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  لرحمن  لرحمممبسم هللا

 استاد دانشگاه به آذری جهرمی مطرح شد: ۲۷۵در نامه 

 است ایران دشمنان مشوق و غیرعلمی صداوسیما، با هافرکانس جنگ

 بر مبنی  اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر تبلیغاتی و علمی غیر های فضاسازی پی در

 ۲۷۵  ، سیما و صدا به اطالعات ملی شبکه استقرار در متبوعش وزارتخانه  ناتوانی فرافکنی

 : نوشتند جهرمی آذری به ای نامه در دانشگاهی متخصصین از نفر

 مشتمل حقوقی  مبانی به توجه عطف جمله از  حقوقی و فرهنگی فنی، مهم دالیل به  توجه با 

 نمایند،می تاکید ، ایران اسالمی جمهوری ی صداوسیما تلویزیونی فرکانسی باند مالکیت بر

 با کارشناسی کامالً فضایی در را خود مسائل اطالعات فناوری و ارتباطات محترم وزیر

  و تبلیغاتی تدارکات هرگونه دورازبه فرهنگی و اقتصادی حقوقی، فنی، مختلف ابعاد بررسی

 مشکالت  اخالقی غیر و ناموجه انتساب  از دور به نیز و سیاسی های یارگیری و ایرسانه

 ملی شبکه اساسی مشکل حل به نسبت سرعت با  ، نهادها  دیگر به کشور ارتباطی زیرساخت

 به ارتباطات محترم وزیر به دانشگاه استادان محور مساله و فنی نامه متن.نماید اقدام اطالعات

 :است زیر شرح

 جهرمی آذری مهندس آقای جناب

  اطالعات فناوری و ارتباطات محترم وزیر

 علیکمسالم

 نشده خارج کرونا  اپیدمیک شرایط از هنوز  ایران ما عزیز کشور مستحضرید، که گونههمان 

 رسانیخدمت درصدد فعلی شرایط از گذار برای دولتی هایوزارتخانه و انقالبی ی نهادها و

 شرایط این در االسف مع. هستند اسالمی ایران بزرگ و عزیز ملت به گسترده و صادقانه های
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 دچار خانگی خدمات بخش در مخصوصاً اینترنت و مجازی فضای در خدمات ارائه خطیر،

 و تعلیم و آموزش فیزیکی نظام تعطیلی به توجه با خصوص به است شده جدی  مشکالتی

 شده همراه الوصفی زاید های کندی با دانشجویان و آموزان دانش به مجازی آموزش تربیت،

  فراوانی های نگرانی و مشکل سردرگمی، با را والدین و هاخانواده البته، وضعیت این است،

 روازاین. است داشته درپی والدین و معلمان استفاده برای زیادی هایهزینه  نیز و کرده روبرو

 جمعی ما که دارد وجود  تاملی قابل و مهم مسائل وزارتخانه، آن سوی از اعالمی دالیل پیرو

  فوری توجه  ایران شریف ملت حضور در تا داشت برآن را هادانشگاه علمیهیئت اعضاء از

 نماید: جلب بدان را  کشور نظارتی مراکز و جنابعالی

 کشور اینترنتی و مجازی فضای در خدمات ی ارائه مشکل باشید، می مطلع که گونههمان -۱

 وابسته عناصر و اطالعات ملی شبکه  جامع و متوازن توسعه عدم  ها،زیرساخت فرسودگی به

 ارتباطات و FTTX زیرساخت وجود عدم به توانمی  آن ی جمله از دارد، بازگشت آن به

 برای نوری فیبر در محدودیتی گونههیچ ازآنجاکه اما کرد اشاره کاربر ی مرحله تا نوری فیبر

 آینده و حال در کشور باند پهن نیازهای کلیه پاسخگوی بستر این ندارد، وجود باند پهنای

 آمارهای طبق زیرساخت این سهم فناوری، این زیاد بسیار مزایای به توجه با وانگهی است

 طبق کهدرحالی. است جهان در ثابت باند پهن مشترکین درصد ۵۰ به نزدیک جهانی

 به توجه وصف این با است؛ ناچیز بسیار ما کشور در سهم این داخلی، رسمی هایگزارش

 هر در اطالعات ملی شبکه  جامع و متوازن توسعه همچنین و FTTX نوری، فیبر شبکه توسعه

  رافع و مناسب گستری خدمات جهت در موثر عوامل محتوا، و خدمات زیرساخت، الیه سه

 همراه تلفن فرکانسی اضافی بار تحمیل از درنتیجه که بوده کشور فعلی زیرساختی مشکالت

 کرد خواهد  جلوگیری
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 ایران در که دهدمی نشان آن بر مبتنی هایگیریاندازه و منتشرشده هایداده بررسی -۲ 

 اپراتورها به و داشته وجود گیگاهرتز یک باالی خالی هایفرکانس از توجهیقابل طیف

 از.  است بیشتر کشور مطرح اپراتور دو به واگذارشده باند پهنای مجموع از که نشده واگذار

 با بالاستفاده، هایفرکانس این از بهینه استفاده جهت در تسهیالتی نمودن فراهم رو این

 زیادی بسیار میزان به قطعاً موجود، هایسیستم با سازگاری دلیل به حداقلی گذاریسرمایه

 خواهد  رفع  آید پدید نیز حوزه این در مشکلی اگر  و داده افزایش را همراه اینترنت ظرفیت

 همراه اینترنت مشکل فوریتبه زمینه این در مناسب اقدام  رسد می نظر به  وصف این با. شد

