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 ...." انیرانی ایخی تاریفقر حافظھ جمع" درباره ،ی و فقر اخالقیاسی فعاالن سیخودسانسور
 نوشتھ حمید احمدي

 
 

 ی احمددی کوتاه با حمیسخن
 
 یخی تاریفقر حافظھ جمع"  از درون مقالھ ری زی سال نو بھ خواننده محترم، جملھ پربھاکی عرض تبربا
 .می نمامی را تقدادداشتی نی مرا برآن داشت تا ای احمددینوشتھ حم" ٥٧ در انقالب بھمن انیرانیا

 
 ماند تا با نقد و انتقاد ی می باقی بیشترین وزنھ سنگین بر دوش پیکارگران فرھنگ،یدر چنین وضعیت...."
 بلکھ یمصنوع» با ھم بودن«  فرھنِگ گفتگو و نھ ی را برای و از جملھ در چالش با آنان زمینھ بیشتریدائم
  ". گفتگو صورت گیرد، فراھم آیدی شناختی کھ در آن ھستیفضای
 ضعف حافظھ و فقر -شودی ھمانگونھ کھ ازمتن مقالھ استنباط م-" فقرحافظھ" مقالھ از سندهی منظورنواگر

 شدن آن بھ دهی مردم دراول انقالب، از موارد بھ انحراف کشیاجتماع-یاسی سیتی وتربمی و تعلیمطالعات
 .باشدی مکران روشنفنیدر ب" یاسیفقراخالق س"  آن اما نی تری گفت کھ اصلدی باد،یحساب آ

 ی در آن مقالھ ھست صحبتیاسی و سی و اجتماعیخی تاری ھالی و تحلھی آنچھ کھ بھ برداشتھا و تجزدر
 صحبت بھ ی از دردنجای در اخواھمیاما م. شمارمی محترم مسندهی و ھمھ آنھا را بھ عنوان نظرات نوکنمینم
 ی احمددی حمی منجملھ آقاھمھ، درد از نی درمان ای نامم، وبرای مرانیا" یخیدرد تار" آورم کھ آن را انیم

 ی کھ مسبب اصلیدرد.  از مردم را باعث شده استیاسی فعاالن سی جدائی کھ چرائیدرد. استمداد طلب کنم
 . و ھمتخواھدیق م کھ عالج آن آسان است، اما اخالیدرد. استقرار استبداد در کشورمان است

 علت دی شود، بادهی دی حافظھ جمعنی در ایاگر فقر. سازندی را روشنفکران آن جمع میخی تاری جمعحافظھ
 .را در روشنفکران آن جماعت جستجونمود

 را با انتقادات یگری پس از دیکی کرده و ی بعداز انقالب را دستھ بندیاسی سی ھاانی مقالھ، جرسندهینو
 را شی مقبول خوشھی است کھ اندی حق ھرکسنیالبتھ ا. اندی را بنمایکی تا کندیارج م از صحنھ خیصور
 فقر شھی داشتھ باشد، چھ ردیا روشنفکر نبکی را بھ عنوان خی کار حق سانسور تارنی ای اما برادی نماغیتبل

 یونھ ھا در ایران نمی سال اخیر، حکومت اسالم٢٥در طول : " میخوانی مقالھ منیدرا. نجاستیاز ھم
بھ رغم ھمھ اختال فات بین اسالم گرایان، اما از نظر .  از این واقعیت را بھ نمایش گذاشتھ استیپرشمار
 دارند و آن دخالت دین درامر نظام حکومت و استقرار یاحدو» مدینھ فاضلھ«  ھمھ آنھا ،ی اسالمیایدئولوژ

 ".م استآن نظا» نجات«  و یا ی کنونی یا حفظ نظام اسالمیدولت اسالم
 ی مھندس بازرگان تا مرحوم دکتر سنجابرنفتی مختلف ، از وزاناتی مقالھ از اشخاص و گروھھا و جرنیدرا

 رخ نداده رانی صدر درای بھ نام بنی حادثھ ایی است، اما گوانیسخن بھ م... ویاسی سانی جرکیبھ عنوان 
 .است

