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  يت نامه های اعتراضی بيژن هدا

 افق روشنه در  به درج دو مصاحبۀ نشريه نگا
 

                                                                                                      بهمن ماه هشتاد و پنج  يکمستيب
 
    

  تيژن هدايب : از
  افق روشن   :به 

  ت افق روشنيدوستان محترم سا

  با سالم

  .ديت خود برداري سایه نگاه را از رويد و پس از آنهم لطف کرده و مقاالت نشريمه را بخوانيلطفا نامه ضم

  .درج شده است"   نگاه " ین نامه در همان شماره هاي ا

  
  با احترام

 "٢٠٠٧ -٢ -٧"  
 

 !ینترنتي ایهاتين محترم سايک تقاضا از مسئولي
 
 جهان به سهولت و یبه همان اندازه که امکان تبادل اطالعات را در گستره!  استیبي عجیاينترنت، دني ایايدن«

به . زندی دامن میبيشکند و به هرج و مرج غریز درهم مي را نی قانون مندیکند، اما مرزهایر ميسرعت امکان پذ

 است و نه عرف یت الزامي رایت قانون کپي است، که نه رعایينترنت در جاي که صحبت از کاربرد ایژه وقتيو

  .شودی پاس داشته میگريد

ت ي سایرا با حذف لوگو و مشخصات آن بر رو» نگاه «ی از مقاالت دفترهایا، پارهینترنتي ایهاتي از سایبرخ

 انتشار یکنند و آگه» نگاه«ز، بدون آن که لطف خود را شامل حال يها نتيگر از ساي دیو بعض. اندخود قرار داده

رند، گاه حتا به يت خود بگين دفترها در ساي ایا آن مقالهين ي درج ای برایا حتا تماسيند و ي آن را درج نمایدفترها

ت خود ي سایش رويار خويل و اختيرا به م» نگاه« از مقاالت یني دست چها، دو ساعت از انتشار آنیکي یفاصله

 است، که یستيالي سوسیهيک نشري» نگاه«کند که یجاب ميح را اين توضي ایت نابسامان، ارائهين وضعيا. اندگذاشته

 ی که ناش-» نگاه« ی دفترهاینترنتيفرمت ا. شودی منتشر میت مطبوعاتي فعالیبا عطف توجه به ضوابط شناخته شده

ع کتب و ي قانون مند توزیک شبکهي آن، عدم وجود ینترنتي و هم زمان ای انتشار چاپی برای مالیهياز ضعف بن

ضرورت : هاني ایتر از همهها، و مهم پول فروش آنی دردسر و منصفانهی و بازگشت بی و فرهنگیاسيات سينشر

 یکاهد و استفادهین ضوابط نمي از بار ایا ذره-ران است ي در ایرگرن جنبش کايه به دست فعاليع نشريرساندن سر

  .آوردیآن را فراهم نم) حذف لوگو و مشخصات (یر اصولير مجاز و بعضا غيغ



 یچ گونه ارتباطي بدون ه-» یاتحاد چپ کارگر«ت ي چون سا- ینترنتي ایهاتيگر از ساي دین مدت، اما برخيدر هم

 مراجعه ین امکان مناسب را هم براياند و انک دادهي آن، به ابتکار خود به آن لیتشار دفترها، با اعالم ان»نگاه«با 

 یا همهيا چند ي یکين دفترها آشنا و خواندن ي مقاالت ایاند که با مجموعه خود به وجود آوردهیهاتيکنندگان به سا

  .نديص خود انتخاب نماين مقاالت را به تشخيا

 از ی که به درج مقاالتیيهاتين محترم آن ساي، از مسئولین روش اصولي ایري به کارگضمن تشکر فراوان از

ن يبه ا. نک بدهنديل» نگاه «یم که بر ما منت بگذارند و به دفترهايکنیکنند، تقاضا میمبادرت م» نگاه «یدفترها

شود؛ نه فقط امکان یاشته م احترام گذیستيالي سوسیهيک نشري انتشار ی برایک تالش جمعيب، نه فقط به يترت

ص خود يبه تشخ» نگاه «ی از دفترهایا مقاالتي خواندن مقاله یها براتين ساي مراجعه کنندگان به ای برایمناسب

 ی اسالمی شکستن سانسور جمهوریسندگان آن برايو نو» نگاه «یز به دفترهاي نیاگردد؛ که کمک ارزندهیفراهم م

  . شودی میستيالي سوسیهيک نشريدر پخش 

و به مثله شدن آن هم اجازه ! دي است، آن را مثله نکنیک کار جمعي و حاصل یستيالي سوسیهيک نشري» نگاه«

  »!دينده

  »افق روشن«ت ين محترم سايمسئول
  !با سالم

  
 هفدهم و ی، مندرج در دفترها»نگاه«ه يش در ارتباط با درج دو بخش مصاحبه محمد شمس با نشريسه روز پ

ه درج شده است و با ين نشرير اي اخی که در دفترهایک نامه سرگشاده و علنيوست ي به پ- یادداشتي یهم، طهجد

از شما  -شود ی ارسال مینترنتي ایهاتي سای همگیوست براي آن به پیز هم راه با آگهين» نگاه«انتشار هر دفتر 

  لطف کرده و -ه ين نشري و به طور اخص ا- یت اصول و شئونات کار مطبوعاتيم، که در رعايتقاضا کرده بود

  .ديت خود برداري مزبور را از سایمصاحبه ها

مه هنوز مصاحبه ي ضمیادداشت و نامهي رغم گذشت ارسال سه روز از آن ی، علیر قابل فهميل غيمتاسفانه، به دل

 شما ارسال ی برامجددارا که  یام نامهيکنیگر از شما تقاضا ميک بار دي. ت شما وجود داردي سای مزبور رویها

  !د که رفتار شما تا چه اندازه نادرست استيد و خود قضاوت کنيشود، بخوانیم

نک يل» نگاه« مزبور در یبه مصاحبه ها -د يتوانی و م-د يتوانستی میل، به سادگيشما در صورت لزوم و تما

 به اما؛ ...اي؛ دييت خود درج نماي آن را در سایها انتشار دفتریآگه؛ دي کنی آن را معرفینترنتيت ايآدرس سا؛ ديبده

 را یه، مطالبين نشري و شناخته شده ای رسمیدات و تقاضاهاي تاکی رغم تمامید، عليستيد، و ني محق نبودیليچ دليه

  .دييت خود درج نماي در سا-ه ين نشري آن هم بدون تماس با مسئول- آن جدا کرده  و یاز دفترها

  

  با احترام
  تيداژن هيب

  ٢٠٠٧ه ينهم فور
محمد شمس: رونوشت  


