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نگاهيادداشت روز گفت و گو

  برخ�ي معتقدند كه ارس�ال پارازي�ت بدون 
اجازه وزارت ارتباطات ممكن نيس�ت. آيا اين 
موضوع صحت دارد؟ متولي ارسال پارازيت در 

كشور كيست؟
وزارت ارتباطات بنابر قانون وظيف��ه مديريت منابع 
فركانسي در كش��ور را بر عهده دارد. يعني اگر فردي 
يا نهادي قصد دارد از ظرفيت هاي فركانس��ي كشور 
اس��تفاده كرده و فرس��تنده اي در اين حوزه فعاليت 
كند باي��د مجوز ه��اي الزم را از وزارت ارتباطات اخذ 
كند. بر اين اساس بخشي از باند فركانسي كشور براي 
پخش در اختيار صدا و س��يما قرار دارد. بخشي از آن 
در اختيار اپراتور هاي موبايل است و برخي از آن براي 
بي سيم ها و امثالهم استفاده مي شود. تمام اين موارد 
طبق پلن هاي فركانسي بين المللي و استاندارد هايي 
كه وجود دارد در اختيار كسب و كار هاي مختلف قرار 
مي گيرد و مديريت و نظارت ب��ر آن در اختيار وزارت 
ارتباطات است. البته برخي باند هاي فركانسي مانند 
واي فاي وجود دارند كه آزاد بوده و متشكل از دو باند 
فركانسي آزاد است كه طبيعتا تمامي كسب و كار ها به 
صورت آزادانه مي توانند از آن استفاده كنند. در حوزه 
فضا و ماهواره پلن فركانس��ي به ص��ورت بين المللي 
مديريت مي شود نه توسط كشورها. اختصاص فضاي 
فركانس��ي در مدارهاي مختلف به وس��يله سازمان 
)itu( انج��ام مي ش��ود. بحث مديريت فركانس��ي و 
نظارت بر آن يكي از جدي ترين موضوعاتي است كه 
در وزارت ارتباطات درحال بررس��ي اس��ت. مجوزي 
تحت عنوان ارس��ال پارازي��ت وجود ن��دارد و وزارت 
ارتباطات هيچ مجوزي به هيچ س��ازماني در رابطه با 
اين مساله نداده است. جداول فركانسي ما مشخص 
اس��ت. مطرح كردن موضوعي با عن��وان آنكه وزارت 
ارتباطات مرج��ع صدور مجوز براي ارس��ال پارازيت 
اس��ت، كذب اس��ت. وزارت ارتباطات هي��چ نقش و 

دخالتي در ارسال پارازيت ندارد. 
  چ�را وزارت ارتباط�ات قصد دارد نمايش�گر 

فركانسي در سطح شهر ها نصب كند؟
موضوعي كه من در ش��يراز مطرح ك��ردم محدود به 
موضوع پارازيت نيست. ما يك موضوعي داريم تحت 
عنوان »سالمت مردم در برابر تشعشعات راديويي«. 
آن چيزي كه در اين موضوع مطرح شده اثر تجمعي 
تشعشعات راديويي است. يك انس��ان در فضايي كه 
قرار دارد، تحت تاثير تشعش��عات فركانسي مختلف 
اعم از فرس��تنده هاي راديويي، فرستنده تلويزيوني، 
فرستنده هاي ماهواره اي، امواج دكل هاي مخابراتي 
و فركانس هاي مخابراتي ق��رار دارد. حتي در محيط 
منزل نيز يك فرد تحت تاثير امواج مايكرويو قرار دارد. 
اثر تجمعي اين ام��واج روي بدن يك ف��رد بايد مورد 
مطالعه قرار گرفته و از س��المت مردم در برابر اثرات 

تجمعي فركانس��ي مراقبت 
ش��ود تا اين امواج در حدود 
استاندارد و سالمت مطلوب 
باش��د. بر اين اس��اس براي 
حوزه سالمت اثرات تجمعي 
راديوي��ي  فركانس ه��اي 
اس��تاندارد هايي وجود دارد. 
اطالعاتي كه اكن��ون درباره 
سالمت مردم منتشر شده، 
اثرات در معرض قرار گرفتن 
انس��ان در برابر تشعشعات 
تجمعي راديويي اس��ت. در 
اين ح��وزه تاكن��ون اثرات 
گرمايي، استاندارد و مطالعه 
ش��ده اس��ت. بر اين اساس 
س��طوحي در نظ��ر گرفته 
ش��ده اس��ت كه به ازاي آن 
استاندارد مشخص، كشور ها 
باي��د چارچوب مش��خص 
شده را رعايت كنند. طبيعتا 

