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اين درد كجا بريم... 
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود به مسخ افكار عمومي در فضاي 
مجازي و باليي كه سر جامعه وارد شده است، پرداخت و نوشت: مصي 
علي نژاد از ناتو خواسته است كه به ايران حمله نظامي كند. تا اينجاي 
ماجراي هيچ، روشن بود كه اينها حتي به براندازي حكومت هم راضي 
نيستند و دنبال نابودي اين خاكند، به  همين دليل است كه تجزيه كشور 
را دنبال مي كنند، اما نكته تأس��ف برانگيز اين است كه برخي كاربران 

داخلي براي اين تقاضاي شوم، جاهالنه سوت و كف مي زنند. 
واقعاً چطور ممكن اس��ت؟ يعني افرادي هس��تند كه دريوزگي ناتو را 
مي كنند تا قاتل جان شان شود؟ اين بيماري مشترك در اين جماعت 
اندك، اما پرسروصدا نامش چيس��ت و عمقش كجاست؟... درباره چه 
كساني حرف مي زنيم؟ آنها كه... بعد از باخت ايران با پرچم انگليس به 
خيابان آمدند و شادي كردند و رقصيدند... حمله داعش به شاهچراغ را 
ديدند و اعترافش را شنيدند و باز هم گفتند: »كار خودشونه.«كيان را 
كنار ديگر شهداي امنيتي ديدند، اما حسابش را جدا كردند و گفتند كار 
جمهوري اسالمي است، بماند كه براي باقي شهدا به  هم تبريك گفتند. 
از ش��نيدن دروغ لذت مي برند و با حداقل 40كشته سازي  مضحك در 
رس��انه هاي جاعل، حس مظلوميت گرفتند. پرچمي كه هويت ش��ان 
است، آتش زدند و دورش كل كشيدند و پايكوبي كردند. با تجزيه طلبان 
همدلي كردند و براي شان سفره چيدند. بدون وجدان درد، براي اوباش 

قداره كشي كه حافظان امنيت را سالخي كردند، هورا كشيدند... 
اينهمه گفتيم و نوش��تيم اما اينها مقصر نهايي نيس��تند، اصل حرف 
اينجاست. آقايان مسئول متوجهيم با س��اده نگري و فهم ظاهرگرا از 
رسانه هاي جديد چه باليي س��ر جامعه آورديم؟ راهكارتان چيست؟ 
نشس��تن و نظاره آتش؟ پلت فرم محل زندگي واقعي اس��ت، نه صرفاً 
يك پيام رسان مجازي، هيچ جاي عالم اداره شهر و ديارشان- بخوانيد 
ذهن ها - را به دشمن نمي سپارند، اما ما با خوش خيالي چنين مي كنيم 

و ژست مردمي هم مي گيريم. اين درد كجا بريم؟
........................................................................................................................

مدافعان امنيت از متوسليان تا عجميان
روزنامه ايران در شمار ديروز خود به نمونه هايي از 
اخالص و فداكاري تفكر بسيجي در حوادث اخير 
اشاره كرد و نوشت: اگر در دفاع مقدس، بسيجياني 
چون چمران، همت، بروجردي، صياد، زين الدين، باكري، متوسليان و... 
خوش درخشيدند، در ميدان غرورآفرين هسته اي هم بسيجياني چون 
احمدي روشن، شهرياري، رضايي نژاد تا محسن فخري زاده، راه سردست 
گرفتن ارزش ه��اي انقالب را در مي��دان دانش و جه��اد علمي به رخ 
كش��يدند. همچنان كه در ميدان پرخطر امنيت، از محس��ن حججي 
)شهيد مدافع حرم( تا محمدحسين حداديان)شهيد مدافع امنيت( اين 
راه را ادامه دادند و امروز هم همچنان بسيج و بسيجيان جوان و با جرئت 
در صحنه اند. ي��ك نمونه آن در اغتشاش��ات اخير، بس��يجي بي ادعا، 
سيدروح اهلل عجميان بود كه وقتي پاي دفاع از مردم و نظام پيش آمد، 
بالفاصله به ميدان آمد تا در برابر آشوبگران بايس��تد و در اين راه و در 
پنج شنبه سياه كرج با حمله اغتشاشگران مسلح به صورت ناجوانمردانه 
و در اوج مظلوميت به شهادت رسيد. اين مظلوميت ها و شهادت ها اما 
نشان مي دهد كه عقبه اس��تراتژيك انقالب اسالمي، جوانان مردمي و 
انقالبي و شجاعي هستند كه براي بزنگاه هاي خاص، ذخيره شده اند و تا 

