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سنگسار سردار زارعی؟
که میزند زور اسالمی جمهوری چه هر 
دشمن سردار زارعی تهران رییس پلیس رسوایی
با شش دختر که را تهرانی شماره یک جوانان
لختدرحالخواندننماز جماعتگیرانداختهاند
بند دستش جایی ماستمالی کند به نحوی به
نمیشود.گندکاربدجوریدرآمدهاست.بدبختانه
نوروزی  تعطیالت روز ۱۳ برای تهران «کیهان»
ملت جواب وگرنه باید یکجوری نمیشود چاپ
سردار یکجوری و میدادند رسوایی این درباره را
به که اتهامی تنها تاکنون میکردند. مجازات را
کهضمنساعات اینبوده زارعیواردشده سردار

را بیتالمال پول و شده جیم خود کار از اداری
حرام کرده است!

(که قم مثبت های بچه از خیلی مثل من
طهارت و اخالقیات مرکز ایران میکنند فکر
سردار این باید فکر میکنم که است) خاورمیانه
از کسی دیگر رساند تا اشد مجازات به را زارعی
بیشتر میکند (و اگر کثافتکاریها نکند این
بازار جلوی در را او  اول باید  باشد). مواظب
سالها او جوانانی که حضور همان در صفویه
بزنند (لخت  شالق ضربه ۷۰ داده گیر آن ها به
به گردنش کاسه بعد نیست) با لباسش مهم یا
پاساژهای در را او  و کنند  آویزان  پالستیکی
شمال باالی سطح شاپینگهای و قائم ونوس و
یکی جلوی را در او خاتمه در بچرخانند و شهر
کنند. سنگسار تهران پونک محله بوتیکهای از
زیاد اهل که آن با خودم خشونت اعمال برای این
این گونهتنبیهها نیستم دالیلزیادیدارمکههمه
ارسال کردهام ارشاد وزارت به نامهای را در آنها
شرع قاضی با تا برسانند تهران دادستان به که

مطرحنمایند:
بدون انجامصیغه  و اوالطرف متاهلبوده ـ ۱

محصنه) است.(زنای کرده خیانت خود زن به
دستگیر  برهنه او دختران با از بسیاری ۲ ـ
و عنف به بودهاند.(تجاوز قانونی سن زیر شده

با صغیر) ایجاد رابطه
دخترانرامجبور به خواندننمازجماعت  ۳ـ 
کردهدرحالیکهاو پیشنماز ومرجعتقلیدرسمی
است.(جعل نداشته را کار این صالحیت و نبوده

دولتی) حرفه و شغل
نماز  به خواندن مادرزاد را لخت دختران ۴ـ 
فیلم فیلمساز شهید تایید این که  وادار کرده
فیلمش چنین صحنه ای در است که هلندی

با دشمن) داشته است.(همکاری
رسوایی  نتیجه در و کار این انجام با ـ  ۵
و انداخته خطر  به را آبروی اسالم بینالمللی
را تضعیف کرده ایران اسالمی حکومت مواضع

رژیم) است.(براندازی
مردم،  میان در او رسوایی خبر پخش با ۶ ـ
انقالبی در میان و کرده وشور هیجانزده را آنها

است.(تشویش کرده ایجاد جوانان ویژه به مردم
اذهانعمومی)

در  چه السکوت حق و رشوه پرداخت با ۷ ـ
میخواهد حال حاضر در و چه دستگیری زمان
و مالی  نماید.(فساد  اجتناب قصاص خود از 

رسوهخواری)
میکنمسنگسار دالیلفوقمنفکر غیر از به
سردار زارعییکحرکتسیاسیمثبتبرای رژیم
مجازات به چون اوال بود. اسالمی هم خواهد
گناهشمی رسدو بقیهپلیس هاو پرسنلنیروهای
انتظامیدیگرهوس «اورجی اسالمی»بهسرشان
جوانان بسیاری از دل که این زد. دوم نخواهد
کاسه به رژیم خشمشان و خنک می شد تهرانی
اینکه دهانرسانههای آبسردمیخورد. وسوم
ایران نزنند در زر دیگر که بسته میشود غربی

