ایذه . ف مردی شصت و سه ساله است :آقای ف

ی رایج در ایذه و اطراف، از طفولیت کارگری کرده است و حاال بخش های زیادی از  طبق قاعده ف. هستند

رود یک پایش می لنگد  وقتی راه می .ی سکته دارد ی قلبی و سابقهبیمار. ت داده استسالمتی خود را از دس

و  است فاز حیات آقای  های درونی یک موضوع جدا نشدنیو تحمل دردهای جسمی در کنار درد

ه سال پیش دخترش که فرزند ارشد نُ. ی کالم از اواسط جوانی کامال پیر و حاال فرسوده شده است خالصه
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های یک خشم  زبانه ی نامزدش و همچنین دهجانب خانوا ر تحقیرهای طبقاتی ازخانواده بود به خاطر فشا

ی ها شهرهای بزرگ و حتی همان شهرستآن که شاید هیچ کدام از ساکنین- شدید از فقر تقریبا مطلق

این دختر از . دست به خودسوزی زد و جان باخت -اطراف نتوانند تصوری داشته باشند از حدت و شدت آن

ی  ست و در زمانهریسی سهیم بوده ا در ایجاد درآمد اندک خانه با پشمباقی کودکان روستا  کودکی مثل

یکی دیگر از پسران آقای . کنولوژی و عصر ارتباطات تنها امکان یافته بود سه یا چهار کالس درس بخواندت

لی شهر ایذه حرکت ی اص دیگر کارگران روزمزد به سوی فلکهکه کارگر روزمزد بود و هر صبح مثل انبوه  ف

یکی  کارگر نیاز داشته باشد از راه برسد،( برای هر کاری)می کرد تا در کنار سایر کارگران بیاستد، کسی که 

در  ی کار روزمزدی، ز همین رفت و آمدهای روزانهدر یکی ا. و با خود ببرد کندگزینش  ها را از میان آن

 فی آقای  ان آوران خانهیکی دیگر از ن. ر تصادف کشته شدی مرگبار و ناامن ایذه و روستایشان بر اث جاده

به ازای پر کردن « !!!پنج ریال»تر معموال در نهالستان و مزارع  با دریافت مزد ابتدا  پسر کوچک.  نیز کم شد

ده سال از کارهای . یک گلدان یا ازین قبیل و میزان دستمزدهای ناچیز، البته به همراه مادرش کار می کرد

گیر شده است و پسر بیست ساله به جای پر کردن گلدان حاال  مادر زمین. ی این کودک گذشته استریالپنج 

. ی خود را در پیش گرفته است و راه برادر مرده ی اصلی اضافه شده  به صف کارگران روزمزد فلکهاو هم 

. حتی در روستا خانه ندارد فآقای ...! کارگرانی بدون مطلقا هیچ گونه ایمنی و شرط و حرفی و تنها منتظر

های کشاورزی، رو به روی قبرستان روستا چند خانه  ی زمین در ناحیه. گاو و گوسفند هم ندارد. زمین ندارد

و  ی پدری میان چند برادر ارث خانهپس ازینکه به خاطر تقسیم  فرا آقای  ها آنساخته شده که یکی از 

با  فآقای . اجاره کرده است( اش عنی محل سکونت قبلیی)ی روستایی  دریافت اندک سهمی از یک آواره

بلکه کاری پیدا کند و معموال  شود میتر و دورتر  ی شهرهای بزرگ لنگان لنگان روانه وجود بیماری و پیری،

ه به به خاطر اینکه همیش فپسر آقای . جو برایش نمی ماندو شود و اما باز چاره ای جز جست میهم موفق ن

و آشنایان زیادی هم  در این مدت پیدا  شود میکز شهر می ایستد از هر خبری سریعا مطلع خاطر کار در مر

او جز اولین کسانی بوده که تمام بغض و نفرت و خشم زندگی دردناکش را در صدا ریخته و . کرده است

ی  لحظهتا  .ها تنها منتظر فرصت بوده است گویی که در تمام این سال .اولین شعارها را سر داده است

حق له . ی خود و خانواده اش را طلب کرده است شیده و پاسخ یک عمر بر فنا رفتهدستگیری همان جا خرو

 . ی خود را صدا زده است شده

 که به خاطر پسرش  جست و جوگری برای کار در شهرها را رها کرده و به ایذه برگشته فآقای : در دادگاه

کار ایستاده  در دست رو به روی آقای اخموی طلبای  باشد با برگه ی در بندش تا پیگیر کار پسر ستم کشیده



 
 

