صدای بھنام باش تا صداﯾش خاموش نشود

نيما ابراھيم زاده فرزند کارگر زندانی دربند بھنام ابراھيم زاده در بيمارستان محک
کودکان بستری شده است نيما تنھا فرزند بھنام ابراھيم زاده در دھم دﯾماه سال
جاری به طور ناگھانی بدون حضور پدر در بيمارستان محک بستری شد طبق
اظھارات پزشکان نيما در وضعيت وخيمی بسر می برد واحتياج مبرم به رسيدگی
پزشکی دارد خانواده اﯾن فعال سياسی وکارگر زندانی احتياج به حماﯾت دارند با
تمام قوا به ﯾاری اﯾن کارگر زندانی بشتابيم بھنام ابراھيم زاده به جرم آشکار کردن
بی عدالتی ھا دفاع از کودکان وکارگران در روز بيست ودوم خرداد ھشتادو نه در
تھران توسط نيروھای لباس شخصی دستگير و به زندان اوﯾن انتقال و متعاقب ان
به بند وزارت اطال عات سلولھای انفرادی انتقال داده شدوی چھار ماه در سلولھای
انفرادی وزارت اطالعات تحت شدﯾدترﯾن بازجوﯾی ھا گذراند که بعد ھا در ﯾک
دادگاھی مضحک وچند دقيقه ای به بيست سال محکوم گردﯾد که در نھاﯾت در
دادگاھی مجدد به پنج سال حبس تعزﯾری ومحروم از فعاليت محکوم گردﯾد وی در
حال حاضر از ناراحتی ھای ارتروز گردن و گوش سمت چپ رنج ميبرد.اﯾن کارگر
زندانی در تمام دوران محکوميت محروم از حق مالقات ھای حضوری ومرخصی بوده
است.
وی ھيچگاه حتی در داخل زندان دست از فعاليت بر نداشت وبه فعاليت ھای خود
ادامه ميداد وی بارھا در دفاع از کودکان وکارگران وزنان و ...از داخل زندان بيانيه

ومطلب ودلنوشته ارسال کرده است  ،تھدﯾد و فشار مقامات قضای وامنيتی وی را
در دفاع از کارگران وکودکان وزنان راسخ تر کرده است ،بھنام بارھا به ھمراه دﯾگر
زندانيان از جمله فرﯾبرز رﯾئس دانا  ،رضا شھابی و...مطالب انتقادی وکوبنده نوشته
ودر ساﯾتھای خبری منتشر کرده است ،نامه ھای انتقادی وسرگشاده وافشای
شکنجه ونقض حقوق بشر ،نامه به گزارشگر وﯾژه سازمان ملل احمد شھيد در امور
اﯾران ،نامه در مورد وضعيت وخامت بار ومعيشت اقتصادی مردم ،گرانی وتورم ودھھا
مورد دﯾگر بخشی از کارنامه درخشان مبارزاتی اﯾن وبالگ نوﯾس وفعال کارگری
وکودک است ،که تا اﯾن لحظه ازپای ننشسته وادامه داشته.اﯾن زندانی سياسی
وفعال کارگری دربند کسی که ھيچگاه در دفاع از معيشت وکرامت توده مردم به
ستوه آمده زنان وکارگران وکودکان ازپای ننشسته و ھمواره شاھد مبارزات بی امان
وی بوده اﯾم ،امروز تنھا فرزندش در بستر بيماری است ونياز به حماﯾت ما مردم دارد
باﯾد با ھر وسيله ممکن اﯾن کارگر زندانی را مورد حماﯾت قرار داد.
http://khabarebrahimi.blogfa.com/
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