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تاریخ انتشار: ٢١ آبان ١٣٩٠, ساعت ۵٩:٠

اعزام بھ مرخصی رامین پرچمی، ممنوع الخروجی ساسان بھمن آبادی،
احضار علی نجاتی برای اجرای حکم

جـــرس: با گذشت نه ماه از بازداشت رامین پرچمی، زندانی

سیاسی و ھنرمند حامی جنبش سبز، وی نھایتا با موافقت

مسئوالن، از زندان الھیجان به مرخصی آمد.

به گزارش ارگان خبری فعاالن حقوق بشر در ایران، رامین

پرچمی، ھنرمند سر شناس سینما و تلویزیون که در پی

تجمعات مردمی ٢۵ بھمن ماه سال گذشته در تھران

بازداشت شده بود، تا روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه به مرخصی آمده است.

خانوادٔه این زندانی سیاسی پیشتر در مصاحبه با رسانه ھا تاکید کرده بودند که بارھا با درخواست اخذ مرخصی آنان از سوی

مسئوالن مخالفت شده است.

وی که از سوی دادگاه انقالب تھران به یک سال حبس تعزیری محکوم و در بند ٣۵٠ زندان اوین محبوس بود، در شھریورماه

سال جاری برای گذراندن دوران باقی ماندٔه حبسش، از این زندان به زندان الھیجان منتقل شد.

رامین پرچمی ٣٨ ساله، در فیلم ھایی چون ضیافت و اعتراض ساختٔه مسعود کیمیایی، میھماِن مامان ساختٔه داریوش

مھرجویی و سریال ھای در پناه تو، ھمسایه ھا و زیر آسمان شھر ٣ ایفای نقش کرده بود.

وی ھم چنین تا چندی پیش سردبیر ماھنامٔه فرھنگی ھنری نقش آفرینان، به مدیر مسئولی شکوه جیرودی بود.

ھمزمان منابع خبری گزارش داده اند که بامداد دوشنبه ١۶ آبان ماه ١٣٩٠ گذرنامه مھندس ساسان بھمن آبادی، عضو جوان

حزب پان ایرانیست، از سوی نھاد ریاست جمھوری مستقر در فرودگاه بین المللی تھران ضبط شد.

به گزارش تارنمای حزب پان ایرانیست، مھندس ساسان بھمن آبادی که از سوی گروه نقاشی دانشگاه ھنرھای کاربردی وین

به اتریش دعوت شده بود، پس از دریافت روادید از سفارت اتریش، رھسپار وین بود که بدون ھیچ دلیل و اطالع قبلی، در

فرودگاه بین المللی تھران از سفر ایشان جلوگیری شد.

این در حالی بود که نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، پس از بررسی گذرنامه و کارت پرواز، بدون ھیچ مشکلی در گذرنامه

ایشان مھر خروج زده بود و ایشان قانوناً ھیچ مسأله ای برای این سفر ھنری نداشت، اما نھاد ریاست جمھوری مستقر در

فرودگاه بدون ھیچ توضیحی، با ضبط گذرنامه، از سفر ایشان ممانعت به عمل آورد.

ساسان بھمن آبادی پیش از این دو بار، در تاریخ ۶ دی ماه ١٣٨٨ (عاشورا) و ھمچنین ٢٠ اردیبھشت ١٣٨٩ بازداشت شده بود

که در نوبت اول با قرار کفالت و در نوبت دوم با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی، و در ھر دو نوبت بدون صدور حکم ممنوع

الخروجی در آزادی به سر می برد.

اداره گذرنامه دلیل ممانعت از خروج ایشان را صدور حکم تازه ای از سوی دادسرای عمومی و انقالب تھران – شعبه شھید

مقدس اوین اعالم نموده، ولی این شعبه تا کنون دلیلی برای صدور چنین حکمی عنوان نکرده و حتی از مراجعه حضوری

ایشان و اعتراض قانونی به حکم صادره جلوگیری نموده است.

تارنمای ھرانا به نقل از منابع کارگری اعالم کرده اند که علی نجاتی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه

برای گذراندن حکم یک سال حبس خود احضار شده است.

بر اساس گزارش منابع کارگری، احضار این عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران ھفت تپه با تھدید تلفنی وثیقه گذار وی ھمراه

بوده است. علی نجاتی در حالی که به یک سال حبس محکوم شده است که یک دادگاه دیگر او را از ھمین اتھام تبرئه کرده

است.

دادگاه در حالی او را برای اجرای حکم احضار کرده است که این فعال کارگری، در وضعیت جسمی مناسبی نیست. وی به

تازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است و به تایید پزشک ھای معالج، او باید کامال تحت مراقبت ھای پزشکی

باشد.

 

مطالب مرتبط

نظرسنجی

برگزیده ھا

آزادی موقت سامان آریامن، فعال سیاسی از زندان اھواز

تفھیم اتھام پنج فعال سیاسی در شاھین شھر اصفھان

انتقال سامان آریامن از اعضای حزب پان ایرانیست، به
زندان کارون اھواز

بازداشت سامان آریامن از اعضای حزب پان ایرانیست در
اھواز

انتقال رامین پرچمی به زندان الھیجان
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رھبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

مردم از اجرای عدالت در ایران ناامید ھستند

ھیچ حکومتی جز با اتکاء به رأی مردم دارای ارزش و
اعتبار نیست

دادگاھھا نمایشی است، رئیس اطالعات ھر حکمی
بخواھد صادر می کند

آزادگان ایران  در تدبیر گسترش جنبش اعتراضی و آزادی
رھبران در حصر باشنَد

بانک مرکزی ایران دالر را تک نرخی کرد

پرونده امین زاده در دست سپاه است، مسئولین قضایی
پاسخگو نیستند

وضعیت وخیم جسمانی مھدی خزعلی در ھفدھمین روز
اعتصاب غذا

اصغر فرھادی: موفقیت اسکار فقط برای من نخواھد بود

گزارش ساالنه وضعیت آزادی مطبوعات در جھان

صدور حکم اعدام_

آثار سیاست اقتصادی جدید دولت در تک نرخی کردن ارز را
(Poll Closed) چگونھ ارزیابی می کنید؟

باعث ثبات بازار می شود (votes 200)  4.91% 

تاثیر چندانی ندارد (votes 631)  15.5% 

ریشه مشکل جای دیگر است
(votes 3,164)  77.74% 

ھیچکدام (votes 75)  1.84% 

Total Votes: 4,070
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