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گفتار سردبیر
پیش
ِ
شعله شمس شهباز

فصل گرما از راه میرسد و من "ره آورد" را
ِ
ِ
میبینم که معترضانه از البهالی صفحاتش میگوید:
دوستان ،من یهودی و مسلمان و مسیحی و بهائی
و بودائی هستم ،اص ً
ال بی دینم .اینها که در باره ِ
ی
سیاست مینویسند ِ
حرف دلشان را میزنند ،چه جمهوری خواه ،چه سلطنت طلب ،چه کمونیست
و مارکسیست و چه مذهبی! من دوست دارم ِ
حرف همه را با صبوری گوش دهم .اما این گوش
دلیل آن نیست که با تما ِم نوشتهها و عقیدهها موافق باشم ،من هیچ ِ
خط مستقیمی را دنبال
دادن ِ
نمیکنم ،هیچ خطی ،جز ِ
ِ
ِ
ِ
فرهنگ تحمل و بردباری .
اعتالی
آزادی بیان و
خط
"ره آورد" انگار با من حرف میزند و من ِ
سنگ صبورش هستم  .چندی پیش شنیدم در جلسه ای
در پاریس ،یکی از خوانندگان از "ره آورد" ایراد گرفته بود که موض ِع مشخصی ندارد ،یکی از
ِ
دانای "ره آورد" پاسخش داده بود" باالترین م ّزیِت فصلنامه "ره آورد"
مشاورا ِن ارزشمند و
ِ
چهارچوب مذهبی وعقیدتی نمیکند .شما دارید به این بهترین
این است که خود را گرفتا ِر هیچ
ُحسن ایراد میگیرید؟ بزرگترین ِ
هدف انتشا ِر "ره آورد" آزادگی و آزاد اندیشی است ،چه
طور میتوان آن را در قالبی و یا چهارچوبی جا داد؟ شما حاضرید آزادی را به قفس بکشید؟"
وقتی بیشتر میاندیشم و به روزگا ِر گذشته باز میگردم ،میبینم که بیطرف بودن فصلنامه ِ
ی
حسن شهباز آن را بنیان گذارد ِ
ِ
هدف اصلی بوده است .همان
"ره آورد" ،از روزی که شادروان
طور که بسیاری از شما میدانید شهباز با ِ
دست خالی شروع به انتشا ِر "ره آورد" کرد .با شناختی
که یاران از او داشتند ،اگر میخواست جبهه گیری کند و یا خود را به سیاستِ ،
خط فکری و
عوارض ناشی ازآن "ره آورد"ها را
ارگا ِن خاصی پیوند دهد ،مجبور نمیشد با وجو ِد کهنسالی و
ِ
خود بدو ِن هیچ کمکی به کول بکشد ،به پستخانه ببرد تا ِ
برای مشترکین بفرستد .شاه ِد این مدعا
روانشا ِد دکتر مصباح زاده بود که شهباز را در پستخانه مالقات کرده و شگفت زده ازاین تالش
شده بود.
و اگر من باوجو ِد دوستان و یارا ِن یکدل و صادقی که دارم بازهم نتوانم این عد ِم وابستگی را نگاه
دارم به حسن شهباز و آرمانش و به "ره آور ِد" عزیزش خیانت کردهام!
باز هم میگویم و هزارباره خواهم گفت که در "ره آورد" هیچگونه سانسوری اعمال نمی شود.
ِ
ِ
جمهوری
حکومت
مخالفین رژی ِم گذشته و یا
کتابی است که میماند ،هدف آنست که موافقین و یا
ِ
اسالمی حرفشان را بزنند ،خاطرات و یادماندههایشان را بنویسند و از تی ِغ سانسور وحشت نداشته
باشند .اگر "ره آورد" تاریخ را ورق نزند و این خاطرات را ثبت نکند ،چه ره توشهای ِ
برای آیندگان
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باقی خواهد گزارد؟؟
تنها موردی که باعث میشود مقالهای را منتشر نکنیم و یا درآن بااجازه ِ
ی نویسنده دست ببریم،
هتاکی است .توهین و به کار برد ِن ِ
الفاظ حرمت شکن ،درباره ِ
ی هر کسی ،برایمان تابو است .زیرا
ِ
حرمت قلم اگر شکسته شود ،آبروئی ِ
برای نشریه و نویسندگا ِن آن باقی نخواهد ماند .چنان که
ِ
کوس رسوائیش بر شهر و کشور و جهان به صدا درآمد.
برای کیها ِن شریعتمداری نماند و ِ

خبریخوش ِ
برایرهآوردویارانش

معینی کرمانشاهی ،فرزن ِد َخلَ ِ
ِ
ِ
معینی
ف شادروان
نوشین
ِ
ِ
همکاری خودرا با فصلنامه
کرمانشاهی شاع ِر شهی ِر ایرانی،
"ره آورد" آغاز کرد .نوشین که خود نویسنده ِ
ی چیره دستی
است ،قول داده که در هرشماره مطلبی درباره ِ
ی هنر و هنرمند
ِ
معینی کرمانشاهی
نوشین
برای ره آورد بنویسد .ازآنجا که
ِ
ِ
هنرهای گوناگون و ِ
ِ
باعث افتخا ِر بانوا ِن ایرانی است،
مزیّن به
ِ
ورودش را به خانواده ِ
کوچک فصلنامه "ره آورد" مبارک
ی
میداریم و به اوخی ِر مقدم میگوئیم.