فقط مخصوص خانمهاست! سنگسار

از مستقیم ماهواره طریق از
آمریکا به ایران:

سال در مصاحبه اولین
با رییس جمهور ایران نو

سالم. احمدینژاد، آقای ـ
سهال. و اهال سالمالعلیکم، ـ

شده... عربی تان چقدر خوب ـ
مثل یکهو اینجوریشد. مکه به سفر از بعد ـ
عربی کردم به شروع عرب، بلبل بلبل، البته یک

زدن! حرف
برای انجام ما به وقتی که از خیلی ممنون ـ

دادید. مصاحبه این
آیت الهیکهنمیخواهماسمش قابلینداره. ـ
همین برای بود، را کرده شما سفارش ببرم را

کردم. قبول را مصاحبه
عید ایام چون بگذارید میکنم، خواهش ـ

بکنم. شما آن از است، سئواالت مربوط به
شده. تمام مدتهاست که قربان عید آقا، ـ

بود. نوروز عید منظورم ـ

میکردم. شوخی شما با داشتم ـ
را بگویید عید است ممکن بامزه! آه... چه ـ

کردید؟ برگزار چگونه
چیز خاصی همچین دیگر. مثل عیدهای ـ

نبود.
سفره هفت سین شما که دقت کرد من ـ
میوه و شیرینی کمی آن جای به و نگذاشته اید

دادهاید. قرار سفره روی
هزار کردن جور را شیرینی و میوه همین ـ

مکافاتداشت.
مگه؟ چطور ـ

دیدهاید؟ روزها این را قیمتها شما ـ
گرانیاجناسدر سئوالی در مورد اتفاقا بله. ـ

داشتم. عید ایام
ندارم. برایتان جوابی ـ

کسی چه پس جمهورید. رییس شما آخه ـ
بدهد؟ جواب باید

داریم؟ اقتصاد وزیر چی برای پس ـ
دلیل هفتسین  سفره  نگذاشتن  آیا  ـ

بخصوصیداشت؟
که این برای شیرینی و میوه همین نه! ـ
می کنم زندگی ساده چقدر من بدانند مردم

کافی است.
نشسته سفره با شما سر خانمی که در آن ـ

خانمشماست؟
خانم تا دو اینجا میگویید؟ را یکی کدام ـ

نشسته.
اون دستراستی. همان کهرویشرا محکم ـ

است. معلوم چشمانش فقط و بسته چادر با
عیال باشد. فکر میکنم ـ

مطمئنید؟ یا می کنید فکر ـ
است. شکل یک خواهرم چادر با چادرش ـ
پوشیده است. که هم صورتشان قاطی میکنم.
به شما یا و گرفتید عیدی خانمتون از شما ـ

دادید؟ عیدی او
و رد هدیه با هم میکنم نمیاد. فکر یادم ـ

کردیم. بدل
مسنتر شما از شما درسته که خانم این ـ

است؟
دادیمشناسنامه اشرا اصالدرستنیست. ـ
است. کوچکتر من از سال دو کردهاند. عوض

عیدی چی داد؟ او به شما ـ
نو. کاپشن یک ـ

دادید؟ چی او به شما ـ
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ماست! حق مسلم رقص شکیرا دیدن ـ

نو. چادر یک ـ
دادید؟ چی بچههایتان به ـ

فاطمه خانم کتاب جلد یک کدام هر به ـ
یکم». و بیست «احمدینژاد معجزه قرن رجبی

آمد؟ خوششان ـ
انتظار نیاید. خوششان میکنند غلط ـ

بدهم؟ عیدی بهشان پاتر هاری کتاب داشتند
مثل ندادید؟  دیگری عیدی بچهها به  ـ
این از و طال سکه  شاید و نو...  اسکناس 

