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شهروند| 6 شهریور بود که ســعید مالیى در مسابقات 
جهانى جودو 2019 در توکیو با شرایط عجیبى روبه رو شد 
و بعد از ناکامى در کسب مدال، دیگر به ایران بازنگشت! این 
جودوکار که در چند  سال اخیر به خاطر حضور یک نماینده 
از رژیم صهیونیستى در وزنش چند بارى مجبور به انصراف 
از رقابت هاى مختلف شــده بــود، بعد از مســابقات اخیر 
مصاحبه هایى انجام داد و مدعى شــد که با دستور مقامات 
ورزش ایران به عمد برابر رقیب بلژیکى خود باخته اســت. از 
موضع رئیس فدراسیون جهانى و همراهى او با سعید مالیى 
هم مشخص بود که احتمال تعلیق جودوى ایران زیاد است؛ 

اتفاقى که دیروز از سوى IJF به صورت رسمى اعالم شد.
روایت فدراسیون جهانى از روز مسابقه

دیروز وقتى خبر تعلیق جودوى ایران توســط فدراسیون 
جهانى رسما اعالم شد، ماجراى روز مسابقه سعید مالیى هم 
این طور توسط IJF تشریح شد: «فدراسیون جهانى جودو 
مطلع شده است که در تاریخ 28 آگوست 2019 و در جریان 
جام جهانى جودو در توکیو سعید مالیى جودوکار وزن منفى 
81 کیلوى ایران از سوى مقامات اجرایى ایران و نیز فدراسیون 
جودى ایران مجبور شده تا براى رویارو نشدن با ساگى موکى 

جودوکار اسراییلى از مسابقات کنار بکشد.»
تعهدى که دردسرساز شد!

سناریوى تعلیق جودوى ایران از چندى پیش استارت 
خورده بود. چند ماه قبل بود که فدراسیون جهانى جودو 
به ریاست «ماریوس ویزر» در آستانه تعلیق جودوى ایران 
بود، اما سفر صالحى امیرى به همراه آرش میراسماعیلى به 
امارات براى مالقات با او از این اتفاق جلوگیرى کرد. حاال 
فدراسیون جهانى نامه اى که در آن مقطع توسط رئیس 
کمیته ملى المپیک ایران امضا شــده بود را در تناقض با 
اتفاقات مسابقات توکیو مى داند و نوشته است: «در تاریخ 
8 مى 2018 نامه اى با امضاى رضا صالحى امیرى، رئیس 
کمیته ملى المپیک ایران و آرش میراسماعیلى، رئیس 
فدراسیون جودو دریافت کردیم که در این نامه مسئوالن 
ایرانى تأکید کرده اند که «به تمام قوانین کمیته بین المللى 
المپیک کامال پایبند هستند» و در رویکرد این فدراسیون 
«هیچ گونه تبعیضى» وجود ندارد که اتفــاق رخ داده در 

تضاد با تعهد فدراسیون جودى ایران است.»
تعلیق در سال المپیک

در هفته هاى اخیر مقامات ورزش ایران تالش زیادى کردند 
تا از طریق نامه نگارى بــا کمیته بین المللى المپیک جلوى 
تعلیق جودو را بگیرند، اما درنهایت ویزر کار خودش را کرد. 
دیروز تعلیق فدراســیون جودوى ایران از تمام فعالیت هاى 
بین المللى رسما اعالم شد و در  ســال المپیک این موضوع 
بدون شک ضربه سنگینى به پیکره جودوى ایران وارد خواهد 
کرد. این اتفاق درحالى رخ داد که میراسماعیلى در روزهاى 
اخیر بعد از جدایى مالیى، سعى کرده بود جودوکاران مطرحى 
همچون جواد محجــوب و محمد بریمانلو را براى کســب 
سهمیه المپیک به تیم ملى بازگرداند. حاال با این وضع ایران 
فقط تا 21 روز وقت اعتراض به حکم فدراســیون جهانى را 
دارد و اگر خیلى زود این مشکل رفع نشود، هیچ جودوکارى از 

ایران نمى تواند در المپیک 2020 شرکت کند. 
میراسماعیلى:تعلیق ناعادالنه بود

آرش ميراسماعيلی، رئيس فدراسيون جودو که در ٢٠ روز 
اخير سکوت کرده بود، ديروز بعد از شنيدن خبر تعليق با انتقاد 
از فدراسيون جهانی گفته است: «گفته بودند ما دفاعيه ارسال 