 .کرد خواهد حل جدید تجهیزات به نیاز بدون را

 اینترنت ظرفیت افزایش دهد،می نشان دنیا در مطرح بسیار اپراتورهای راهبردی بررسی -۳ 

 کهدرحالی. باشدمی گیگاهرتز یک از باالتر فرکانسی باندهای از استفاده مستلزم موبایل

 موبایل شبکه پذیریدسترس و پوشش تأمین برای فقط گیگاهرتز یک زیر فرکانسی باندهای

 و بررسی همچنین. ندارد وجود مشکل این جمعیت، پر مناطق در حاضر حال در که است

 دهد،می نشان حاضر حال در  نیز پیشرو کشورهای در ۵G فنّاوری پیشرفت سیر مطالعه

 عدم بیانگر که است ۵G شدن عملیاتی برای گیگاهرتز ۲۸ و مگاهرتز ۳۵۰۰ باندهای

 این در است پرواضح. باشدمی گیگاهرتز یک زیر هایفرکانس به سرویس این وابستگی

 ظرفیت و  نموده تسریع را همراه تلفن پنجم نسل توسعه باندها این نمودن عملیاتی صورت

 کرد خواهد مهیا کاربران برای را دیتا سرویس کافی

 صداوسیما سازمان هایفرکانس به اینترنت دهیخدمات مشکل پایهبی انتساب به توجه با -۴

 که نماییممی جلب معقول و مهم نکته این به را  عالی جناب توجه وزارتخانه، آن  سوی از

 زمینی، پخش) پلتفرم ۴ حداقل از استفاده با که کشورها بقیه برخالف صداوسیما سازمان

 عموم به را تلویزیونی و رادیویی دهیخدمات موازی صورتبه( برودبند و کابل ماهواره،
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 عموم به دهیخدمات برای قانونی شدهتعیین و مشخص پلتفرم یک امافقط دهند،می ارائه

 کشور مقایسه که هستید واقف خوبی به خود لذا و دارد اختیار در را زمینی پخش یعنی جامعه

  غالبا کشورها بقیه در دیگر، سویی از. باشدمی الفارقمع قیاسی کشورها، دیگر با عزیزمان

 کشور در کهدرحالی است همگانی پخش زیرساخت دهندهیاری مخابراتی، های زیرساخت

 با لذا. نیست پذیرامکان عمالً اطالعات ملی یشبکه عملکرد ضعف دلیل به امکان این ما

 از چه تصویر و صدا فراگیر پخش متولی تنها عنوانبه صداوسیما سازمان از اینکه به توجه

 یاد انتظارات به پاسخگویی برای سازمان آن تا رودمی انتظار کیفی لحاظ از چه و کمی لحاظ

 هایظرفیت از حداکثری استفاده نیازمند ،۸K و ۴k، HD به تصاویر کیفیت افزایش و شده

 فرکانسی طیف از بخشی دادن دست از با که رودمی آن بیم و است تلویزیونی باند فرکانسی

 .گردد مواجه توسعه جدیدی چالش با اختیار، در

 پخش فرکانسی باندهای مالکیت که داشت اذعان باید قانونی های صراحت به توجه با -۵

 اقدام هرگونه رو این از است ایران اسالمی جمهوری صداوسیمای سازمان اختیار در زمینی

 .است کنندگان دارخدشه عهده بر آن مسئولیت و بوده غیرقانونی اقدامی آن در خدشه برای

 و ها زیرساخت  بخش در مجازی، فضای صحیح مدیریت عدم به توجه با سو دیگر از -۶

 جنگ قالب در که گوناگونی هایبحران و ایران عزیز  کشور خاص وضعیت محتوا، تولید

 افکار انحراف درصدد مجازی و ای ماهواره هایرسانه انواع از استفاده با نرم و شناختی های

 دیجیتال تلویزیون نماید می بدیهی هستند، اسالمی جمهوری نظام بر خدشه و جامعه عمومی

 و داشته  نظام و ملت  درونی ساخت استحکام در مهمی نقش آن، توسعه و ایجادشده زمینی

 در جامعه عمومی افکار  سپهر و ملی امنیت به مهلکی یضربه امر، این به توجه عدم که دارد

 آب ریختن نحوی به  آن بر اصرار  و  جبرانغیرقابل آن، به توجهی بی که داشت خواهد پی

  نماید می تاکید لذا است  ایرانی ضد ای رسانه جبهه با ناخواسته ائتالفی و دشمن آسیاب در
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 که است آن مستعد ها فرکانس به یابی دست فراقانونی و علمی غیر طرح  ادعای  بر اصرار

 به و نموده بدل ملی وحدت میان در  ها فرکانس جنگ به زود خیلی را آن ملت دشمنان

 نمایند. مبادرت ایران تخریب

 جهت مذکور هایفرکانس به دسترسی اینکه برفرض، ما اما شده گفته فنی براهین رغم به -۷

 به باال سطور در آن ابطال که باشد درست  ای فرضیه مخاطبان به پرسرعت خدمات اراده

 میدانی، های واقعیت به توجه با گفت باید رسید؛ آن نخبگان و ایران بزرگ ملت نظر و سمع

 از گیری بکار قابلیت مردم، اختیار در هوشمند هایگوشی از کثیری تعداد حاضر حال در

 به سنگین هایهزینه تحمیل مستلزم امر این است پرواضح ندارند، را مذکور باند پهنای

 هایتحریم به عنایت با طرفی از. است جدید هایگوشی خرید جهت هاخانواده از بسیاری

 برای فرکانسی فضای این در استفادهقابل مخابراتی تجهیزات واردکردن امکان موجود،

 است حالی در فرض این است؛ کشور  بر زیاد بسیار هایهزینه تحمیل مستلزم نیز مخابرات

 تمامی  نیز  هوشمند گوشی میلیون ۸۰۰ با چین کشور نظیر دنیا کشورهای سایر در که

 .است شدهتأمین راحتیبه مگاهرتز ۹۰۰ باالی هایفرکانس همان با  مردم نیازهای

 ملی رسانه عملکرد از بخشی بر که نقدهایی رغم به پیشروی نامهی دانشگاهیان و متخصصین

 در مجددا اینک محور مساله گزارش این  پایان در اما دارند، تربیتی و فرهنگی وجوه در

 گشایش ی آستانه در مجلس خصوص به نظارتی های نهاد و ایران بزرگوار ملت حضور

 فرهنگی فنی، مهم دالیل به توجه با قویاً؛ اما همدالنه قضایی محترم دستگاه و یازدهم ی دوره

 تلویزیونی فرکانسی باند مالکیت بر مشتمل حقوقی مبانی به توجه عطف جمله از حقوقی و

 فناوری و ارتباطات محترم وزیر نمایند،می تاکید ایران، اسالمی جمهوری ی صداوسیما

 حقوقی، فنی، مختلف ابعاد بررسی با کارشناسی کامالً فضایی در را خود مسائل اطالعات

 و سیاسی های یارگیری و ایرسانه و تبلیغاتی تدارکات هرگونه دورازبه فرهنگی و اقتصادی
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 دیگر به کشور ارتباطی زیرساخت مشکالت اخالقی غیر و ناموجه انتساب از دور به نیز