حرفها.
به۱۲۰  نفت بشکه اگه دادم قول بهشان نه! ـ

بخرم. صندل جفت برایشان یک برسد دالر
این صندلهای کردید. از صندل صحبت ـ
پالستیکیآبیشماخیلی بهقولغربیها«کول»

هستند.
توی را این ها میبیند. قشنگ چشمانتان ـ

خریدم. مکه سفر
شما و کاپشن شلواری به اصال که میدانید ـ

رنگشانخیلیفرقمیکند. نمیخورند.
غربی فرهنگ یک این چی؟ که نخورد حاال ـ
باید و کفش با هم است که رنگ لباس منحط
همه ما از نظر بخورد. هم به یا باشد و متناسب

میخورد! چیز همه به چیزی
بزرگی کشور جمهور رییس نمیکنید فکر ـ
پوشیدن را لباس خوب باید رعایت مثل ایران

بکند؟
برای دوره مردم بپوشم خوب لباس اگر من ـ

کرد. نخواهند انتخاب مرا بعد
از شما بچههای آیا نوروز. عید به برگردیم ـ
شکایتی نمیگیرید جشن را نوروز شما که این

ندارند؟
آقای خانه  بروند میتوانند ناراحتند اگر  ـ

حال کنند. آنها سفره با ابطحی خاتمی یا
سبزی آیا عید نوروز برای غذای شما خانم ـ

کردند؟ درست ماهی پلو
همیشگی بود. آبگوشت نه همان ـ

بیرون از  نکردید؟  درست هم  سمنو  ـ
خریدید؟

آردگندم بهجایشحلواینذریخوردیم. نه ـ
میکند. را سمنو کار همان بود

میکنید؟ فکر چه جدید سال مورد در ـ
و سال خوک است موش سال از این که ـ

نیستخیلی خوشحالیم.
سال جدید در ایران اوضاع فکر میکنید ـ

باشد؟ بهتر
بود؟ بد قبال مگر ـ

ایران به جدید آمریکا در سال میکنید فکر ـ
حمله کند؟

نه و است سال موش باشد امسال یادتان ـ
سالشیر!

آیا دارید؟ برنامهای چه سیزدهبدر روز برای ـ
رفت؟ پیکنیکخواهید به

ـپیکنیکیکپدیدهغربیاستمثلکراوات
و ادوکلن. تیغ و

بود؟ خواهد چه شما برنامه باالخره ـ
است. سیزده بدر روز ناسالمتی

 ۱۲ روز بخوابیم. لنگظهر  تا  است قرار ـ
است قرار اسالمی جمهوری روز یعنی فروردین

حسابیسورچرونی کنیم. رهبر برویم خونه
یعنی بیت رهبری؟ ـ

ما روزنامههاست. اصطالح رهبری بیت ـ
آقا. میگوییمخونه

آیا سفره میگیرند؟ جشن را نوروز آیا ایشان ـ
هفتسینگذاشتهاند؟

این با است خوش خیلی دلتان هم شما ـ
نوروزتان.

ایران ملت به را نوروز چون کردیم فکر ما ـ
جشنهممیگیرند. تبریکمیگویندحتما

فرق میکند. خیلی جشن تبریک با ـ
تدارکی  برایغذایروز۱۲ فروردینچه رهبر ـ

نیست؟ که آشرشته پلو و سبزی است؟ دیده
نه! ـ

رشتهپلو؟ ـ
نه! ـ

قیمه؟ خورش ـ
قالیباف نیستم. میگفتند آقای مطمئن ـ

بیاورد. برای آپیتیز پیتزا است قرار
اشتهاآور؟ یعنی اپتایزر است منظورتان ـ

مثل است قرار پیتزا از بعد دیگه، همون آره ـ
بخوریم. آبگوشت سال هر

دارید؟ برای ملت ایران پیامی ـ
از بعد بتوانیم جدید سال در که امیدواریم ـ
بعد و آمریکا نقشه کره زمین، از اسراییل حذف
فرانسهوبعد آلمانو بقیه کشورهای دیگرراحذف
۱۴ کشوری را که با ما رابطه  همان فقط و کنیم

