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نوید محمــدزاده دیروز آتش کرد، مهناز 
افشــار متلــک انداخت، پرســتو صالحى 
مســخره کرد و کیهان ملکى هم لفظ آمد 
که «تا کى مى خواید بخورید؟» فارغ از این 
که موج آشفته این اعتراضات به کدام کرانه 
خواهد رفــت و به چه محکمــه اى خواهد 
رسید، منشــأ این انتقادها را در کجا باید 
دیــد؟ قطعا اغلب آنها نیــات خیرخواهانه 
و بشردوســتانه و وطن پرســتانه را دنبال 
مى کنند اما بــه یقین مى دانم که در بخش 
دیگر قصد و غرض چیز دیگرى اســت. در 
واقع برخالف آن چه عده اى گمان مى کنند 
افکار عمومى همیشه به دنبال سلبریتى ها 
مى رونــد، ایــن بــار در نابســامانى هاى 

اقتصادى و سیاسى، قصه این طور نیست.
مى دانــم این جملــه بر قبــاى نازنین 
بعضى از دوستان سلبریتى برازنده نیست 
اما اعتــراض بعضــى از آنهــا را صادقانه 
نمى بینم. شــاید هم غیرعمد، کنش هایى 
نشــان مى دهند که نمى داننــد از کجاى 
ناخودآگاهشــان بیرون آمده و منشــأ آن 
چیست. پاسخ اینجاســت که همیشه هم 
افکار عمومى پیرو ســلبریتى ها نیســت. 
گاهــى آنهــا روى ایــن مــوج مى روند. 
ســلبریتى هایى که روى صحنه، پشــت 
دوربین، دور مســتطیل ســبز، باالى سن 
مى درخشند، به شــهرت و پول و موفقیت 
مى رسند و کم کم طرفدارانى پیدا مى کنند 
که حاضرند از اعماق گلو برایشــان فریاد 

بکشند: «هورا»! شروع قصه اینجاست.
الیــک، فالــو، کامنــت، چشــم هاى 
دنبال کننــده، جماعت موبایل به دســت، 
آماده براى سلفى، تحسین، تکریم،  تعظیم 
و درخشــندگى. اما همه اینها مالحت اول 
راه اســت. بعد از مدتى مى بینى که قاعده 
برعکس شــده. جاى هواخواه و سلبریتى 
عوض شــده. ســلبریتى انــگار تبدیل به 
طرفــدار شــده و طرفــداران تبدیــل به 

ســلبریتى. چون حاال آقا و خانــم بازیگر، 
مجرى یا هر کاراکتر مشهور دیگر به تدریج 
هواخواه طرفدارانش شــده. محتاجشــان 
شــده. و در چرخى هزاران درجه به دنبال 

فالوورهاى خودش افتاده.
هر چه آنها بخواهند، هــر چه بگویند و 
یا دنبال هر چه باشــند، سلبریتى در صف 
مقدم بــرآورده کردن خواســته هاى آنها 
مى ایســتد. ســلبریتى دیگــر از خودش 

چیزى ندارد.
سلبریتى حاال  فالوور فالوورهاى خودش 
شده. به فالوورهایش چســبیده. واداده. او 
با این طرفداران معنــا پیدا کرده و به هیچ 
قیمتى حاضر نیست آنها را از دست بدهد. 
چون هویتى بیرون از آن «هورا»ها، سوت 
و کف ها و غــش و ضعف رفتن هــا ندارد. 
بنابراین تا «هورا» هســت، سلبریتى هم 
هســت. پس براى تداوم همان «هورا»ها 
تــا آخرین لحظــه مى جنگــد. دیگر مهم 
نیست آن چه مردم مى گویند چیست. بلکه 
خودش مهم است و براى سوار شدن روى 
امواج است که دســت به کلمه برده است. 
حاال کــه موبایل طرفداران بــراى گرفتن 
سلفى کم شــده، این بار خودش دست به 

کار مى شود.
موبایــل را برمى دارد، ســمت خودش 
مى چرخاند و در هیبــت معترض یا منتقد 
وضع موجود، سیاســى گرى مى کند. چون 
سیاســت آب گل آلوده  اســت و سلبریتى 
حــاال در بهترین شــرایط از این منجالب 
آلوده ماهــى مى گیرد. مهم نیســت این 
اعتراض ها چه چیــزى در پى دارند یا اصال 

چه نتیجه اى خواهند داشت.
ســلبریتى هواخواه «هورا»ست. دلش 
تنگ شده. عاشــق آن فریادهاست. براى 
همین به در مى کوبد، بــه دیوار مى زند و 
گاهى حتى در صحنــه اى رقت بار،  رو به 
دیوارها ایســتاده داد مى زنــد «هورا»، تا 
صدا بچرخد و در یک پــژواك توهم آمیز، 
ایــن طــور به گــوش بیایــد کــه انگار 
جماعتى دوبــاره برایش فریــاد زده اند:

«هورااااا»....

