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 فرزانه محمدپور

  ٢٠١٣ اگست ١٧

   آزادی بھنام ابراھيم زادهۀ ويژ،روز شمار
  

  الی دارم؟ؤام و از شما س زاده فرزند بھنام ابراھيم زاده من نيما ابراھيم

کجا بايد پناه ببرم، کجا بايد فرياد بزنم و بگم به چه جرمی بايد اينقدر درد و رنج ه الی دارم؟ من بؤز شما سا... 

  يد جرم من چيست؟ئشما بگو بکشم؟

 ،ايد ومی گوئيد مدافع حقوق کودکان ھستيد  شما وجدانھای بيدار، شما که سازمان درست کرده،شما انسانھا !آھای

 شما که مدافع حقوق انسان ،دھيم  ھستيم که کودکان سرطانی را مورد حمايت قرار میئیھاگوئيد نھاد شما که می

  .من امروز به شما نياز دارم فردا شايد خيلی دير باشد.  که مثل پدر من کارگر ھستيدئی شماھا،وانسان دوست ھستيد

 --------------------------------------------- 

  نيما ھستند و قلبشان برای انسانيت و آزادی می تپد که نگران ئی آنھاۀبرای ھم

مد در حال حاضر نيما بر اثر شدت داروھای تزريق شده از جمله آنيما ديروز از بيمارستان مرخص شد وبه خونه 

از خوردن و آشاميدن تا حدودی خوداری می کند اما پزشکان بيمارستان محک ھمچنان روند . . . شيمی درمانی و

  .  و بھبودی نيما را طوالنی مدت توصيف می کنندبيماری نيما

ً . او در نبود پدر زندانی اش به اين وضع افتاد. نيما بيش از پنج ماه است که در بستر بيماری است  دستگاه قطعا

  .ول اين وضع پيش آمده برای نيمای عزيز و نيماھای ديگر ھستندؤ و امنيتی مسئیقضا

  .حالشون بھتر و به آغوش گرم خانواده برگرددما اميدواريم که نيما روز به روز 

زاد آ پدران دربند ۀمد خدا می داند که چقدر خوشحال شدم کاش که ھمآديشب پدرم دوباره به مرخصی وبه ميان ما 

که در يازدھم  مده بود ھنگامیآبچه ھاشون خوشحال شوند در پنجم تيرماه که پدرم به مرخصی چھار روزه  شوند و

 ١١٣سفانه با رفتار تند مقامات ونيروی انتظامی گالنتری أه دادستانی مراجعه کرد مت برای تمديد ب]سرطان[تيرماه

به مدت دوساعتی به ھمراه چند زندانی غير سياسی دربازداشتگاه اين پاسگاه  رو شد وه ليس امنيت روبوپ بازار و

ه شدت مورد توھين وبی حرمتی قرار موران نيروی انتظامی واستوار ناصر پور رجب بأاز سوی م سر برد وه ب

که من يک زندانی سياسی ام وتنھا فرزندم در بستر بيماری است  فريادھای پدرم مبنی بر اين نھا حتی داد وآگرفت 

 ايگاه ھفتم نيز با پدرم کردند وليس امنيت پورا ناديده گرفتند وبه پدر فحش ونازا نثار کردند ھمين رفتار را در پ

در  مور به زندان اوين برگرداندند وپدر در اعتراض به اين وضعيت وأوز پدرم را به ھمراه دومرنھايت ھمان رد
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ی شھر به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زد در اولين مالقاتی که ئھمراھی با اعتصاب غذای زندانيان رجا

ھر ه د که اعتصاب غذا کرده ب پدر فھميده بوۀچھر رو و مادرم با پدرم در زندان اوين داشت مادر از روی رنگ و

که نکند  کيد پدر واينأکلکی بود از زير زبان پدر کشيده بودند که دست به اعتصاب غذا زده است اما ما نيز وبنا به ت