عبور از استاندارد هاي مشخص ش��ده براي سالمت 
افراد مض��ر خواهد ب��ود. البته اث��رات ديگري تحت 
عنوان اثرات جهش��ي مطرح شده اس��ت كه تاكنون 
استانداردي در اين حوزه منتشر نش��ده است. البته 
كشور هاي مختلف جانب احتياط را رعايت كرده و به 
ازاي شاخص هاي بين المللي كه به وجود آمده است 
برخي كشور ها رفتارهاي سختگيرانه اي در اين حوزه 
دارند تا جايي كه ميزان اث��رات تجمعي را 10درصد 
ميزان تشعشعات استاندارد جهاني لحاظ مي كنند. 
اين مقررات س��ختگيرانه را برخي كش��ور ها در برابر 
اثرات ناخواس��ته اي كه هنوز به اثبات نرسيده اتخاذ 
مي كنند. درباره اثرات تشعش��عي دو موضوع وجود 
دارد. يك موضوع مربوط به اندازه گيري اين امواج بوده 
كه وظيفه وزارت ارتباطات است و موضوع دوم اثرات 
سالمت است كه توسط سازمان انرژي اتمي پيگيري 
مي ش��ود. س��ازمان انرژي اتمي ني��ز در اين موضوع 
مسووليت دارد و اين س��ازمان نيز همواره پيگير اين 

موضوع است. 
  تصويري ك�ه از دكل ه�اي مخابراتي در ذهن 
مردم وجود دارد آن است كه امواج اين دكل ها 
مانن�د پارازيت مض�ر اس�ت. آيا اي�ن تصوير 
واقعيت دارد؟ وزارت ارتباطات چه اقدامي براي 

رفع اين نگراني انجام داده است؟
ما همواره دربرابر سواالت متعددي از سوي مردم قرار 
داريم. زماني كه ي��ك دكل مخابراتي در يك محله يا 
ساختمان نصب مي ش��ود، همواره اين دغدغه وجود 
دارد كه آيا اين دكل براي مردم مضر اس��ت يا خير؟ 

اين مساله سبب شده است تا 
مردم با حساسيت بيشتري 
اث��رات ام��واج راديوي��ي و 
به ويژه پارازي��ت را پيگيري 
كنند. متاس��فانه به همين 
دلي��ل ممانعت هاي مردمي 
براي توس��عه سيستم هاي 
مخابراتي قابل توجه اس��ت. 
در برخ��ي امالك و مناطقي 
كه تجهيزات راديويي نصب 
است به لحاظ ذهني قيمت 
امالك در آن منطقه كاهش 
پي��دا مي كند ك��ه اين مهم 
اعتراض مردم را در پي دارد. 
اين يكي از جدي ترين موانع 
در مس��ير توس��عه ما است. 
ي��ك ش��ائبه و ذهنيتي در 
جامعه وج��ود دارد كه بايد 
به آن پاس��خ دهي��م. مردم 
نگران سالمتي خود هستند. 
اين موضوع محدود ب��ه پارازيت نيس��ت بلكه مردم 
نسبت به تمام تشعشعات راديويي اطراف خود امروز 
حساس تر ش��ده اند. چندي پيش جمعي از پزشكان 
در اين باره مكاتبه اي با مقام معظم رهبري داش��تند. 
ايش��ان نيز اين مطلب را با جديت به ش��وراي عالي 
امنيت ملي ارجاع دادند و در اي��ن باره كارگروه هايي 
متشكل از دس��تگاه هاي مختلف در ش��وراي عالي 
امنيت ملي تشكيل ش��د. وظيفه وزارت ارتباطات در 
اين كارگروه ها اندازه گيري امواج است. بر اين اساس 
س��ازمان تنظيم مقررات ب��ا اس��تفاده از تجهيزات 
مخصوص، پنج شهر هدف مشخص و تجهيزات را در 
اين ش��هرها را نصب كرد. يكي از اين شهر ها تهران و 
شهر ديگري، شيراز است. نزديك به يك ماه از نصب 
و راه اندازي اين تجهيزات در ش��يراز گذش��ته است. 
همچنين در تهران نيز اين تجهيزات نصب ش��ده و 

اندازه گيري امواج در حال انجام است. 
   اظهارات ش�ما درباره ش�فافيت در ارس�ال 
پارازيت قطعا ب�ا واكنش هايي هم�راه خواهد 
بود. به نظر ش�ما چه كس�اني به اي�ن موضوع 

واكنش نشان مي دهند؟
اظهارنظر من بر خ��الف آن چيزي كه تصور ش��د، 
سياس��ي نبود. طبيعتا موض��وع پارازيت موضوعي 
سياسي است و با ديدگاه هاي سياسي به اين موضوع 
نگاه مي ش��ود اما م��ن از جهت حق الناس��ي كه در 
رابطه با سالمت مردم بر گردن ما است اين موضوع 
را مطرح كردم نه از منظر سياس��ي كه دس��تگاهي 
بخواهد در اين باره توضيح دهد يا ندهد. ما دررابطه 

با س��المت مردم با كس��ي تعارف نداري��م و توجه 
نمي كنيم كه چه كس��ي مي خواه��د عكس العمل 
نشان دهد. البته چون بحث سالمت مردم در ميان 
است، دس��تگاه ها كمال همكاري را خواهند داشت. 
در طول مدتي كه اين كار آغاز ش��ده است، تمامي 
دس��تگاه ها همياري و همراهي الزم را با ما داشته و 
آنها نيز نس��بت به اي��ن موضوع حساس��يت دارند. 
سالمت مردم نزد ما امانت است و وظيفه ما حفظ و 

حراست از اين امانت است. 
  برخ�ي معتقدن�د بناب�ه ه�ر دليل�ي اي�ن 
نمايش�گر ها آم�ار دقي�ق و درس�تي اراي�ه 
نخواهن�د كرد. پاس�خ ش�ما به اين ش�ائبه ها 