 البته صد و نماید اقدام اطالعات ملی شبکه اساسی مشکل حل به نسبت سرعت با نهادها،

 فیزیکی های فاصله شرایط در را اسالمی نظام در خدمتگزاری وزارتخانه این است انتظار

 نموده، تبدیل ارتباطات ملی شبکه تدارک برای فرصتی به کرونا ویروس گیری همه از ناشی

 شریف ملت  ی شایسته خدمات صرف را ماندهباقی زمان خودساخته، های  جنجال دورازبه

 .نمایند  اسالمی ایران

 ۱۳۹۹ خرداد                    

 برکاته و اهلل رحمه و علیکم والسالم                           

 کشور پژوهشی و عالی آموزش مراکز و هادانشگاه علمی هیات عضو ۲۷۵
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 مناقشه وزارت ارتباطات و فنآوری با صدا و سیما؛

 اهداف و انگیزه ها

 اشاره:

ای سازمان صداوسیما بر و فنآوری بهوزارت ارتباطات  کرونا فشاربا شیوع ویروس منحوس 

به بهانه رونق کسب و مگاهرتز   ۸۰۰و  ۷۰۰رادیویی های فرکانس تصاحب و مالکیت 

کارهای اینترنتی وارد مرحله تازه ای شد. این مناقشه از زمانی آغاز شد که سازمان جهانی 

اعالم می کند که استفاده از این فرکانس در  مصوبه ای را ۲۰۰۶سال  تنظیم مقررات رادیویی

های رسانه یا و (IMT) وبایلکشورها به شکل توافقی برای برنامه های مخابراتی و م

ز باند پیش از آن استفاده اتا قابل بهره برداری می شود.  (Broadcasting) همگانی

برای صرفاً شود می شناخته ۸۰۰و  ۷۰۰که با عنوان باندهای « مگاهرتز ۷۹۰-۸۶۲»فرکانسی 

و هیچ گونه بحثی در این زمینه  شدهای رادیویی و تلویزیونی استفاده میپخش آنالوگ برنامه

 مطرح نشده بود.  

را آغاز این سرمایه ملی  برمالکیت تالش برای وزارت ارتباطات به دنبال اعالم این مصوبه 

تبدیل کرد اما این تالش هر چه جدی تر شد و سازمان صدا و سیما  با  مناقشهکرد و آن را به 

در محافل قانونی از جمله مجلس شورای اسالمی مطرح گردید، با توفیق کمتری مواجه شد. 

چراکه این فرکانس ها در اختیار نهادهای حاکمیتی بوده و در تبادل مکالمات بیسیمی و 

این فرکانس ها و سهل پدافند هوایی کارآیی دارند، ضمن آنکه تجربه سوء استفاده از 

انگاری مسئوالن امر در سوریه سبب شد تا تروریست ها بتواند به رسانه ملی این کشور نفوذ 

 کرده و از طریق کانال های رسمی رادیو و تلویزیونی وارد منازل مردم شوند. 
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با این وجود، وقتی سایه ویروس کرونا بر سالمت و اقتصاد کشورمان سنگین شد و موضوع 

و کارهای اینترنتی و آموزش مجازی دانشگاه و آموزش و پرورش اهمیت بیشتری کسب 

و  ۷۰۰تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی که می مدعی شدوزیر ارتباطات یافت، 

مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده  ۸۰۰

 . کند

زند که برخی از آنها عبارتند در همین راستا دست به اقداماتی میمحمدجواد آذری جهرمی 

 از:

تا  دخواهمی از دولت که  ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کروناارسال نامه -۱

 .برای حل این اختالف قدیمی پا پیش بگذارند

 کشاندن موضوع به شورای عالی امنیت ملی،  -۲

 بسیار ناچیز، پیشنهاد خرید چند مگاهرتز به قیمت  -۳

مذاکره با برخی از کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح بدون هماهنگی ما مسئوالن  -۴

 باالدستی 

رسانه ای کردن موضوع از طریق نامه نگاری تعدادی از اساتید دانشگاه به آقای  -۵

عسکری رئیس سازمان صدا و سیما که البته از سوی اساتید متخصص انقالبی علی

 .بی پاسخ نمانده است

 تحلیل ماجرا:

به نظر می رسد هدف اصلی این وزارتخانه از کشاندن موضوع به محیط رسانه ای و با 

فضاسازی اجتماعی، از ظرفیت افکار عمومی جهت فشار به صداوسیما استفاده کرده و در 

محیطی خارج از حوزه کارشناسی هدف خویش را محقق سازد. هدفی که اگر محقق هم 
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یز خوبی برای دوقطبی سازی جامعه در جریان رقابت های انتخاباتی نشد می تواند دستاو

 آینده باشد. 

این درحالیست که اگر به سایر اقدامات به اصطالح فرهنگی وزارت ارتباطات در این 

« جشنواره کودک آن الین»روزهای کرونایی و پیشینه آن در سال گذشته که با عنوان 

ه برنامه های این وزارتخانه برای کاهش نظارت برگزار گردید، توجه شود، می توان ب

فرهنگی نظام بر روند ساخت و پخش فیلم در کشور پی برد. آنچه این اهداف و انگیزه ها را 

آشکار می کند، نحوه ورود شخص وزیر به این حوزه است که در توئیت روزهای اخیرش از 

خبر خوش یاد می کند. در به عنوان یک « هر خانه ایرانی، یک ویدئوی اینترنتی»شعار 

جشنواره کودک آن الین هم به صراحت گفته شده بود که هدف اصلی وزیری که از مدت 

ها پیش چالش اینترنت و فیلترینگ را مطرح ساخته و به عنوان یک راهکار خالقانه از راه 

و اندازی استارتاپ فرهنگی و وب سریال ها خبر می دهد تا به زعم خویش همه مردم ایران 

 هر جوان ایرانی بتواند فیلم مورد عالقه اش را ساخته و از این طریق پخش کند. 