فریاد  فی آقای  گونه التماس کار، با حالت سیری باد گلو می زند و پس از چند صدای اخموی طلب. است

 !!! گویم وثیقه مردک نفهم مگر حالیت نیست؟ می: دزن می

روزمزد  همین پسر کارگراش،  ی بنا شده بر قرض ی اتکای خانه قطهکند که تنها ن به این فکر می فآقای 

 دهد که بخواهد حاال وثیقه برای آزادی پسرش بگذارد؟ چه کسی جواب سالمش را می. ده استبو

های روستایی سرخ و  زند و با چشم ای تکیه می اخموی سیر کنار می رود و به گوشهاز مقابل  فآقای 

شود همچنان که نم اشکی چشمانش را  در فکر غرق می وماند  خشک می های سیاه و سرما زده،  گونه

 . پوشانده است

*** 

تگی پیش مرده است و حقوق بازنش شوهر رفتگرش شانزده سال. ساله است ۵۷یک پیرزن  :خانم خ

باید بسیار ازین بابت  کند میفکر  خخانم . اش به جا گذاشت ن ماهیانه را برای خانوادههفتصد صد هزار توما

چینی و حمل  زندگی از کودکی اش که شامل خوشه های بسیار به خاطر مشقتاو  .اضی باشدخوشحال و ر

در طی این . ، از وقتی به یاد دارد بیمار بوده استشود میی آب و هزاران دوندگی و چه و چه  هسنگین روزان

های  قرض. استرده هایی بود  که با قرض و خون جگر و اشک بزرگشان ک بچه ها پدر و مادر و غمخوار سال

تا موعد دریافت سی هزار تومان، ... ماهیانه از فامیل بقالش، قرض ماهیانه از نانوا قرض ماهیانه از برادر از

مان های نجومی باالخره هفتصدهزار تو غوغای قیمت ی و حاال در زمانه... صد هزارتومانشصت هزار تومان، 

ها از تالقی پول و مادر تصویریست که  همیشه با  ات بچهخاطر. ها تقسیم کند فرا برسد و پول را میان بدهی

کشد و مشغول تقسیم  ل ندیده اند مگر هنگامی که آه میچرا که هیچ گاه او را با پو. آه مادر همراه است

س بخوانند و ها خواست تا در و فقط از آنهایش را به دندان گرفته  بچه درنهایت فقر، خخانم . هاست بدهی

 خخانم . چند بار به زندان افتاد خها پسر خانم  در طی این سال. ندا ها بزرگ شده ال بچهحا. بزرگ شوند

به دانشگاه رفتند و  سه دختر هم. های ایذه و اهواز اشک ریخته و در رفت و آمد بوده است در جاده ها سال

دلتنگی و  خهای خانم  مدختر سوم اما تبعید شد و به غ. ها ازدواج کردند و به شهرهای دور رفتند دوتای آن

و پسرش بعد از آزادی با هم زندگی  خچند سالی بود که خانم . ناتوانی دیدار فرزند آخر هم اضافه شد

ها و  که بچه هایی داشت هایی می زد و تحلیل یک زن بی سواد است اما گاهی حرف او با اینکه. کردند می

را برانگیخته که ای کاش زندگی  ها شتر حسرت خیلیهای پی خصوصا در سال .کرد اطرافیانش را غافلگیر می



 
 

هایش را همراه با شجاعت  توانایی بود تا می توانست دست کم بخشی از ر میکمی با این زن مستعد سازگارت

و امثال او گذشته و بی  خها از سر خانم  این حرف دانند دیگر همه میاما حاال . بسیارش به نتیجه برساند

ی نابینایی قرار دارد و هر سه ماه می بایستی دو  در آستانه. حاال  تقریبا فلج است خ خانم. معنی شده است

ها یک میلیون و پانصد یعنی دو برابر حقوق ماهیانه اش می  که قیمت آن آمپول در چشمش تزریق شود

اند و به شهرهای  ه دو خواهر معلمش که ازدواج کردهپس از آزادی کار کرده  به همرا خپسر خانم . باشد

و مادر  های آخر مادر است پسر، پرستار سال. بوده است خها و داروی خانم  کمک خرج وام اند، دورتری رفته

ها از دست داده بود دوباره دست به  سال هایش را برای بازپس گرفتن پسرش در طی که آخرین توان قدم

اعتراض و  که  او نیز  در صف اول خپسر خانم . ی به سمت دادگاه حرکت کرده استدیوار گرفته و به سخت

ی تفنگ  در حالی دستگیر شده است  که لولهای را از پیش همراه کرده بود، در خانه و  شعار قرار گرفته و عده