چيست؟
يكي از جدي تري��ن دغدغه هاي مردم آن اس��ت كه 
آمار دستگاه هاي دولتي درس��ت نيست. واقعيت آن 
اس��ت كه ما اندازه گيري فني خود را انجام مي دهيم. 
مقياس مناسب يا نامناس��ب بودن سطوح فركانسي 
سليقه اي يا بر پايه اظهارنظر اش��خاص نيست بلكه 
استاندارد هايي در اين زمينه وجود دارند و ما با توجه 
به آن استاندارد ها بايد قضاوت كنيم. البته ما آمادگي 
داريم براي اينكه خدشه اي به ميزان اندازه گيري ها و 
نحوه انتشار آن وارد نشود، اين مهم را با نظارت اعضاي 
شوراي شهر ش��هر هايي كه قرار است اين تجهيزات 
در آنجا نصب شود انجام دهيم زيرا اين اعضا منتخب 
مردم هس��تند و مي توانند قضاوت كنن��د كه آيا اين 
آمار درست است يا خير. برخي نكاتي را درباره اثرات 
جهشي يا اثراتي غير از اثرات گرمايي حوزه فركانسي 
بر س��المت مردم مطرح مي كنند، در اي��ن باره بايد 
بگويم در استاندارد هاي بين المللي اين موضوع ثابت 
نشده است. هرازگاهي مقاالتي در اين زمينه نوشته 
مي شود اما به اثبات جهاني نرسيده است. راه حل اين 
موضوع توجه سختگيرانه به اس��تاندارد هاي موجود 
است. ما در اين حوزه سخت گيري هاي خاص خود را 
داريم. اندازه گيري ها نشان مي دهد ميزان تشعشعات 
ايران از ميزان اس��تاندارد جهاني در حدود يك سوم 
ماكزيمم شرايط اس��ت. البته مي توان اين شرايط را 
سختگيرانه تر كرد. خوش��بختانه امروز شاخص هاي 

بين المللي در كشور ما رعايت مي شود. 
  اخيرا ش�ما در اصط�اح عمومي ب�ه يكي از 
ش�جاع ترين وزراي دول�ت تبديل ش�ده ايد. 
اظه�ارات اينچنين�ي چالش جدي�دي براي 

دولت پديد نمي آورد؟ 
شفاف سازي هيچ گونه چالش��ي براي نظام و دولت 
ندارد. اين چال��ش براي انحرافاتي اس��ت كه وجود 
دارد. نظام و دولت براي اصالح اين انحرافات از هيچ 
تالش��ي فرو گذاري نمي كند. به نظر من ش��فافيت 

مسيري است كه بايد طي شود. 

نسبت امروز جريان اصالحات 
با جامعه نس��بت به گذش��ته 
دستخوش تغيير ش��ده است. 
ش��رايط اجتماعي، سياس��ي، 
بين المللي و اقتص��ادي امروز 
اصالح طلب��ان حتي با س��ال 
96 ه��م قابل قياس نيس��ت؛ 
چه رسد به س��ال 92. در س��ال 92 مردم در فضاي 
امنيتي س��ختي به س��ر مي بردند و ام��كان تحرك 
سياس��ي از آنان گرفته ش��ده بود. ش��رايط ايجاب 
مي كرد ك��ه اصالح طلب��ان اين فض��ا را ب��از كنند. 
انتخابات س��ال 92 بهانه اي بود ت��ا اصالح طلبان به 
صحنه سياس��ي كش��ور بازگردند. در اين انتخابات 
ما مي توانس��تيم كانديداهايي داش��ته باشيم كه از 
فيلتر ش��وراي نگهبان عبور كنند تا اندكي از فضاي 
امنيتي كش��ور كاسته ش��ود. مردم از اصالح طلبان 
انتظار داش��تند كه تجربيات تلخ گذش��ته را پشت 
س��ر بگذارند و كانديداي واح��دي را معرفي كنند. 
ب��ا وج��ود اينك��ه اصالح طلب��ان فرص��ت نكردند 
كانديداه��اي حداكثري خود را ب��ه صحنه بياورند، 
مردم در انتخابات شركت كردند. در سال 94 مردم 
با راي خ��ود تالش كردن��د، مجل��س را از تندروها 
بگيرن��د و اصالح طلبان ب��از هم با ليس��ت حداقلي 
در تهران پيروزي ش��دند. در انتخاب��ات 96 با وجود 
فضاس��ازي هايي كه احتم��ال ردصالحيت روحاني 
را ش��ايع كرده بودند، مردم به صحنه آمدند و اجازه 
ندادند جريان رقيب پيروز ش��ود تا نتيجه انتخابات 
به نفع آقاي روحان��ي رقم بخورد. با اي��ن توضيح از 
س��ال 92 تا 96 روال ثابت اجتماعي را شاهد بوديم 
اما بعد از انتخاب��ات رياس��ت جمهوري دوازدهم به 
خاطر پش��ت كردن به وعده هاي انتخاباتي و بستن 
كابينه اي دور از انتظار با ياس جامعه مواجه ش��ديم 
و ش��رايط اقتصادي هم روز به روز بدتر شد. امريكا 
از برجام خارج ش��د و يكي از مهم ترين پشتوانه هاي 
رييس جمهور يعني برجام هم از دست رفت. بازار ارز 
آشفته ش��د و مردم اعتراضاتي در شهرهاي مختلف 
انج��ام دادن��د. اعتراضات نش��ان داد ك��ه جامعه از 
جريان هاي سياس��ي عبور كرده است. اينگونه نبود 
كه از جريان اصولگرا به جري��ان اصالح طلب جذب 
شود. ش��عارها و حرف هاي مردم نش��ان داد كه اين 
اعتراض از جنس ديگري است و حتي به اعتراضات 
سال 88 هم ش��باهتي ندارد. اينها موجي از مردمي 
هستند كه از شدت ياس به خش��م آمده اند. مسلم 
اس��ت كه امروز اصالح طلبان بايد به خ��ود بيايند و 
تدبيري بينديش��ند. آنها ديگر به حرف كسي گوش 
نمي كنند. عملكرد ش��وراي عالي سياستگذاري در 
جريان انتخابات شوراها به اختالفات دروني شوراي 
عالي سياستگذاري دامن زد. همه اينها مزيد بر علت 
ش��د. اصالح طلبان به اين فكر افتادند كه با گفتمان 
رايج شان ديگر نمي توانند مردم را به صحنه بياورند. 
گفتمان يك جريان سياس��ي بايد از دل احس��اس 
مردم بيرون بيايد و تبيين همين احس��اس باش��د. 
مردم در اين صورت به گفتماني رو مي آورند. مسلم 
است كه احس��اس و رفتارهاي جديد مردم ضرورت 
تعريف گفتمان جديدي را مي آفريند. اصالح طلبان 
با ساختار قبلي نمي توانند نياز مردم را تامين كنند. 
اين گفتمان بايد بر شفافيت و تبيين نيازهاي مردم 
مبتني باش��د. احس��اس ناكارآمدي و و نااميدي از 
بدعهدي هاي پي در پي باعث رويگرداني شده است. 
اصالح طلبي به ش��دت نياز به تح��ول دارد. تاكنون 
ايده هاي جديدي در اين راس��تا داده شده اما لزوما 