تالش وزارت ارتباطات برای مالکیت فرکانس های متعلق به صدا و سیما وقتی مفهوم واقعی 

خود را پیدا می کند که به رقابت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این وزارت با سازمان و حتی 

د. رقابتی که این روزها رسماً با پخش فیلم های اینترنتی کلید خورده وزارت ارشاد توجه شو

و با تشویق جوانان به دیدن فیلم با اینترنت رایگان صورت می گیرد. فیلم هایی که بدون هیچ 

گونه مجوز رسمی از طریق فیلیمو، الین، آپارات و      پخش شده و ببیندگان بسیاری را 

تصادی این روند وقتی روشن می شود که قراردادها و توافقات متوجه خود می کند. ابعاد اق

 پشت صحنه با این شبکه ها عنایت شود.
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از این مهمتر اتفاقات مخاطره آمیزی است که با پیوند قدرت و ثروت در عرصه سیاسی 

صورت می گیرد و برای افکار عمومی داخل کشور مرجعیتی خارج از حیطه نظارت نظام و 

رل ایجاد می کند تا جریانهای سیاسی مخالف نظام را به آرزوی دیرینه بدون امکان کنت

خویش در دستیابی به رسانه ای رقیب رسانه ملی برساند. آنچه در این میانه مظلومانه قربانی و 

بازیچه می شود، فرهنگی است که از یک سو، رهبر معظم انقالب اهمیت آن را در حدی می 

چیزی است که حاضرم جانم را برایش بدهم و از سوی دیگر  داند که می فرماید: فرهنگ آن

 بر مظلومیت آن تاکید می فرمایند.

ها و  vodشود که به محتوای فیلم هایی که از طریق ابعاد پنهان این ماجرا وقتی روشن تر می

ip tv  هایی مانند فیلیمو، آپارات، الیو و... پخش می شود توجه بیشتری شود. آنچه بیش از

پیش به فهم جنبه های مخاطره آمیز این اقدامات کمک می کند، بررسی محتوایی و نقد 

دلسوزانه فیلم هایی می باشد که در جشنواره کودک آن الین برای کودکان پخش شد. فیلم 

زنامه، تکلیف) که با نمایش جشن تکلیف مدارس، تکلیف را هایی مانند؛ بچه خور، در

محدودیت برای دختران جلوه داده و دیگر نخواهند توانست مانند برخی از همکالسی های 

خود دارای دوست پسر باشند و...( که به نظر می رسد به هیچ وجه امکان پخش آنها از 

 .داخالقی می باشندمبادی رسمی وجود نداشته و دارای محتوای ضدارزشی و ض

 پاسخ های کارشناسی:

و   ۸۰۰و   ۷۰۰تالش ها و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری برای تصاحب فرکانس های 

 فشار رسانه ای به صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در حالی صورت می گیرد که

هم هیچ مشکلی از  این فرکانس ها معتقدندبا ادله زیادی مخالف این اقدام بوده و کارشناسان 

 وزارت ارتباطات را حل نخواهد کرد. برخی از دالیل کارشناسان این حوزه عبارت است از:
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استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و  .۱

 .نیازمند سرمایه گذاری است

نیست و وزارت  ۸۰۰و  ۷۰۰مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور فرکانس  .۲

 . تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذاردباید ارتباطات 

در  شبکه های دسترسیالگوی طراحی هسته مرکزی شبکه و همچنین الیهبررسی  .۳

پهنای باند اینترنت ، پهنای باند اینترنت همراه با نشان می دهدکشورهای مختلف 

، سهم این FTTxبا توجه به مزایای بسیار زیاد  .ثابت، نسبت مشخصی دارد

درصد مشترکین پهن باند ثابت در جهان می  ۵۰زیرساخت طبق آمارها نزدیک به 

های رسمی، این سهم در کشور ما بطور قابل توجهی پایین  باشد. لکن طبق گزارش

 باشد. می

این  وجود ندارد،در فیبر نوری برای پهنای باند حدودیتی از آنجا که هیچگونه م .۴

باشد و می توان بستر پاسخگوی کلیه نیازهای پهن باند کشور در حال و آینده می

با توسعه  نمود.از طریق فیبرنوری منتقل و توزیع را  بخش عمده پهنای باند در شبکه

استفاده نمود و به ور منابع فرکانسی کشبصورت بهینه از شبکه فیبرنوری می توان 

 نمود.در کشور اصالح  رانسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل  این وسیله

بررسی راهبرد اپراتورهای سیار مطرح در دنیا نشان می دهد، افزایش ظرفیت در  .۵

حوزه اینترنت موبایل مستلزم استفاده از پهنای باند فرکانسی زیاد در باند های 

از یک گیگا هرتز می باشد. در حالیکه باند های فرکانسی زیر یک  فرکانسی باالتر

گیگاهرتز فقط برای تامین پوشش و دسترس پذیری شبکه موبایل استفاده می شود، 

باالتر صورت می گیرد. همچنین راه  تامین ظرفیت الزم با استفاده از باند های

موبایل پیشرفته یا برودبند  های نسل پنجم و بصورت مشخص سرویساندازی شبکه
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eMBB (enhanced Mobile Broadband با نرخ )باال و زمان تأخیر  داده

های باال قابل حصول می باشد. بررسی و مطالعه سیر کمتر با بهره برداری از فرکانس

پیشرفت تکنولوژی نسل پنجم در کشورهای پیشرو در حال حاضر نشان می دهد، 

استفاده می شوند  ۵Gا هرتز برای عملیاتی شدن گیگ ۲۸مگاهرتز و  ۳۵۰۰باندهای 

 باشد.که بیانگر عدم وابستگی این سرویس به فرکانس های زیر یک گیگاهرتز می

و اندازه گیری های مبتنی بر  spectrum monitoringبررسی داده های سایت  .۶

آن نشان می دهد که در ایران طیف قابل توجهی از فرکانس های خالی باالی یک 

هرتز وجود دارد که به اپراتورها واگذار نشده و از مجموع پهنای باند واگذار گیگا 

شده به دو اپراتور مطرح کشور بیشتر می باشد. فراهم نمودن تسهیالتی در جهت 

دلیل استفاده بهینه از این فرکانس های بال استفاده، با سرمایه گذاری حداقلی به

زان بسیار زیادی ظرفیت اینترنت موبایل سازگاری با سیستمهای موجود، قطعا به می

 را افزایش خواهد داد.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بر خالف بقیه کشورها که با استفاده  .۷

صورت موازی برودبند( به-کابل-ماهواره-پلتفرم )پخش زمینی ۴از حداقل 

یک پلتفرم دهند، فقط دهی رادیویی و تلویزیونی را به عموم ارائه میخدمات

دهی به عموم جامعه یعنی پخش زمینی را مشخص و تعیین شده قانونی برای خدمات

-در اختیار دارد و لذا مقایسه کشور عزیزمان با دیگر کشورها قیاسی مع الفارق می

مورد توجه قرار  ۸۰۰و  ۷۰۰باشد. موضوعی که در جریان اختالف بر سر فرکانس 

 نمی گیرد.

