
  مسانسور  و  سكوالريس
  

نسل امروز شايد نام او را هم نشنيده باشند، اما از نسل قبل، !... را" احمدعلى بابائى"خدا رحمت آند شادروان 
آسى اگر از دورهم دستى بر آتش داشته، بسيار بعيد است با اين نام، آه حدود چهل سال در متن مبارزات مردمى بود، 

يت در شوراى مرآزى نهضت آزادى ايران از بدو تأسيس تا آستانه انقالب و تحمل شش آشنائى نداشته باشد؛ از عضو
هاى قبل از انقالب و  اهللا طالقانى درماه سال زندان گرفته تا همكارى بسيارنزديك با دآتر شريعتى و محوريت دفترآيت

هاى مفصل با مسعود  نگارى امهباالخره پيوستنش به جنبش مجاهدين و رفتن به فرانسه و اختالفات عميق بعدى و ن
 .رجوى آه بعدها به صورت آتابى درآمد

 
هاى سياسى مذهبى آه در زندگى خود شناخته، آمتر آسى را ديده است آه همانند او  نگارنده در ميان شخصيت

 تعلق مردم به توانستيم درصدِ ميزان تّوجه و اگر مى. تاب از مصائب و مشكالتشان بوده باشد درد و غم مردم داشته و بى
شك نمره مرحوم على بابائى در تعهدات  گيرى و آماربردارى آنيم، بى مسائل شخصى يا تعهدات اجتماعى را اندازه

 .اجتماعى بسيار چشمگيربود
  

رفتند، صرف سرآشى به تبعيد شدگان  حتى تعطيالت نوروزى را هم، آه معموال مردم به سفرهاى تفريحى مى
سره در فكر  شناخت و يك او سر از پا نمى.  آرد داد و هم آمك مالى مى هم روحيه مى! آرد درگوشه و آنار مملكت مى

عالوه برآن، بسيارهم عاطفى و احساسى بود و همين غلبه احساسات هم . طرحى نو و آارى تازه براى نجات مردم بود
 .آمد شايند مىشد بعضًا تـُندروى و شدت و حدتى از خود بروز دهد آه آسانى را ناخو باعث مى

  
سال قبل، پس ازمدتها بيمارى درغربت غرب از دنيا رفت، درحالى آه اميد و  خدايش رحمت آند آه حدود ده

 .آرزويش ايران بود
  

آه از ايشان به خاطرم مانده و " سانسور"اى است در ارتباط با مسئله  غرض از اين ذآر خير، بيان خاطره
 .اى خبرى برايم تداعى شده اخيرًا با مشاهده طنز يكى ازسايت

 
تجربگى و خامى در  ما هم با تمام بى. آرد آمد مى اوائل انقالب بود و هر آسى هرآارى از دستش برمى

آرديم و در آن حال و هوا و نيم نسيم آزادى، از صبح تا چهار بعد از  را منتشر مى" ميزان"آارمطبوعات، روزنامه 
هاى ديگر، ميزان  آرديم تا اول صبح، قبل از روزنامه رفت، يك پا بايد تالش مى نيمه شب آه روزنامه بايد زير چاپ مى

  .ها بياوريم را روى دآه روزنامه فروش
 

 يادش به خير، وقتى در آن ساعات نيمه شب، آه به دليل جنگ و حمالت هوائى و ممنوعيت حرآت در 
ت تردد روزنامه را  به چاپخانه آيهان ببرم، جناب ها و روشن آردن چراغ، مجبور بودم با ماشين خاموش و آار خيابان

ديدم آه مشغول تكميل و تنظيم نهائى بود  مير حسين را هم، آه در آن موقع سردبير روزنامه جمهورى اسالمى بود، مى
فردا آرديم تا اگرخبر مهمى باشد تيتر اّول را عوض آنيم و براى  و در رقابتى نامرئى دائمًا تلكس آيهان را هم چك مى

ها و اميدها آه به سرعت به باد رفت وعمرميزان به يك سال هم  حيف از آن انرژى. ترى داشته باشيم صبح خبر داغ
 !نرسيد و مرحوم شد

  
رفت فرصت داشتم تاساعت هشت صبح آه آارمندان  ازساعت چهار يا پنج نيمه شب آه روزنامه زير چاپ مى

نمازخانه آيهان با آيف سامسونيت زير سر بخوابم و فردا روز از نو روزى آمدند، با همان آت و شلوار در  آيهان مى
اى ميزان را تعطيل و  هيچ سئوال و جواب ومحاآمه خدا پدر الجوردى را بيامرزد آه در مقام دادستان انقالب بى!! از نو

