
اخبار کوتاه 
* یک شهروند که سال گذشته به عنوان جاسوس و عامل تحریک مردم به اعتراض معرفی شده و 
به اعتراف در برابر چشم میلیونها نفر واداشته شده بود، خوشبختانه در دادگاه تبرئه شد. رسانه های 
راست گرا و صدا و سیما هم ترجیح دادند به جای توضیح درباره پوچ بودن اتهام زنی های یک ساله 
خود به جنبش سبز مردم ایران و بی آبرو کردن یک هموطن، این موضوع را در سکوت برگزار کنند.

* بازار طالفروشان اردبیل در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده از پانزده روز قبل در 
اعتصاب به سر می برد. 

* در ادامه کشمکشهای هنرمندان سینماگر و دولت، یک سایت حامی دولت هنرمندان حامی 
"خانۀ سینما" را "سربازان جنگ نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذی" خواند و آنان را به 

محدودیت در فعالیتهای آتی تهدید کرد.
* صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال دوهزار و هشت یک درصد و در سال 
دوهزار و نه، ۱.۱ درصد ارزیابی می کند و می افزاید که این نرخ رشد در سال جاری میالدی به ۱.۶ درصد 
می رسد. نرخ رشد ۱.۶ درصدی ایران در مقایسه با نرخ رشد ۴.۸ درصدی دنیا، بسیار پایین است.

* زهرا رهنورد در دیدار با خانوادۀ شهیدان باکری و همت، گفت :حق طلبی و استقامت 
خانواده های باکری و همت موجب عصبانیت اقتدارگرایان شده و به همین دلیل چنین 
دهند. می  انجام  ها  خانواده  این  به  نسبت  را  آلودی  خشم  و  غیرمنطقی  های  واکنش 

* در حالی که زندانیان عادی حتی پس از وارد کردن مواد مخدر، زد و خوردهای خونین و ایجاد 
درگیری با مسئوالن زندان به انفرادی فرستاده نمی شوند،اما زندانیان سیاسی به بهانه هایی چون 
سالم نکردن به مسئوالن زندان، خندیدن، داشتن ریش و موی بلند، پوشیدن لباس های خاص، 
جمع شدن دور هم و حرف هایی که بین هم رد و بدل کرده اند، بالفاصله به انفرادی فرستاده می شوند.

* روسیه اعالم کرد موشکهای اس۳۰۰ که قبال پول آن را دریافت کرده است را به ایران تحویل 
نمی دهد و غرامت هم پرداخت نمی کند.

مردم رسانه ای برای بیان  مشکالت و آگاهی  از اخبار واقعی  ندارند.  کلمه را دست به دست  تکثیر کنید. رسانه شمایید.
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هنرمندان در صف ملت
دولت : امضا کنندگان بيانيه هاي  خانه سينما به دقت زير ذره بين مي روند

و سوء تدبیر در مدیریت رنگ باخته است. پس از این 
سینما  خانه  به  ها  دولتی  حمالت  موج  که  بود  بیانیه 
شدت گرفت. در واکنش به این مساله دهها سینما گر 
بود که: »برای  این جمله  تنها حاوی  بیانیه ای که  در 
اصناف  جامعه ی  و  ایران  ارزش مدار  سینمای  حفظ 
سینما(  خود)خانه  منتخب  مدیرعامل  درکنار  سینمایی 
از مدیر عامل خانه سینما حمایت کردند. ایستاده ایم«، 

اظهاراتی  در  ارشاد  وزارت  مدیران  از  یکی  آن  از  پس 
جنگ  سربازان  شناسایي  براي   : گفت  آمیز  تهدید 
امضا کنندگان  نفوذي؛  عوامل  و  دشمن  جبهه  در  نرم 
مي روند.  ذره بین  زیر  به دقت  خانه سینما  بیانیه هاي  
دولت  مدیران  سایر  مانند  گویا  که  دولتی  مدیر  این 
درحالی  است  بینی«  نظام  »خود  مشکل  دچار  کنونی 
را  هنرمندان  از  کثیری  ساده جمع  حمایت  به صراحت 
ارتقا  نرم  و جنگ  دشمن  نفوذ  تا حدی  و  تابد  نمی  بر 
اکنون  هم  ها  شخصیت  این  از  بسیاری  که  دهد  می 
برنامه های هنریشان در حال پخش از سینما و تلوزیون