براتی در کشورهای مختلف یاری دهنده زیرساخت پخش معموال زیر ساخت مخا  .۸

همگانی است اما در کشور ما این انتظار عمال بدلیل ضعف زیر ساخت مخابراتی 
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سیما بعنوان تنها متولی ووجود ندارد. لذا با توجه به انتظاراتی که از سازمان صدا

رود، ی میپخش فراگیر صدا و تصویر چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ افزایش کیف

و  HDآن سازمان برای پاسخگویی به این انتظارات و افزایش کیفیت تصاویر به 

نسل چهارم نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت فرکانسی باند تلویزیونی است  و 

رود که با از دست دادن بخشی از طیف فرکانسی در اختیار، با چالش بیم آن می

های خاص کشور عزیز ما و بحران جدی مواجه گردد. با توجه به وضعیت

نرم در صدد مدیریت افکار عمومی جامعه هستند، صورت جنگگوناگونی که به

شبکه دیجیتال زمینی ایجاد شده و توسعه آن، نقش مهمی در استحکام ساخت 

درونی نظام از ابتدای ایجاد آن، تاکنون و در آینده داشته و دارد و عدم توجه به 

کی به امنیت ملی و مدیریت افکار عمومی جامعه وارد خواهد این امر، ضربه مهل

 کرد که غیرقابل جبران خواهد  بود. 

نظر به موارد فوق الذکر و مسائل حقوقی مشتمل بر باند فرکانسی تلویزیونی در  .۹

اختیار صدا و سیما ، به نظر می رسد این موضوع در فضایی کامال کارشناسی با 

وقی، اقتصادی و فرهنگی بدور از هر گونه فرافکنی و بررسی ابعاد مختلف فنی، حق

فضا سازی سیاسی و ارتباط دادن مشکالت زیرساخت مخابراتی کشور به صدا و 

سیما پیگیری نموده و در عوض نیاز های حال و آینده سازمان صدا و سیما به زیر 

ساخت مخابراتی کشور در جهت ارائه سرویس های تعاملی که بحق بایستی از 

 یق آن وزارتخانه مورد حمایت قرار گیرد را مورد توجه قرار دهد. طر

 ادله کارشناسی صدا و سیما 
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 رکلینافذ مد رحسنیام فشارهای سیاسی وزارت ارتباطات در حالی صورت می گیرد که

می  تالیجید ونیزیتلو یگروه مطالعات سیو رئ مایفرکانس سازمان صدا و س فینظارت و ط

 گوید: 

است و از  امیاالمیمربوط به قد ون،یزیتلو یمگاهرتز برا ۸۰۰و  ۷۰۰ یاز باند فرکانس استفاده

بوده است؛ در آن زمان با وجود  مایسازمان صدا و س اریتکه باندها در اخت نیقبل از انقالب ا

 نکهیا بود. مایصدا و س اریباند در اخت نیوجود داشت، کل ا یونیزیفقط دو شبکه تلو نکهیا

خاموش شود و در  دیآنالوگ بوده و با یهاونیزیتلو یبرا یباند فرکانس نیا شودیگفته م

فوق در توافقنامه  یاست. باندها یکامالً سخن اشتباه ردیقرار گ لیتوسعه موبا اریاخت

باندها  نیا یعنیشد.  یالمللنیو ثبت ب یبازطراح تالیجید ونیزیتلو یبرا ۲۰۰۶ژنو  یالمللنیب

 آنها وجود ندارد. هیتخل یهم برا یآنالوگ نبوده و الزام ونیزیمخصوص دوران تلو طفق

 «کند یها استفاده مفرکانس نیدرصد ا ۲فقط از  مایصدا و س»وی با رد اینکه گفته می شود 

 یاز سو ۸۰۰و  ۷۰۰ یبودن باند فرکانس یکه در مورد خال ییدرصدهااظهار می دارد: 

و  یریگو ما نحوه اندازه ستین یحیصح یدرصدها شودیوزارت ارتباطات مطرح م

 یارقام نیاز ا شیب یفرکانس یباندها نیاستفاده ما از ا زانیو م میمحاسباتشان را قبول ندار

 .میمطرح کرد یدر جلسات کارشناس زیرا ن عموضو نی. ما اکنندیاعالم م انیاست که آقا

 ستمیس» انیمربوط به تفاوت م کندیکه وزارت ارتباطات در محاسبات خود لحاظ نم یانکته

برودکست )پخش صدا و  ستمیکه س یمعن نی. به اشودیم «لیموبا ستمیس»و « برودکست

است که نقاط  High Power High Towerهمان  ای HPHT یبر تکنولوژ ی( مبتنریتصو

 .دهدیمپوشش  او پرقدرت ر ادیمرتفع با توان ز
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در مناطق اطراف مانند  م،یتهران استفاده کن یونیزیپوشش تلو یفرکانس برا کیاز  اگر

فرکانس وجود  نیدست، امکان تکرار کردن ا نیاز ا ییو شهرها نیکرج، قم، اراک، ورام

مجاور خود  یستگاههایبا ا ستگاهیا کی ،یتکنولوژ نیا تیماه لیبه دل گرید انیندارد. به ب

 یبرا میهم فرکانس باشد و ما مجبور هست تواندی( نملومتریک ۱۰۰ از شیبا فاصله ب ی)حت

 .میاستفاده کن ییویراد یستگاههایدر ا یگرید یهافوق، از فرکانس یپوشش شهرها

به کار رفته و آنجا  «Low Power Low Tower» یتکنولوژ ل،یدر شبکه موبا کهیدرحال

شأن استفاده  BTS یهاتیسا ی( را در تمامیمگاهرتز ۱۰)مثالً  یبسته فرکانس کی توانندیم

نکته را مدنظر قرار  نیا انیمتفاوت است و آقا یکنند. اما در شبکه برودکست، نوع تکنولوژ

 اند.نداده

است،  ییویپرقدرت و مرتفع راد یستگاههایا یکه بر مبنا یتکنولوژ نیبه خاطر نوع ا ما

از آن،  یادیو در فاصله نسبتاً ز مینقطه استفاده کن کیرا در  یفرکانس کی میمجبور هست