راهكار خوبي نيستند. 
پارلمان اصالحات فقط يك ايده اس��ت و حتي يك 
پروپوزال و طرح هم نيست. شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات فقط ايده را تصويب كرده اس��ت. پارلمان 
اصالحات تنها در ش��رايطي مي تواند ش��كل گيرد 
كه احزاب فراگير در كش��ور وجود داشته باشند. آن 
وقت اس��ت كه مي توان انتظار داشت كه از هر حوزه 
انتخابيه و تقسيمات كش��وري نمايندگاني در اين 
پارلمان حضور پيدا كنن��دو رقابت هايي بين احزاب 
ش��كل گيرد. هسته س��خت اصالحات هم كه آقاي 
حجاري��ان مطرح كرده ب��ا تجربه اي كه از ش��وراي 
عالي سياستگذاري داريم نگراني افزودن به فيلترها 
را افزاي��ش مي دهد و ممكن اس��ت مان��ع فعاليت 
اصالح طلبان باش��د. تضميني نيس��ت كه هس��ته 
س��خت اصالحات به ش��وراي نگهبان ديگري براي 

اصالح طلبان تبديل نشود.
 فعال سياسي اصاح طلب

محمدعلي ابطح��ي، فعال سياس��ي اصالح طلب در 
گفت و گو با نامه ني��وز توضيح داد: در ش��رايطي كه 
جامعه دچار بحران ش��ده و مش��كالت اجتماعي رخ 
نموده و مردم نيز به آس��يب ها عكس العمل نش��ان 
مي دهند، برخي ب��ه دنبال بهره ب��رداري تبليغاتي از 
دلخوري و ناراحتي هاي موجود هستند. در شرايطي 
كه مردم خرمشهر تشنه هستند، حضور كساني كه نه 
مديريت دارند و نه مس��ووليت و قدرت اجرايي؛ فقط 
يك رفتار پوپوليستي و تبليغاتي بي رحمانه نسبت به 

جامعه است. 
ابطحي در مورد تحركات جريان هاي سياسي گفت: 
هر جريان سياس��ي ح��ق فعالي��ت دارد و بر همين 
اساس بايد تحركات سياسي آنان مورد استقبال قرار 
بگيرد. فعاليت سياس��ي اما به معناي بهره برداري از 
مشكالت مردم نيس��ت. اين كار به نفع شان نيست. 
اصال يكي از داليلي كه جناح محافظه كار نتوانسته 
اعتماد م��ردم را جلب كن��د همين ن��وع تحركات 
انتخاباتي غيرمقبول است كه در ذهن جامعه مثبت 
تلقي نمي ش��ود. با اين رفتارها مي خواهند به نوعي 
به رخ مردم بكشند كه اگر به جاي دولت فعلي به ما 

راي داده بوديد، اين طور نمي شد. 