بھش مرخصی ندھند خبر اعتصاب غذای پدر را خبر رسانی  مقامات شروع اعتصاب غذای پدرم را بھانه کنند و

  . برگشت اما با چھره ای متفاوت از مرخصی ھای قبلیءدوستان ورفقا ن ما وھر حال پدر به مياه نکرديم ب

----------------------------------- 

  

  دوستان ورفقای خوبم

    سالم و درود

امروز صبح برای تمديد مرخصی ام به دادستانی تھران رفتم گوشی ام را تحويل درب دادستانی دادم کيفم را از زير 

می خواھم ترور را فکر می کردند شايد داديار ناظر برزندان .  وحسابی بدنم را ھم بازرسی کردنددستگاه رد کردند

 خدابخشی رسيدم خانواده ھای زيادی منتظر بودند که وارد اتاق خدابخشی شوند وداديار را ۀوقتی به جلو شعب. کنم

 .ببينند

پور که برای پيگيری مرخصی فرزندش آمده بود از ھمسر آقای قطام و پسر دکتر عقر گرفته تا پدر حسين نعيمی 

گو  و  دويست ميليونی را ھم برای من گذاشته بود به دادستانی آمده بود با ھم احوالپرسی و گفتۀکسی که سند و وثيق

 دويست ۀکه به اينجانب لطف داشتند و برای مرخصی من که تنھا فرزندم در بستر بيماری است وثيق کرديم و از اين

آقا بھنام اگه بتوانی وثيقه ای ديگر تھيه :  گذاشته بود نھايت تشکر و قدر دانی را کردم اما صاحب وثيقه گفتميليونی

من نيز ضمن قدردانی از ايشان گفتم ھر چند . کنی که من اين وثيقه را برای زندانی ديگری بزارم ممنون می شم

 .يه کنم تا در کنار فرزندم نيمای عزيز باشمبرايم مشکل است اما تمام سعی خودم را می کنم که وثيقه تھ

که من نزد داديار خدابخشی رفتم ومرخصی ام برای ھفت روز ديگر تمديد شد از دادستانی راھی جمعيت  بعد از اين

ی داشتم که انجام می دادم به جمعيت که رسيدم اکثر ئ بايد می رفتم و کارھا.دفاع از کودکان کار وخيابان شدم

در دفتر جمعيت نزد . .  از محمد لطفی گرفته تا اکبر بزدی و حسن و علی ھاشمی خانم عليزاده و  دوستان بودند

مصاحبه ای با عمو اکبر يزدی در روزھای قبل انجام داده بودم اما ناتمام مانده بود بايد تمام می . عمو اکبر رفتم

 بود رديف کردم چند عکس ھم به بچه ھا از تانس افغانۀکردم مصاحبه ای را ھم با يک کودک کار به نام علی که تبع

  . جمله جبار و  بعضی ديگر از بچه ھا گرفتم

بچه ھا خوشحال بودند و شاد تعدادی از بچه ھا در کنار ھم در دفتر جمعيت جمع شده بودند ومحمد لطفی و علی 

ن جمعيت چه ھا و فعاالھر حال من کارھايم را رديف کردم و از به ھاشمی ھم در کنار آنھا حضور داشتند ب

  . . . نهات خن و راھی سمشوم وقتی به سر خيابان رسيدم که منتظر سواری شوم راھی نازی آباد تاخداحافطی کردم 

در حال و ھوای خودم بودم ناگھان موتور سواری که برروی ترکش يک نفر ديگه ھم داشت و جوان ھم بودند در 

 و می خواستند که کيفم را ھم بزنند که مقاومت کردم و آنھا ھم فرار ن مرا زدندولفيھم زدن گوشی ته يک چشم ب

کردند به کالنتری خانی آباد رفتم که پيگير اين موضوع بشم اما گفت شما بايد با کارتن ومدارک گوشی را فردا به 