پاي جان براي اسالم و نظام و مردم ايستاده اند. 
نويسنده اضافه كرده اس��ت: اگر حزب اهلل، دس��ت برتر مقاومت عليه 
رژيم صهيونيستي است و اگر حشدالشعبي، الگوي »امنيت مردم پايه« 
را برقرار مي كند و اگر جمهوري اسالمي به قدرت، به نقطه اي رسيده كه 
دشمن نمي تواند نگاه چپ به آن داشته باشد، همه و همه ناشي از همان 
تفكري است كه اراده كرده بيني شيطان بزرگ و دشمنان را به خاك 
بمالد. حال، عجيب نيست كه رسانه هاي تروريستي شب و روز به بسيج 

شليك كنند، چون ايران قوي و مقاوم در برابر دشمن را برنمي تابند. 
........................................................................................................................

 سلبريتي ها و رفتار سياسي بدخيم 
در ايام بحران

روزنامه وطن امروز در يادداشت ديروز 
خود در مورد رفتار سياسي سلبريتي ها 
در ايام بحران نوش��ت: در ايران نطفه 
تكثير س��لبريتي از محل منازعه 150سال جريان روش��نفكري ليبرال 
مشتاق س��بك زندگي غربي با ايدئولوژي اسالمي و سبك زندگي ايراني 
بسته شده است، البته نمي توان درباره تمام سلبريتي ها به ويژه در هنر و 
ورزش يكسان قضاوت كرد ولي بسياري از سلبريتي ها در ساحت انديشه 
ليبرال رشد كرده و در بزنگاه هاي مهم طرف غرب زده ها و جريان روشنفكر 
ضدانقالب را گرفته اند. رفتار سياسي س��لبريتي ها در ايران از فتنه88 تا 
اغتشاش��ات1401 به طور فزاينده اي رو به افزايش بوده و آنها به ش��دت 
عالقه مند هستند درباره مسائل اجتماعي و سياسي غيرمرتبط با حرفه  شان 
اظهارنظر كنند. در اغتشاشات اخير كشور، رفتار آنان به شدت افراطي بود 
و در جبهه ضدحاكميت جمهوري اس��المي و در كنار رس��انه هاي معاند 
خارجي، يك پاي دعوت به آشوب و فراخوان اغتشاشات بوده اند. اينكه يك 
س��لبريتي در نظام جمهوري اس��المي و در س��ايه تلويزيون، س��ينما و 
جشنواره ها و فدراسيون و تيم هاي ملي جمهوري اسالمي رشد كرده و فربه 

شده باشد و بعد با بي صفتي عليه نظام شورش كندف جاي تعجب دارد.