 مدارس خی تاریست، سانسور آن در کتابھا قابل فھم ارانی داخل ایاسی صدردرجامعھ سی بنسانسورحادثھ
 قابل فھم است، اما سانسورآن در خارج از کشور و رانی اونیزی وتلوویقابل فھم است، سانسور آن در راد

 نی اتوانی مایآ. ستی نم صدر را انتشار داده است قابل ھضی بنی کھ خود در دوجلد خاطرات آقایتوسط کس
 در ی گاھگاھ،یاسی ستی شخصکی صدر بھ عنوان ی بنیاد؟ ازآقا نسبت دسندهیقصور را بھ حافظھ نو

 ،یخی حادثھ تارکی صدر بھ عنوان ی اما بنشود،ی مدهی دای دهی شنی خارج از کشور، مصاحبھ ھائیرسانھ ھا
 خارج کشور در سانسور کامل قرار ینفکر روشطی داخل کشور، چھ در محی احزاب و گروھھاطیچھ در مح

 و التی بھ اتفاق تشکبی رغم مخالفت قری جمھورعلسی رئنی انتخاب شدن اولینگروشن شدن چگو. دارد
 مجلس اول برضد او و سکوت آنھا و بعضا دست ی بعدازآن، کودتای با انتخاب او، وکمیاسیاحزاب س

درست . رسدی بھ نظر نمندی خوش آادی کودتا، زنی در اق خلانی از فدائیداشتنشان مثل حزب توده و دستھ ا
 اگر نام قتی آن را سانسور کرد؟ در حقتوانی صدر مشکل ساز است، اما تاچھ وقت میکھ آوردن نام بناست 

 :داکردی پری سئواالت زی برای بر آن شد تا پاسخدی صدر برده شود، بایبن
 اقبال کردند کھ ی و احزاب موجود، مردم بھ فردیاسی سیچگونھ وچرا ، با وجود مخالفت تمام گروه ھا - ١

 . آنچنان شناختھ شده نبودرانی ااستینھ سدر صح
 و نھی خود ھز،ی ھماھنگی برایتی بدون وجود مرکزرانی مردم در سراسر ایچگونھ و بھ چھ نحو - ٢
  را فراھم کردند؟ی وی انتخاباتغاتیتبل



 درقبال حزب وجود نداشتھ، بھ ناگھان و باسرعت ی نظرمثبتچگاهی کھ در آن ھیگونھ در کشورچ -٣
 یاسی سیالتی تشکسی دست بھ تاسی کوچک وبزرگ، خودجوش، ملتی در شھرھانیدرسراسرآن سرزم

 گردد؟ی مالتی تشکنی خواستار انسجام انی و از پائزندیم) یدفاتر ھماھنگ(
 کیردم نتوانست بھ عنوان  می رغم حضور و آمادگی علالتی تشکنی الیو سئوال مھمتر، بھ چھ دل - ٤

 رد؟ی شکل گیحزب قو
 ی رای اسالمی حزب جمھورتی موردحمایدای دادند، چرا بھ کاندیمردم اگر بھ اسالم گرا بودن او را - ٥

 کھ ییدھایگرکاندی مردم قرارگرفت، چرا بھ دتی موردحمای وی و مردمساالری خواھی آزادیاگر برا. ندادند
 ان ندادند؟ نشی ادعاراداشتند اقبالنیھم
 را بھ ھفت بار ی کدامھا بودند کھ طبق آن، حاکم شرع وتیچرا بر ضد او کودتا کردند؟ دالئل عدم کفا - ٦

 اعدام محکوم نمود؟
  چھ بود؟ی کودتائنی چنتی در موفقیاسینقش گروھھا و احزاب و فعاالن س  - ٧
 
 و یاسی سی تمام گروھھایکر و مش کھ کال تفشوندی طرح مگری دی درون سئواالت باال، سئواالت فراواناز

 در روش و طرزفکر یھائی دگرگونتواندی سئواالت منیپاسخ بھ ا . بردی سئوال مریاحزاب و روشنفکران را ز
 از ،ی سراسریھای خودجوشنی الیو در ضمن معلوم کند کھ دل. دی نماجابی ایرانیجو غالب قشر روشنفکر ا

