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آنکارا !

آقای عباس عبدی با گویش��ی انذاری طی مقاله ای »تتلو« و اقبال 
کثی��ری از جوانان قالش و عیاش به تتلو را هش��داری تلقی کرده 
ک��ه محصول آم��وزش ایدئولوژیک جوانان توس��ط متولیان امر و 
باالخص اصولگرایان اس��ت و بر همین روال ایش��ان را فراخوان به 
پاسخگوئی کرده! هر چند دغدغه مزبور مسموع است و نمی بایست 
سیاس��ت های انقباضی و برخورد های انس��دادی و بالتبع واکنش 
انفجاری این بخش از جوانان نس��بت ب��ه آن بخش از کنش های 
آمرانه ُملکداران را نادیده انگاش��ت. ام��ا نقد آقای عبدی نیز قابل 
مناقشه و مخدوش اس��ت و ُمَبّین همه حقیقت و واقعیت نیست. 
آق��ای عب��دی در امتداد احتجاج خود به ض��رس قاطع خطاب به 

اصولگرایان اظهار داشته:
غیر ممکن است تأکید مي کنم، غیر ممکن است که در میان ۲۰۰ 
کش��ور جهان، کش��وري را پیدا کنیم که تا این حد میان فرهنگ 
رسمي آن با فرهنگ واقعي و کف خیابان آن شکاف و حتي تناقض 

وجود داشته باشد )!(
برخالف ادعای جناب عبدی گریزی از این واقعیت نمی توان داشت 
ک��ه در ای��ران اصولگرایان و اصالح طلبان ه��ر دو به یک اندازه از 
ناحیه دنیا دیدگی مهجورند و همین مهجوری مانع از آن ش��ده تا 
بتوانند از واقعیات ولو غیرقابل دفاع موجود در دنیا اطالع و آگاهی 

و شناخت میدانی و واقع بینانه داشته باشند!
بر همین اساس است که برخالف ادعای صد در صدی آقای عبدی 

مبنی بر منحصر بفرد بودن قالشی ها و عیاشی ها از نوع تتلوئی در 
ایران، مش��ابه این کنس��رت ها و چنان اطوار ها و چنین گفتمان ها 
سالها اس��ت در غرب مرسوم بوده و برخورداری این بخش جامعه 
از گندآبه هائی بمنظور همآوائی و هم افزائی س��ال ها است در غرب 
برسمیت شناخته شده هر چند و برخالف ادعای آقای عبدی این 
گندابه ها با فرهنگ رس��می جامعه غربی نی��ز برخوردار از زاویه و 

بعضا تناقض نیز می باشد.
علی رغ��م این نمی بایس��ت از ای��ن نکته غفلت کرد ک��ه تتلوئیزم 
پدیده ای بدیع نیست آنچه بدیع است رسانه مند شدن این پدیده 

به مدد مدرنیته و ابزار مدرنیته و فضای مجازی است!
بق��ول رنه گنون در دنیای م��درن، کمیت مبنای تاویل همه چیز 
اس��ت بدون آنکه »آن همه چیز ها« ارزنی عمق داش��ته باشد. لذا 
آمار باال داش��تن پدیده ای مانند »تتلو« بمعنای اعتبار داشتن این 
پدیده نیس��ت. همان گونه که تا قبل از س��یطره فضای مجازی و 
در دنی��ای کاغ��ذ و در جهانی با کثیری رس��انه  جدی و محتوائی 
و معرفت اندیش��انه باز هم باالترین تیراژ به ماهنامه پورنوگرافیک  
»پلی بوی« تعلق داشت! تعلقی که ارزنی واجد اعتبار برای پلی بوی 
نمی شد! جناب آقای عبدی � بیرون از تکلف گریزی از این واقعیت 
نمی توان داش��ت که ثالثی دکتر شریعتی کماکان موضوعیت دارد 
و در جهانی مح��اط  در تثلیث  »پاکان« و »پلیدان« و »پوچان« 
ش��وربختانه این »پوچان« هستند که این ثالثی را احاطه کرده و 