  . دادسرای اين منطقه ببريد و پيگير شويد

 به خاطر حت دزديھای خودشان را می کنند اما من اصالً اين از مملکت اسالمی ما که در روز روشن ھم دزدان را

که درون گوشی ام پر از عکس و فيلم خانوادگی و دوستان و  ناراحتم از اين. ن زياد ناراحت نيستمولفيگوشی ت
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اين ھم از بيرون رفتن برای تمديد مرخصی و رفتن به . رفقايم و موارد مھمی که برای من خيلی ارزش دارند ھستم

 !دفاع از کودکان کار و خيابانجمعيت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  بھنام ابراھيم زاده،تشکر و قدردانی وبالگ نويس و فعال کارگری و کودک

  . از کادر درمانی بيمارستان محک

اين خود انسان نيست . سفانه معيار و ارزش انسان با کيف پول و حساب بانکی فرد رابطه استأدر دنيای امروز مت

در اين . کند ن میيي اھميت يا اھميت نداشتن را تعۀش است که درج اکه فی النفسه مھم است بلکه موقعيت اقتصادی

خواھم بگويم انسانيت ھنوز زنده است و انسانھای فراوانی ھستند که معيارشان حساب بانکی ديگر   کوتاه اما میۀنام

  .انسانھا نيست

تنھا فرزندم، اميد .  بار در زندان باخبر شديم فرزندم نيما سرطان خون دارد دنيا برسرم خراب شد وقتی برای اولين

نم اتو کردم چه می در ھمان لحظات فکر می! آنھم سرطان. م، و شادی لحظات سخت زندانم مريض است ازندگی

جرم دفاع از ه اع از حقيقت، بدف" جرم"بکنم؟ چطور ميتوانم جان فرزندم را نجات دھم؟ من کارگری ھستم که به 

اول درد و مشکل زندانی . جرم دفاع از حق کارگرانی که در موقعيت خودم بودند، زندانی شدمه حق کودکان، ب

گذرد، ھمسرم و تنھا فرزندنم با اين تورم و گرانی چگونه بايد زندگی را بگذرانند؟  اينست که بر خانواده اش چه می

که فرزندت به سرطان خون مبتال است ديگر قابل تحمل  اما خبر اين. اينھا درد ھر زندانی و درد عمومی است

ی دستت از ھمه جا کوتاه وقت. مين کنم؟ چکار بايد بکنمأ درمان فرزندانم را تۀال بزرگ چگونه بايد ھزينؤنيست و س

  است؟

بعد از کوتاه مدتی و وقتی اين خبر از جانب بيمارستان .  در بيمارستان محک بود که بيماری نيما را تشخيص دادند

کردم،  خنديدم، گريه می می. شود، بی اختيار اشکھايم سرازير شد به ما رسيد که نيما در اينجا مجانی مداوا می

! انسانيت زنده است! زدم زنده باد انسانيت  ما بازگشته بود، و در نھان اما فرياد میۀسه نفر ۀانگار اميد به خانواد

  .گيرند  نيمای من در بيمارستان از ما پولی نمیۀدکترھا و پرسنل بيمارستان گفتند برای معالج

.  و زنده ماندن را دادندپرسنل و کادرھای پزشکی اين بيمارستان به من و خانواده ام، به نيمای عزيزم، اميد زندگی

من ھم . خواھد پزشک شود و در اين بيمارستان ھمانند آنھا در خدمت انسانھا باشد و اميد نا اميدان شود نيما گفته می

  . از حقشان دفاع کنم. در کنار کودکان کار و خيابانی باشم.  اميد نا اميدان باشم،تالش کردم در اين دنيا

عزم من برای انجام اين وظيفه با ديدن اقدامات پرسنل .  که نان آوران خانواده ھستنداز حقوق کارگرانی دفاع کنم

. شايد اين پاسخی باشد به تمام زحماتی که اين عزيزان برای فرزندم انجام دادند. بيمارستان محک جزم تر شده است