. شودی جامعھ ما مربوط میخی تاری حافظھ جمعیبھ غنا ای مردم بوده ا ست کی احساسات و تحریرو
 ، نھ تنھا از حرکت مردم دچار ٧٦ در خرداد دی بود، شاافتھی سئواالت باال ی برای پاسخیرانیاگرروشنفکر ا

 کھ مردم ھمواره حضوردارند، شدی امر معتقد منیو بھ ا.  نمودی ھم مینی بشی چھ بسا آن را پشد،یتعجب نم
 یبھ خود م. دی نمای تا مانع تحول را شناسائپرداختیآنگاه بھ کاوش م.  تحول را صورت دھندو آماده اند کھ

 کھ الزمھ تحول جامعھ، تحول درقشر روشنفکر است و بردی میو پ. کردی خود را درمان میپرداخت و دردھا
.  محروم کردنقی حقادنی خودراازدیعنی ی خود سانسوررایز. باشدی می با خودسانسورهقدم اول آن مبارز
 و گرانی و خود و دکندیدامی پکی تار و تارتر وتاریدی محروم کرد، دقتی خود را از حقدیآنگاه کھ انسان د
 یای در دنرفتارگ.  آوردی خود بھ وجود می برای مجازیائی و دنندیبی مکی تاردی را با آن دزیجامعھ وھمھ چ

 تا در جھت ندی بی مخالف جامعھ، خود را مجبور مانی در جرشود،ی جامعھ روبرو متی با واقعی وقتیمجاز
 ی طخی تارنی مستبدگری و دینی خمی را کھ شاه و آقایھمان راھ. مردم بھ استبداد پناه ببرد" روصالحیخ"

 :میبری می است، بھتر پی خود خودسانسورجھی کھ نتدهی پدنی جملھ از مقالھ، بھ انی دقت بھ ایباکم. کرده اند
 سازد و معتقد ی دین از دولت اساس اولیھ تفکر او را می جریان و یا شخص الئیک، جدایزیرا از نظر یک "

 تواند یلذا چگونھ مسلمان بودن اکثریت مردم یک کشور، م.  استی و خصوصیاست، مذھب یک امر شخص
 " معیار و مالک تعیین نوع حکومت باشد؟

 ی است نھ چگونگی مرامای بھ تفکر انی جرکی ای نوع حکومت، اعتقاد شخص نیی مالک تعسنده،ی نظر نواز
 نی ایحال گاھ. است" نخبگان "اری نوع حکومت در اختنیی تعیعنی!!  مردمتی اکثریو خواستھ ھا

در برابر ! ند ای و فعال اسالمشوندی گاه سلطنت طلب مشوند،ی مستی گاه کمونشوند،ی مکیالئ" نخبگان"
 بگذارند؟ حادثھ شی مثل او را جایگری را بردارند ودیکیاشت  از مردم انتظار دتوانی چگونھ مینشی بنیچن
 ی غالب قشر روشنفکر ما است، حادثھ بننشی بنش،ی بنیوتا ا.  شکل گرفتنشی بنی صدر درمخالفت با ایبن

 .صدرھم در سانسور خواھد ماند و تحول صورت نخواھد گرفت
 کھ یکارپرارزش( - بھ مردم منتقل کندیمانتدار است با اخی آنچھ را در تاریاسی اگر روشنفکر با اخالق سپس

و با شجاعت و . شودینم" یخی تاریفقر حافظھ جمع"  خود او دچار-)دھدی انجام می شفاھخیمثال مرکز تار
 و استقالل را آرمان خود ید آزاشی کھ مردمش از چند نسل پیدر کشور. کندی برخورد مقیشھامت با حقا

 فعاالن ستیکاف.  آسان استاریمواره تالش کرده اند، کار بر روشنفکر بسکرده اند و در بدست آوردن آن ھ
 صورت ی آنگاه تحول بھ آرامند،ی کنند تا اعتماد آنھا را جلب نماکی مردمساالر خود را بھ مردم نزدیاسیس
در . دی آی جز بھ کار دوام استبداد نمدهی عقیدر استبداد دعوا. گری دزی است نھ چی استبداد آزادلیبد. ردیپذیم
 .گرددی مرام مردم من،ی و بھترابدیی مانی جرشھی آزاداست کھ اندیطیمح
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