رضاشاه و آتاتورک

ناجی ترکیهِ ،
توی گور میلرزد.
این روزها ِ
تن " آتاتورک"ِ ،
ِ
ِ
پیروزی
انقالب اسالمی و
تن رضاشاه بعداز
همانطور که ِ
آخوندها ِ
توی قبر لرزید.
ِ
دلمان خوش بود که اگر آخون ِد مرتجع خلخالی ،به خاط ِر عقده ِ
خوری
های سالها توسری
تداخل دین و سیاست
امثالش از رضاشاه  ،گو ِر او را لگد مال و خراب میکند ،ترکها زی ِر با ِر
ِ
نمیروند و ِ
روی دیوا ِر ستا ِد ارتشاشان مینویسند" اینجا پیغمبرنیست و خدا به مرخصی رفته
است"!! یعنی همان که آتاتورک میخواست ،دین جدا ،سیاست جدا.
ی ابزاری از آن ِ
خودی خود ایرادی ندارد ،اما استفاده ِ
ِ
برای به دست
البته هیچ دین و مذهبی به
آورد ِن قدرت و دیکتاتوری بر ملت به نا ِم دین و مذهب است که مور ِد اعتراض قرار میگیرد.
ارتجاع سیاه برهانند ،اگر آرما ِن رضاشاه را
رضاشاه و آتاتورک میخواستند ملتشان را از قی ِد این
ِ
آخوندهای فرصت طلب پایمال کردند ،دلمان خوش بود که همسایه ِ
ِ
ی دیوار به دیوارمان ترکها
ً
دراین مورد کامال آزادند و به آرما ِن "پد ِر ملت" شان وفادار.
مکالی مرتجعی به نا ِم اردوغان دارد همان بالئی را س ِر ِ
ِ
ملت ترکیه میآورد
متاسفانه آخون ِد
ِ
حکومت عمامه و نعلین سالها پیش برس ِر ما نازل کرد.
که
ِ
خجالت رهبر مقتدر
اکنون ترک ها نیز مانن ِد ما انگشت به دهان ماندهاند که چه طور از
ی سیاهِ
ِ
و سکوال ِر خود برآیند!! آیا ساکت میمانند تا سایه ِ
حکومت مستبد اسالمی سراس ِر
کشورشان را دربربگیرد و یا با اعتراض و مخالفت و قیام ،این دیکتاتو ِر تمامیت خواه را بر می اندازند
سرنوشت ِ
ِ
ملت ِ
نجیب ایران دچار نشوند؟؟
تا به
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ِ
ِ
ِ
جمهوری
حکومت
ازشاهکارهای
ِ
"گشت
طرﺡ تازه ای به ناِم
اسالمیِ ،
نامحسوس" است.
ِ
عبارتبهترمی توانگفت:
به
"طرح جاسوسی و خبرچینی ِ
برای
ِ
ِ
اسارﺕبیشت ِر ِ
ملِتایران".قبوﻝندارید؟
ایننوشتهرابﺨوانید:
حسینساجدینیا،رئیسپلیستهران،
گشِت ِ
ِ
نامﺤسوﺱ" پالک خودروهایی
اخﻼقینامﺤسوﺱ
امنیِت
 3٠فروردیناعالمکردکههفتهزارماموردرقالب"گشِت
که اقدام به مواردی چون »کشف حجاب در خودرو«» ،مزاحمت برای نوامیس«» ،آلودگی صوتی«
و »انجام حرکات نمایشی« کنند را از طریق »ارسال پیامک« گزارش میدهند.و جالب اینجاست،
در زمانی که اقتصا ِد مملکت به شدت ضربه خورده ،گرانی و تورم بیداد می کند ،رشوه خواری کم
ِ
صورت یک ام ِر عادی و طبیعی درآمده و میلیاردها ،میلیارد اختالس در سازمان ِ
های دولتی
کم به
و غی ِر دولتی صورت میگیرد ووو ،به ِ
دراوایل تابستان طرحی به
جای رسیدگی به این معﻀالت،
ِ
ِ
شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور ارائه شده تا به تصویب برسد و
این نام به دو نها ِد
ِ
صورت قانون درآید  .به نوشته ِی ایرناحسینعلی امیری
زندگی مردم به
رسم ًا جاسوسی و دخالت در
ِ
روز دوشنبه گفته است :بعد از آن که وزارت کشور در جریان موضوع" گشت نامحسوس "قرار
گرفت ،آن را از طریق نیروی انتﻈامی پیگیری کرد .با توجه به این که این موضوع واکنشهایی
را در جامعه به دنبال داشته است و برای وزارت کشور نیز اثربخشی این گونه طرﺡها با لحاظ
دغدغههای مردم و جلوگیری از سوﺀاستفادههای احتمالی امری مهم است ،قرار بر این شد تا طرﺡ
مذکور به دو نهاد شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور برای بررسی ارجاع شود.
به گزارش ایرنا ،قائم مقام وزیر کشور با اشاره به این که شورای امنیت کشور و شورای
اجتماعی کشور از جمله نهادهایی هستند که از دستگاههای مختلف و ﺫیربط در آن عﻀویت دارند،
اﻇهار داشته است :مقرر شد تا این طرﺡ در این دو نهاد مطرﺡ ،بررسی و کارشناسی شود و با لحاظ
اثربخشی مثبت و مالحﻈه دغدغههای مردم بررسی نهایی صورت گرفته و سﭙس تصمیم گیری و آن
گاه اجرا شود.
ِ
شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی محسوب میشود که
طبق قانون ،شورای امنیت یکی از
حکم ریاست شورا با استناد به اصل  1٧۶قانون اساسی ،توسط ریاست جمهوری صادر می شود و
وزیر کشور پس از انتصاب به این سمت فردی را به عنوان دبیر شورا منصوب می کند .فرمانده نیروی
انتﻈامی نیز در این شورا عﻀویت دارد.
حسینعلی امیری همچنین در خصوﺹ اعالم نﻈر وزارت کشور درخصوﺹ بحث گشت نامحسوس
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زنان گشِت نامﺤسوﺱ