 .آنھا اميد نيما و ھزاران کودکی ھستند که از وضعيت مالی خوبی برخوردار نيستند

شماھا . ورم آبه پاس احترام به کادر درمانی بيمارستان محک، من در مقابل اين انسانھای بزرگ سر تعظيم فرود می

 .نقطه ھای روشنی در اين دنيای تاريک ھستيد

   با احترام،

  .بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و مدافع کودکان کار و خيابان

   دفاع از بھنام ابراھيم زادهۀکميت

  ١٣٩٢ ]اسد[مردادپنجم 
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  : دفاع از بھنام ابراھيم زادهۀشماره تلفن سخنگوی کميت

  ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢محمود صالحی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ١١٦اطالعيه شماره 

  

  بھنام ابراھيم زاده 

   کارگریۀ شناخته شدۀچھر

  به مرخصی چھار روزه آمد

  تير١٩کارگری زندانی ، امروز دۀ ع از بھنام ابراھيم زاده فعال شناخته شبنا بر خبر منتشر شده از سوی کميته دفا

 .خاطر وضع وخيم فرزندش نيما که به بيماری سرطان مبتالست به مرخصی چھار روزه آمده  ب]سرطان[

ست  آشکار برای او و پسرش نيما و ھمسرش زبيده حاجی زاده اۀ نگاھداشتن بھنام ابراھيم زاده در زندان يک شکنج

و اين  زير فشار اعتراضات و ھمبستگی جھانی کارگری است که جمھوری اسالمی ناگزير است به اين مرخصی 

به کارزار خود در ھمبستگی با .  از زندان آزاد و کنار فرزند بيمارش و ھمسر خود  بماندبھنام بايد فوراً .  ھا تن دھد

نگذاريم بھنام را به زندان . نی و زندانيان سياسی ادامه دھيم کارگران زنداۀ او و ھمۀبھنام ابراھيم زاده و خانواد

 . نيما ابراھيم زاده به وجود پدرش در کنار خود نياز دارد. بازگردانند

  کمپين برای آزادی کارگران زندانی

  ١٣٩٢ ]سرطان[ تير١٩ 

  ٢٠١٣ جوالی ١٠ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  يدندر گوتنبرگ سو!  زاده باشکمپين صدای بھنام ابراھيم

 زندانی سياسی در بند در زندان اوين ، فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان، ساله٣٤ ،)اسعد(بھنام ابراھيم زاده 

  .است

  .علت ابتال به بيماری سرطان در بيمارستان محک تھران بستری استه  نيما ابراھيم زاده ب، اوۀ فرزند دوازده سال

 در ،سيزده ماه بعد. جرم شرکت در مراسم  اول ماه مه دستگير و پس از مدتی آزاد شده  ب١٣٨٨ه  او در اول ماه م

 سينه اش ۀطوری که قفسه  ب،شدت کتک زده شده  تھران دستگير و بۀ در پارک الل١٣٨٩ ]جوزا[ خرداد ماه٢٢

ترين شکنجه ھای روحی چھار ماه تحت شديد.  اوين منتقل شد٢٠٩شکست و با وضعيت وخيم جسمی به بند مخوف 

 جالدان اوين از او می.  پای چپ و گوش چپ او دچار آسيبھای جدی گرديد، سينهۀقفس. و جسمی قرار گرفت

  . در مصاحبه تلويزيونی عليه خودش اعتراف کند،خواستند

 ً پس . ذا زد دست به اعتصاب غ، بازجويان و شکنجه گرانۀ نپذيرفت و در اعتراض به رفتارھای وحشيان بھنام مطلقا

او در اين مدت از حق مالقات و تماس .  زندان اوين منتقل کردند٣٥٠ او را به بند ،از پانزده روز اعتصاب غذا

  . ھمسر و فرزندش محروم بود،تلفنی با خانواده
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 بدون امکان دفاع از ،وی پس از ماھھا بالتکليفی در دادگاھی به رياست قاضی صلواتی معروف به قاضی مرگ

