
 

 !یمهرداد وهابى گرام

متاسفيم و ميتوانيم درك كنيم كه برخورد بهروز فراهانى با مطالبى كه شما عنوان كرديد باعث رنجش شما  ما

شد. ما از نوع برخورد همكارمان بهروز دفاع نمي كنيم و ميتوانيم نارضايتى شما را درك كنيم، همانطور كه 

حثى كه داشتيد درك بكنيم. شما بدون مقدمه ميتوانيم نارضايتى همكارمان بهروز فراهانى را از برخورد شما در ب

در غياب بهروز فراهانى شروع به نقد نظرات او كرديد و با وجود تذكر سعيد افشار، مجرى برنامه، به نقد نظرات او 

ادامه داديد و حتى پس از پايان برنامه به پيشنهاد حذف بخشى از برنامه كه مربوط به بهروز فراهانى بود جواب 

  .دديمنفى دا

اختالفات شخصى تان را منتقل كرديد به يك بحث نظرى مهم راجع به يك مسئله مهم سياسى و  شما

اجتماعى.  انتقاد ما به شما اين است كه شما اين دعوا  و درگيرى را شروع كرديد در حاليكه هيچ احتياجى به 

 .طرح نظرات بهروز فراهانى در اين برنامه در غياب او نبود

ه بهروز فراهانى اين است كه او هم ميتوانست بدون استفاده از لحنى تند در برنامه اش با شما انتقاد ما ب 

 .برخورد كند

ضمن انتظارمان از هر دو شما بيشتر از اين رفتارى است كه نسبت به هم داشتيد، خيلى بيشتر. و هر چه  در

فاتتان نبوديد ززادانه از تريبون راديو استفاده فكر مي كنيم نمي توانيم بپذيريم كه وقتى كه شما قادر به حل اختال

 .حريفتان را سانسور نكرده است ویراد یكه چرا مجر ديكن یكرديد و هر چه كه خواستيد گفتيد و حاال انتقاد م

جاى گفتگوى دوطرفه است ولى شما در غياب بهروز فراهانى بحثى را شروع كرديد واو هم حاضر به  رسانه

ست. اگر هدف يك ديالوگ انتقادى هست بهتر است در حضور طرف بحث انجام شود و لحن ما گفتگو و مناظره ني

 .ماليم، همراه با احترام به طرف مقابل و انتخاب كلمات مناسب باشد

 در سایت درج خواهد شد.ما نامه اعتراضی شما به همراه جوابيه 

 سپاس با

 یهمبستگ ویراد همکاران

 