نياز به گفتمان جديد داريم

برخي به دنبال بهره برداري تبليغاتي 
از ناراحتي هاي موجود هستند

علي  صوفي

نظر

درحالي كه اخيرا وزير 
درم��ورد  ارتباط��ات 
نص��ب 18 س��ايت اندازه گي��ري 
و  ش��يراز  در  راديوي��ي  ام��واج 
راه اندازي س��ايت هاي مش��ابه در 
ديگر كالنش��هرها صحب��ت كرده، 
الزم اس��ت بدانيم ك��ه درمجموع 
اختالالت فراكانس��ي دو نوع است؛ 
نوع نخس��ت اخت��الالت ناش��ي از 

عملكرد دستگاه هاي مخابراتي و نوع دوم، اختالالتي 
كه روي شهروندان آثاري مخرب دارند. 

در اين راستا الزم است توجه داشته باشيم كه صرفا 
آن دس��ته از اختالالتي كه به مربوط به دس��تگاه ها 
است، درحيطه وظايف وزارت ارتباطات است و ساير 
اختالالت اساس��ا در حيطه وظايف اي��ن وزارتخانه 
نيست و خوب اس��ت آقاي آذري جهرمي كه اخيرا 
نيز اقداماتي در راستاي شفاف سازي داشته، به طور 
شفاف بگويد كه كدام دستگاه ها و اپراتورهاي تلفن 
همراه ي��ا اينترنت منجر به بروز اختالالت ش��ده اند 
و توضيح دهند كه اساس��ا علت افزاي��ش نويزهاي 

دستگاهي چيست. 
وزارت بهداش��ت و درمان چندي پي��ش باتوجه به 
اثرات مخرب اين فركانس هاي مخابراتي بر سالمت 
ش��هروندان، گزارش محرمان��ه اي در اين خصوص 
تهيه كرد و در ادامه مس��ووالن اين وزارتخانه حتي 
بازديدهاي��ي از برخي مراك��ز مخابراتي داش��ته و 
كاركنان اين مراكز مخابراتي را مش��مول ش��رايط 
سخت و زيان آور دانستند، اما متاسفانه اين گزارش 

هرگز به اطالع افكار عمومي نرسيد. 
متاسفانه منافع مش��تركي ميان اپراتورها و وزارت 
ارتباطات وج��ود دارد و به نظر مي رس��د به همين 
دليل اين وزارتخانه نمي تواند مرجع رسيدگي به اين 
موارد باشد؛ چراكه ممكن است درصورت مشخص 
شدن اثرات زيان آور فعاليت اپراتورها روي سالمت 
ش��هروندان، اين منافع مش��ترك به خط��ر بيفتد. 

بنابراين بهتر است اوال گزارش هايي 
كه توسط دستگاه هاي دولتي تهيه 
شده، منتشر ش��وند و مهم تر از آن، 
امكان نظ��ارت غيردولت��ي بر اين 
مجموعه ها فراهم ش��ود. همچنين 
الزم اس��ت وزارت ارتباطات اسامي 
شركت ها و نهادهاي غيردولتي كه 
فعاليت شان به نحوي منجر به بروز 
اين مشكالت شده را به اطالع افكار 
عمومي برساند، چراكه تا زماني كه اين شفاف سازي 
صرفا در حد حرف باش��د يا به نحوي ك��ه اخيرا نيز 
شاهد بوديم مس��ائل به صورت غيرمستقيم، دوپهلو 
و مبهم بيان ش��ود تا ش��هروندان خودشان حدس 
بزنند كه چه اتفاقي افتاده، عمال برخورد با متخلفان 
صورت نگيرد و رس��يدگي به تخلفات نيز همچون 

شفاف سازي ها در حد حرف بماند. 
ازطرفي از آنجاك��ه وزارت ارتباطات همچون ديگر 
بخش هاي دولتي، اطالعات را به صورت ش��فاف در 
اختيار ش��هروندان و افكار عمومي ق��رار نمي دهد، 
همواره ش��اهديم كه مش��كالت و ايرادها بر دوش 
بخش ديگري از حاكميت مي افتد و در مقابل نيز آن 
بخش هاي غيردولتي وابسته حاكميت هم به راحتي 
از خود س��لب مس��ووليت ك��رده و دول��ت را متهم 
مي كنند. بنابراين الزم اس��ت ك��ه وزارت ارتباطات 
به صراحت بگويد كدام بخ��ش از اقدامات در حيطه 
وظايف و اختياراتش اس��ت و در انج��ام كدام بخش 

ناتوان است. 
ارتباط��ات  وزارت  ك��ه  اس��ت  الزم  همچني��ن 
به صراح��ت بگوي��د پارازيت ان��دازي ب��راي ايجاد 
اختالل در تصاوير ماهواره اي اتفاق مي افتد يا خير. 
عالوه بر آن بايد به صورت ش��فاف توضيح دهند كه 
مسوول اين اقدامات چه س��ازمان و نهاد دولتي يا 
غيردولتي است و اين سازمان دولتي يا غيردولتي 
براس��اس چه مج��وزي نس��بت به ايج��اد اختالل 

پارازيتي اقدام مي كند.