که آن فرکانس قابل استفاده  ستیآن ن یبه معنا نی. امیهمان فرکانس را استفاده نکن گرید

از آن استفاده  یتکنولوژ نیکه در ا شدی. بلکه نممیابوده باشد و ما از آن استفاده نکرده

کل  یدرصد برا ۷۵درصد اشغال باند ما حدود  رد،یظر قرار گنکته مد ن نی. لذا چنانچه امیکن

 باند است. یباال یدرصد برا ۷۰تا  ۶۵باند و حدود 

و البته معاونت  میهست یفرکانس یباندها نیهم اکنون در حال استفاده از ا ماوی تاکید کرد: 

ها دارد که شبکه تیفیک شیتوسعه و افزا یبرا یرسانه، برنامه جامع و مدون یتوسعه و فناور

 تیفیبا ک) SD تالیجید یهاتمام شبکه یاز اواخر سال گذشته آغاز شده است. به زود
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 نیشبکه کامالً آماده است و در اول نیشد. هم اکنون چند اهندخو لیتبد HDاستاندارد( به 

 در دست انجام است. زین گریو چند شبکه د شوندیم HDبه  لیفرصت تبد

ما به  عتاًیاست و طب یباند فعل یبرابر پهنا ۴ ازمندین HD یها به تکنولوژشدن شبکه لیتبد

است و به  یبرنامه در دستور کار جد نیداشت. ا میخواه ازین یشتریب یباند فرکانس یپهنا

 ریکه در ماهواره و سا یمردم گریمردم است. چرا که د ازی. چون نشودیسرعت انجام م

 ی. ما حترندیپذینم مایرا از صداوس SDپخش  کنند،یم افتیدر HD تیفی)رسانه(، ک اهایمد

شبکه  کی یرو یشیرا به صورت آزما ۴K یو به تازگ میشویآماده م ۴Kارائه پخش  یبرا

 .میاکرده یاندازراه

 ازین یباند فرکانس یبه پهنا SDاز  شتریبرابر ب ۱۶و  HDاز  شتریبرابر ب ۴ زین ۴K یتکنولوژ

صورت خدمات  نیکه در ا رایکند ز هیباندها را تخل تواندینم مایدارد. لذا سازمان صداوس

 .دیشود مردم ما را نخواهند بخش نیارائه دهد و اگر چن تواندیمورد درخواست مردم را نم

قرار دارد و  یفرکانس یدر تنگنا لیشبکه موبا یوزارت ارتباطات برانافذ در پاسخ به اینکه 

است که در  نیا میدار انیکه ما به آقا ینقدمی گوید:  است؟ مایصداوس یباندها ازمندین

، ۲۳۰۰، ۲۱۰۰، ۱۸۰۰، ۹۰۰ یکه شامل باندها لیموبا یبرا یاختصاص یفرکانس یباندها

مگاهرتز را به اپراتورها  ۳۰۰از  شیدهند ب صیآنها را تخص توانندیو م شودیم ۳۵۰۰و  ۲۶۰۰

 مایصدا و س یفرکانس یاندهابه ب لیدل یمانده است و ب یفضا خال نیاند و انداده صیتخص

 اند.هجوم آورده
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 لیکه به دو اپراتور عمده موبا یفرکانس یکه هم اکنون کل فضا دهدیما نشان م یهایبررس

 یمگاهرتز فضا ۳۰۰از  شیکه ب یدر حال رسدینم زیمگاهرتز ن ۳۰۰اند به داده صیتخص

 کنند. یحجم، راه انداز نیبا هم گریدو اپراتور د یحت توانندیضا مف نیدارند و با ا یخال

 یو برا دهیاش به اتمام رس یفرکانس یهاتیمعتقد است ظرف یرگوالتوروی با اشاره به اینکه 

می گوید:  است! مایصدا و س اریدارد که در اخت یخال یهاتیبه ظرف ازین لیتوسعه موبا

 کی یباال یکه مربوط به فضا لیموبا یاختصاص یمگاهرتز از باندها ۳۰۰و  ستین طورنیا

 نیا یرو توانندیم یاست و به راحت یهم اکنون خال شودیم گاهرتزیگ ۳.۶تا  گاهرتزیگ

 ارائه کنند. LTEباند، خدمات  یپهنا

هزار و  ۱۷) گاهرتزیگ ۱۷.۵ زیمخابرات ن یجهان هیاتحاد ۲۰۱۹حال در کنفرانس  نیهم در

 یاند که باندهاداده صیتخص IMT لیموبا دیجد یهانسل یرا برا دیمگاهرتز ( باند جد ۵۰۰

 .شودیفرکانس باال محسوب م

وزارت در خصوص این ادعای  مایفرکانس سازمان صدا و س فینظارت و ط رکلیمد

 توانندیمو هستند  یمتیارزان ق یباندها ۸۰۰و  ۷۰۰ یهاارتباطات که معتقد است فرکانس

 اظهار داشت: به کار گرفته شوند،  یفعل طیدر شرا لیتوسعه موبا یبرا

آن در  متیاز ق شیدر حال حاضر ب ۸۰۰و  ۷۰۰ یدر باندها BTS تیهر سا متیق اوالً

 یچگال جهیباند و در نت یپهنا یدارا ۸۰۰و  ۷۰۰ یفرکانس یباالتر است. دوماً فضا یباندها

حل مشکل سرعت  یباند برا نیاست و عمالً ا یکم تیو نرخ ب (throughputاطالعات )

 .ستیکارساز ن دهدیمردم را آزار م امیا نیکه خصوصاً در ا نترنتیا تیو ظرف
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 نهیجبران کنند باز هز BTS تیسا شتریتعداد ب یکمبود را با راه انداز نیبخواهند ا چنانچه

از حد امواج در هم، عمالً مشکل  شیعلت تداخل ب هم به یو از لحاظ فن شودیچند برابر م

 .کندیرا حل نم

داشته  یخانگ نترنتیا خواهندیاست که مردم م نیبه آن توجه داشت ا دیکه با یمهم نکته

استفاده کنند. هم اکنون  نیخدمات آنال ریو سا یباشند تا بتوانند از خدمات آموزش مجاز

 دیبا انیبه فرکانس ندارد. آقا یاست که ربط یثابت خانگ نترنتیمربوط به ا نترنتیمشکل ا

