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مسئوليت مقاﻻتى كه در »نگاه« درج مى شوند،

با نويسندگان آن هاست .تنها مطالبى كه با

نام »نگاه« امضا شده باشند ،مبين نظرات
رسمى نشريه هستند .مسئوليت نظرات و

سياست رسمى »نگاه« ،تماما ،با سردبير است.

يك تقاضا از مسئولين محترم سايت هاى اينترنتى

دنياى اينترنت ،دنياى عجيبى است! به همان اندازه كه امكان
تبادل اطﻼعات را در گستره ى جهان به سهولت و سرعت امكان پذير
مى كند ،اما مرزهاى قانون مندى را نيز در هم مى شكند و به هرج و
مرج غريبى دامن مى زند .به ويژه وقتى كه صحبت از كاربرد اينترنت
در جايى است ،كه نه رعايت قانون كپى رايت الزامى است و نه عرف
ديگرى پاس داشته مى شود.
برخى از سايت هاى اينترنتى ،پاره اى از مقاﻻت دفترهاى »نگاه« را با
حذف لوگو و مشخصات آن بر روى سايت خود قرار مى دهند .و بعضى
ديگر از سايت ها نيز ،بدون آن كه لطف خود را شامل حال »نگاه«
كنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را درج نمايند و يا حتا تماسى براى
درج اين يا آن مقاله ى اين دفترها در سايت خود بگيرند ،گاه حتا به
فاصلهى يكى دو ساعت از انتشار آنها ،دست چينى از مقاﻻت »نگاه«
را به ميل و اختيار خويش روى سايت خود مى گذارند.
اين وضعيت نابسامان و نادرست ،ارائه ى اين توضيح را ايجاب
مى كند كه »نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى است ،كه با عطف
توجه به ضوابط شناخته شده ى فعاليت مطبوعاتى منتشر مى شود.
فرمت اينترنتى دفترهاى »نگاه«  -كه ناشى از ضعف بنيه ى مالى
براى انتشار چاپى و هم زمان اينترنتى آن ،عدم وجود يك شبكه ى
قانون مند توزيع كتب و نشريات سياسى و فرهنگى و بازگشت بى
دردسر و منصفانه ى پول فروش آن ها ،و مهم تر از همه ى اين ها:
ضرورت رساندن سريع نشريه به دست فعالين جنبش كارگرى در ايران
است  -ذره اى از بار اين ضوابط نمى كاهد و استفاده ى غير مجاز و
بعضا غير اصولى )حذف لوگو و مشخصات( آن را فراهم نمى آورد.
در همين مدت ،اما برخى ديگر از سايت هاى اينترنتى بدون هيچ گونه
ارتباطى با »نگاه« ،با اعﻼم انتشار و درج جلد هر دفتر »نگاه« ،به ابتكار
خود به آن لينك داده اند ،و ضمن رعايت ضوابط فعاليت مطبوعاتى،
اين امكان مناسب را هم براى مراجعه كنندگان به سايتهاى خود به
وجود آورده اند كه با مجموعه ى مقاﻻت اين دفترها آشنا و خواندن
يكى يا چند يا همه ى اين مقاﻻت را به تشخيص خود انتخاب نمايند.
ضمن تشكر فراوان از به كارگيرى اين روش اصولى ،از مسئولين
محترم آن سايت هايى كه به طور غير مجاز به درج مقاﻻتى از
دفترهاى »نگاه« مبادرت مى كنند ،تقاضا مى كنيم كه بر ما منت
بگذارند و به دفترهاى »نگاه« لينك بدهند .به اين ترتيب ،نه فقط
به يك تﻼش جمعى براى انتشار يك نشريه ى سوسياليستى احترام
گذاشته مى شود؛ نه فقط امكان مناسبى براى مراجعه كنندگان به
اين سايت ها براى خواندن مقاله يا مقاﻻتى از دفترهاى »نگاه« به
تشخيص خود فراهم مى گردد؛ كه كمك ارزنده اى نيز به دفترهاى
»نگاه« براى شكستن سانسور جمهورى اسﻼمى در پخش گسترده ى
يك نشريه ى سوسياليستى مى شود.
***

»نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى و حاصل يك كار جمعى است ،آن
را مثله نكنيد! و به مثله شدن آن هم اجازه ندهيد!
***