کنيم، اما متاسفانه خارج از روال خودشان عمل کردند و ايميل 
تعليق را برای ما فرســتادند. اين تعليق ناعادالنه و عجوالنه 
است. فدراسيون جهانی در گزارش خود ادعاهای کذب داشته 

و ما هم در حال پيگيری ماجرا هستيم.»
رشته هاى دیگر هم در خطر هستند؟

تعلیق جودوى ایران باعث شده تا برخى نگران تکرار این 
اتفاق در سایر رشته هاى ورزشى ایران باشند. از همین امروز 
مسابقات جهانى کشــتى آزاد در قزاقستان آغاز مى شود و 3 
کشــتى گیر ایرانى در حالى روى تشک مى روند که احتمال 
برخورد آنها در جــدول با نمایندگان رژیم صهیونیســتى 
وجود دارد! اگر یک درصد چنین اتفاقى رخ دهد، کشتى هم 
با خطرى جدى مواجه خواهد شــد؛ رشته اى که امید اصلى 
کسب مدال براى ایران در دوره هاى مختلف المپیک بوده و 
هست. تعدادى از رشته هاى دیگر مثل شمشیربازى، شطرنج 
و تکواندو هم چنین خطرى را احساس مى کنند. به  هر حال 
باید دید فعال تصمیم مســئوالن براى حل مشکل جودو آن 
هم به صورت فورى و جدى چیســت تا بعد از آن به ســراغ 
خطرهاى احتمالى در رشته هاى دیگر بروند و تدبیرى براى 

آن بیندیشند. 

جودو سرآغاز تعلیق هاى سریالى ورزش؟
  دبیر فدراسیون جودو به «شهروند» مى گوید که بعد از مشورت با رئیس کمیته المپیک موضعگیرى خواهند کرد

ستاره  ها حرف بزنند یا نزنند؟
  درگیرى مجازى پگاه آهنگرانى و مهناز افشار یک پرسش قدیمى را دوباره سر زبان انداخته:

مرز ورود سلبریتى ها به مسائل اجتماعى تا کجاست؟

دست از مجازى بودن بردارید!

ادامه از صفحه اول| همين شــيوه باعث شــده در 
بسياری موارد که موجی راه افتاده، معلوم شود که فالن 
خبر از اســاس کذب بوده يا فالن عکس مربوط به فالن 
شــخص نبوده و در تمام اين موارد سلبريتی ها همچون 
مردم عامی که کورکورانه برخورد می کنند، رفتار کرده اند. 
اين واکنش های غيرکارشناسانه از سوی اشخاص معروف 
که برای جوانان و نوجوانان الگو هستند، می تواند تبعات 

خطرناکی را به دنبال داشته باشد. 
بخشی از اين تقصير هم به گردن رسانه هاست. وقتی 
رسانه ها برای بيشتر ديده شدن درباره هر موضوعی به جای 
اين که با کارشناسان آن حوزه وارد گفت وگو شوند، سراغ 
نظرات غيرموثق سلبريتی ها می روند، ناخواسته به اتفاقی 

دامن می زنند که درنهايت ممکن است خوشايند نباشد. 
جورج مونبيو در بخش ديگر از مقاله اش نوشته: «من 
نه می گويم روزنامه ها با هنرپيشــه ها مصاحبه نکنند، 
نه اين که هنرپيشــه ها حرفی درخور شنيدن ندارند؛ اما 
دلمشــغولی بيش  از حد به موضوعات اين صنف سبب 
می شود صداهای ديگر گنگ شوند. يکی از نتايجش اين 
است که هيچ موضوعی موضوعيت نمی يابد، مگر زمانی که 
از دهان يک هنرپيشه خارج شود. فروپاشی اقليم، آوارگان، 
حقوق بشر و آزارگری جنسی؛ به نظر می رسد هيچ يک از 
اين مسائل نمی توانند بدون اين که به  هاليوود بروند، مطرح 