 !ها خالص نكرد جاى شكرش باقى آه جان ما را مثل خيلى! ما را خالص آرد تا استراحتى بكنيم
    



تازه به دفتر ميزان در خيابان مطهرى رسيده بودم آه . هاى خسته از آار نيمه شب بود بارى در يكى از همين صبح
   :مرحوم على بابائى بدون قرار قبلى و سرزده وارد دفتر شد و با سالم عليكى مختصر بدون مقدمه گفت

 
؟ مردم انقالب آردن، شهيد دادن !آنين  روزنامه ارث پدرتونه آه هرچى ميفرستم چاپ نمىمگه اين"

 "!!ها جمع بشه آه به آزادى برسن و بساط اين سانسوربازى
 

گوئى برآيم، همين قدر گفتم  شد در مقام پاسخ پيش آسوتى و سوابق مبارزاتى و سن و سال و احترام او مانع مى
! رود ها، سر ميزان به باد مى  تيز است آه با چاپ آردنش در اين اوضاع و احوال و حساسيتمقاالت شما آنقدر تند و

 .اما قول دادم با حك و اصالحى بعضى از آنها را مورد استفاده قرار دهيم
 

ومتن اصالح شده را ! هاى نيش سه تا از مقاالتش را آشيديم آن روز با آمك همكاران و موافقت خودش، دندان
 .  هاى مختلف روزنامه جا داديم در بخش

 
 ؟ !ايم ديگه چه خطائى آرده! خدا به داد برسه!... فردا صبح باز هم  سر و آله جناب على بابائى پيدا شد

 
 :مقدمه گفت ىتا وارد شد بازهم ب

 
؟ همه فكر !آخه چرا سه تا مقاله منو يه جا چاپ آردين! نمكى نه به اين شورى شورى ، نه به اون بى"

 !!"آنن ما با هم ساخت و پاخت آرديم مى
 

بينم نه آسانى آه تريبونى ندارند و قلمشان  آنم، مى امروز هم آه در جرس خدمت دوستان مختصرهمكارى مى 
شوند از  ترتشكيالتى هم دارند و خودشان به ندرت حاضر مى هاى پرطنين به جائى نميرسد، بلكه آسانى آه تريبون

دانند، از چپ و راست جرس را متهم به  مى" حق طبيعي اديتور"نند، و سانسور و حذف را دگرانديشانشان چيزى درج آ
هاى ديگر  گوئى اولويت را دراين شرايط خطير تاريخى ايجاد تفرقه و تشتت و تراشيدن سِر رسانه! آنند سانسور مى

 !بينند و در اين سلمانى آار اصالحى ديگرى سراغ ندارند مى
 

داد بيش از نيمى از  شدگان اين سايت منتشر آرده بود، نشان مى يرًا از مصاحبهدر آمارى آه جرس اخ
. ها با هموطنان سكوالر بوده و آمتر از يك سوم آن با اهالى جرس، آنهم در سالگرد تولدش، گفتگو شده است مصاحبه

 .شتر ببينيدهاست، اگر به آمار مقاالت نيز مراجعه آنيد، اين نسبت را چه بسا بي اين تازه مصاحبه
 

آرى درست است مردم انقالب آردند آه بساط سانسور برچيده شود، اما فرق است ميان امكانات دولتى آه 
اى را، هرچند مخالف نظريات اآثريت، سانسور و حذف نمايد و  متعلق به همه مردم است و هيچ مقامى حق ندارد انديشه

اى حقيقى يا  اما نهادهاى مردمى و مستقلى آه رسانه). ده استمگر در مواردى آه قانون مشخص آر(گزينشى عمل آند 
فرستد، بدون  بينند هرآنچه را هرآس مى ترين جوامع هم خود را مجبور نمى اندازند، در دمكرات مجازى را به راه مى

 .ارزيابى منافع يا مضار آن درج آنند
 

ها ارسال آرده است، اما بجز  ى برخى سايتهاى ناقابلى را برا هاى گذشته به آّرات نوشته اين قلم در سال
اى در آار بوده است، در بقيه موارد منتقدين محترم از همين حّق  منطقى استفاده آرده و  مواردى آه واسطه و توصيه

 .گله آه ندارم هيچ، ازآن موارد استثنا هم ممنونم. اند برخورد دگرانديشى آرده
 

 !ا هم يكى شودهاى م به اميد روزى آه هواى بام رسانه
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