
لغو پروانه فیلم فرهادی به دلیل انتقاد   
*مجوز ساخت فیلم "جدایی نادر از سیمین" با دستور مستقیم سیدعلیرضا سجاد پور 

مدیر کل اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه ای لغو شده  است. به نوشته جهان 
نیوز، "اظهارات ساختار شکنانه اصغر فرهادی در جشن خانه سینما از دالیل اصلی لغو 

این پروانه ساخت بوده است." فرهادی در جشن مذکور گفته بود: »ای کاش! سال آینده 
ایران، مثل امروز نباشه، ای کاش! سال آینده ایران شرایطی داشته باشه که »گلشیفته 
فراهانی«، »امیر نادری« و »محسن مخملباف« به راحتی به وطن بازگردند، ای کاش! 
سال آینده »جعفر پناهی« بتوونه فیلم بسازه و ای کاش سال آینده هیچ چیز مثل این 

سالها نباشه«.
یادآور می شود اصغر فرهادی کارنامه درخشانی از فیلم های با مضمون  اجتماعی مانند 

درباره ی الی و چهارشنبه سوری دارد.

Email : info@kaleme.com    .مردم رسانه ندارند . با تکثیر روزنامه کلمه، اخبار را به کسانی که به اخبار واقعی دسترسی ندارند،  برسانید      
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آغاز هفته دفاع مقدس با 

بی حرمتی به خانواده های شهیدان »باکری« و »همت«

و  شد  بازداشت  باکری،  شهید  فرزند  باکری،  احسان  مقدس،  دفاع  حماسه  سالروز  در 
گرفتند. قرار  شخصی  لباس  نیروهای  هجوم  مورد  نیز  همت  و  باکری  شهیدان  خانواده 

نیروهای  توسط  دیروز  صبح  که  همت  و  باکری  شهیدان  خانواده  کلمه،  خبرنگار  گزارش  به 
امنیتی از حضور در منزل میرحسین موسوی منع شده بودند، در یک تماس تلفنی با مهدی 
تهاجم  با  داشتند،  را  وی  منزل  به  مراجعه  قصد  وقتی  اما  شدند،  دعوت  وی  منزل  به  کروبی 
گرفتند. قرار  حمله  مورد  آور  اشک  گاز  اسپری  با  و  شدند  روبه رو  شخصی  لباس  نیروهای 

دختر شهید باکری با بیان اینکه ماموران لباس شخصی مادرش )همسر شهید باکری( را به شدت کتک 
زده اند، از سوختن نصف صورت همسر شهید باکری بر اثر پاشیدن گاز فلفل خبر داد. وی همچنین 
با اشاره به تهدید فاطمه امیرانی، همسر شهید حمید باکری، با سالح گرم، از ضرب و شتم شدید وی 
توسط ماموران لباس شخصی خبر داد و گفت: نصف صورت مادرم بر اثر پاشیدن گاز فلفل سوخته است.

آسیه  باکری گفت:   ابتدا ما آقای کروبی را دعوت کرده بودیم، اما کمی بعد ایشان تماس گرفت و گفت نمی گذارند 
من بیایم و زنگ زده و گفته اند که اگر بخواهی از خانه بیرون بروی، بسیجی ها را دم در خانه ات می ریزیم!

منزل  به  کروبی  آقای  با  دیدار  برای  گرفت  تصمیم  را شنید،  موضوع  این  که  مادرم  افزود:  وی 
شدند. ورودمان  مانع  و  گرفتند  را  ما  جلوی  ماموران  ایشان،  منزل  جلوی  اما  برویم.  وی 

یکی از آنها مادرم را تهدید کرد و گفت: اسلحه را روی شقیقه ات می گذارم و راحتت می کنم. 
احسان هم به شدت عصبانی شد و وقتی یه سمت آنها رفت که اعتراض کند، آنها هم او را بردند.

دو  این  خانواده  مالقات  از  ماموران  ممانعت  خصوص  در  همچنین  باکری  شهید  دختر 
موسوی  مهندس  با  مالقات  برای  وقتی  گفت:  نیز  موسوی  میرحسین  با  مقدس  دفاع  شهید 
حتی  و  گرفتند  را  ما  جلوی  امنیتی  نیروهای  کنیم،  مراجعه  ایشان  منزل  به  می خواستیم 
ندادند. ورود  اجازه  ما  به  آنها  هستند،  ما  مهمان  اینها  که  گفت  موسوی  آقای  محافظ  وقتی 

محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی، صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی 
را از اساس انکار کرد. او ابتدا از مخالفت دولت خود با مجازات و تنبیه حتی یک نفر سخن گفت و موضوع 

استقالل قوه قضاییه را به میان کشید، اما وقتی خبرنگار بر سؤال خود اصرار کرد، اصل موضوع را انکار کرد! 
انکار عجیب حکم سنگسار سکینه محمدی از سوی احمدی نژاد، باعث شد که دیروز )سه شنبه( تصویر حکم 
قضایی مذکور و رسید ثبت آن در دبیرخانه دیوان عالی کشور در سایت های اینترنتی منتشر شود. حال باید 

دید احمدی نژاد آیا باز هم حاضر به اصرار بر نظر خود خواهد شد یا از جواب صریح به سؤال در این باره طفره 
خواهد رفت.