ناصوابانه آنرا در انحصار اکثریتی خود گرفته اند!
این واقعیت را نیز نباید نادیده انگاش��ت ک��ه مدیوم ارتباطات در 
عصر حاضر از مدیوم گفتمانی و نوشتمانی به زبان باصره و سامعه 

و خطابه و بساوه سوئیچ کرده و اقبال پیدا کرده!
جناب اقای عب��دی � نگاهی به تعداد فالوئره��ای خود در تلگرام 

بیاندازید! به زحمت به ۸۴۰۰ می رسد! فالوئرهای اینجانب نیز در 
اینستا به زحمت مرز ۲۰۰۰۰ نفر را رد کرده!

این واقعیت دنیای جدید است که جهان رسانه در سلطه سمعی و 
بصری ه��ا قرار گرفته که لوازم و لواحق خود را می طلبد و واقعیت 

این رسانه های نوین کم عمقی و در عین حال پُرمخاطبی است.
مخاطب امروز ذهنی تنبل پیدا کرده  و دیگر حوصله خواندن متون 
را نداشته و ترجیح  شان گرفتن لقمه های سمعی و بصری و تغذیه 

ذهنی از طریق صدا و تصویر است.
بر همین منوال اس��ت که جوانان ام��روز غالبا بجای آنکه حوصله 
مطالعه و خواندن متون تخصصی و کارشناس��ی را داش��ته باشند 

ترجیح می دهند ببینند و گوش دهند!
نگاه��ی به آمار خجالت آور تیراژ چ��اپ کتاب و ضریب مطالعه در 
ای��ران بیاندازید! تتلو مبتذل ترین و در عین حال پر مخاطب ترین 
بخش از واقعیت جهان نوین مان است. نگاهی به سایت های آقایان 
رائفی پ��ور و زیباکالم بیاندارید! اتفاقا و بالنس��به این دو نیز ولو در 
دو س��طح متفاوت از زمره پُرمخاطبان در دنیای سایبر و فضاهای 
مج��ازی و غیرمجازی اند. لیکن علی رغم اختالف س��طح »هر دو« 
در یک چیز مش��ترک اند و آن تبحر و توسل ش��ان به امر خطابه و 
خطیب محوری اس��ت که عنصر اصلی در آن »مدیوم شنیداری« 
اس��ت که از طریق ایج��اد وجد و بهجت »نروی��ک« در مخاطب 
ش��ورآفرینی کرده و بدون عمق اندیشگی دامن زننده به مناسبات 

»ُمرید و ُمرادی« بین طرفین می گردند.
جناب آقای عبدی

ویژگ��ی »این عصر« و »این نس��ل« ویژگی نوینی نیس��ت و تنها 
ابزار تحصیل منویات شان نوین شده! ایشان همان پوچان از ثالثی 
شریعتی اند که همواره و در طول تاریخ اکثریت بوده اند و اینک تنها 

به یُمن و برکت مدرنیته از فرصت »بهتر دیده ش��دن« و »بیشتر 
دیدن و شنیدن« برخوردار شده اند.

اما این »واقعیت مبتذل« را نیز بیش از حد بولد و منتسب به یک 
جناح سیاسی کردن نیز نوعی تراخم سیاسی است!