يادداشت

سفر به اروپا، با نگاهى استراتژیک

بهرام امیر احمدیان
تحلیلگر مسائل بین الملل

رئیس جمهورى ایران در رأس هیأتى بلندپایه و 
براى انجام سفرى دوروزه به کشورهاى سوییس و 
اتریش عازم شد. روحانى پیش از سفر گفته بود در 
این سفر با مقامات سوییس و اتریش درباره مسائل 
منطقه اى شامل ســوریه و یمن، راه  هاى حفظ 
برجام و بسته پیشنهادى اروپا که انتظار مى رود 
طى روزهاى آینده از سوى مقامات اتحادیه اروپا 
ارایه شود، گفت وگو خواهد کرد. موگرینى مسئول 
سیاســت خارجى اتحادیه اروپا پیش ازاین گفته 
بود اتحادیه اروپا به ادامه کار درباره سازوکارهاى 
حفاظــت از ســرمایه گذارى هاى اقتصــادى 
شرکت هاى اروپایى در ایران ادامه مى دهد. اما براى 
به دست آوردن تحلیل درست از سفر روحانى به 
اتریش و سوییس باید به تاریخى دورتر بنگریم. در 
اوایل دهه 80 در زمان ریاست جمهورى خاتمى 
اتریشى ها به ایران آمدند و در آن زمان قراردادى 
را با ارزش 20 میلیارد دالر براى خرید گاز از ایران 
امضا کردند. بسیارى تعجب کرده بودند که بافاصله 
مکانى اتریش با ایران این قرارداد نمى تواند منطقى 
باشد و کشور روسیه به عنوان تأمین کننده گاز، به 

اتریش نزدیک تر است.
4 ماه پیش از شــروع برجام مقــام رهبرى در 
سخنانى بیان کردند که اتحادیه اروپا کارى نکند 
که ما آنهــا را تحریم گازى کنیم. حــال پس از 
بهره بردارى از فازهاى اخیر پارس جنوبى بر اساس 
گزارش ساالنه سازمان هاى جهانى، ایران ازلحاظ 

ذخایر گاز طبیعى جهان، مقــام اول را در اختیار 
دارد. حــال اتحادیه اروپا به دنبــال راه حلى براى 
رهایى از سیطره گاز روســیه است. اروپاى غربى
40 درصد گاز مصرفــى خود را از روســیه وارد 
مى کند به همین علت ناگزیر است با روسیه تعامل 
داشته باشد. روسیه بخشى از سرزمین اوکراین را 
اشغال کرده است و اتحادیه اروپا روسیه را محکوم 
کرده و از 2014 تحریم هاى براى سرمایه گذارى 

روس ها تعیین کرده است.
اتحادیه اروپا به گاز نیاز دارد و ایران بیشــترین 
منبع گازى جهان را در اختیار دارد، در این میان 
روســیه قرارگرفته و باید به نوعى در سیاســت 
خارجى ایران دخالت کند تا ایران را از دسترسى به 
بازار گاز اتحادیه اروپا محروم کند. ایران گاز دارد اما 
سرمایه و تکنولوژى الزم براى بهره بردارى از منابع 
گازى خود را ندارد و بعد از برجام چون ما به روسیه 
نزدیک شدیم و اتحادیه اروپا نیز روسیه را تحریم 
کرده بود، بنابراین اتحادیــه اروپا به ایران نزدیک 
نشد. اکنون حسن روحانى به اروپا سفرکرد که با 
توجه به نیاز اروپا به گاز ایــران و نیاز ایران به بازار 
اروپا این سفر با یک نگاه استراتژیک شکل گرفته 
است. اتحادیه اروپا ســرمایه، تکنولوژى و از همه 
مهم تر نیاز به گاز دارد، پس نیاز است که ایران گاز 
را استخراج و در این زمینه سرمایه گذارى کند و 
به اروپا بفروشــد. اروپا نیز عالقه مند است که به 
ایران نزدیک شــود و روسیه در تالش است ایران 
را از اتحادیه اروپا دور کند و به ســمت خط لوله 
صلح نزدیک و قراردادهاى در آســیا هدایت کند 
و نتیجه اى که روس ها به دست مى آورند منزوى 
شــدن ایران خواهد بود. اتحادیه اروپا نباید کارى 