شوند.
اين به معنای کم ارزش جلوه دادن کار هنرپيشــگانی 
نيســت که کمک کرده انــد تا توجهات بی شــماری به 
مشــکالت جلب شــود؛ به ويژه منظورم زنان برجسته 
و شجاعی اســت که دست به افشــاگری درباره هاروی 
واينستين زدند و جنبش #من_هم را به راه انداختند. با 
اين  حال از ياد نبريم زنان برجســته و شجاع بسياری نيز 
بودند که برای گفتن همان حرف به پا خاستند اما چون 
هنرپيشه نبودند، صدايشان شــنيده نشد. همه گمان 
می کنند جنبش #من_هم يک  ســال قبل و به  دســت 
آنهايی راه افتاد که واينستين را متهم کردند، در صورتی 
 که جنبش در  ســال ۲۰۰۶ آغاز شد؛ همان  سال بود که 
يک فعال اجتماعی به  نام تارانا برک نام #من_هم را بر آن 
نهاد. او و ميليون ها نفر ديگر تالش کردند در جايی سخن 
بگويند که، خواه به معنای واقعی يا استعاری، زير نور صحنه 

نبود.
دستِ کم هنرپيشه ها در خدمت منافع عمومی هستند. 
نتايج پيمايش غير علمِی من نشــان می دهد دســته 
بعدی ای را که زياد با آنها مصاحبه می شود، می توان تحت 
عنوان «خدمتگزار ثروتمندان» طبقه بندی کرد؛ يعنی 
رستوران دارها، طراحان مد، طراحان داخلی و مانند آنها. 
چنان ارج و قربی بر مــا می نهند و آنچنان عزت تپان مان 
می کنند که انگار مشتری آينده شان هستيم. ما در جهانی 
متظاهرانه زندگی می کنيم، جايی که به ما القا می کنند 
صرفا ناظرانی مات و مبهوت نيستيم، بلکه در آن مشارکت 

داريم.
اثر نورافکن در صفحات فرهنگی روزنامه ها به خودی خود 
بد اســت، اما زمانی بدتر می شود که به صفحات سياسی 
هم نفوذ کند. بدين ترتيب موضوعات عمومی، در تمامی 
طول سال، به ويژه در فصل کنفرانس های حزبی، همچون 
نمايش های زندگی خصوصی نمايانده می شود. اين شيوه 
گزارش نويسی همين حاال هم به ظهور آدم هايی منجر 
شده است که اگر چه فاشيست نيستند، اما گرايش های 
عوام فريبانــه دارند. اثــر نورافکن اجــازه می دهد تعداد 
معدودی که مورد التفات انــد اولويت ها را تعيين کنند و 
اين گونه اســت که تقريبا تمامی موضوعات اساسی در 
تاريکِی اطراف حلقه نور گم می شــوند. رسانه ها روزانه 
هــزاران صفحه کاغذ و هزاران ســاعت برنامه منتشــر 
می کنند، اما به ندرت چيزی از اين حجم کاغذ و زمان به 

موضوعاتی می پردازد که واقعا اهميت دارند.
وظيفه تمامی روزنامه نگاران اين است که نورافکن ها را 
خاموش کنند، پرده ها را کنار بزنند و ببينند چه چيزی 
در گوشــه های اتاق پنهان شده اســت. وظيفه تمامی 
شهروندان اين است که چيزی که دارند می بينند را خوب 
درک کنند. جهانی که تصوير می شود با جهانی که درواقع 

وجود دارد، متفاوت است.» 
چند روزی است که ويديويی از پگاه آهنگرانی در فضای 
مجازی دست به دست می شود، او به  عنوان يک سلبريتی 
منتقد اظهار نظرهای غيرکارشناسی سلبريتی هاست. 
صحبت هايش واکنش های مختلفی را به دنبال داشــته 
است. همکارانش با طعنه پاســخش را داده اند؛ اما کاش 
درباره صحبت های پگاه تأمل کنيم. شايد االن زمان آن 
باشد که سلبريتی های ما هم مانند نمونه های خارجی شان 
به اين نتيجه برسند که به جای کپی کردن هر مطلب و 
عکسی در صفحات مجازی شان، عميق تر درباره موضوعی 
تحقيق کنند تــا بتوانند موانع و مشــکالت حوزه مورد 
نظرشــان را برطرف کنند و تأثير واقعی تری بر جامعه و 

اطرافيان شان داشته باشند. 