 کنند. تیرا تقو یخانگ نترنتیا ستمیس

اند که و فرسوده است و خودشان بارها اذعان داشته یمیقد یخانگ نترنتیا یهارساختیز

اطالعات را  یشبکه مل دیاند. همانطور که بانکرده تیکشش ندارد اما آن را تقو هارساختیز

 کنند. لیاست، تکم یرهبر دیکه مورد تاک

؟ دارندن لیموبا نترنتیبه استفاده از ا یشتریب لیمردم تماوی در پاسخ به این سوال که آیا 

مردم  ازین یپاسخگو یثابت خانگ نترنتی. چون استیعلت آن چ میاست بپرس خوبگفت: 

داشت  انیب ۹۶در مصاحبه خود در سال ارتباطات  ری. وزندیآ یم لیآنها به سمت موبا ست،ین

 ۲۰ یبا سرعت باال یثابت خانگ نترنتیدرصد خانوارها به ا ۸۰ دیبرنامه ششم با انیتا پا

MHz م؟یاشده کیهدف نزد نیبرنامه چقدر به ا نیا یانیمتصل شوند. اما اکنون در سال پا 

 یشبکه دسترس) FTTx بر  یثابت مبتن نترنتیدرصد سهم ا ۵۰ ا،یدر دن شرویپ یکشورها در

و  ستیکشور ما چ یدارند. استراتژ یتوسعه آن استراتژ ی( است و همه کشورها برایبرنوریف

 میندار FTTxو توسعه  جادیا یبرا یاما برنامه یاست؟ وقت یجهان یمنطبق بر کدام الگو
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و لذا به  کنندینم افتیدر یخانگ نترنتیدر بخش ا یخوب سیسرو مردماست که  نیا جهینت

 .کنندیهمراه رجوع م نترنتیا

را  ۵G یراه انداز یبرا توانیم ۸۰۰و  ۷۰۰ یفرکانس یباندهانافذ همچنین ادعای استفاده از 

هزارمگاهرتز  ۱۷ یفرکانس یهمان فضا بیاز ترک ۵G یتکنولوژ یبرارد کرد و گفت: 

 یشده، به همراه باندها نییتع ( ITUمخابرات ) یجهان هیاتحاد ۲۰۱۹که در کنفرانس  دیجد

 .شودیاستفاده م گاهرتزیتا چهار گ کی نیب

تنها به  ،یاتیبودن توان عمل نییپا لیبه دل ۸۰۰و  ۷۰۰ یاست که باند فرکانس نیا موضوع

در  لیموبا یکمک کند. اما هم اکنون مشکل فعل تواندیمنطقه م کیدر  لیپوشش موبا

و  ۷۰۰آن ربط دارد و فرکانس  نییسرعت پا . بلکه مشکل بهستیکشور مربوط به پوشش ن

 را حل کند. لیمشکل سرعت موبا تواندینم یاز نظر فن ۸۰۰

 گریکرده و د رییتغ ونیزیدر مورد پخش تلو ایکارشناسان معتقدند که استاندارد دن ی* برخ

 لیباندها به توسعه موبا نی. بلکه اکنندیبرودکست استفاده نم یبرا ۷۰۰کشورها از باند 

پخش  یباند همچنان برا نیاز ا ییکه چه کشورها دیاطالع دار ایاست. آ افتهیاختصاص 

 کنند؟یم هاستفاد ونیزیتلو

 یبرا یقانون و مقررات ،یالمللنیاز لحاظ ب نکهیسوال دو بحث مطرح است، نخست ا نیا در

مقررات و  میمقامات سابق سازمان تنظ یبرخ یادعا یباند وضع نشده است. حت هیتخل

مخابرات مطرح کردند که  یجهان هیاتحاد ۲۰۰۶که در مورد کنفرانس  ییویارتباطات راد

کند و آن را امضا کرده، به  یرا خال ۸۰۰و  ۷۰۰داده تا باند  تعهد مایمعاون سازمان صدا و س
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. بنده در آن کنفرانس حضور داشتم و مطلقاً در آن کنفرانس موضوع ستین حیوجه صح چیه

 باند مطرح نبود. هیتخل

و  ۷۰۰کل باند، شامل باند  یو طراح تالیجیبحث پلن د ITUدر کنفرانس  ۲۰۰۶در سال  بلکه

 یباند برا ۲ نیا یهامطرح شد و در آن کنفرانس فرکانس تالیجید ونیزیتلو یبرا ۸۰۰

 .دیبه ثبت رس تالیجید ونیزیتلو

باندها را با  نیشد که ا نیبر ا میتصم یبعد یهاو در کنفرانس ۲۰۱۲از آن در سال  پس

مقرر  یعنیهم اختصاص بدهند.  لیبا برودکست به موبا (CO PRIMERY) کسانی تیاولو

 یباندها نی. بلکه در استفاده از ادیایب نییآن پا تیاولو اینشد که برودکست حذف شود و 

و  لیتوسعه شبکه موبا یگرفت که برا میتصم توانیم یهر کشور استیبر اساس س یفرکانس

 برودکست استفاده شود. ای

اختصاص داده باشند. اما تفاوت عمده  لیرا به توسعه موبا ۸۰۰کشورها باند  یبرخ دیشا بله؛

و  ریارائه خدمات فراگ یپلتفرم برا نیچند گرید یاست که کشورها نیکشور ما با آنها ا

( و ینیزم ونیزی)تلو الیدارند. آنها از بستر کابل، ماهواره، ترستر اریبرودکست به مردم در اخت

. ستیامکانات فراهم ن نی. اما در کشور ما اکنندیبه صورت همزمان استفاده م یمجاز یفضا

 یهاونیزیما تلو نهی. پس تنها گزستیماهواره ممنوع است و بستر کابل هم فراهم و جوابگو ن

 است. ینیزم
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از  یشکل باشد که پخش تعداد نیبه ا یاستگذاریکشورها س یاست در برخ ممکن

ها در بستر ماهواره و کابل انجام شود. برنامه ریو پخش سا ینیدر بستر زم یونیزیتلو یهابرنامه

 کنند. یباند را خال نیصورت ممکن است آنها بتوانند ا نیدر ا

در گستره پهناور کشورمان پوشش کامل  مایاست که صدا و س نیکشور ما ا استیاگر س اما

به دست مردم  ینیزم تالیجید ونیزیشبکه تلو نیهم قیها را از طرکند و همه برنامه جادیا

همه محتواها و  میاست و ما موظف یفرکانس یاز فضا یبرساند، تنها راه استفاده حداکثر

 .میبه مردم ارائه ده ینیبستر زم نیهم یرو رود،یکه انتظار م یتیفیک یرا با ارتقا مانیهاشبکه

 نیدر ا مایابزار اقتدار صداوس یفرکانس یباندها نیاست و ا یمل تیموضوع بحث امن نیا

 عرصه است.