کند که ایران آنها را تحریم گازى کند. باید مقامات 
ما تصمیم بگیرند که به اتحادیه اروپا نزدیک شوند 
و با آنها قراردادهــاى گازى ببندند. اتریش بعد از 
20 ســال بازهم پا پیش گذاشته است و بى شک 
رئیس جمهوریى در مــورد این موضوع صحبت 
خواهند کرد. اتریش و سوییس کشورهایى سرد و 
محصور در خشکى هستند و بى اندازه به گاز نیاز 
دارند. اگر اتحادیه اروپا با روسیه درگیر شود دیگر 
منابع گازى نزدیکى در اختیار نخواهد داشت و با 

مشکالت فراوانى روبه رو خواهد شد.
مقامات ایرانى باید فضاى سیاســى کشــور 
را به گونــه اى ترســیم کنند که اتحادیــه اروپا 
ســرمایه گذارى هاى کالن گازى در ایران داشته 
باشــد. منتهى ایران تنها به اندازه مصرف کشور 
مى توانــد از گاز بهره بردارى کند. به همین دلیل 
با کمبود گاز مواجهیــم و ضعف تکنولوژى براى 
ما مشکل ساز شــده است. ســفر آقاى روحانى 
به ســوییس و اتریش بى اندازه مهم اســت. باید 
در داخــل تالش کرد که فضاى ثبات سیاســى 
ایجاد شــود تا دولت در حوزه بین المللى بتواند 
اقدامات مثبت داشــته باشــد. در داخل کشور 
ایران ســتیزى و در خارج از کشور ایران هراسى 
در حال شکل گیرى اســت و نباید بگذاریم این 
دو مقوله رشد پیدا کنند. در شرایطى که آمریکا 
قصد تحریم هایى علیه ایــران را دارد، اروپایى ها 
رئیس جمهورى را دعوت کرده اند و این نشــانگر 
این امر است که اروپا نگاهى متفاوت از آمریکا به 
ایران دارد. اتحادیه اروپا بسته پیشنهادى خود را 
ارایه خواهد داد و باید فضاى رسانه اى را براى آن 

آماده کرد.
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وحانیت زدن حرف نو  در لباس ر
گپ وگفت «شهروند» با  سیدمحمد حسینى، روحانى طنزپرداز

وی اعصاب ھواداران آبی  رژه ر
استقاللى ها پول ندارند، از جذب بازیکن محروم شده اند و از پندار تایم هم خبرى نیست! 

«سونا» فول امکانات در ورزشگاه آزادی!
خرابى تهویه سالن بسکتبال در مسابقات انتخابى جهانى همه را کالفه کرد

ج بدھی مالیاتی شان را چک کنند مسافران خار
تنها 10 میلیون تومان مى تواند ممنوع الخروج تان کند
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ایران خواهان روابط عادالنه و صلح آمیز با جهان است
 رئیس جمهورى در نشست تجار و فعاالن اقتصادى ایران و سوییس:
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دخل و خرج

روايت داغ

روايت داغ

بيست هجده

یک سفره ساده ایرانی
چقدر آب می خورد؟

پدیده «خندوانه استانی» 
بعد از «سفرھای استانی»!

مصاحبه تجاوزکارانه
با ھنرمند در اغما

شایعه نسازید، دعوایی نبود

هزینه هر خانواده ایرانى
براى الگوى تغذیه اى درست

یک میلیون و 100 هزار تومان است

به حریم شخصى فخیم زاده
در بیمارستان احترام نگذاشتند

خبر درگیرى بازیکنان تیم ملى
در روز عکاسى فیفا از آنها موثق نبود

2

در روستاى 
گل سرخ دیگر 
کسى نمى میرد

وقتى تیم 30 نفره زنان امدادگر هالل 
کوهستان جاده مى سازند
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متهمان در گفت و گو با «شهروند» علت درگیرى را  
کرى خوانى هاى وحید مرادى اعالم کردند

قتل هالیوودى
10   صفحه 10   صفحه 10

متهمان در گفت و گو با «شهروند» علت درگیرى را  

گفت وگو با «عبدالوهاب قاضى» پزشکى که
حرف هایش در برنامه «طبیعت» شبکه سه، حاشیه ساز شد

کاوه رضایى و فرنوش شیخى
در اسالم آباد غرب جشن مى گیرند

گردشگرى؟ موضوع
اصال طب پیشگیرى بود!

