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|ارتباط با ما

شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را
کلیک کنید.

 

» اعالم حکم دادگاه تجدیدنظر: جعفر پناھی 6 سال حبس، محمد رسول اف: یک سال حبس

شنبه, ٢٣ مھر, ١٣٩٠

چکیده : دادگاه تجديدنظر استان تھران پس از رسیدگي نھايي به پرونده متھمان حكم جعفر پناھي را
تأيید كرد، اما محكومیت محمد رسول اف از شش سال به يك سال حبس كاھش يافت.

 

روزنامه دولتی ایران از تایید محکومیت حبس جعفر پناھی و کاھش محکومیت محمد رسول اف در
مرحله تجدیدنظر خبر داد.

به نوشته این روزنامه، دادگاه تجديدنظر استان تھران پس از رسیدگي نھايي به پرونده متھمان حكم
[شش سال حبس] جعفر پناھي را تأيید كرد، اما محكومیت محمد رسول اف از شش سال به يك

سال حبس كاھش يافت.

این روزنامه ھمچنین اتھام این دو کارگردان را “اقدام علیه امنیت كشور و فعالیت تبلیغي علیه نظام” از
طریق “ساخت فیلمي به نام «فردا»، سیاه نمايي و منفي بافي درباره اوضاع اجتماعي، فرھنگي
جامعه اسالمي و ھمراھي با فتنه گران اغتشاشات بعد از انتخابات دھمین دوره رياست جمھوري ”
ذکر کرده و از محاکمه آنھا “در شعبه 26 دادگاه انقالب تھران به رياست قاضي میرعباسي” (که

صحیح اش پیرعباسی است!) خبر داده است.

روزنامه رسمی دولت احمدی نژاد در عین حال خبر داده که پناھي عالوه بر شش سال حبش، به “20
سال محرومیت از ساخت و كارگرداني ھر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و ھر نوع مصاحبه با رسانه ھاي
نوشتاري و شنیداري و ديداري داخلي و خارجي و خروج از كشور جز براي سفر حج و يا درمان ضروري

با توديع وثیقه” نیز محکوم شده است.

خانواده جعفر پناھی روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه اعالم کردند که حکم حدود دو ھفته
پیش صادر شده، و فریده غیرت، وکیل جعفر پناھی، نیز گفته است که تأییدیه این حکم ھنوز به او

ابالغ نشده است.

پناھی و رسول اف شامگاه دھم اسفندماه سال ٨٨ پس از یورش نیروھای امنیتی به منزل پناھی به
ھمراه ھمسر، دختر و ١٢ نفر از مھمانانش بازداشت شدند. ھمراھان آقای پناھی پس از چندی آزاد
شدند. رسول اف نیز در تاریخ ٢٧ اسفندماه از زندان آزاد شد. اما پناھی تا چھارم خرداد ١٣٨٩ که برای

او قرار وثیقٔه ٢٠٠ میلیون تومانی صادر شد، در بازداشت بود.

بازداشت و صدور حکم حبس برای این دو ھنرمند، اعتراضات گسترده ی داخلی و بین المللی را در پی
داشته است و ھنرمندانی از کشورھای مختلف در جشنواره ھایی نظیر کن، ونیز، برلین و سارایوو به

انتقاد از این حکم پرداخته اند.

https://feeds.feedburner.com/kaleme/rss/
http://www.kaleme.com/
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7?theme=fast
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87?theme=fast
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1?theme=fast
http://www.kaleme.com/
https://kaleme.com/1390/07/23/klm-76847/?theme=new