رئيس دفتر رئيس جمهور: 

ادعاهاي حقوق بشري آلمان عليه ايران 
حركتي سياسي است

غربي ه�ا مي دانن�د ك�ه اصلي تري�ن ناقض�ان حق�وق بش�ر 
در جهان خودش�ان هس�تند و ايران اهتم�ام وي�ژه اي به حقوق 
بش�ر دارد، لذا ت�اش ب�راي تصويب اي�ن قطعنامه ي�ك حركت 
سياس�ي اس�ت نه يك اق�دام واقع�ي حماي�ت از حقوق بش�ر. 
به گزارش ايرنا، غالمحسين اسماعيلي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اش��اره به تالش هاي وزارت خارجه 
آلمان براي تصويب قطعنامه ضدحقوق بشري عليه ايران گفت: ادعاهاي 
حقوق بش��ري كش��ورهاي غربي و امريكا، ادعاهاي پوچ و واهي است. 
رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: غربي ها مي دانند كه اصلي ترين 
ناقضان حقوق بشر در جهان خودشان هستند و جمهوري اسالمي ايران 
اهتمام ويژه اي به حقوق بشر دارد، لذا تالش براي تصويب اين قطعنامه 

يك حركت سياسي است نه يك اقدام واقعي حمايت از حقوق بشر. 
گفتني ا س��ت يك س��خنگوي وزارت خارجه آلمان در تداوم مواضع 
ضدايراني برلين كه اخيراً به بهانه مسائل حقوق بشري و ادعاي مشاركت 
ايران در جنگ اوكراين ش��دت گرفته است، اعالم كرده بود اين كشور 
با تصميم اياالت متحده درباره تغيير تمركز از مذاكرات وين به حوادث 

داخلي ايران موافق است. 
........................................................................................................................

 الحاق بالگردهاي تهاجمي »توفان«
به نداجا

ب�ا توج�ه ب�ه ن�وع عمليات هاي�ي ك�ه در آب ه�اي آزاد داري�م 
كه بيش�تر عملي�ات اس�كورت و مب�ارزه ب�ا تروريس�م دريايي 
اس�ت، ح�وزه بالگ�ردي بيش�ترين ني�از م�ا را تأمي�ن مي كند. 
امير دريادار ش��هرام ايراني فرمانده نيروي دريايي ارتش در گفت وگو 
با ايرنا، در پاسخ به س��ؤالي پيرامون خبر الحاق بالگردهاي تهاجمي و 
پهپادهاي جديد به نيروي دريايي ارتش اظهار داشت: ما نگاه ويژه اي به 
حوزه پروازي با اولويت پهپادي داريم، امروز با پهپادها دسترسي ما به 
هزاران كيلومتر است و اين باعث مي شود شعاع عملياتي ما هر چقدر از 

ساحل فاصله بگيريم ضرب در شعاع عملياتي پهپاد شود. 
وي افزود: با توجه به نوع عمليات هايي ك��ه در آب هاي آزاد داريم كه 
بيش��تر عمليات اس��كورت و مبارزه با تروريس��م دريايي است، حوزه 
بالگردي بيشترين نياز ما را تأمين مي كند كه در اين حوزه دو كار موازي 
انجام شده است؛ هم بالگردهاي خودمان تجهيز شده اند كه به زودي 
الحاق خواهند شد و هم بالگردهاي تهاجمي كه در صنعت دفاعي آماده 
شده را به بدنه عملياتي اضافه خواهيم كرد تا شناورهايي كه در آينده به 
دريا مي روند هم بالگرد پشتيباني رزمي داشته باشند و هم بالگرد رزمي. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش درب��اره ويژگي هاي اين بالگرد تهاجمي 
گفت: اين بالگرد يك بالگرد دوموتوره دريايي است كه فعاًل نام آن توفان 

است و ان شاءاهلل در دريا توفان به پا خواهد كرد. 
امير ايراني درباره آخرين وضعيت ساخت ناوشكن دماوند در شمال با بيان 
اينكه امسال اتفاقات خيلي خوبي در نيروي دريايي رقم خواهد خورد و 
واحدهايي را براي الحاق در شمال و جنوب در دستور كار داريم، اظهار 
داشت: ناوشكن دماوند آماده شده و در حال پشت سر گذاشتن تست هاي 
عملياتي اس��ت، در حوزه راداري چون جوانان ما به فناوري جديدي و 
به روزي دس��ت پيدا كردند، ما ويژگي هاي اين رادار را مقايسه كرديم و 
ديديم از نظر عملياتي عملكرد بهتري نسبت به رادارهاي روز دنيا دارد. 
وي ادامه داد: تست هاي كارخانه اي اين رادار انجام شده و ان شاءاهلل ظرف 
ماه هاي آينده آماده خواهد شد تا به طور رسمي نخستين گشت دريايي 

خود را با بازديد از يكي از كشورهاي همسايه انجام دهد. 
........................................................................................................................