اش را زیر و  انی را دشنام می داد که خانهفریادزنان وحشی  خگرفته شد  همچنان که خانم  خبه طرف خانم 

بیمار را به سمتی هل دادند و  خوحشیان خانم ... رو کرده و طفل همراه و پرستار و غمخوارش را می برند

 در زندان است وپسر خانم خ هم حاال  .ند او را نیز با خود خواهند بردتهدیدش کرند که اگر حرف اضافه بز

ی تماس دریافت  شته است و پس از آن دیگر اجازهدادر طی این روزها یک بار با مادرش تماس تلفنی کوتاه 

بل اخموی سیر مقا. حاال قامت فلج خود را در تنهایی و بی کسی به سمت دادگاه کشانده است خخانم  .نکرد

گذارید دیگر حتی تلفن بزند مرا هم بگیر ببر  حاال که نمی!!! بگیر زند؛ مرا بگیر مرا هم ایستاده و فریاد می

 ...شما دروغ می گویید اگر راست می گوییچقدر ! پیش پسرم

ه بینا بزرگی را به رخ پیرزن فلج نیم گویی که لطف! گیریم گوید پیرزن نمی اخموی سیر با تحقیر می

که دستان خود را به میز تکیه داده تا بتواند بایستد  خخانم . نیشخندی می زند و رو بر می گرداند. کشد می

اخموی سیر دیگر جواب پیرزن را . را دستگیر کنند و پیش پسرش ببرندهم چنان جدی منتظر است تا او 

 . نمی دهد

مرا بگیر . پیرزن می گوید من وثیقه ندارم و کل زندگی ام وام است و یک هفتصد هزار تومان برای همه چیز

 ....ببر پیش پسرم

 



 
 

اند  ساکن شده خی خانم  ایی هستند و جدیدا در حوالی خانهیک زن و مرد میان سال که از مهاجران روست

با . کند حالش را عوض کند و تالش می را می گیرد خزن دست خانم . را دور کنند خکنند تا خانم  تالش می

 :گوید لری می رو به اخموهای سیر با شوخی و کنایه

رای حداقل شاید نانی در زندان ب)بدران چه بکنن فقیرون؟! بارمی شاید یه نونی گیرسون بیا هموچو بخورن

 (بیچاره ها با این وضعیت بیرون بیایند که چه؟...خوردن گیرشان بیاید

 :گوید اما با نگرانی می خخانم 

 (کنند شان می می کشندشان، شکنجه! نه)تکسون کننهی نه اینهی کشنسوووون زن ک-

د که هایی بزنن کنند سعی می کنند با شوخی حرف میرا همراهی  خزن و مرد با خنده همچنان که خانم 

 . تسکین پیدا کند خخانم 

شود که یکی از هم  میگیرد معلوم  و زن و مرد همسایه صورت می خگویی که میان خانم و پس از گفت

که در طی سال های گذشته راهی کویت شده بود و هر ( که مثل بخش دیگری از اهالی ایذه)ها  ای محله

و اموال متعددی دست و پا کند، سندهای خود را به چند سال یک بار به ایران می آمد، حاال توانسته مال 

زن و شوهر هم . صد تا دویست هزارتومان در ماه به خانواده هایی که فرزندانشان دستگیر شده اند اجاره دهد

هم  خبه خانم . یکی از این سندها را اجاره کرده و برای آزاد شدن پسر کم سن و سالشان گرو گذاشته اند

 . کنند این پیشنهاد را می

پارک »هر چند تنها خودشان می دانند حتی همان ماهی صد تا دویست هزارتومان برای اهالی محله ی 

 !!!چه معنی دارد« جنگل

*** 

گذرد و از ساختمان خارج  دردمند سریع از راهرو می تر آقای الف با اشکی در چشم و لبخندی آن طرف

کرد و پس از آنکه توانست  به کویت مهاجرتهم در سال گذشته مدت کوتاهی  الفآقای . شود می

ی خرید و راه اندازی یک مغازه را به دست بیاورد دیگر کویت نرفت و همانجا کنار خانواده اش ماند و  سرمایه

هم از معترضین دستگیر شده و آزادی او نیز مشروط و  الفی دانشجوی آقای  پسر نوزده ساله. کاسبی کرد

 ...پسرش گذاشته و ی خود را در گرو ی مغازه وثیقه الفآقای حاال . با وثیقه بوده است



 
 

 ها در مورد وضعیت واقعی دستگیر شدگان را از زبان شاهد عینی هاج و واج  اولین حرف. ر آزاد شده استپس

اعضای خانواده و  .گوید کند و گاهی چیزهایی هم می ریزد و سرفه می مچنان که فقط اشک میشنویم؛ ه می