هیجان انگیز

بعد از گزارش «شهروند» درباره منتشر شدن نسخه دوبله عربی فيلم رستاخيز در يوتيوب، يکبار ديگر حواشی اين فيلم 
توقيف شده  در رسانه ها مطرح شد و حتی منجر به بيانيه اعتراضی احمدرضا درويش، کارگردان آن شد. حاال سيد عباس 
صالحی، وزير  فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به درخواست کارگردان فيلم «رستاخيز» برای ارايه اين فيلم در شبکه 
نمايش خانگی، از گفت  وگو برای رفع موانع ارايه «رستاخيز» در شبکه نمايش خانگی خبر داد:  «از قبل صحبت هايی 
دراين باره مطرح شده بود و  درباره انتشار غيرقانونی اين فيلم نيز سازمان سينمايی فارابی جلساتی با تهيه کننده فيلم 
برگزار کرده و به دنبال عوامل اين کار  هستند.» پيش از اين مديرعامل  اين بنياد سينمايی در نامه ای به معاون دادستان و 

سرپرست دادسرای امور بين الملل تهران درخواست  کرده بود که از نشر و پخش اين فيلم جلوگيری شود. 

درخواست احمد رضا درویش 
درحال بررسى است  

مذاکرات وزارت 
ارشاد براى نمایش 
«رستاخیز»  

 سوشا مکانی: «من 
آخريــن بــار کــه به 
تيم ملی دعوت شــدم، 
بازی با سوريه در مالزی 
بود کــه کلين شــيت 
کــردم و بعد از آن ديگر دعوت نشــدم. اين 
بسيار عجيب است که بازی کنی و خوب هم 
بازی کنی، اما ناگهان کنار گذاشــته شوی. 
اسمی از ارگانی يا فردی نمی برم، اما مطمئنا 
اين گونه بود که به خاطر مسائل غيرفنی مرا 
از تيم ملی کنار گذاشتند. من در مالزی با آن 
شــرايط جوی بازی کردم، خوب هم بازی 
کردم، اما بعد از آن ديگر دعوت نشدم. مگر 
می شود؟ مشخص اســت که مسأله ديگری 
پشتش است. شايد دوســتان فکر کردند با 
نبــود مــن در تيم ملی مشــکالت عديده 

مملکت برطرف می شود!»

 محمــد بنــا: «به 
بچه هايم اعتقاد دارم و 
هيــچ تــرس و نگرانی 
بابت مســابقات جهانی 
ندارم، اما چرا هيچ کس 
نجاتی و ســاروی را نمی بيند؟ کشتی های 
دالورانــه ای را کــه گرفتنــد نمی بينند؟ 
بچه های ما خودشــان مدال گرفتند، کسی 
مدال به آنها هديه نداد. درحالی که خيلی از 
تيم های نه چنــدان مطرح جهان مانند هند 
که هيچ جايگاهی در کشــتی فرنگی جهان 
ندارد، از مدت هــا قبل در کمــپ اتحاديه 
جهانی کشــتی به صورت رايــگان تمرين 
می کردند، اما تيم ما به دليل کم بودن زمان 
تمرين و عدم آشنايی با سالن و جو مسابقات 
به خصوص هشت نفر از بچه هايمان که برای 
نخستين بار حضور در مســابقات جهانی را 
تجربه می کردند، ســخت بود و گران تمام 

شد.» 

ره
چه

پوالد امین| در روزهاى سکون و سکوت سینما بحث و جدل مجازى دو بازیگر 
زن یک بار دیگر فضاى سینماى ایران را جنجال زده کرد. دو بازیگرى که هر دو نشان 
داده اند سلبریتى هایى هستند که از نشان دادن واکنش هاى تندوتیز در قبال مسائل 

سیاسى- اجتماعى هراسى ندارند: پگاه آهنگرانى و مهناز افشار!
آغاز داستان

داستان با انتشــار یک  فایل تصویرى از پگاه آهنگرانى کلید خورد. ویدیویى 
پربازتاب که در آن پگاه علیه اظهارنظر سلبریتى ها  در مورد موضوعات مختلف 
سخن  گفته  و آن را مردود دانسته بود. پگاه آهنگرانى که خود در موضع گیرى هاى 
سیاسى- اجتماعى ید طوالیى دارد، در این ویدیو با اشاره به این که فعالیت هاى 
اجتماعى اش به دلیل کم تجربگى اش بوده، گفته بود: «سال هاست که نه در فضاى 
مجازى ام، نه از کسى حمایت کرده ام، نه حرفى زده ام. مگر ما چه کاره  جامعه ایم؟! 
مگر ما که هستیم و چه برترى اى نســبت به دیگر مردم داریم که همه اش باید 
راجع به همه چیز نظر بدهیم؟! این کمپین هایى که بازیگران راه مى اندازند و از 
فالن چیز حمایت مى کنند، مقطعى اســت؛ واقعى نیست و چون از دل جامعه 
درنیامده به یک هفته هم نمى رسد. بازیگران، این جایگاهى که فضاى مجازى 
بهشان داده را باورشان شده و فکر کرده اند چون چند میلیون فالوور دارند، حق 