 جوكار: مردم متضرر از حوادث اخير
بايد سريعًا به حق خود برسند

كميت�ه حقيقت ي�اب باي�د متش�كل از كارشناس�ان و اف�رادي 
باش�د كه به صورت همه جانبه به مس�ئله ن�گاه كنن�د و ديدگاه 
آن�ان باي�د واقع�ًا كارشناس�ي ش�ده باش�د ت�ا اف�راد متض�رر 
هر چ�ه زودت�ر ب�ه ح�ق و حقوق خ�ود دس�ت پي�دا كنن�د. به 
ص�ورت كل�ي اي�ن اق�دام بس�يار اثرگ�ذار و س�ازنده اس�ت. 
محمدصالح جوكار، رئيس كميس��يون امور داخلي كشور و شوراها در 
مجلس در گفت وگو با مهر، در واكنش به تش��كيل كميته تحقيق در 
وزارت كش��ور با هدف احقاق حقوق متضرران از حوادث و اغتشاشات 
اخير اظهار داشت: متأسفانه برخي از مردم در اغتشاشات اخير ضرر و 
زيان زيادي به لحاظ معنوي و مادي كردند و الزم بود چنين كميته اي 
براي پيگيري حقوق آنان تشكيل شود و اين اقدام بسيار مهم و ارزشمند 
است. وي بيان كرد: كميته حقيقت ياب بايد متشكل از كارشناسان و 
افرادي باشد كه به صورت همه جانبه به مسئله نگاه كنند و ديدگاه آنان 
بايد واقعاً كارشناسي شده باش��د تا افراد متضرر هر چه زودتر به حق و 
حقوق خود دست پيدا كنند. به صورت كلي اين اقدام بسيار اثرگذار و 
سازنده است. نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر 
اينكه قطعاً اين اقدام تأثير بس��زايي در افزايش اعتماد عمومي جامعه 
دارد و نوعي اعتمادسازي محسوب مي شود، گفت: كميته تحقيق بايد 
بررسي هاي كافي و جامع را انجام دهد تا منافع كساني كه در حوادث 

اخير ضرر كردند، تأمين شود.

پنج ش��نبه 3 آذر  1401 | 29 ربيع الثانی 1444 | 6| روزنامه جوان |  شماره 6632
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر: 

منافقين امروز تاكتيك خشونت ورزي مطلق دارند

 بعد از حوادث اخير ش�اهد اظهارنظرهاي 
مختلفي از سوي برخي چهره هاي ورزشي 
و هن�ري هس�تيم؛ اظهارنظرهاي�ي ك�ه 
بدون ارائه سند مطرح مي ش�ود و به گفته 
بسياري از كارشناس�ان اين اظهارنظرهاي 
ب�دون س�ند و م�درك در برخ�ي حوادث 
تلخي ك�ه در اغتشاش�ات اخي�ر رخ داد، 
تأثير داش�ته اس�ت. خبرگزاری ف�ارس با 
توجه به اي�ن موضوع و همچني�ن با توجه 
به اقدام�ات منافقي�ن در ح�وادث اخير با 
عباس س�ليمي نمين، مدير دفتر مطالعات 
و تدوين تاريخ ايران گفت وگو كرده است.

