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   مهرنامهآقای قوچانی سردبير محترم ماهنامه 

) متنی با عنوان "گذار از سوسياليسم به اقتصاد 141 -144، ص. 1392(تير   مهرنامه 29در شماره 
مهرنامه اسالمی" و با امضای اين نگارنده به چاپ رسيده است. در صدر اين "متن"، توضيحی از سوی 

قصد انتشار مقاالتی دربارۀ علی شريعتی داشته است  مهر نامهآيد که  آمده است و ازين توضيح چنين بر می
و سهراب بهداد نيز (چه بسا با استفادۀ از فرصت!) "يک مقالۀ مبسوط" به اين منظور نوشته است که 

را که مربوط به بحث پيش  ...بخشی از آن مهرنامه"اصرار بر انتشار متن کامل آن" داشته است" ... "که 
  رو است منتشر می کند".

داوطلب چنين  نوشته ام و نه هيچ زمان  مهرنامهواقع امر چنين است که اين نگارنده نه مقاله ای برای 
آقای طاهری به من تلفن کردند و پيشنهاد دادند مقاله ای درباره نظرات اقتصادی کاری بوده ام. چندی پيش " 

فرصت چنين کاری را به من  گفتم هم اکنون تعهدهای شغلی ديگر،  به ايشان  ر پاسخد بنويسم.  شريعتی
- ؟  ، ص.1376، پاييز 13 شمارۀ( کنکاشايشان گفتند اجازه بدهيد قسمتی از مقالۀ چاپ شده در نمی دهد. 

اضر نيستم را چاپ کنيم. گفتم اگر مقاله را همان طور که هست تمامًا چاپ می کنيد، بکنيد، وگرنه ح )   ؟
  . مقاله ای که کليتی از انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی را بيان می کند مثله شود

از "مبسوط" يا نامبسوط برای آن ماهنامه  ی، اعمپس روشن و آشکار است که اين نگارنده هرگز مقاله ا
ام که مقاله  نخواستهاز شما تا بر "انتشار متن کامل آن" "اصرار" داشته باشد! و حتی هيچگاه  ننوشته است 

  و به کار ما می آيد! مرا چاپ کنيد که شما بگوييد فقط اين قسمت آن بدرد خور است 

شما نه تنها آن  و درين "به کار ما آمدن"، تا چه جاها که پيش نرفته ايد و چه هنرها که نمايان نکرده ايد:
ه ايد، پانويسها را حذف کرده ايد، بخش از مقالۀ مرا که به کارتان می آمده بدون ذکر ماخذ چاپ کرد

ای که خواسته  تا با پرونده به ميل خود برآن عنوان زده ايد ("گذار از سوسياليسم به اقتصاد اسالمی"؟)   بلکه
يعنی کسی که نامش  بدون اجازه و حتی اطالع من ،و همۀ اين هنرنمائيها  !ايد بسازيد همخوانی داشته باشد

  !ر باالی مقاله چاپ زده ايدرا به عنوان "نويسنده" د

خوانندگان، صادقانه به اين نحوۀ عمل بنگريم. کدام اصل و  ای من و شما هم به همراه  اجازه دهيد لحظه
ترين  نگاران خود اين چنين ابتدائی شمارد؟ اگر روزنامه نگاری چنين رفتاری را مجاز می اصول روزنامه

ای به تجاوزات اين و آن قدرت مادی و  ديگر چه جای گلهمبانی اخالق حرفه ای را به پشيزی نگيرند، 
قلم و کاغذ و نويسنده به جا می ماند؟ حرمت کلمه و کالم و قلم و قلمزن  غيرمادی و نهان و آشکار به حريم 

شود؟ احترام به خواننده کجاست؟ به اين نقطه که رسيديم در کدام فاصلۀ با دنيای مميزيها و  چه می
    خودسريها هستبم؟

   

متاسفم! روزگار بدی است. بديهی است که درين روزگار و درين زمانه، خودسريها و خودکامگيها، تجاوز 
بارتری روی می دهد اما آن  به حق و حقوق ابتدائی مردمان هر زمان به صورتهای مهمتر و فاجعه

بر تجاوزات و بيدادهای "بزرگ و سهمگين" بهانه ای برای توجيه خاموشی در برا شکنيها  حرمت
لگدماليهای ديگر به دست نمی دهد. با تعهد به اخالق نويسندگی، باتوجه به حقوق اوليه هر مؤلف، در  و 

و در پاسداری و بزرگداشت از آرمانهای واالی روزنامه و روزنامه نگاری،  احترام به حرمت کلمه و قلم 



اعتراض کنم و انتظار دارم که اين  بيان چنين "کژرفتاريها" خاموش نمانم و   وظيفه دارم که در برابر
    و درفيس بوک آن منتشر فرماييد. مهرنامهاعتراض را در نخستين شماره آينده 

  با احترام 

  سهراب بهداد

   

   

  رونوشت اين نامه برای رسانه های مجازی و غير مجازی ديگر نيز فرستاده می شود  روشن است که

 


