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  حميد بھشتی: فرستنده

  ٢٠١۶ اکتوبر ١۴
  نامۀ سرگشادۀ استاد محسن مسرت به 
ِرئيس شبکۀ اول تلويزيون رسمی المان، آ ار د ِ ARD  

ِآقای، راينولد بکر و رئيس شبکۀ دو   م تلويزيون رسمی المان،ِ
ِ زد د اف ِ ِZDFآقای دکتر نربرت ھيملر در بارۀ کشتار در يمن ،ِ ِ ُ  

  ،آقايان محترم

ش يورونيوز از بمباران يک ۀ شبک٢٠١۶بر و اکت٩در يکشنبه  م سوگواری در يمن در روز پي شته مراس ه موجب ک تر ک

ِما، آ ار د، و، زد د اف، در برناکه شبکه ھای ش از اين.  گزارش کرد، تن گشته بود١۴٠شدن دستکم  ِ ِ مه ھای اخبار خود ِِ

ات در روز يکشنبۀ گذشته و تا جائ دترين جناي ی شک از ب ه ب ه ک ن واقع ز از اي روز ني ا ام نم ت ال ک ستم دنب ی که من توان

  . خبری پخش نکرده اند من برآشفته گشتم،جنگی به حساب می آيد

  
ِ قربانی غير نظامی يمنی برای آ ار د ١۴٠من به عنوان شھروند اين کشور از اين موضوع بی نھايت آشفته ھستم که اين  ِ

ِو زد د اف حتا ارزش يک خبر را نيز نداشته اند، چه رسد به اين ِ  اين بمباران  عاملينۀکه گزارشات مشروحی را در بار ِ

رده باشندؤو مس ه نظر من . والن احتمالی اين جنايت که می بايست در دادگاه الھه مورد دادرسی قرار گيرند مطرح ک ب

ام وظيف وم، در انج رای عم ه سختی  ۀ ھر دو رسانه با نديده گرفتن اين خبر مھم ب د ب ردم دارن ال م ه در قب انی ک ر رس خب

ه وظيف روشًبرای من کامال. صدمه زده اند ه وارد ۀ ن است که فرستنده ھای شما با اين کار ب ز لطم ی خويش ني ی طرف ب

ان ازيرا اين گمان قوی وجود دارد که مالحضات شما به جلوگيری از لطمه زدن به روابط اقتصادی کشور . ساخته اند لم

انی ول اين جنايت می باشد، ؤبا عربستان سعودی، يعنی ھمان کشوری که به احتمال قوی مس ر رس سور در خب سبب سان
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ار. شده است ما در ب تنده ھای ش ه فرس د از نظر دور داشت ک ز نباي ن را ني اروان کمکی ۀاي ورد ک ات جنگی در م  جناي

  .َسازمان ملل که به اتحاد سوريه و روسيه نسبت داده می شود، روزھا مشروحا گزارش کرده اند

ه کتمان سيستماتيک قتل افراد بيگناه در يمن برای م سبت ب ی ن َن و مطمئنا برای ميليون ھا انسان ديگر نيز موجب نگران

ه چشم می  آزادی مطبوعات در اين کشور است، چرا که در اين مورد ميان آن دو سامانه ارتباط جمعی رويکرد واحد ب

ا جواب داده شودؤدر اين رابطه س. خورد ه آنھ ه الزم است ب ستند ک دا: االت مھمی مطرح ھ نءابت ه چ  اي ه ممکن ک گون

شت  انه دو روز پ ه ھر دو رس است که ھردو رسانه  يک رويکرد مشترک در اين باره داشتند؟ با توجه به اين واقعيت ک

وده است  مشترک پيروی کردند، نمیۀسر ھم از يک روي اقی ب د اتف ن روش واح ه اي رد ک ول ک وان قب ن پرسش . ت ذا اي ل

وجود آمده است که موجب سانسور خبر جنايت در يمن گرديده است؟ ه بمطرح است که آيا بين فرستنده ھای شما توافقی 

ری زۀولی برای سانسور اخبار نامطلوب، فراتر از حوؤ مقام مسًاين پرسش نيز مطرح می گردد که آيا احيانا  تصميم گي

ِاين دو سامان شما يعنی آ ار د و زد د اف وجود دارد؟ وجود يک چنين نھادی موجب نقض قانون ا ِ ِ ساسی بوده و به شدت ِِ

کئ رسانه ۀ ايجاد دوسامانۀبه آزادی بيان وآزادی مطبوعات لطمه می زند، زيرا انگيز ستقل از ي ن ی م ه  ديگر اي ود ک ب

ور  که اين دو رسانه با يک تنوع آراء و اطالعات تضمين گردد و نه اين ری مجب اد فرات ا توسط نھ د ي ديگر ھمدستی کنن

  .ری از اطالعات نامطلوب گردندبه پخش اخبار مطلوب و جلوگي

ان رؤسای بخش برنام سور ۀشما آقاي ه سان د چگون ردم توضيح دھي ه م ستيد ب انه در ھر صورت موظف ھ ن دو رس  اي

  .ول آن ھستندؤبر انجام گرفت و کدام مقام يا اشخاصی مسو اکت٩ يمن در ۀاطالعات فاجع

  . پرفسور محسن مسرت:ءامضا

  ٢٠١۶بر و اکت١١

 

 
 