 بعد از شكس�تي كه دش�منان در 
فتنه ه�اي اخي�ر از م�ردم و نظام 
خوردن�د، مي بيني�م در ح�وادث 
اخير هم با برنامه هاي جديدي به 
مي�دان آمده اند، تحليل ش�ما در 

اين باره چيست؟
ما در ارتباط با برنامه هايي كه دشمن در طول 
تاريخ عليه ما پيگيري كرده اس��ت، تجربيات 
زيادي داريم، منتها آنچه غالباً براي ما بس��يار 
س��خت بوده و منجر به ريزش هاي��ي از بدنه 
انقالب ش��ده آن توطئه هايي است كه به فتنه 
تبديل شده و اين فتنه ها تشخيص را در صحنه 
دشوار كرده اس��ت. در اين مس��ائل اخير هم 
كاماًل مش��خص بود كه دشمن س��ال ها قبل 
و پس از شكست هايي كه از س��ال88 به بعد 
متحمل ش��د، به يك جمع بندي هايي رسيد 
تا آمادگي هايي براي حضور در صحنه كسب 
و زمين��ه را فراهم كند و هر زمان كه مس��اعد 
بود، وارد ميدان شود. دشمن براي 40سالگي 
انقالب اسالمي برنامه ريزي كرده بود اما چند 
عامل مانع شد، مثاًل كرونا يكي از آن موانع بود 
كه با توجه به شيوع كرونا نمي توانستند اقدام 
مؤثري را ترتيب دهند، بر همين اساس صبر 
كردند و امروز موج مي زنند تا يك موضوعي را 
به دست بياورند كه اين موضوع كشش الزم را 
براي اقدامات شان داشته باشد. خود كرونا يك 
فشارهاي اقتصادي ايجاد كرد و تحريم ها هم 
از سوي ديگر يك مس��ائلي را به  وجود آورد و 
دولت آقاي روحاني هم يكسري كم كاري ها و 

كاس��تي هايي را رقم زد و اينها همگي موجب 
ش��د نارضايتي هاي��ي را در جامعه ب��ه دنبال 

داشته باشد. 
 دش�من در ح�وادث اخي�ر از چه 
ابزارهاي�ي براي تش�ويش اذهان 

عمومي استفاده كرد؟
برخي مسائل مثل مس��ئله جوانان و زنان در 
دوران كرونا حاد شد، يعني جوانان در دوران 
كرونا با واقعيت ها منعطف شدند و مسائلي از 
اين دست موجب شد ارزيابي بيگانگان بر اين 
باشد كه مي توانند بر دو بستر بانوان و جوانان 
سوار شوند. در اين دوره شاهد مسائلي هستيم 
كه بايد بسيار هوشمندانه عمل كرد، در حوادث 
اخير گروهي از مردم يكس��ري ناراحتي هايي 
دارند كه آن ناراحتي ها موجب ش��ده است به 
خيابان ها بيايند اما دشمن مي خواهد در جامعه 
دشمني و عداوت به  وجود بياورد، لذا حتماً بايد 
اين دو مقوله را از هم جدا كنيم كه اگر نتوانيم 
تحليل جامعي داشته باش��يم، قطعاً منجر به 
بروز برخي از فضا ها خواهيم ب��ود. در ارتباط 
با حوادث اخير يكسري تفاوت هاي تاكتيكي 
را از سوي دشمنان شاهد هستيم، در گذشته 
دشمن اينگونه عمل نمي كرد اما االن دشمن 
خشونت مي ورزد و مسئوليت اين خشونت را 
به گردن جمهوري اس��المي مي اندازد و نظام 
در اين شرايط بايد خيلي هوشيار عمل كند و 
با بهره گيري از رسانه ها به گونه اي عمل كند 
كه دشمن نتواند مسئوليت اين خشونت ها را 
متوجه نظام كند، در غير اين صورت دشمن در 
حوادث اخير توانسته است هم خشونت ورزي 
كند و هم مسئوليت اين خشونت را به گردن 
نظام بيندازد، در چنين شرايطي نبايد از نقش 