انشاءاهللا!... نگه داریم! نقشه روی دارند
این برای شما وقت از ممنون خیلی ـ

مصاحبه.
مرا به همه سالم ممنونم. از شما هم من ـ

بچههایسیکتیمنتبرسانید.
منظورتان«سیکستیمنت»است؟ ـ

و کرد مصاحبه ما با که برنامهای همان آره ـ
کردیم. پیدا دنیا دور هوادار کلی

ندارید؟ بهشان میگویم. کاری حتما ـ
خداحافظ. نه ـ
نگهدار. خدا ـ

کوبا اینترنت در
در از بعد برادر فیدل خودمون رائول برادر
درصدد دستگرفتنسکانکشتیشکستهکوبا
کوبا بکند. آنجا مردم نارضایتی برای کاری است
بسته گوشت یک درست مثل که کشوری است
توی  رفت پیش سال خردهای ۴۰ و کرده چرخ
این اینمدتمردم در ماند. منجمد زمانو فریزر
بهرهای دنیا و رفاه بقیه مردم تکنولوژی از کشور
از سالها را آنجا محروم مردم همه نداشتند.
و با غربی ترساندند فرهنگ خطر کاپیتالیست و
آمریکا اقتصادی محاصره بهانه و دشمنتراشی
که بمالند شیره را آنها سر مرتب توانستند
هست). که همینه (یعنی ایز» که ایز «دیس
کردن علم اضافه به خودمان ایران مثل تقریبا

لولویکاپیتالیسم.
همیندیروزبرادر رائولدر یکتصمیمانقالبی
درمصاحبهایبهخبرنگارانگفتکهباالخرهوقت
اختراع اینترنت مردم کوبا خبر به رسیده که آن

بدهیم! را
از اوگفتباموافقتدولتقراراستمردمکوبا
اینبه بعدبهجرمداشتنکامپیوترغیرمجاز اعدام

اینترنت بپیوندند! به شبکهجهانی و نشوند
اینترنت تاریخشروعکار اوبهخبرنگاراندرباره
خصوصی طور به ولی نداد اطالعاتی کوبا در
روزنامههایی در که دولتی خبرنگار چند به
میزنند قلم خودمان تهران» «کیهان شبیه
میکنند جور دولت بابطبع گزارشهای و
شده خریداری  نرمافزارهای  که  وقتی گفت: 
۹۸ درصد  حدود کردن بالک و برای فیلترینگ
ایرانو چینسفارش که پایگاه های اینترنتیدنیا
از استفاده افتتاح کلید شود دریافت دادهایم

زد! را خواهیم اینترنت
رائول... ویوا...

پیامکها سانسور
نام جدیدا که اس.ام.اس یا مسیج فرستدن
به ایران جوانان بین در گذاشتهاند پیامک را آن

شده است. روز مد بسیار ویژه تهران
هر پیامک  ۲۰ یا ۳۰ تومان برای پرداخت با
و کرده جور خود برای تفریح را ارزانترین جوانان
همراه به تلفن رفتن ور با را وقت خود ساعتها
یاپیامکهای و مسیج ها میکنند. سپری خود
با زدن الس خشکه غیر به روزها این پرطرفدار
ساختن جوکهای دوستدختر و دوستپسر 
که هستند اسالمی رژیم و مذهب درباره کوتاه
یک به سر روزانه مخابرات ایران اداره تایید به
این ارشاد وزارت توصیه با میزند! میلیون
از آگهیهایی درج با مخابرات اداره یعنی اداره
را خود پیامکهای خواسته که مردم و جوانان
شوخی و از نموده و محدود به پیامکهای مجاز
خودداری نمایند.اداره مخابرات با رژیم مضحکه
در این را آن جریمه های و تلفنی لیست تخلفات