 به جرم واھی فعاليت عليه امنيت ،کل خود را داشته باشدؤ مۀکه وکيل مدافعش امکان دفاع از پروند دون اينخود و ب

  . سال زندان و ده سال تبعيد و محروميت دائم از ھر نوع فعاليت اجتماعی محکوم گرديد٢٠ به ،کشور

ديگری ارجاع گرديد و حکم او به پنج  ۀ پرونده به شعب، اعتراضات بين المللی و شکايت به مجامع حقوقیۀدر نتيج

  .اين حکم قطعی نشد و او بدون حکم قطعی به زندان بازگردانده شد. سال حبس کاھش داده شد

ً ، ھمسر و فرزندش، بھنامۀ در اين مدت خانواد برای ھربار .  تحت آزار و فشارھای امنيتی قرار داشتند مداوما

  . داشتند  دقيقه مالقات کابينی با او می٢٥ فقط ، بايد طی دوازده ساعت سفر به تھران،مالقات

 .  وی به سرطان مبتال و در بيمارستان محک بستری گرديدۀ نيما پسر دوازده سال، در اين حين

 مرخصی کوتاه مدت ۀ ميليون تومانی اجاز٢٠٠ ۀسرانجام با وثيق. بھنام در وضعيت فوق العاده دشواری قرار گرفت

  . چند روزی کنار فرزند بيمار و بستری اش باشدبه او داده شد تا بتواند

ولين زندان با تمديد مرخصی اش موافقت نکردند و او مجددا به زندان ؤمس. مرخصی کوتاه مدت نيما به اتمام رسيد

  : گفتئی در پيامی ويديو،بھنام ابراھيم زاده در راه بازگشت به زندان. بازگردانده شد

که جرمی مرتکب   بدون اين، به زندانی که ساللھا پشت ميله ھای آن،گردم میرغم ميل خودم به زندان بر علی "

 دفاع از ھم بندانی بوده است که ھم سرنوشت ،جرمم! جرمم دفاع از حرمت انسانھا و انسانيت بوده است! شده باشم

ی بوده است که در جرم من دفاع از کودکان. کارگرانی که ماھھا دستمزد ناچيزشان پرداخت نشده است. من بوده اند

خواھند زندگی انسانی داشته  جرم من دفاع از زنانی بوده است که می. گوشه و کنار شھرھا سقفی بر سر نداشته اند

بايد سالھا پشت ميله ھای زندان مورد .  سنگينی پرداخت کنمۀمن بايد برای جرمی که مرتکب نشده ام ھزين. باشند

بايد نيمای عزيزم که درگير بيماری لعنتی .  احق است که به زندان برگردماين خيلی ن! اذيت و آزار قرار بگيرم

 ٢٤ ھم مادری کرده و ھم ، ھم پدری کرده،ئیھمسر عزيزم که چند سال است به تنھا. سرطان است را تنھا بگذارم

  .ساعته مراقبت از فرزندمان که در بيمارستان بستری است را انجام داده را ھم مجددا تنھا بگذارم

در اين سالھا مورد محبت و .  مرا تنھا نگذارندۀخواھم که من و خانواد  وجدانھای آگاه و بيدار میۀ من از ھم

  .مھربانی انسانھای زيادی در سراسر دنيا قرار گرفته ايم

انواده  دفاع از کارگران بايد منجر به زندان و سلب آزادی و آزار خ،آيا دفاع از خود: ال من از جھانيان اين استؤ س

  . . ."؟ من دلتنگ ھمسرم و فرزندم نيما ھستم!ام بشود

  

  . کمپين دفاع از نيما و بھنام ابراھيم زاده در گوتنبرگ

   ،برگزار کننده نھاد کودکان مقدمند

  ١٠٦ شماره ،نشريه کودکان مقدمند

 

 