صرف نظ��ر از انکارناپذیر ب��ودن ابتذالی بنام تتلو و تتلوئیزم اما کم 
لطفی است اگر همه عرصه هنر و رسانه در ایران را نیز سیاه نمایانه 
بنام تتلوئیان مصادره نمائیم. واقعیت آنس��ت که عفونتی بنام تتلو 
و تتلوئیزم بخش��ی از انحطاط مبتالبه نزد جوانان ایران است و در 
همین جامعه و در همین کشور به وفور جوانان دیگری موجودند که 
با ادبیاتی فاخر و بیانی نافذ و اشعاری متمایز عرصه هنر و خوانش 
و رامش و خرامش کش��ور را در حال میدان داری و عهده داری اند. 
تتلو همان قدر در جامعه ایران انکار ناپذیر است که در جبهه مقابل 

چاووشی ها و زندوکیل ها خواجه امیری ها افتخارآمیزند.
هر چند عفونتی بنام تتلو بخش��ی از انحطاط مبتالبه نزد جوانان 
ایران است اما در همین جامعه به وفور جوانان دیگری موجودند که 
با ادبیاتی فاخر و بیانی نافذ و اشعاری متمایز عرصه هنر و خوانش 
و رامش و خرامش کش��ور را در حال میدان داری و عهده داری اند. 
تتلو همان قدر در جامعه ایران انکارناپذیر است که در جبهه مقابل 

چاووشی ها و زندوکیل ها و خواجه امیری ها افتخارآمیزند.

میت�را یزدچی خبرنگار اعزامی سیاس�ت روز/ با گذش��ت حدود یک 
هفته از رخدادهای اخیر عراق بخصوص بغداد امنیت در کشور برقرار 
است. روز به روز بر تعداد زوار افزوده شده و تردد در اغلب خیابانهای 
ش��هر به س��ختی صورت می گیرد.روی در هتله��ا بخصوص هتلهای 
قیمت مناس��ب و متوسط جمله »اتاق خالی نداریم یا هتل پر است« 
دیده می ش��ود. در عین حال نیروهای مس��لح در تمام س��طح شهر 
کربال ) و سایر ش��هرهای زیارتی ( دیده می شوند. با این وجود رنگ 
لباس، نوع س��الح و برچس��بهای روی لباس این نیروها از مش��ارکت 
چندین وزارتخانه از جمله وزارت کش��ور، دفاع و نیروهای مسلح  در 
کنترل ش��هر حکایت دارد. نیروهای مس��لح بخصوص در مراکز تردد 
زوار مانند حرمین شریفین حضور پررنگتری دارند و زوار برای زیارت 
حرم حضرت ابوالفضل )ع( و امام حس��ین )ع( چند مرحله بازرس��ی 
ش��ده و ملزم به رعایت محدوده های حمل وس��ایل و اش��یا ممنوعه 
مانند شارژر، موبایل، کفش و... هستند. بدنبال بروز اغتشاشات داخلی 
ع��راق، دولت تمام تبادالت اینترنت را قطع کرده بود و روزهای اخیر 
بطور محدود اینترنت در سطح عراق برقرار شده است. تراکم جمعیت 
در س��طح شهر کربال به گواه زواری که چندین سال در این ایام برای 
زیارت آمده اند نیز حاکی از حضور چندین برابر عاشقان اباعبداهلل در 

اربعین امسال است.

آیت اهلل رئیس��ی در آیین نکوداش��ت س��ی و هشمین سالروز 
تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از فسادها و 
کجی ها که در نظام اداری صورت می گیرد محصول اقدام یک 
ش��ب و یک روز نیست بلکه محصول یک غفلت، بی توجهی و 
چشم بس��تن بر فساد در مدتی است که امروز به یک مسأله 

برای مردم و مسؤولین تبدیل شده است.
وی ادامه داد: بزرگترین گناه،کوچک ش��مردن گناه اس��ت، 
فس��اد کم هم نباید تحمل شود تا به یک فساد بزرگ تبدیل 

نشود.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید به ارقام پایین نیز حساس بود تا 
به ارقام نجومی نرسد و نظارت و بازرسی جز الینفک مدیریت 

صحیح و حکمرانی خوب است.
رئیس��ی افزود: در مدتی که توفیق خادمی در آس��تان قدس 
رضوی را داش��تم یکی از بخش هایی که همیشه مورد سؤال 
م��ردم ب��ود بخش اقتصادی آس��تان بود و خواس��تم که این 
بخش ش��فاف شود؛ زحمت داش��ت اما بسیار مفید در جهت 

اعتمادسازی بود.
وی تصریح کرد: وقت��ی خدمت رهبر معظم انقالب می گفتم 
ک��ه ن��ذورات افزایش داش��ته، فرمودند چطور ب��ا این اوضاع 
اقتص��ادی؟ گفتم به نظر می رس��د برخی از این ش��فافیت ها 

تأثیر بسیاری در این امر دارد.