است. و این سوال باقی می ماند که آیا دشمن تا این 
کشورمان  هنرمندان  آوردن  در  خدمت  به  در  میزان 
موفقیت داشته است؟ البته علیرغم همه این تهدیدات، 
از  کمپینی  به  تبدیل  واقع  در  که  هنرمندان  امضاهای 
فرهنگی  سیاستهای  با  مخالفت  برای  سینماگران 
است. افزایش  حال  در  همچنان  است  شده  دولت 

 جنبش سبز حرکتی در تداوم تالش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة
اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقالب 
مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی خود را جلوه گر ساخته است.    
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به گزارش سایت تغییر، مهدی کروبی ضمن ابراز نگرانی از نهادینه شدن تهمت زنی و دروغ گویی گفت: 
متاسفانه در فضای غبار آلود دروغگویی و ترویج خرافه پرستی، امنیت روانی و اجتماعی از بین می رود و جامعه با 
بحران های متعددی مواجه می شود. به خصوص که مردم به همت مدیریت جهانی آقایان، با مشکالت جدی 

معیشتی و اقتصادی مواجه هستند.
مهدی کروبی به جوانان نوید داد: وضعیت اداره حکومت قطعا به این شکل نخواهد ماند. این اتفاقات می گذرد 

و سرافرازی و پیروزی برای ملت ایران رقم خواهد خورد. وی با ابراز نگرانی از عادی شدن اهانت و دروغ در 
جامعه، تاکید کرد: در امر اطالع رسانی باید از همین حداقل فضایی که داریم نهایت استفاده را ببریم.

کروبی همچنین گفت: مبارزه با دروغ گویی و خرافه پرستی که متاسفانه هر روز شاهد افزایش این رویه خطرناک 
هستیم، آسان نبوده و نیست و ما همه باید در این زمینه تالش بیشتری کنیم. این مبارزه به حضور تک تک ما 

در امر آگاهی بخشی و اطالع رسانی مردم، نیازمند است.

مهدی کروبی در ديدار با جوانان و دانشگاهيان :
تک تِک ما بايد اطالع رسانی و آگاهی بخشی کنيم

بیانیه  امضای  با  که  کشور  برجسته  سینماگر   دهها 
عامل  مدیر  از  را  خود  حمایت  ای  جمله  یک  ای 
شدند. تهدید  دولت  توسط  کردند،  اعالم  سینما  خانه 

سینماگر  فرهادی   اصغر  که  شد  شروع  اینجا  از  ماجرا 
مشهور کشورمان در  جشن خانه سینما با انتقاد از شرایط 
فعلی کشور  آرزو کرد که سال آینده شرایط مانند امسال 
و اکنون نباشد. در همان مراسم نیز  هنرمندانی با  دستبند  
سبز در مراسم حاضر شدند  که از دید رسانه  ها پنهان 
به واکنش  را  ارشاد  اینها  مسووالن وزارت  . همه  نماند 
ارشاد  وزارتخانه  رئیس  حسینی،  واداشت.   عصبی  های 
و  شود  زنده  دوباره  سبز  مرده!  جنبش  ندارد  معنی  گفت 
اتهاماتی نیز به اهالی فرهنگ و خانه سینما  نیز وارد کرد. 
در  پی این اتهامات متصدی وزارت ارشاد دولت دهم علیه 
با ارسال  سینماگران و هنرمندان، مدیرعامل خانه سینما 
نامه ای از اتهام زنی های وی به شدت انتقاد کرد و خواستار 
تشکیل یک کمیته  حقیقت یاب برای بررسی رفتار وزارت 
ارشاد با خانه سینما شد. وی همچنین با انتقاد از هتاکی 
این معاون سینمایی  ارشادبیانه ی  شمقدری معاون وزیر 
کاش  ای  نوشت:  و  کرد  تشبیه  بوش  جرج  رفتار  به  رو 
روزی شهامت داشته باشیم و از ملت شریف ایران،شهدای 
عزیز و... بابت کوتاهی ها و بی کفایتی هایمان در روند 
کردیم.  می  خواهی  عذر  کشورمان  آبادانی  و  پیشرفت 
 عسگر پور در این بیانیه تاکید کرده بود خیلی وقت است. 
کفایتی بی  منتقداِن  به  نظام  اندازی  بر  اتهام  دیگر  که 

رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه امروز زیاد از فتنه دم می زنند و واقعاً هم در دوران فتنه به سر 
می بریم، اظهار داشت:من می گویم آیا از مصادیق فتنه این نیست که معیارهای اخالقی، شرعی، انسانی و 
قانونی به نام دفاع از ارزشها و انقالب زیر پا گذاشته شود؟ و در نتیجه آن عالوه بر ظلم و ستمی که می شود 
و هزینه هایی که جامعه می پردازد چهره نظام نیز زشت جلوه داده می شود. وی با ابراز تاسف شدید از هزینه 
داشتن نقد و انتقاد، تاکید کرد: چرا باید آزادیهایی که در متن قانون اساسی بر آن تأکید شده است محدود شود 
و از طرف دیگر هر تهمت و ناسزا و ناروایی آزاد باشد یا برخورد مناسب با آن نشود؟ اگر اینها به نام نظام و 
انقالب باشد جفا به نظام و انقالب نیست؟ / اگر کسی شکایتی کرد وظیفه قانونی حکومت است که عادالنه 
به آن رسیدگی کند. نه اینکه –آن فرد- به جرم اعمال حق قانونی )مثال شکایت( مورد فشار قرار گیرند

وی با اشاره به تاکیدات قرآن کریم به صبر و شکیبایی گفت: ما در همه حال به صبر و شکیبایی نیازمندیم 
بخصوص در شرایط فعلی و از جمله برای شما و عزیزانتان که در تنگنای مضاعف هستند./ مراد از صبر، انفعال 
و بی تحرکی نیست. مراد مقاومت است و اینکه در برابر مشکالت و سختی ها مایوس نشد و کارآئی را از دست 
نداد. باید مقاوم بود و در عین حال راه را گم نکرد. اگر فردی یا جمعی هدف مقدس دارد باید مشقت های مسیر به 
سوی آن هدف را نیز تحمل کند و با توکل به خدا بی هیچ وادادگی و یاس و انفعال و با تدبیر راه خود را ادامه دهد.

سيد محمد خاتمی :
فتنه، زير پا گذاشتن معيارهای انسانی و قانونی

 به نام دفاع از انقالب است

خبرهايی از اوين
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ چند روز قبل برای چندمین بار در ماه های گذشته 
به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار دیدار با دادستان تهران شدند تا بدانند چرا تلفن های 
بند ۳۵۰ بیش از سه ماه قطع است و مسووالن آن را وصل نمی کنند.اما دادستان تهران بازهم 
ازدیدار با خانواه ها خودداری کرد و پاسخی هم درباره قطع تلفنهای این بند به خانواده ها نداد 
زندانیان  از  بیشترشان  که  بند  این  زندانیان  تلفنی  های  تماس  قطع  از  که  است  ماه  سه 
زندانیان  با  خانواده  ارتباط  اکنون  گذرد.  می  هستند  انتخابات  از  پس  حوادث  سیاسی 
بند  این  در  محبوس  شهرستانی  زندانیان  و  است  شده  محدود  هفتگی  های  مالقات  به 
. خبرند  بی  هم  از  ها  ماه  تا  زندانی  و  خانواده  بنابراین  و  ندارند  هم  را  امکان  این  حتی 
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سيد علی صالحی ) شاعر( :

مردم گرسنه اند؛ جايزه ها را بگذاريد برای بعد
در  کرد  اعالم  و  نپذیرفت  را  نیما  شعر  داوران  جایزه  صالحی  سیدعلی 
نخواهد  را  جایزه ای  هیچ  هستند،  گرسنه«  آبرو،  با  »مردم  که  شرایطی 
یعنی  جایزه،  گرفتن  و  دادن  شرف شکن،  شرایط  این  »در  گفت:  وی  پذیرفت. 
بعد.« برای  بگذارید  را  بازی ها  این  نیست؟  شرم آور  شرایط.  همین  تأیید 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، صالحی گفته که »مردم با آبرو گرسنه اند، با سیلی 
رخسار سرخ می کنند. جایزه ها را بگذارید برای بعد. عزت مردم در اولویت است.«