ِ
گشِت نامﺤسوﺱ

نیروی انتﻈامی و واکنش هایی که در
محافل سیاسی و اجتماعی داشته است،
گفته است :در ایجاد امنیت اجتماعی
و اخالقی تردیدی وجود ندارد اما مهم
این است که این اقدام باید براساس
موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.
گمان می رود که این طرﺡ ،باوجو ِد آن-
که هنوز به طو ِر رسمی تائید نشده ،به
ِ
گشت نامحسوس"
چندعکس فوق است که جاسوسا ِن زن و مر ِد"
اجرا درآمده است ،دلیلش هم
ِ
عین این نامه را به نﻈ ِر
را نشان میدهد و نامه ای که از تهران به دفت ِر ره آورد فرستاده شده استِ .
خوانندگان می رسانم:

"در تاکسی نشسته بودم ،بعد ازﻇهر شلوﻍ و پر ازدحامی بود وآفتاب درخشان تابستانی با
شدت تابنده و بر مخ من فرود می آمد ،از چهار راه قصر به سمت میرداماد میرفتم و به سوی مطب
دندانﭙزشکی ،روسری بر سر وعینکی بر چشم .دقایقی چند چشمهایم رویهم افتاد و روسری سبک
از روی سرم لیز خورد و ﻇاهرا موهایم پیدا شده بود ...در یک لحﻈه توقف شدید خودرو مرا از
لباس شخصی و ریش و پش ِم فراوان ایستاده بود و به راننده
چرت قیلوله بیرون آورد .یک جوان با با ِ
خودرو که شاغل در یکی از آژانسها بود با لحنی آمرانه می گفت :راننده آژانسی ؟!
راننده با نوعی ترس در نگاهش که در آئینه ِی داخل تاکسی مشخﺺ بود گفت  :بله بله !
من هنوزگیﺞ بودم که تلنگر مامور مرا به خود آورد  :خانم روسریت را سرت کن !
عجب چه خواب خرگوشی غافلگیرانه ! اینبار دیگر واقعا از خواب پریدم و روسریم را که روی
شانههایم افتاده بود روی موها وسرم قرار دادم و از بی خیالی خودم پیش خودم البته اندکی شرمنده
شدم  .تاکسی به راه افتاد  .راننده جوان گفت :گشت نامحسوس بود !!
من به شوخی گفتم  :اینکه خیلی محسوس بود .
راننده چیزی نگفت و سرش را تکان داد .
در راه مطب دندانﭙزشکی ،دیگر به ماجرای ایمﭙلنت خود فکر نمیکردم و در اندیشه "گشت
نامحسوس" بودم ! یک لحﻈه از ﺫهنم گذشت :
خب که چی ؟!!
و بعد خودم جوابم را دادم :
یعنی بیخیال کمی تا قسمتی آزادی فردی آنهم در داخل خودرو ممنوع و وحشت آور است!!
یاد حرف یکی از دوستانم افتادم که همیشه میگفت :زندگی زیباست !
بله یک عصر بهاری و یک چرت نابه هنگام و یک تاکسی و گشت نامحسوس ...یادم باشد دفعه
دیگر حتما مقعنه سرم باشد !"
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