 :دهند و گوش می ریزند وقفه و به اتفاق اشک می بی ها دورش نشسته و عتچند دوست سا

های جدی  ها آسیب ای از بچه عده. م خیلی زیاد کتکمان می زدندهنگامی که در ایذه بازداشت بودی»

وقتی به اهواز منتقل شدیم کمتر کتک می زدند و مشکل دیگر کتک . شد کتک تقریبا قطع نمی .برداشتند

اهواز از  درهای نگهداری  یکی از محل)در جایی بسیار سرد و آلوده حبس بودیم. خوردن نبودخوردن یا ن

همه سرما (. ی سپیدار اهواز بوده است در منطقه کمپ ترک اعتیاد سپیدار ها آنجمله محل نگهداری 

محیط آلوده موجب  ها، سرما و ی، آثار و درد باقی مانده از کتکغذایی تقریبا در کار نبود و ضعف بدن. خوردیم

ها که حالشان خیلی  چند نفر از بچه. شد تا تقریبا همه به لرز یا انواع حاالت بد جسمانی و حتی تشنج بیافتیم

آن . آمد صدای ناله و درد می. یدگی داشتندکردند و درخواست داروی مسکن و رس بد بود بسیار سر و صدا می

اما توانایی حرکت خود را . یق کردند که نمی دانیم چه بودچند نفر را بردند و توی کمرشان چیزهایی تزر

با توجه به لیست در دسترس )که فامیلش عالی محمودی بود ها آنیک نفر از . بیش از دست دادند اکم

پس از آن تزریق در کمرش، روزهاست که توانایی هر ( حمید عالی محمودی فرزند عبدالعلی باشد: احتماال

ها که سرمای بدی خورده بودیم بعد از اینکه وضع  من و باقی بچه. ز دست داده استا گونه جا به جایی را

ها با خشونت و پاسخ معکوس  در خواست. چیزی در خواست نکردیم این چند نفر را دیدم به هیچ وجه دیگر

به  البته نفر. ک برقی بودوی شکنجه ی معمول ش احضار تک به تکمان که رسید وسیلهموقع . همراه می شد

ی سیاسی خانوادگی و سواد  کم سن و سال، بدون سابقه الفپسر آقای )نفر هم متفاوت بود اما برای من

دانستم چه چیزی  من نمی. و پاهای دست  کردند و گاهی ضربه قی استفاده میک بروکه از همان ش...( چندان

 کوترین درنگی با ش ضا کن و کوچکگفتند ام فقط می .ایم اند اعتراف گرفته نوشتند حاال گفته برگه میتوی 

تم فقط با شکنجه مجبور ا نمی دانسمعنی کارهایشان ر. دانستم ها را نمی معنی آن برگه. و ضربه همراه بود

. ی بچه ها را خودشان رمزگشایی نکرده بودند وسایل ضبط شده ها و گوشی. همه چیز را تایید کنی کردند می

. فتادی دیگر برای رمزگشایی و توضیح  برای وسایل به راه ا ک شکنجها فرا می خواندند و باز یبچه ها ر

بچه ها خیلی . ها از شکنجه های دیگر یا کارهایی که با آنان کرده بودند به ما چیزی نمی گفتند خیلی از بچه

 «...بعضی ها را واقعا. خیلی در وضعیت بدی هستند

را قطع  ای حرفش ی سرفه  یک جمله از هر چند جمله ریبا یا یک تک سرفه و گفت تق ای که می از هر جمله

 .کند می



 
 

خواهرش . ریزند شود و خانواده اش اشک می میشنود فقط خیره  گاه مات و مبهوت هیچ حرفی را نمی

و به  تواند به زندگی برگردد؟؟؟ یعنی دیگر می...ی هاج و واج ا دیده ایم این الشهگوید این چیزی که م می

 ...افتد هق هق می

 

*** 

ج و بیماری، فلجی، زیر های ایذه در همان وضعیت ضعف و تشندر حال حاضر بسیاری از دستگیر شده 

ک برقی و چه و چه و چه قرار دارند و حتی اگر در لیست آزادی مشروط باشند در انتظار وثیقه هستند و وش

زیر شکنجه و بیماری و در  نکه اکنو ها آنفراموش نکنیم . کنند ناپذیر را طی می ا و صدمات جبرانروزه

ون بسیارانی اند که اکن های این جنبشی بوده اند از اولین صفوف و جرقه ی حتی خطر مرگ قرار گرفته آستانه

 ....!دندی شهامت خویش همراه کر از ما را به پشتوانه
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