و كاركرد رسانه غفلت كنيم. 
 تحلي�ل و ارزياب�ي ش�ما از نقش 
عملي�ات ه��اي  در  منافقي�ن 

تروريستي اخير چيست؟ 
ما در دهه60 با منافقين درگير بوديم و حاصل 
اين درگيري ها منجر به ش��ناخت در جامعه 
ش��د و در نتيجه حاصل اين ش��ناخت، تنفر 
و ش��ناخت عامالن دش��من بود كه مرتكب 
جنايات بزرگي عليه ملت ايران ش��د. به رغم 

خيانت هاي منافقي��ن عليه ملت ايران، صدام 
و رژيم صهيونيس��تي نام منافقين را از ليست 
تروريستي خارج و تالش كردند چهره منافقين 
را تطهير كنند و با دادگاهي كه در سوئد برگزار 
كردند، به دنبال اين بودند مظلوميت را متوجه 
منافقين كنن��د، در حالي ك��ه منافقين نزد 
مردم خيلي منفور بودند. دش��من سعي كرد 
جنايات منافقين را پنهان كن��د، در حوادث 
اخير هم هيچ نشاني از منافقين نبود اما همين 
منافقين امنيت را در داخل كشور بر هم زدند 
و در خارج از كشور هم بيش��ترين استفاده از 
منافقين صورت مي گيرد اما هيچ نام و نشاني 
از آنها در حوادث اخير كش��ور نيست و اين به 
آن معناس��ت كه خيلي هنرمندانه توانستند 
خودش��ان را پنه��ان كنند. اين بس��يار حائز 
اهميت است كه چه مديريتي در پشت صحنه 
صورت مي گي��رد كه تضاده��ا، درگيري ها و 
تقابل ها در نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي 

به حداقل ممكن تنزل پيدا كند. 
غربي ها سال هاست كار مي كنند تا آن چيزي 
كه ناممكن تصور مي شد- يعني در كنار هم 
قرار گرفت��ن منافقين، س��لطنت طلب ها و 
براندازان در مقابله با جمهوري اس��المي- 
را با بهره گي��ري از تالقي مشتركات ش��ان 

مديريت كنند. 
 رسانه ها در اين بين چه وظيفه اي 

دارند؟
منافقين مخالف جمهوري اسالمي از خودشان 
هيچ قدرتي ندارن��د و اتفاقات اخير با حمايت 
امريكا، صهيونيست ها و غربي ها صورت گرفته 
اس��ت و اين حمايت ها به تحركات و امكاناتي 
كه به اينها داده مي ش��ود برمي گ��ردد تا اين 
منافقين، س��لطنت طلب ها و براندازان خود را 
باهم همراه كنند. درست است كه ما در تاريخ 
معاصر و در چند دهه گذش��ته اين تجربيات 
را داش��ته ايم اما نباي��د از تاكتيك هاي جديد 
دش��من غفلت كنيم كه تش��خيص را مشكل 
كند. منافقين امروز تاكتيك خش��ونت ورزي 
مطلق دارند اما از آنها هيچ نشاني نيست، اگر 
از آنها نشاني باش��د مردم خودشان بالفاصله 
متوجه مي شوند. رس��انه ها حتماً بايد در اين 

زمينه كار را جدي تر دنبال كنند تا صحنه براي 
جامعه روشن باشد كه دنبال كردن مطالبات 
بايد ب��ه گونه اي ص��ورت گيرد ك��ه در زمين 
جريان ه��اي منفور غرب عمل نش��ود. وزارت 
خارجه امريكا اعالم كرده اس��ت م��ا جريان 
منافقين را جريان دموكراتي��ك نمي دانيم و 
با آنها همكاري نمي كنيم ك��ه اين يك دروغ 
بزرگ بود، در صورتي كه امريكايي ها بيشترين 
دادوستد را با منافقين دارند. امريكايي ها ابتدا 
مسعود رجوي و سپس مريم رجوي را پنهان 
كردند و حاال هم شخصي به نام اسماعيليون 
را كه با منافقين ارتباط دارد، مطرح مي كنند، 
لذا ضروري است رسانه ها ميدان را براي مردم 
به گونه اي روش��ن كنند تا مطالبات شان را در 