دارند راجع به همه چیز حرف بزنند»...
مهناز علیه پگاه!

ماجرا کمى با جنجال هاى دیگر سلبریتى ها متفاوت به  نظر مى رسد. فارغ از این که 
رفتار رسانه اى سلبریتى ها در سال هاى اخیر انتقادات زیادى را موجب شده؛ اما در 
کل در موارد و مطالبات مدرن طبقه متوســط این قشر همواره زبان گویا بوده اند. 
حاال با چنین پیش فرضى این که بازیگرى که پیش از این نقدهاى تندوتیزى از او 
دیده ایم، مى آید و در روزهایى که صحبت از یک سرى مطالبات برابرى طلبانه در 
فضایى پرشور در جریان است، مى گوید که سلبریتى ها صالحیتى براى حرف زدن 

در مورد مسائل اجتماعى ندارند، براى خیلى ها سوال برانگیز بود...
همین هم باعث شــد که مهناز افشــار به صحبت هاى پگاه آهنگرانى واکنش 
نشــان داده و مواضع او را به نوعى توبه نامــه اى بخواند که ایــن بازیگر براى رفع 
ممنوع الخروجى اش منتشــر کرده است. افشار نوشــت: «پگاه آهنگرانى عزیزم، 

پیغامت رو همه شنیدن؛ امیدوارم هرچه زودتر حکم ممنوع الخروجى ات لغو بشه.»
منیژه وارد مى شود!

توییت مهناز افشــار واکنش  منیژه حکمت را در پى داشــت که در پاســخ به 
توییت افشار ادعا کرد که این مصاحبه مربوط به دو ســال پیش است و ربطى به 
ممنوع الخروجى پگاه ندارد. حکمت در ادامه نوشت: «اگر پگاه به دنبال عافیت طلبى 
و رفع ممنوع الخروجى بود، یقینا نامه درخواســت براى دادرسى صحیح پرونده 

نوشین جعفرى را امضا نمى کرد که همه مان مى دانیم چه مخاطراتى دارد.» در پاسخ
 منیژه حکمت نیز مهناز افشار با اشاره به حضورش به عنوان تنها بازیگر زن در کنار 
منیژه حکمت، در شبى که پگاه آهنگرانى در اوین بوده، نوشت: «شاید هر کدوم از 
شماها براى یک بار هم شده خودتون رو جاى من در این پنج سال بگذارید، حق بدید 

که شک کنم به اخالق مدارى.»
همه علیه همه

دعواى سلبریتى ها بازتاب زیادى در فضاى مجازى یافت و هواداران و مخالفان 
هر کدام از طرفین این بحث عکس العمل هاى تندى نسبت به طرف مقابل نشان 
داده اند، به خصوص در مورد مهناز افشــار که به رغم این که به درستى به نقش 
مسائل فرامتنى در موضع گیرى هایى از این دست اشاره کرده بود، اما از این رو 
که او هم مثل بیشتر بازیگران و کال چهره هاى شناخته شده این مرزوبوم عادت 
کرده در مورد تمام قضایاى مطرح در رسانه ها و حتى در شایعات عکس العمل 
نشان دهد، توییتش برخالف بازتاب زیادى که داشت، همدلى چندانى به وجود 
نیاورد. عده اى هم البته پــگاه را نواخته بودند و در واکنش به ادعاى او مبنى بر 
این که از کسى حمایت نکرده، فعالیت هاى او را در ستاد انتخاباتى کاندیداهاى 
مختلف شاهد مثال آورده و هشدار داده بودند که چنین مواضعى در شرایطى 

که کارهاى ســابق این بازیگر دیگر خریدارى ندارد، جز ریاکارى نام دیگرى 
نمى تواند داشته باشد. 

