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إخالء سبيل بهروز غوبادي:

أُخلي سبيل بهروز غوبادي شقيق المخرج السينمائي اإليراني المعروف عالمياً ،بهمن غوبادي ،وذلك في أعقاب حملة شهدت مشاركة
مجموعة من مشاهير المخرجين والممثلين السينمائيين من هوليوود وغيرهم من منتجي األفالم المستقلين.

أُخلي سبيل بهروز غوبادي في  22يناير /كانون الثاني الماضي ،وذلك على إثر تحركات قام بها أعضاء في منظمة العفو الدولية من جميع أنحاء العالم ،وحملة من
فرع المنظمة في الواليات المتحدة حرصت على إشراك ٍ
عدد من أبرز مخرجي وممثلي ومنتجي األفالم في هوليوود من خالل حضهم على التحرك واالنضمام إلى
الحملة بالتوقيع على العرائض التي تتطالب باإلفراج عنه.
ولقد اعتُقل بهروز في وقت مبكر من يوم  4نوفمبر /تشرين الثاني  2012على أيدي عناصر ُيعتقد أنهم من موظفي و ازرة االستخبارات اإليرانية ،وجرى احتجازه
بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم إلى أن تم اإلفراج عنه الشهر ال ماضي .ويظهر أن بهروز قد خضع لالستجواب على خلفية تتعلق بأنشطة مزعومة
قام بها ضد األمن القومي ،بيد أن عائلته ما انفكت تصر على براءة ابنها ،وعدم وجود أي صالت تربطه بأية جماعات سياسية ،ناهيك عن التأكيد على عدم انخراطه
في أية أنشطة سياسية.
ويذكر أن بهروز هو الشقيق األصغر لمخرج األفالم اإليراني المعروف عالمياً ،بهمن غوبادي ،والذي ُيشتهر بطرحه الصريح للمواضيع ،ويعيش في المنفى حالياً.
ُ
ولقد أخرج بهروز ثالثة أفالم قصيرة بعنوان "ذلك الرجل" ،و"الصيد" ،و"هؤالء الشعبان" ،وعمل كمنتج تنفيذي ،ومدير لالنتاج في ستة من األفالم التي أخرجها شقيقه
بهمن.
وال حاجة للقيام بالمزيد من التحركات بهذا الخصوص اآلن من خالل شبكة التحركات العاجلة .ونجزي جزيل الشكر لكل من ساهم بإرسال المناشدات.
وهذا هو التحديث األول الذي ُيدخل على التحرك العاجل رقم  .12/339ولمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الرابط اإللكتروني التالي:
.http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/069/2012/en
االسماء :بهروز ،وبهمن غوبادي
الجنس :كالهما من الذكور
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