  درحال�ي ك�ه مردم 
درح�دود  ش�يراز 
چندماه گذشته نس�بت به ميزان 
اختاالت راديويي و بطور مشخص 
پارازيت اندازي براي ايجاد اختال 
در درياف�ت تصاوي�ر ش�بكه هاي 
ماهواره اي اعتراض داشتند و شما 
هم چن�د مرتبه در صح�ن علني 
نسبت به اين موضوع تذكر داديد، 

اخيرا وزير ارتباط�ات اعام كرده كه ب�ا راه اندازي 
18 س�ايت اندازه گيري ب�ه اين نتيجه رس�يده اند 
كه ش�رايط عادي است. ش�ما اين مس�اله را تاييد 

مي كنيد؟
واقعيت اين اس��ت كه بحث صرفا مربوط به ش��بكه هاي 
ماهواره اي نيس��ت و بنده همين االن كه جلوي تلويزيون 
نشسته ام هم با مشكل در دريافت تصاوير رو به رو هستم و 

تصاوير را با پارازيت دريافت مي كنم. 
  تلويزيون ايران؟

بله. حجم اين اختالالت راديويي به حدي اس��ت كه حتي 
دريافت تصاوير ش��بكه هاي داخلي را نيز با مشكل مواجه 
كرده است. اين طور كه پيداست برخي عزيزان در بعضي 
مواقع احساس مسووليت مضاعف مي كنند. هرچه است، 
افكار عمومي قانع نش��ده و اين مدعي��ات را نمي پذيرد. از 
ديگرسو نيز شاهد هس��تيم هيچ كس حاضر به پذيرش 
مسووليت نيس��ت. بنده اين موضوع را به دفعات پيگيري 
كردم كه موكول بر اين شد كه بخش فني دانشگاه شيراز 
ميزان پارازيت ها را بر اس��اس شاخص هاي علمي ارزيابي 
و بررس��ي كند كه البته اين گزارش هرگز منتشر نشد كه 
احيانا اجازه انتش��ار گزارش و اطالع رس��اني به مردم داده 
نشد. درمجموع آنچه مسلم است اين اس��ت كه پارازيت 
وجود دارد و مردم هم گله مند هستند. بنده دقيقا نمي دانم 
آقاي وزير بر چه اساسي اظهارنظر كرده اما مي دانم مردم 

قانع نشده اند. 
  آيا در مدت اخير مردم همچنان اقدام به اعتراض 

خياباني كرده اند؟

اعتراض خياباني نداشتند اما همچنان 
به ما مراجعه مي كنند، تماس مي گيرند 
و به انحاي گوناگ��ون اعتراض خود را به 

گوش مسووالن مي رسانند. 
  درمجموع فكر مي كني�د اقدام 
اخير وزارت ارتباطات درخصوص 
س�ايت   18 اي�ن  راه ان�دازي 
اندازه گيري مي�زان فركانس هاي 

راديويي مي تواند راهگشا باشد؟
مساله فقط اين نيس��ت. متاس��فانه، فارغ از بحثي كه در 
مورد ش��بكه هاي تصويري وجود دارد، نزديك به 2 سال 
اس��ت كه ارتباطات تلفني ما هم دچار مشكالت اساسي 
است. يك زماني مي گفتند مشغول جابه جايي خطوط و 
ارتقاي سطح هستيم اما در حالي كه قرار بود شهريورماه 
سال گذشته اين وضعيت تمام شود، متاسفانه هيچ اتفاقي 
نيفتاد و هنوز مش��كالت فراواني وجود دارد و اين نش��ان 
مي دهد پارازيت ها عالوه بر تصوير شبكه هاي تلويزيوني، 
حتي بر ارتباطات تلفني و موبايلي هم تاثير منفي داشته 
اس��ت. مردم مي گويند كه دچار بيماري هايي مخصوصا 
سردردهاي طوالني مي شوند. بنده چندي پيش، مطلبي 
را از قول آقاي دكتر ملك زاده، وزير پيشين مطالعه كردم 
كه اين تشعشعات منجر به بيماري هاي مختلف ازجمله 
سرطان مي شود و همه اين مس��ائل مردم را نگران كرده 
است. اميدواريم مسووالن در اين باره تامل كنند و سالمت 

مردم را بيش از اين به خطر نيندازند. 
  و س�وال بس�يار مهم اينكه چرا اين وضعيت در 
شيراز به اين ش�دت وجود دارد؟ چرا ديگر مناطق 

كشور دچار اين مشكات نيست؟
راس��تش را بخواهيد ما خودمان هم نمي دانيم. اما يكي از 
مشكالت اساسي كشور ما كه شايد در اين مورد نيز نمود 
يافته اين اس��ت كه ما در كش��ور يك دولت نداريم، بلكه 

چندين دولت داريم. 
  يعني احيانا پارازيت ها از س�وي نه�ادي خارج از 

دولت ارسال مي شود؟
قاعدتا بايد اين طور باشد. 

