


"مقاله دکتر سروش و شرق ِمحافظه کار"

سردبیر محترم روزنامه شرق،
با سلام
یک روز پس از ارایه مقاله دکتر سروش با عنوان  HYPERLINK "../../Persian/By_DrSoroush/P-CMB-13840927-AzadiHaqiqatVaHaqiqatAzadi.html" آزاديِ حقيقت و حقيقتِ آزادي  در سمینار آکادمی علوم انسانی دانشگاه تهران، روزنامه شما آن را با حذف ِبخش هایی مشخص در تاریخ 28/9/1384 و در صفحه نخست، منتشر کرد. (HYPERLINK "http://www.sharghnewspaper.ir/840928/html/index.htm" شرق 28/9/1384)
از سطرهای آغازین آن مقاله، عبارت ِ"روزنامه کیهان" و واژهای "مزوّرانه" و "کیهانیان" و از گفتار پایانی ِآن، جمله های معنی دار ِایشان، "خندهدارتر از اين، چيزي نيست كه كساني اينك از حوزه به دانشگاه ميآيند تا به خيالِ خود، حقايقِ كشف شده و ثابت شده و انبار شده در جاي ديگر را براي دانشگاهيان به ارمغان بياورند و از آنان، تسليم و تَعبُّد بطلبند!" به آسانی و از سر ِنهایت ِبی مسوولیتی در قبال حرفه روزنامه نگاری، توسط روزنامه شما حذف شده اند.

حال پرسش ها اینجا هستند که:
1) شما اگر به دلیل محدودیت های حرفه ای ِ! خودتان و به دلیل واهمه تان از روزنامه ِکیهان، مجبور به حذف عبارات در سطرهای نخست ِمقاله بودید، چرا انتشار ِبخش پایانی آن را نیز به صلاح رویه حرفه ای تان! ندانستید؟ آیا شرق، وام دار ِمحافظه کاری ِسنتی-ذاتی ِحوزوی نیز هست؟
2) آیا نگران ِاشاره غیر مستقیم ِجمله های ِپایانی این مقاله، به داستان ِانتصاب ِاخیر ِیک روحانی به ریاست دانشگاه تهران بودید؟ یا اساسا ًاز بیم ِانتشار ِمفهوم ِسکولاریستی ِآن کلام، دست به حذف ِدرآن بردید؟

ماه هایی است که گروهی از خوانندگان ِشرق، تغییرات ِحرفه ای ِ! آن را به نظاره نشسته اند و برآن افسوس می خورند. ولی این روزنامه به دلیل ِرعایت ِاخلاق ِحرفه ای باید به خاطر اقدام هایی نظیر آن چه در بالا اشاره شد، از خوانندگان و نیز از صاحبان متن ها پوزش بخواهد.

شما اگر در نشر ِدرست و کامل ِآرا و نظرها محدود هستید، می توانید آن ها را به صورت ِمتن هایی پر ازعلامت های نقطه چین منتشر کنید تا از سویی دست کم، امانت داری ِشما نسبت به متن و صاحب آن رعایت شود و ازسوی دیگر خوانندگان علاقه مند متوجه باشند که متن ِکامل را باید از جایی دیگر بیابند. در غیر ِاین صورت هرچه کنید، جز تحریف واقعیت نخواهد بود.

با احترام،
پویا وحید
10/10/1384


