
 

 

 جعفر پناهی

 

جعفر پناهی فیلم ساز و برنده جایزه بین المللی از ایران است که نمی تواند 

 .سال فیلم بسازد ۲۰تا 

 

یکی از حمایت کنندگان صریح اپوزیسیون ایرانی و منتقد رئیس جمهور 

" وری اسالمیتبلیغ علیه جمه"پیشین آقای احمدی نژاد می باشد، او به دلیل 

سال زندان محکوم شده است که هنوز هم این حکم به اجرا در نیامده  ۶به 

آقای . او در زندان نیست ولی هر زمانی می تواند به زندان برده شود: است

دستگیر شد چون یک فیلم پنهانی درباره قیام شکست  ۲۰۱۰پناهی در سال 

ماه و به دنبال  ۳از اگر چه بعد . در ایران ساخت ۲۰۰۹خورده جنبش سبز 

اعتراضات بین المللی و اعتصاب غذا آزاد شد، دوباره به زندان محکوم 

 .شد، از ساختن فیلم و خروج از کشور و گفتگو با رسانه ها نیز محروم شد

 

از ایران بازدید کردند گفت  ۲۰۱۳او به هیئت پارلمان اروپا که در سال 

گرفته شده است و حکم  شهادت او و وکیل وی در طی محاکمه نادیده

او به هیئت گفت که مسائل حقوق بشر . صادره از قبل تعیین شده بود

فراموش شده اند چون جهان توجه خود را به توافق هسته ای با ایران 

معطوف کرده است و بیان کرد زمانی که تحریم ها برداشته شدند، سرکوب 

پذیری رهبری جدید  ها در ایران افزایش می یابد آقای پناهی گفت انعطاف

 .ایران تنها به امور خارجه و نه امور داخلی معطوف شده است و مطبوعات، زندانیان و زندگی فرهنگی تحت فشار است

 

و علیرغم ممنوعیت او، پناهی گفت که او احساس می کند که فقط از یک زندان  ۲۰۱۴در یک مصاحبه رسانه ای در سال 

 .بزرگتر فرستاده شده است زمانی که نتواند کار کندکوچک به یک زندان 

 

را در ( این فیلم نیست) This is Not a Filmاو فیلم  ۲۰۱۱در سال . او سه بار تحریم خود درباره فیلم سازی را زیر پا گذاشت

و منتظر زندانی  خانه خود در تهران فیلمبرداری کرد، در حالیکه پشت میز آشپزخانه نشسته و با وکیل خود صحبت می کند

برگشت که فیلمنامه آن درباره زندگی یک مرد تنها با ( پرده بسته) Closed Curtainاو با فیلم  ۲۰۱۴۴در سال . شدن است

، آقای پناهی ستاره فیلم برنده جایزه خود بنام ۲۰۱۵در سال . سگش در خانه ای رو به دریاست که پرده های آن کشیده شده است

Taxi (تاکسی ) که نقش یک راننده را دارد که زمان رانندگی در خیابان های تهران با مسافرین از جمله نسرین ستوده که او بود

فیلم های آقای پناهی به داشتن دیدگاهی مردم گرایانه و واقع بینانه از زندگی . هم برنده همین جایزه بوده است صحبت می کند

 .معروف هستند

 

او بر علیه سانسور در . داند ولی خود را فردی می داند که می خواهد بی عدالتی را فاش کند پناهی خود را یک فرد سیاسی نمی

ایران سخن گفته است و رئیس جمهور آقای روحانی را به دلیل عدم تحقق وعده های خود در زمان انتخابات مورد انتقاد قرار 

 . ادن به مجازات اعدام در ایران راه اندازی کرده استرا با هدف پایان د( قدم به قدم) Step by Stepداده است و کمپین 

 