زمين دشمن دنبال نكنند. 
 اس�تراتژي دش�من در طراح�ي 

اقدامات تروريستي چيست؟ 
خشونت موجب اين مي شود كه مردم ميدان 
را خالي كنند و وارد ميدان نشوند، اما دشمنان 
براي اينك��ه بتوانند خش��ونت بورزند و هم از 
عواقب خشونت ورزي دور ش��وند، بالفاصله با 
رس��انه هاي خودش فضاس��ازي مي كنند كه 
گويا خش��ونت را جمهوري اس��المي مرتكب 

شده است. 
خش��ونت هايي ك��ه در مي��دان مي بيني��م 
از ش��يوه هاي منافقين اس��ت اما اگر نتوانند 
خش��ونت را به جاي ديگري نس��بت دهند به 
نفع شان نيست، در واقع توده مردم با خشونت 
همراهي نخواهند داشت. اين مطلب به گونه اي 
صورت مي گيرد كه تش��خيص را براي مردم 
دشوار كند. بايد اين مس��ئله توسط رسانه ها 
براي مردم روشن شود كه در محيطي خشونت 
رخ داده كه پليس هيچ سالحي نداشته است و 
هيچ كسي اجازه استفاده از سالح گرم ندارد. 
در دانش��گاه هم ش��اهد بوديم كه با خشونت 
همراهي نش��د و جريان غرب در دانشگاه هم 
شكست آش��كاري خورد، كساني كه خشونت 
مي ورزند در صحنه هاي ديگر هم با شكس��ت 

مواجه خواهند شد. 
س�لبريتي ها در ح�وادث اخي�ر 

چگونه ايفاي نقش كردند؟ 
ما نبايد با سلبريتي ها كه يك قشر پرمصرفي 
هستند و هزينه هاي شان زياد است و به دنبال 
اين هس��تند كه امكاناتي را براي خودش��ان 
به دس��ت بياورند، درگير ش��ويم. اين قش��ر 
غالباً مي خواهد برخورداري داش��ته باش��د و 
ما نباي��د خودمان را در مقابل اين قش��ر قرار 
دهيم، در حالي ك��ه مي توان به راحتي با آنها 
تعامالتي داشت. اينكه برخي مي گويند اينها 
دس��تمزدهاي ميلياردي از برنامه هاي شان 
مي گيرند و خانه هاي ش��ان چندين ميليارد 
است. معتقدم با اين تقابل ها ما خط خودمان 
را تنازل داده ايم. اين قش��ر، قش��ري اس��ت 
كه امكان��ات مرفه��ي دارد و از دادن ماليات 
فرار مي كند و هنگام عقد ق��رارداد به دنبال 
اين اس��ت كه ماليات را پرداخ��ت نكند. اگر 
مطالبي ه��م از جان��ب س��لبريتي ها مطرح 
شد، نبايد احس��اس كنيم كه اينها نيروهاي 
متفكر هستند و از روي حساب و كتاب حرف 
مي زنند، اينها قشر احساسي هستند و نبايد 
خيلي با اين قش��ر خودمان را مشغول كنيم. 
هم صنف هاي رسانه  سلبريتي ها مي توانند آنها 
را متوجه اطالعات غلط شان كنند نه اينكه ما 
بخواهيم تقابلي با آنها ايجاد كنيم. اينها داراي 
اطالعات سياسي و بينش سياسي نيستند و 
از س��وي ديگر عنصر فكري هم نيس��تند كه 

بخواهيم آنها را جدي بگيريم.
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