عروسى ستاره استقاللى
کنار زلزله زدگان

مهتاب جودکى| «بله، گردشگرى از خود ما شــروع میشه، از خونه ما 
شروع میشه.» «دکتر» هنوز ســر حرفش است. در دفتر لوکسش در الهیه 
نشسته بین چند خبرنگار تا از گفت وگوى 30 ثانیه اى جنجالى اش دفاع کند. 
«عبدالوهاب قاضى» پزشک و مدیر هتل هرمز بندرعباس قرار بود در شبکه 
سه درباره «طب پیشگیرى» صحبت کند اما صحبت به گردشگرى رسید و 
همه را به خنده انداخت. با تعریف عجیب او از گردشگرى، طنزپردازان سوژه 
تازه اى پیدا کردند و در شــبکه هاى اجتماعى هم این هشتگ درست شد: 
گردشگرى در خانه. او گفته بود: «گردشگرى نه به معنى این که بریم خارج از 

کشور و ارز و دالر خرج کنیم...

شهروند|  سال گذشته بود که خبر عقد رسمى کاوه رضایى با فرنوش شیخى 
والیبالیست مطرح تیم ملى زنان ایران در رسانه ها به صورت رسمى منتشر شد. 
کاوه که بعد از جدایى از استقالل در ابتداى فصل قبل راهى شارلوا بلژیک شد، 
بعد از مدتى مقدمات حضور فرنوش شیخى در تیم والیبال زنان شارلوا را فراهم 
کرد.  این زوج موفق ورزشى اما حاال قصد دارند مراسم رسمى عروسى خود را در 
شرایطى برگزار کنند که خبر آن مثل بمب در فضاى مجازى و رسانه ها ترکید؛ 
چرا که این مهاجم ملى پوش که البته فرصتى براى حضور در جام جهانى پیدا 
نکرد، مى خواهد جشن عروسى خود را در منطقه زلزله زده اسالم آباد غرب استان 

کرمانشاه که در آن جا متولد شده است، برگزار کند...
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روز گذشته مجتبى ذوالنور، نماینده قم در 
مجلس شوراى اســالمى جمالتى گفت که 
بازتاب هاى رسانه اى بسیارى به همراه داشت 
و حتى واکنش سخنگوى وزارت خارجه دولت 
اوباما را نیز برانگیخت. مجتبــى ذوالنور که از 
چهره هاى منتقد دولت اســت، طى سخنانى 
گفته بود که در جریان مذاکرات هســته اى 
برجام، آمریکا به 2500نفر از ایرانیان از جمله 
خانواده مقامات، شهروندى آمریکا اعطا کرده 
است. سخنان ذوالنور به همین موضوع خالصه 
نمى شد. او در ادامه مدعى شــده بود که این 
شهروندى ها یک لطف در حق مسئوالن ایرانى 
مرتبط با حسن روحانى بوده و همچنین ادعا 
کرده بود که این اقدام باعث شــده تا مقامات 
ایرانى بر ســر این که بچه هاى کــدام یک از 
مقامات از این امتیازات بهره مند شوند، رقابت 
کنند. بر اســاس آن چه خبرگزارى فارس از 
ذوالنور نقل کرده بود، این چهره مخالف  دولت 
گفته بود اگر امروز ایــن ایرانى هایى که مورد 
لطف قــرار گرفته اند از آمریکا اخراج شــوند، 
روشن خواهد شد که چه کسانى زدوبند دارند 
و منافع ملى ایــران را مثل آب نبات به آمریکا 
فروخته اند. بعد از بازتاب ســخنان ذوالنور در 
رســانه هاى داخلى، به شــکل جالبى شبکه 
فاکس نیوز جمالت او را مستند گزارشى قرار 
داد و از فرزندان بعضى مقامات ایران نیز نام برد؛ 
چیزى که اساس و اصل آن مشخص نیست و 
هیچ گونه منبع موثقى نــدارد. در واقع منبع 
گزارش فاکس نیوز که شبکه هاى معاند نظام 
نیــز آن را ترجمه و منتشــر کردند، همان 
جمالت ذوالنــور بود. البتــه حتى فاکس 
نیوز هم تأکید کرده بود نشانه اى از این که 
فرزندان مقامات نظــام در ماجراى برجام، 
شهروندى آمریکا را دریافت کرده اند وجود 
ندارد.  امــا قضیه وقتى جالب تر شــد که 
ترامپ در توییتى نوشت:«تازه معلوم شده 
که کابینه اوباما در جریان مذاکرات توافق 
با ایران به 2500 ایرانى - از جمله مقام هاى 
دولتى - شــهروندى آمریکا را داده است.» 
یعنى به راحتى ادعاى بدون مســتندى که 
از ســوى یک چهره منتقــد دولت مطرح 
شــده بود برزبان ترامپ آمد و حاال اهرمى 
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بعد از «سفرھای استانی»!

نماینده مجلس ایران
منبع خبری ترامپ
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