وی همچنین در مصاحبه با سی ان ان در پاسخ به سوالی در مورد دستگیری های بعد از انتخابات ادعا کرد 
که در ایران هیچ کس به خاطر تظاهرات بازداشت نشده و زندان نرفته است! رئیس دولت دهم در حالی این 
دروغ بزرگ را بر زبان آورد که نه تنها در یک سال اخیر هزاران تظاهرکننده در ایران بازداشت شده اند، بلکه 

برخالف اصل ۲۷ قانون اساسی برای بسیاری از آنها نیز حکم زندان صادر شده است. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا می تواند از نفوذ خود برای آزادی دو تبعه آمریکایی دیگر استفاده کند، گفت: من برای آزادی 

خانم سارا شورد توصیه کردم که با لطف، محبت و نگاه مهربانانه پرونده ایشان در دستگاه قضایی بررسی شود. 
دستگاه قضایی در ایران مستقل  است و قاضی است که باید تصمیم گیری کند؛ چراکه تصمیم گیری در این 

ارتباط در اختیار قاضی است.

احمدی نژاد: هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد

مادر هنگامه  شهیدی، روزنامه نگار دربند، با بیان این که دخترش سالم به زندان رفته اما در حال حاضر از 
بیماری های مختلف رنج می برد و ادامه وضعیت موجود برای وی خطر جدی دارد، نسبت به تعیین وثیقه600 
میلیونی برای دخترش که حتی بیشتر از وثیقه زندانی آمریکایی است گالیه کرد و این تبعیض را نامناسب دانست.

مادر هنگامه شهیدی :  احمدی نژاد  به جای مانور جهانی برای سارا شورد ، 
به  بچه های  این مملکت کمک کند

بنی االسالم علی الکلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

دختر شهید باکری با بیان اینکه ماموران لباس شخصی مادرش )همسر شهید باکری( را به شدت کتک زده اند، از سوختن نصف صورت 
همسر شهید باکری بر اثر پاشیدن گاز فلفل خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: مادر من و همسر شهید همت هم به عنوان اعتراض، در راه بازگشت 
می زدند.  فریاد  را  دیکتاتور”  بر  “مرگ  و  میرحسین”  حسین  “یا  شعارهای  خیابان  در 
الزم به ذکر است که چند روز پیش همسر شهید باکری در نامه ای سرگشاده به عزیز جعفری 
فرمانده سپاه وی و برخی از همکارانش را به خیانت به خون شهدا متهم کرده بود و به آنها هشدار داده 
بود که از آرمانهای انقالب فاصله گرفته اند و به دنبال قدرت اندوزی و ستم کردن به مردم رفته اند.

سعید صفوی عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی ایران اسالمی ضمن ننگین خواندن حمله صورت 
گرفته به خانواده های شهیدان باکری و همت خاطر نشان ساخت: به گمان خام تازه به دوران رسیده ها و 
مدعیان توخالی ارزش های اسالم و انقالب، می توان جلوی خواست عمومی ملت را گرفت؛ غافل از اینکه 

حتی تحمل فرزندان این مرز و بوم را ندارند و هر روز بر کارنامه غیر اخالقی و غیر انسانی خود برگی تازه می 
افزایند. وی تصریح کرد: آقایان در روز روشن با خانواده های سرداران رشید و شهدایمان این چنین می کنند، 

و ادعای آزادی در ایران را در آن سوی مرزها برای جهانیان سر می دهند. 

در آن سوی مرزها ادعای آزادی می کنند، 
اما اینجا خانواده شهدا را هم تحمل نمی کنند

زهرا رهنورد ، نویسنده و استاد دانشگاه در ادامه دیدارهای خود با خانواده شهدا و 
همچنین زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات همزمان با نزدیک شدن به روز خاک 

سپاری یکی از شهدای جنبش سبز به دیدار خانواده او رفت .
به گزارش خبرنگار کلمه، او به همراه جمعی از زنان اصالح طلب در منزل شهید علی 

حسن پور حاضر شدند و با خانواده این شهید اظهار همدردی کرد.شهید حسن پور روز 
۵ مهرماه سال گذشته به خاک سپرده شد.

هرچند شهید علی حسن پور در روز ۲۵ خرداد ماه ،روز راه پیمایی میلیونی مردم از 
میدان امام حسین به میدان آزادی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود اما ۱0۵ روز بعد 

جسد وی را به خانواده اش تحویل دادند .
همسر شهید حسن پور در این دیدار از روزهای سختی که پشت سر گذاشته برای زهرا 

رهنورد سخن می گوید :»روز ۲۵ خرداد وقتی دیدم همسرم به خانه بازنگشت بسیار 
نگران و هراسان شدم . اینکه در آن روزها چه بر من گذشت ، نمی توانم توصیف کنم تا 
اینکه در روز چهارشنبه همان ماه در سایت های خبری عکسی را دیدم که مجروحی را 
در خیابان آزادی با سر و روی خونین نشان می داد که شبیه همسرم بود ، این زخمی 

نزدیکی پایگاه بسیج در حوالی میدان آزادی نقش بر زمین شده بود . خیلی زود پی گیر 
شدم . اما هیچ کس جواب صریح و روشنی به ما نمی داد .«

بازخوانی روایت شهادت حسن پور 
در دیدار رهنورد با خانواده این شهید

کنار  در  بلکه  نمی گرفت،  قرار  ملت  مقابل  در  می  خواست  امام  که  بسیجی 
و  کند  عمل  جناح ها  از  فراتر  که  بسیجی  بود؛  آنان  پشت سر  و  مردم 
مردم  دوستی  از  که  بسیجی  بگیرد؛  بر  در  را  اقشار  همه  بلندش  بازوان 
باشد مردم  یگانگی  و  محبت  و  رفاقت  دنبال  به  که  بسیجی  ببرد؛  لذت 

از بیانیه شماره 15 میرحسین موسوی 