یک پرسش
اما گذشته از این کنش و واکنش هاى تند و افراطى و اغلب سطحى؛ برخى هم 
منطقى تر با ماجرا روبه رو شــدند و به این پرداختند که مرز ورود سلبریتى ها به 
مسائل پیرامون شان تا کجاست؟ این پرسشى  است که در چند وقت اخیر بسیار 
شاهد آن بوده ایم. پرسشى که در قبال آن شاهد دو نوع پاسخ هستیم. برخى عقیده 
دارند که سلبریتى هم مانند هر شخص دیگرى آزاد است هر آن چه فکر مى کند 
درست است، بر زبان آورد و منتشر کند. از نظر این گروه؛ هر نوع بندوبستى جلوى 
ابرازنظر هرکس، به هر بهانه و توجیهى، چیزى نیست مگر سانسور. عقیده اى که 
در سال هاى اخیر مدافعان کمى هم نداشــته... اما گروه دیگرى هم هستند که 
عقیده دارند سلبریتى ها به واسطه نفوذ و تاثیرگذارى شان بر مخاطبان، مسئولیتى 
فراتر از اشخاص عادى دارند. به باور این گروه شیوع رسانه هاى اجتماعى میزان 
حضور رسانه اى و نفوذ سلبریتى ها را  بشدت افزایش داده و این  توى چشم بودن و 
دیده شدن  و مرتب واکنش نشان دادن و به عبارت بهتر پرگفتن  درصد اشتباهات 
و سوتى هاى سلبریتى ها را افزایش داده است. این را در مورد اغلب سلبریتى هاى 
ایران مى توان صادق دانســت که بى توجه به حیطه دانایى و صالحیت شان در 
حیطه هاى گوناگون بى محابا نظر مى دهند... مدافعان لــزوم وجود حدومرز در 
اظهارنظرهاى ســلبریتى ها به مثال هاى زیادى اشاره مى کنند. مانند جنجالى 
که انقالب درونى سحر قریشى ساخت یا  هانیه توسلى که با گفته هایش درباره 
گربه اش چه بازتاب هایى به وجود آورد. آن ورى ها نیز از این آسیب برى نبوده اند 
البته. مثال کسانى که که ادعا کردند دلیل زیاد شدن زلزله در ایران پوشش زنان و 
بدحجابى آنهاست و حتى آن خواننده زیرزمینى که از فلسفه حجاب نوشت. تمام 
آن بازیگرانى هم که در زلزله کرمانشاه یا سیل بهار امسال با صحبت هاى سطحى  
علیه نهادهایى چون هالل احمر چه بى اعتمادى عظیمى را به وجود آوردند، از این 
طیف بودند.  این قضیه البته نه فقط در مورد مواضع اجتماعى- سیاســى که در 
گفته ها و نوشته هاى شخصى سلبریتى ها هم صادق است. مثل اعتبارى که مثال 
على کریمى در انتشار نقل قول هایى که همه شان را به  نام کورش جا مى زند، به 

حراج گذاشت. یا خیلى هاى دیگر...
یک پاسخ

با این که شــکى در این مورد وجود ندارد که میل و رویــاى آزادى بى حدومرز 
است، اما حقیقتش ســلبریتى هاى ما هم چهره هاى چندان باسوادى نیستند. 
همین اطالعات اندك هم باعث مى شود اصرارشان براى اظهارنظر در هر موضوعى 
سوتى ها و گاف هاى بزرگى به وجود آورد. این واقعیت این پرسش را پیش مى آورد 
که چه الزامى وجود دارد سلبریتى ها در مورد هرچیزى، به خصوص موضوعاتى که 
در آن سررشته ندارند،  ســخن گویند؟! مرور اظهارنظرها، توییت ها و پست هاى 
سلبریتى هاى جهانى نیز جز این را نشــان نمى دهد. در فضاى رسانه اى آزاد غرب 
کمتر مى توان چهره اى یافت که در مورد موضوعى جز زمینه فعالیت و دانایى خود 
سخن گفته باشد. البته بعضى از کارشناسان رســانه هم دلیل اصلى را در همان 
آزادى رســانه اى مى دانند -که باعث مى شود نیازى به مواضع انتقادى- اعتراضى 

سلبریتى ها در مورد هر موضوع حساسى نباشد!

ون
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ت
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.

درخواست احمد رضا درویش 

ارشاد براى نمایش 