علي اكبري، نماينده اصالح طلب مردم شيراز در مجلس دهم: سيده حميده زرآبادي، عضو كميته ارتباطات كميسيون صنايع و معادن مجلس:

احتماال نهادي خارج از دولت مسوول ارسال پارازيت استوزارت ارتباطات بگويد مسوول اختالالت راديويي كيست

از افزايش شفافيت تا ارتقاي سالمت 

 شنيده هاي »تسنيم«
درباره تذكر رهبري به وزير اطالعات

اگر تلويزيون را به بخش خصوصي 
نمي دهند الاقل به سه قوه بدهند

سومين نشست كميته همكاري هاي 
دفاعي - امنيتي ايران و افغانستان

آنچه آق��اي وزير ارتباط��ات در 
م��ورد نصب نمايش��گر وضعيت 
فركانسي اعالم كرده است براي 
اجرايي شدن نيازمند اخذ مجوز 
از »شركت ارتباطات شهر« است. 
اين ش��ركت مس��ووليت صدور 
مجوز هر نوع دكل، نمايشگر و... 
را به عهده دارد و تا جايي كه ما در ش��وراي شهر تهران 
مطلع هستيم هنوز هيچ درخواس��ت و اقدامي از سوي 
وزارت ارتباطات براي عملياتي شدن اين پروژه صورت 
نگرفته است. به هر ترتيب، ما در شوراي شهر از اين اقدام 
دولت اس��تقبال خواهيم كرد زيرا اين مساله از يك سو 
گامي در جهت افزايش شفافيت اس��ت و از سوي ديگر 
گامي براي ارتقاي سالمت شهروندان. ما هميشه مدعي 
وجود پارازيت ها بوده ايم اما كس��ي نمي داند كه چگونه، 
چطور و به چه ميزاني وجود دارد و بر سالمت شهروندان 
اثر مي گذارد. درس��ت اس��ت كه ما در عص��ر ارتباطات 
زندگي مي كني��م و هم��ه اطالعات به مردم مي رس��د 
اما گاه��ي اوقات به خاط��ر توزيع نامناس��ب اطالعات، 
مجموعه اي از اطالعات بي حساب و به نحوي در اختيار 
مردم قرار مي گيرد ك��ه امكان اس��تفاده از آن را ندارند. 
شايد نصب چنين نمايشگرهايي موجب ارايه اطالعات 
موثر به مردم و افزايش شفافيت شود. در حقيقت دولت 
با عملياتي ك��ردن اين صحبت هاي آق��اي جهرمي در 
جهت افزايش ش��فافيت حركت مي كند و با نصب اين 
نمايشگرها ش��فافيت الزم ايجاد و امكان برنامه ريزي و 
مديريت موضوع فركانس ها و پارازيت هاي مضر فراهم 
مي شود. ش��وراي پنجم مدافع ش��فافيت و پاسخگويي 
است و به مساله سالمت شهروندان نيز اهميت مي دهد. 
اگر چنين درخواس��تي از س��وي وزارتخانه ارسال شود 
حتما در كميس��يون هاي مربوطه بررس��ي مي شود و 
اطمينان دارم ك��ه همراهي هاي الزم ص��ورت خواهد 
گرفت. البت��ه نمي خواه��م موضوع را سياس��ي كرده و 
رويكردم بهبود شرايط زيست براي شهروندان است؛ لذا 
ترجيح مي دهم وارد فضاي سياس��ي و جست وجو براي 
يافتن منشأ پارازيت ها نشويم. بهتر است كه از ظرفيت 
موجود براي ارتقاي سالمت ش��هروندان استفاده شود. 
چراكه فركانس هاي موجود اعم از موبايل ها، آنتن هاي 
مخابراتي و... كه پارازيت ها نيز بخش��ي از آن اس��ت، به 
اندازه آلودگي هاي ناش��ي از ذرات آالينده براي سالمت 
ش��هروندان مضر است. دانس��تن اينكه اين فركانس ها 
در چه مراكزي ش��دت دارد مي تواند در مديريت آن به 

برنامه ريزان شهري كمك كند. 
عضو شوراي شهر تهران

در پ��ي اظه��ارات اخي��ر منتش��ر ش��ده از س��وي 
حجت االس��الم س��يدمحمود علوي، وزير اطالعات 
مبني بر اينكه نبايد با مفس��دان اقتص��ادي با تندي 
برخورد كرد، برخي شنيده ها حاكي است رهبر معظم 
انقالب به وزير اطالعات هشدار داده اند كه اين بيانات 
به »ضرر وزارت اطالع��ات« و نيز به »ض��رر اقتصاد 
ملي« است. به گزارش تسنيم، اين خبر حاكي است 
حجت االسالم محمود علوي، وزير اطالعات 16 تيرماه 
در جلسه ش��وراي اداري استان لرس��تان در سخنان 
خود گفته بود كه نبايد با متخلفان برخورد قهرآميز 
)تند( ش��ود بلكه بايد با توجيه و راهنمايي از انحراف 

آنها جلوگيري كرد. 