است: منعکسکرده اطالعیهها
تومان! هزار ۵۰ زنان: برهنه عکسهای فرستادن
تومان! هزار ۱۰۰ لختی مردان: فرستادن عکسهای

تومان! هزار ۱۵ بد: کیفیت با پورنوگرافیک تصاویر ارسال
کیفیت خوب: گرافیکبا پورنو ارسال تصاویر

تومان! هزار ۲۰
ائمه و درباره اسالم ساخت و ارسال جوک

تومان! هزار ۲۰ اطهار:
توقیف احمدینژاد: آقای درباره جوک ارسال

مشترک. سرویس قطع و دستی تلفن
ارسالجوکدربارهسایررهبرانمذهبیایران:

اشاره! انگشت قطع و سرویس قطع

عید از شب ادبیات بعد
غربت احساس نوروز عید شب تا درست
بیشترش که البته بود دست داده بهم عجیبی

نبودن و وطن از دوری حساب به میتوان را
روز دیدم وقتی که بعد ایران گذاشت. در عید
بوش از لورا خانم خوشگل هفت سین عید سفره
رهبر و جمعسفرههفتسینهایرییسجمهور
است شکوهتر و با بزرگتر امامجمعههای ایران و
احساستعلقشیرینی و غربتمکمیخوابیده باد

کردم! پیدا آمریکا به

و راه وزارت اطالعیه
ایران ترابری

عمیقترین پیشاپیش  و وسیله  بدین
قربانیان بازماندگان  به را خود تسلیتهای 
داشته ارسال ایران سرتاسر جادهای حوادث
آرزو عزیزان این برای تصادف از خالی سالی و

مبارک. نوروز مینماییم.
عمومی روابط دفتر

کوتاه گوی و گفت چند
با زنم این هفته

زنم پرسیدم: عزیزم! از خانه و زدم به زنگ
داریم؟ چی شام برای

آش. گفت:
آشی؟ چه گفتم:

یک آشی که روش یک وجب روغنه. گفت:
سکرترت زدم زنگ موبایلت روی وقتی چرا
داد؟ هن کنان جواب تلفن را هن و دستپاچه و

*
برای عزیزم، پرسیدم: و خانه به زدم زنگ

داریم؟ چی  شام
گفت:هیچی!

میشود یکنواخت دارد غذایت منوی گفتم:
ندارم! هر شب اشتها همین برای

*
چی شام پرسیدم: زنم از و خانه زدم زنگ

داریم؟
داری؟ دوست چی گفت:
پیتزا کردم. گفتم: هوس

گفت:می خواهیخودمدرستکنمیادلیوری
سفارشبدهیم.

خوشمزهتره. درست کنی خودت گفتم:
که دوباره نخواهی توی شرط این گفت: به

دلیوری کنم! بهت اتاق خواب

نفت وزارت اطالعیه
ایران اسالمی جمهوری

میرسانیم عزیز هموطنان کلیه اطالع به
بنزین قیمت بی اساس، شایعات بر خالف که
کارت  و صورت «کوپنی به ۱۰۰ تومان هر لیتر از
هوشمندی»فقطبه۴۰۰ تومان بهای«بازار آزاد» 
به این بنزین را متخلفانیکه افزایش یافته است.
این وزارت  به فورا ۵۰۰ تومان میفروشند لیتری
بیرویه قیمت افزایش مورد در تا معرفی نمایید
قاطعانه برخورد دولت با آنها تایید بدون بنزین
کاذب تورم ایجاد از باشیم و داشته انقالبی و

جلوگیری نماییم!