بحران کرونا  تیریفعال در مد ینهادها نیاز پرکارتر یکیسازمان  نیبه ذکر است که ا الزم

کمک کنند،  مایبه سازمان صدا و س دینهادها با ریکه سا یطیدر کشور بوده است. در شرا

که  یسازمان قرار دادند. سازمان نیحمله به ا یبرا یاخود را بهانه ینهادها کم کار یبرخ

 نهیخدمات هز گرید یبرا کهیدرحال کنند،یم افتیاز آن در گانیرا امردم خدمات ر

 .رندیگیهم نم یمناسب سیو بعضاً سرو کنندیپرداخت م

 میسازمان تنظ یبرا تیو به کار بردن واژه مالک شودیمحسوب م یعمومجزو انفال  فرکانس

سازمان  نیو تصرف ا اریدر اخت امیاالمیکه از قد ینسبت به باند ییویمقررات و ارتباطات راد

 است. یرگوالتور اریدر اخت یبه صورت کل یفرکانس یفضا تیریبوده اشتباه است. بله، مد
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از شمول  مایوزارت ارتباطات، سازمان صدا و س اراتیو اخت فیقانون وظا ۱۴ماده  لیذ اما

شامل  یفرکانس یبر فضا یرگوالتور تیریکه مد یمعن نیشده است. به ا یقانون مستثن نیا

و وزارت ارتباطات حق ورود به  شودینم مایسازمان صدا و س اریدر اخت یمحدوده فرکانس

نداده است  مایبه صدا و س یباند را رگوالتور نیتوجه داشت که ا دیرا ندارد. با طهیح نیا

 .ردیکه بخواهد آن را پس بگ

چنانچه  انیکذب محض است. آقا نیو ا مینداشت ۸۰۰و  ۷۰۰فروش باند  یبرا یادهیمزا چیه

از آن  یگریهمکار د نکهی. کما ااورندیدارند ب شانیادعا نیا یورق مستندات برا کی

را به دروغ  گریموضوع د کیاتهام،  نیداشتند عالوه بر ا راًیکه اخ یاوزارتخانه در مصاحبه

 افتیباندها، بودجه در نیا هیتخل یبرا یارز رهیاز صندوق ذخ مایصدا و س هاند کمطرح کرده

 یگرفته است صرفاً برا مایکه صدا و س ییهاهم کذب است. بودجه نیکرده است که ا

 نبوده است. یرکانسباند ف هیبوده و مربوط به تخل تالیجیتوسعه د

وزارت  یاز سو ۸۰۰و  ۷۰۰ یمطرح کردن اختالف بر سر باند فرکانس لی* به نظر شما دل

 ست؟یچ یفعل طیارتباطات در شرا

بوده است،  ۸۰۰و  ۷۰۰ یاشغال باندها ریدر چند سال اخ انیتمام تالش آقا نکهیا لیبه دل اوالً

اند. منتها در نبرده ییراه به جا یاند و البته از نظر قانونمتوسل شده یاها به هر بهانهسال نیدر ا

که بر وزارت ارتباطات  یفشار افکار عموم لیاست که به دل نیبرهه از زمان، حدس من ا نیا

از  یکی ست،یجوابگو ن گرید نترنتیوارد شده و ا نترنتیو سرعت ا تیفیدر خصوص افت ک
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موضوع  نیبه ا لیدل نیو به هم اندازندیب یگریرا گردن د ریاست که تقص نیفرار ا یراهها

 اند.وارد شده

 متیآن را به اپراتور با ق تواندیدارد و وزارت ارتباطات م یخوب ییباند درآمدزا نیا فروش

 .ردیگیچند برابر آن را از مردم م زیگزاف بفروشد و البته اپراتور ن

چرا  دیکنیدارد، فکر م اریدر اخت یخال یهاباند یرگوالتور دی* با وجود آنکه شما گفت

 کنند؟ینم یزیرآنها برنامه ییدرآمدزا یرو

تر است. از گران گرید یباندها متیاز ق ۸۰۰و  ۷۰۰فروش باند  متیاست که ق نیا موضوع

است معارض ندارد و در خطر  یرگوالتور اریکه هم اکنون در اخت ییباندها گرید یسو

و به  ستیو تصرف وزارت ارتباطات ن تیتحت مالک یبه نوع ۸۰۰و  ۷۰۰. اما تکه باند ستین

 اریاست که در اخت ییمانند طال گرید ی. باندهاکنندیم انیز حساسدر مورد آن ا لیدل نیهم

یاست که دستشان به آن نم ییمانند طال ۸۰۰و  ۷۰۰اند اما باند دارند اما آن را هنوز نفروخته

 آن را تصاحب کنند. خواهندیو م رسد

جامعه کار  یموضوع در افکار عموم نیطرح ا دیکنیفکر م ایآ حات،یتوض نی* حال با تمام ا

 بوده است؟ یحیصح

مطرح شده است. معاونت توسعه  یموضوع توسط وزارت ارتباطات در افکار عموم نیا

 یخصوص، برا نیدر ا یامختلف رسانه یهاپس از سه سال انواع هجمه مایسازمان صدا و س
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پاسخ  یاذهان عموم ریاز خود و تنو ییهم به جهت اتهام زداآن یمقطع زمان نیبار در ا نیاول

 داده است.

 کیچرا که  شد،یمطرح م یدر افکار عموم دیاصالً نبا یموضوعِ تخصص نیکه ا میمعتقد ما

است و باعث مخدوش  حیاست و طرح آن در سطح عموم ناصح یو حقوق یبحث کامالً فن

 نیبه کرات به ا انیکه آقا یی. اما از آنجاشودیم تیو اعتماد مردم به حاکم هیکردن روح

را به  مایسازمان صدا و س یاستفاده کردند و پا یاهجمه رسانه واعموضوع پرداختند و از ان

 شد. حاتیناچار به ارائه توض زیسازمان ن نیا دند،یکش انیم

 

 

  

 