وی گفت: مدیران باید پاسخگو باشند، باید به ارباب رجوع  و 
عموم مردم پاسخگو باشیم.

وی در ادامه به راهپیمایی اربعین اش��اره کرد و افزود: اربعین 
نماد و نمودی اس��ت که عاشورا گم نش��ود. اربعین پرچم بر 
افراش��ته ای اس��ت که فرهنگ عاش��ورایی در همه الیه های 
زندگی انس��ان و در همه ش��ئون زندگی انسان حضور داشته 
باشد همچنان که حسین بن علی )ع( فرمودند مردم من برای 

شما الگو هستم.
رئیس��ی گفت: حقیقتاً وجود مقدس اباعبداهلل الحس��ین )ع( 
را در همه ش��ئون زندگ��ی اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی و 
فرهنگی الگو قرار دهیم و زندگی پربار وجود مقدس حضرت 
را ب��ه عن��وان الگوی زندگی و الگویی ب��رای انقالب و نظام و 
ارزش ه��ای آن و الگویی برای تمدن س��ازی نوین در جامعه 

قرار دهیم.
رئیسی ادامه داد: برخی ارقام گاهی از رسانه ها پخش می شود 
که اگر رقم پایینی باش��د می گویند کم است! چون یک رقم 
باالتری به او گفته شده است در حالی که رقِم کم هم مشکل 
اس��ت و از همین رقم پایین ش��روع می ش��ود تا به ارقام باال 

می رسد.
رئیس ق��وه قضائیه خطاب ب��ه مدیران و کارکنان س��ازمان 
بازرسی کل کشور، تصریح کرد: نظارت جز الینفک حکمرانی 

خوب اس��ت و یکی از اجزای مهم در حکمرانی خوب مسأله 
نظارت و بازرس��ی علی الدوام اس��ت. رئیس��ی افزود: در این 
حرک��ت، نهاد هایی مث��ل دیوان محاس��بات زیرنظر مجلس، 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور زیر نظر قوه قضائیه و وزارت 
اطالعات و س��ازمان برنامه زیرنظر دولت و همچنین سازمان 
حسابرسی و دستگاه های مراقب هستند؛ که در آن ها نظارت 

به عنوان وظیفه اصلی تعریف شده است.
وی افزود: ممکن اس��ت در جامعه س��ؤال شود که این موارِد 
فس��اد یا تخلف چگونه در این مدت ش��کل گرفته است؟ اگر 
به هر دلیلی دس��تگاه های درون س��ازمانی ب��ه وظیفه خود 
عمل نکردند و غفلت داش��تند، سازمان های برون دستگاهی 
و دس��تگاه هایی که در آنجا نظارت نهادینه شده چطور؟ پس 

نگاه و سؤال مردم سؤال درستی است.
وی در بخش��ی از اظهارات��ش تصری��ح ک��رد: کس��ی ک��ه 
س��رمایه گذاری می کند اگر به هر دلیلی در نظام اداری دچار 
مشکل ش��د بایستی به سازمان بازرس��ی مراجعه کند و این 

سازمان بایستی کار را دنبال کنند و ببیند گیر کجاست.
رئیس قوه قضائیه افزود: رهبر انقالب در س��خنرانی اخیرشان 
فرمودند هفت خان یا هفت��اد خان. این خان هایی که بعضی 
از س��رمایه گذاران را دچ��ار تردید می کن��د و می گویند چرا 