در زنان رانندگی
عربستان

عربستان زنان درخواست و التماس باالخره
اتومبیل مورد رانندگی سعودی برایکسباجازه
موافقت این گرفت. قرار کشور این دولت قبول
عربستانی زن شجاع یک که نامهای بود از بعد
اسالم که این و او را از خطر نوشت پادشاه به
مردم بقیه مضحکه و مسخره مورد است ممکن

نمود. آگاه درآید دنیا
اونوشتوقتآناست که زنانازصندوقعقب
دولت بنشینند. راننده صندلی بر و درآمده
باشرایط رانندگیبهزنانرا اجازه اکراه عربستانبا

است: نموده صادر زیر
باشد!  داشته حداقل ۳۰ سال باید راننده ۱ـ 
با که عربستانی را زن این کنید قیافه تجسم
 ۱۶ دخترهای مثل و میپرد پایین و باال شادی
رانندگی سن که به حد نصاب آمریکایی ساله
به کرکرهاش و هلهله میکشد و فریاد رسیدهاند
۳۰ ساله شدم! ۳۰ ساله شدم!  می رسد: آسمان

جون! آخ

با  باید ولی زن (شوهر یا پدر) یا قیم ۲ ـ
۹۵ درصد زنان  یعنی او موافقت کند! رانندگی

بروندشترسواری! باید و عربستانولمعطلند
گرفتنگواهینامهرانندگیازمراکزآموزش  ۳ـ 
که مراکزی از یعنی  زنان. مخصوص  رانندگی
تصویباین قبلاز معلمانآموزشرانندگی آن تا
به رانندگیشان و نداشتهاند رانندگی حق قانون

است! دوچرخهسواریشان بدی
لباسزنبایدبدون هیچزینتباشد.یعنی  ۴ـ 
و جواهرات و طال کلیه باید عربستانی خانمهای
استارت قبلاز النگویخودرا ساعتودستبندو

بگذارند! عقب صندوق توی زدن
شهرها  در فقط زنان رانندگی اجازه ـ  ۵
شهر بود و رانندگی به روستاها و حومه خواهد
بود. بسیار خوب خواهد بدون همراه ممنوع
عرب  ۳۰ ساله دختران که است بهانه هم این

بدون و بزنند به بیابان سر دوست پسرشان با
مزاحمت پلیسحال بکنند!

روزهای  رانندگی در حق خانم ها فقط ۶ ـ
هفته روزهای بقیه را دارند و چهارشنبه تا شنبه
محدودیتهاییقایلخواهندشد. آنها مورد در
که بوده حواسشان جمع عرب قانوننویسان 

 Lady's» یا شب که به شب خانمها چهارشنبه
رفع  شامل است معروف دیسکوها Night» در

محدودیتبگردد!
داشته  تلفنهمراه رانندگانزنباید کلیه ۷ـ 
پس و آمریکا فشار زیر هم را قانون این باشند.
گذاشتهاند بوش به عربستان جورج آخر سفر از
هم شرکتهای تلفن حال کنند و هم زنان تا

موبایلآمریکا!

دهنمکیو فیلممبتذل«اخراجیها» بهفروشی
که اجباری» «توفیق فیلم و رسید میلیاردی
فیلم ساخت با پیشتر لطیفی حسین محمد
دریافت را آن ساخت مجوز سوم» «روز جنگی
روانهاکرانکندو باشویی کردهبود توانستآنرا
فروشی به داد ترتیب گلزار محمدرضا برای که
فیلم اساس، این  بر یابد. دست  میلیاردی
«اخراجیها»یکمیلیاردو۴۰۰ میلیون تومانی 
درتهران فروختکهاینرقمبافروش شهرستان
«اخراجیها»، از بعد رسید. میلیارد دو رقم به
سال ۸۶  پرمخاطب  ۱۰ فیلم رده در فیلمها این
یک از بیش با اجباری» «توفیق گرفتند: قرار
با ۳۸۶  میلیونتومان،«کالغ پر» و۱۰۰ میلیارد
۳۸۱ میلیون  با تومان، «پارکوی» میلیون
با تو» مال نصف من، مال «نصف  تومان،
۳۷۳ میلیونتومان،«مهمان»با ۳۵۵ میلیون 
۳۳۸ میلیون تومان،  با سوم» «روز تومان،
۲۹۴ میلیون تومان، «رئیس»  با بد» «رفیق
با ۳۴۳  «خونبازی» و تومان ۲۶۵ میلیون با

میلیون تومان.