قاس��م ميرزايي نيكو، عضو فراكس��يون اميد گفت: 
فراكسيون اميد يك فراكسيون است كه بايد تبديل 
به يك حزب قوي ش��ود و بتواند تلويزيون و روزنامه 
داشته باشد يا سه قوا بتوانند تلويزيون رسمي داشته 
باشند و بتوانند حرف بزنند. اگر تلويزيون را نمي توانند 
به بخش خصوصي بدهند حداقل مي توانند در اختيار 
قوا قرار دهند. صداوس��يما در گام اول س��ه ش��بكه 
تلويزيوني را در اختيار س��ه قوه قرار دهند. به گزارش 
اعتمادآنالي��ن، وي گف��ت: در اي��ن ش��رايط هر قوه 
مي تواند در مورد زيرمجموعه خود شفافيت ايجاد كند 
قوه مقننه در مورد نمايندگان و مجلس شفاف سازي 
كند و هيات دولت هم درباره زيرمجموعه خود كه پول 
بسياري دريافت مي كنند، شفاف س��ازي كند. عضو 
فراكسيون اميد مجلس با تاكيد بر لزوم شفاف سازي 
در كميت��ه ام��داد، تاكيد ك��رد: كميته ام��داد بايد 
اقداماتش را شفاف كند و براي مردم بازگو كند. براي 
مثال عنوان كند پولي كه از اين مكان جمع مي شود 
براي همان مكان خرج مي شود. در بسياري از موارد ما 
دچار مشكالتي هستيم. علت گير داشتن ها اين است 

كه هركدام از تشكل ها ارگان رسمي ندارند. 

سومين نشست كميته همكاري هاي دفاعي - امنيتي 
جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي افغانستان 
با حض��ور هيات ه��اي بلندپايه دو كش��ور به رياس��ت 
سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزارت امور خارجه 
كش��ورمان و يما ك��رزي، مع��اون مش��اور امنيت ملي 

رييس جمهور افغانستان در تهران برگزار شد. 
به گزارش ايس��نا، در جري��ان اين نشس��ت طرفين در 
خصوص مش��كالت و تهدي��دات امنيت��ي در منطقه 
گفت وگو و تبادل نظر كرده و زمينه هاي همكاري براي 
مقابله با تهديدات موجود به ويژه مبارزه با تروريس��م و 

مواد مخدر را مورد بحث قرار دادند. 
در اين نشست همچنين بر ضرورت مشورت و هماهنگي 
بيشتر بين بخش هاي امنيتي مسوول در زمينه مبارزه با 
تروريسم، كنترل هاي مرزي، قاچاق مواد مخدر و جرايم 

سازمان يافته تاكيد شد. 

زهرا نژاد بهرام

خبر كوتاه

گفته

آذري جهرمي در گفت وگو با »اعتماد«: 

سالمت مردم حق الناس است
»مانن�د نماي�ش آلودگ�ي ه�وا، وضعي�ت 
فركانس�ي نيز ب�ه ص�ورت زنده در س�طح 
شهرها نش�ان داده مي شود تا شهروندان از 
آن مطلع ش�وند.« اين اظهارات محمدجواد 
دول�ت  ارتباط�ات  وزي�ر  آذري جهرم�ي، 
دوازده�م در حاش�يه مراس�م رونماي�ي از 
برخ�ي طرح ه�اي نوآورانه ح�وزه فناوري 
اطاعات در شيراز اس�ت. اين نخستين بار 

نيس�ت كه يك مقام رس�مي دولتي درباره 
موض�وع پارازيت صحبت مي كن�د اما براي 
نخستين بار ش�اهد يك اقدام عملي درباره 
پارازي�ت هس�تيم. نص�ب نمايش�گر هاي 
پارازيت در ش�هر ها اقدامي اس�ت كه وزير 
جوان در راستاي شفافيت و افزايش آگاهي 
افكار عموم�ي تصميم به اج�راي آن گرفته 
اس�ت. چند س�الي مي ش�ود ك�ه پارازيت 
تبدي�ل ب�ه معضل�ي جدي ب�راي كش�ور و 
منجر ب�ه ظهور برخ�ي بيماري ه�اي خاص 

ش�ده اس�ت. اينكه جهرمي تصميم گرفته 
اس�ت نصب اي�ن نمايش�گرها را از ش�يراز 
آغ�از كند، خود حام�ل پيام اس�ت. دي ماه 
95 بود كه تعدادي از مردم ش�يراز با تجمع 
در مقاب�ل اس�تانداري نس�بت ب�ه موضوع 
پارازيت معترض ش�دند. تجمع كنندگان در 
شعارهاي خود رسيدگي مسووالن به شايعه 
انتشار پارازيت در شيراز و ارايه پاسخ هايي 
ش�فاف و صريح در اين خصوص را خواستار 
ش�دند. حال وزير دهه ش�صتي گام عملي 

براي تحقق خواس�ته هاي مردم برداشته و 
با نصب نمايش�گر هاي اندازه گير فركانسي 
تصميم دارد تا مردم را در جريان مقدار اين 
امواج قرار دهد. برخ�ي معتقدند كه وزارت 
ارتباطات خ�ود مج�وز ارس�ال پارازيت را 
ص�ادر مي كند ام�ا جهرمي ضم�ن تكذيب 
اي�ن خب�ر مي گوي�د ك�ه وزارت ارتباطات 
مجوزي با اين مش�خصات ندارد. مش�روح 
مصاحبه وزي�ر ارتباطات ب�ا »اعتماد« را در 

زير مي خوانيم.

زهير موسوي

شفاف س�ازي هيچ گونه چالش�ي براي 
نظ�ام و دولت ن�دارد. اين چال�ش براي 
انحرافاتي اس�ت كه وج�ود دارد. نظام و 
دولت براي اص�اح اين انحرافات از هيچ 
تاش�ي فرو گذاري نمي كند. به نظر من 
شفافيت مسيري است كه بايد طي شود. 