سرمایه مان را اینجا بگذاریم.  فارس
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وقتی ترکیه در شمال فرات دست به 
تحرکات نظامی می زند 
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روحانی:
دوران اثرگذاری فشار حداکثری به 

پایان رسیده است
2

سوریه که از سال ۲۰11 تاکنون با بحران های متعددی 
در پی تروریسم تحمیلی به این کشور مواجه شده این 
روزها ش��اهد ابعاد جدیدی از بحران است که محور آن 
را تحرکات نظامی ترکیه در مناطق شمالی این کشور 
تش��کیل می دهد. منابع خبری اع��الم کرده اند ترکیه 
به نام برقراری امنیت و مقابله با گروه های تروریس��تی 
اقدامات نظامی در این مناطق را آغاز کرده اس��ت. این 
اق��دام در حالی صورت گرفته که پیش از هر چیز باید 
به این امر توجه داش��ت که حمل��ه نظامی و تجاوز به 
یک کش��ور مس��تقل به هر بهانه ای که انجام شود بر 
خالف اصول و موازین حقوق بین الملل بوده و محکوم 
اس��ت. این رفتار بدعت خطرناکی است که ریشه آن را 
در تحرکات نظامی آمریکا، انگلیس می توان مش��اهده 
ک��رد جنگ هایی همچون افغانس��تان، عراق، لیبی که 
میلیون ها قربانی برجای گذاشته از پیامدهای آن است. 
نکته قابل توجه آنکه اقدام نظامی ترکیه با چراغ س��بز 
و همراهی آمریکا صورت می گیرد چنانکه حتی برخی 
مناب��ع از خروج نیروهای آمریکایی از این مناطق برای 
زمینه سازی جهت عملیات ترکیه خبر داده اند. نکته مهم 
آن است که آمریکا بارها نشان داده که هرگز قابل اعتماد 
نیست چنانکه همین حاال نیز پشت کرده های سوریه 
که سالهاس��ت در جهت خدمت به آمریکا علیه مردم و 
نظام سوریه اقدام کرده اند خالی کرده اند. در قبال ترکیه 
نیز آمریکا بارها رویکرد خیانتی داشته چنانکه اخیرا با 
نادیده گرفتن اس��تقالل ترکیه در خرید تسلیحاتی به 
جرم خرید اس ۴۰۰ تحریم علیه این کش��ور را مطرح 
کرده اس��ت. نکته دیگر پیامدهای انسانی اقدام نظامی 
مذکور است چرا که تجاوز نظامی ترکیه به خاک سوریه 
می تواند افزایش تنش در ش��مال این کشور را بدنبال 
داشته باشد و تهدیدی جدی برای جان غیر نظامیان و 
شهروندان عادی ساکن در این مناطق بشمار می رود.  
تداوم این تجاوز ضمن آن که موجب افزایش جمعیت 
اوارگان و پناهن��دکان خواهد ش��د، م��ی تواند زمینه 
انتق��ال بحران به خاک ترکیه را نیز ایجادکند که قطعا 

هزینه های بسیاری به این کشور تحمیل می سازد. 
نکته مهم آنکه ترکیه مدعی اقدام نظامی برای مبارزه با 
تروریسم است حال آنکه  افزایش تنش در شمال سوریه 
به طورقطع بستر مناسبی برای رشد و توسعه تروریسم 
سرکوب شده در مناطق شمالی و شمال شرق سوریه را 
فراهم نموده و با هدف مبارزه با تروریسم در تضاد است. 
این امر زمانی بیشتر قوت می گیرد که کشورهای غربی 
از ایجاد بحران و ناامنی در مناطق مختلف سوریه برای 
تقویت تروریس��ت ها بهره می گیرد و چراغ سبز آنها به 
ترکیه نیز می تواند در این چارچوب باشد که قطعا آنکارا 