سال فیلمهای موفق
 ۸۶ در سال فیلم ها نمایش هرچه آرشیو
«خون فیلم دو جز تنها می کنیم مرور را
و محسن اعتماد بنی رخشان بازی» ساخته
کیومرث کار شب»  «اتوبوس و  عبدالوهاب
در تعاریف یافتکه را پوراحمد نمیتوانفیلمی
فیلمها این دوی هر  بگیرد.  جای سینما
کرده متعارفشاندور کارنامه از سازندگانشانرا
و بنیاعتماد بودند. رسانده تازه فضایی به و
اجتماع از تلخ تصویری عبدالوهاب همکارش
نیز پوراحمد بودند و نمایش گذاشته به اطراف
جنگ دوران تلخیهای تاثیرگذار اثری قالب در

بود. کاویده را

درگذشتگان
را  سال۸۶ دارفانی در بسیاری سینماگران
هنرمندانی به میتوان میان آن از گفتند. وداع
رسول و گوینده)، قنبری (بازیگر حمید چون

(آهنگساز)، (فیلمبردار)، حسین واثقی احدی
قدیمی)، فیلمساز و (فیلمبردار رفیعی عزیز
فیلم «باغ (بازیگر اسفندیارپور درویش خان
(تهیهکننده)، زریباف محمود سنگی»)،
حمید (سینمادار)، کامرانی  سیفالدین
(بازیگر)، اقبالپور پری  (بازیگر)، دلشکیب
میرصمدزاده مهدی (تهیهکننده)، نور فواد
(بازیگر)، حبیبیان شجاع سید (کارگردان)،
رئوفی(بازیگر)و بهروز جلیلی(بازیگر)اشاره گرشا
کرد.درعرصهبین المللیفیلم«آوازگنجشک ها»
غیبتایران در عرصههای توانستپس از مدتها
فیلم جشنواره در و بدرخشد خوش بینالمللی
محمدرضا را به جایزه بهترین بازیگر مرد برلین
در مجیدی که دهد. حیف اختصاص ناجی
موقعیت سروش داد به عبدالکریم که پاسخی
داد. متفکر تنزل هنرمند یک در جایگاه را خود

دیگر اتفاقهای و ...
فیلم مصطفی کرمی فیلمساز مصدومیت
از ضمن ساختن فیلمش بخش هایی که کوتاه
آهنگرانی پگاه آسیب داد، دست از را خود بدن
فیلم«آتشسبز»و تصادفاصغرشاهوردی سر
صدابردارسینما هنگامبازگشتاز کار،بازگشایی
همت به سالن نمایش پنج «آزادی» با سینما
اکرانهای دیرهنگام اعالم تهران، شهرداری
در سینما که بود مسائلی دیگر از نوروز ویژه
بود. گریبان به دست آنها با ۱۳۸۶ سال

سینما  برای چندان ۱۳۸۷ نیز سال وضعیت
تولید فیلمهایی روشننیست. تهیهکنندگاناز
بامضامینتازهوحشتزده اندواغلبمضامینی
بازگشتسرمایه که بتواند میجویند را بیخطر
تضمینکند. این مسالهسینمایایران آنها را
را آن مرگ تکرار میافکند که ورطه ای از در را
هرندی صفار میرسد نظر به و میکند نزدیک
بدشنمیآیدیکیازمسئولیتهایشکمترشود.
فیلمهای نمایش با تازه را سال ایران سینمای
زنگی» «دایره الوند)، (سیروس دوم» «زن
(رضا سادگی» همین «به بختآور)، (پریسا
جعفری) (قاسم لیلی» «مجنون و میرکریمی)

آغاز کرد.
رحیمی کامبیز نوشته:
«روز» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

سالی در ایران سینمای
بود! تیغ زیر گذشت که

۲۲ صفحه از بقیه