از قربانیان آن خواهد شد. 
در همین حال این مسئله را باید در نظر داشت که شهر 
ادلب در س��وریه کانون اصلی تجمع گروههای مختلف 
تروریستی است و ترکیه با انجام عملیات نظامی برای 
س��رکوب باقی مانده این گروهها مخالفت می کند.این 
واقعی��ت موجب ش��کل گیری تردید ج��دی در قصد 
واقعی ترکیه از انجام عملیات نظامی اخیر برای مبارزه 
با تروریسم شده اس��ت و این کشور اگر واقعا به دنبال 
مقابله با تروریسم است باید ضمن پایبندی به توافقات 
آس��تانه و س��وچی راه را برای عملیات نظامی ترکیه و 

متحدانش برای عملیات در ادلب فراهم سازد. . 
در همین راس��تا  در صورت واقعی بودن ادعای ترکیه 
در خصوص اهداف ضد تروریس��تی این عملیات، الزم 
بود در وهله نخست هماهنگیهای الزم با دولت سوریه 
انجام می ش��د  و در ادامه از طریق سازوکار ایجاد شده 
میان ایران،روسیه و ترکیه در موضوع مبارزه با تروریسم، 
ضرورت انجام عملیات نظامی در شمال سوریه بررسی و 
اتخاذ تصمیم می شد. نظام سوریه نشان داده که پیشگام 
واقعی مبارزه با تروریسم و ترکیه به راحتی می توانست با 
رویکرد صادقانه و سازنده به دمشق از ظرفیت های این 

کشور برای رسیدن به امنیت پایدار برخوردار شود.
 درس��ت است که ترکیه حق دارد که نگران تهدیداتی 
باش��د که از ش��مال س��وریه، امنیت این کش��ور را با 
مخاط��ره مواجه می نماید اما با توجه به عدم تس��لط 
دولت مرکزی سوریه بر مناطق شمالی این کشور الزم 
اس��ت برای رفع نگرانیهای دولت ترکیه و در چارچوب 
س��ازوکارهای مش��ترک موجود و همکاری کشورهای 
س��وریه،ایران،ترکیه و روس��یه تصمیم��ات الزم برای 
رف��ع تهدیدات بالقوه و بالفعل و تامین امنیت مرزهای 
مشترک س��وریه و ترکیه اتخاذ شده تا نتایجی مثبت 
ب��رای کل منطقه رقم زده ش��ود. رویکردی که ترکیه 
در پیش گرفته قطع��ا نمی تواند ضامن امنیت و ثبات 
برای ترکیه باشد بویژه آمریکا نشان داده که هرگز قابل 
اعتماد نیس��ت و ترکیه نباید امنیت و آینده خود را در 
گ��رو وعده های آن قرار دهد. راهکار نهایی ترکیه صرفا 
در یک جمله خالصه می شود و آن رویکرد صادقانه به 
مبارزان واقعی با تروریسم یعنی جبهه مقاومت منطقه 
اس��ت که به اذعان جهانیان کارنامه ای موفق در تحقق 
امنیت منطقه و جهان دارد و در غیر این صورت ترکیه 
خود را گرفتار باتالقی می سازد که جز نابودی حاصلی 

برای آن نخواهد داشت. 

راهکار رسیدن به 
امنیت سراسری

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

انتقادات نماینده قزوین از جهرمی
جوانگرايی مبتنی بر فرآيند و 
مکانيزمی منطقی
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سرمقاله

پوچ ساالری!
داریوش سجادی

بسیاری از کجی های امروز محصول یک شب و یک روز نیست
آیت هللا رئیسی: 

امنیت در عراق برقرار است
گزارش خبرنگار سیاست روز از راهپیمایی اربعین

جوان 
نخبه پاره 

تن ایران 
است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان 
جوان و استعدادهای برتر علمی:

جناب آقای مهدی رضایی
انتخاب بجا وشایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل بانک انصار 
که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما می باشد 

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

پیام تبریک

روزنامه سیاست روز


