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2 اکتبر 2014 - 10 مهر 1393

سازمان محیط ز�ست ایران: �اراز�ت سرطان زاست و با�د حذف شود

�ک مقام دولتی ایران از ز�انبار بودن �اراز�ت اندازی ماهواره ای سخن گفته و خواستار حذف آن شده است.

روز �نجشنبه، ١٠ مهر (٢ اکتبر)، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - به نقل از سعید متصدی، معاون محیط ز�ست انسانی سازمان محیط

ز�ست جمهوری اسالمی، گزارش کرد که کمیته ویژه ای برای بررسی تاثیر �اراز�ت بر سالمت انسان تشکیل شده است.

آقای متصدی در مصاحبه با این خبرگزاری گفته است که این کمیته مشترک با همکاری سازمان حفاظت از محیط ز�ست و وزارت

ارتباطات و فناوری تشکیل شده و تا کنون جلساتی در سطح وزیران برگزار کرده و مصوباتی داشته است.

وی افزوده است: "براساس این مصوبات، قرار شد مبحث مربوط به �اراز�ت ها و تاثیر آن بر روی انسان با جد�ت پیگری شود زیرا

بحث سرطان زا بودن �اراز�ت ها بارها مورد بررسی قرار گرفته و احتمال بروز این بیماری به علت تاثیر �اراز�ت ها در انسان وجود

دارد."

�اراز�ت اندازی برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان داخل ایران به برنامه های تلویزیون های ماهواره ای، به خصوص تلویزیون های

فارسی زبان مستقر در خارج از مرزها، �س از آغاز اعتراضات به نتیجه اعالم شده انتخابات دهمین دوره ر�است جمهوری رواج

�افته است.
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معاون سازمان حفاظت از محیط ز�ست گفته است: "پیشنهاد سازمان محیط ز�ست بر حذف کامل �اراز�ت هاست اما اگر قرار است

برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شان و کیان کشور اقدامی انجام شود، بهتر است راه های د�گری برای آن پیشنهاد

شود."

وی افزوده است که در حال حاضر، رسیدگی به موضوع �اراز�ت ها با جد�ت دنبال می شود و �ک رشته آزما�ش هم در دست انجام

است تا "بتوانیم به راهکاری اساسی و قطعی دست �ابیم." آقای متصدی گفته است که دستیابی به این هدف "نیازمند هماهنگی

بین دستگاه های مختلف است."

این مقام سازمان حفاظت از محیط ز�ست تاکید داشته که "پیگیری های خود را تا رسیدن به نقطه مطلوب انجام می دهیم و روند رو

به جلو کارها نشان می دهد در آ�نده ای نزد�ک مشکالت برطرف خواهد شد."

ابهامات �اراز�ت اندازی

�اراز�ت اندازی به منظور جلوگیری از دسترسی ایرانیان به رسانه های خارجی از سال های اول استقرار جمهوری اسالمی در ایران رایج

شد اما در آن زمان، هدف اصلی این عملیات، برخی رادیوهای متعلق به گروه های مخالف و تعدادی از رادیوهای وابسته به

کشورهای د�گر بودند.

با رواج تلویزیون های ماهواره ای، دولت ایران برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به این رسانه، استفاده از ماهواره را ممنوع کرد و به

جمع آوری آنتن های ماهواره ای از خانه های شهروندان مبادرت وزر�د. استفاده از تلویزیون ماهواره ای هنوز هم در ایران رسما مجاز

نشده هر چند در سال های اخیر، کاربرد آن به سرعت گسترش �افته است.

MEHR
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سابقه اخالل در �خش برنامه های شبکه های ماهواره ای از طریق �اراز�ت اندازی عمدتا به زمان بروز تظاهرات اعتراضی �س از

انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ر�است جمهوری باز می گردد که با اتهام تقلب به نفع محمود احمدی نژاد، برنده این انتخابات،

همراه بود. مقامات جمهوری اسالمی با مسئول دانستن رسانه های خارجی در بروز اعتراضات، ضمن اخراج خبرنگاران بعضی از این

رسانه ها و محدود کردن فعالیت بعضی د�گر، مستقیما علیه شبکه های ماهواره ای وارد عمل شدند و به خصوص شبکه های خبری

فارسی زبان مانند بی بی سی و صدای آمر�کا را هدف �اراز�ت اندازی سنگین قرار دادند.

اگرچه کارشناسان قادر به تعیین محل ارسال �اراز�ت از داخل ایران بوده اند، اما هیچ نهاد جمهوری اسالمی رسما مسئولیت عملیات

�اراز�ت اندازی را برعهده نگرفته هر چند چهار سال پیش، عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی در

سخنانی گفت: "ما �اراز�ت می فرستیم، آنها هم �اراز�ت می فرستند و سپس کانال های ما روی ماهواره های آنها قطع می شود."

از زمان آغاز �اراز�ت اندازی، گزارش هایی متناقض در مورد تاثیر نامطلوب این امواج بر سالمت افرادانتشار �افته است و گاه حتی

بعضی منابع حکومتی در این مورد ابراز نگرانی کرده اند.

اوایل سال جاری، وزیر بهداشت گفت که گروهی متشکل از کارشناسان وزارت ارتباطات، بهداشت، سازمان انرژی اتمی و سایر

دستگاه های مربوطه در مورد تاثیر �خش �اراز�ت بر سالمت مردم تحقیق می کند و "اگر مشکلی در این راستا وجود داشته باشد،

اعالم می کند." هنوز گزارشی از تحقیقات این گروه انتشار نیافته و مشخص نیست بین "گروه" مورد اشاره وزیر بهداشت و "کمیته

مشترک" مورد نظر سازمان حفاظت از محیط ز�ست چه ارتباطی وجود دارد.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال
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مطالب مرتبط

ایران 'کمیته بررسی تاثیر �اراز�ت بر سالمت مردم' تشکیل داده است

5 فور�ه 2014 - 16 بهمن 1392

�خش شبکه های برون مرزی ایران از ماهواره های غربی از سر گرفته شد

9 فور�ه 2014 - 20 بهمن 1392

'�اراز�ت ها باعث اختالل در پیش بینی طوفان تهران شد'

22 ژوئیه 2014 - 31 تیر 1393

�خش شبکه های برون مرزی ایران از ماهواره های غربی از سر گرفته شد

9 فور�ه 2014 - 20 بهمن 1392

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

مطالب بیشتر از ايران

http://www.bbc.com/persian/iran/2014/02/140205_l03_jamming_health
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وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

مقامات ایرانی: نفتکش سانچی هدف حمله قرار نگرفته است

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که نفتکش ایرانی سانچی حامل مواد سوختی به مقصد کره جنوبی بوده و این شا�عه

که هدف حمله قرار گرفته درست نیست. وزیر کار جمهوری اسالمی هم با تقدیر از امدادگران چپنی و ژا�نی، طرح موضوع

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160925_l30_iran_missiles_abilities
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160927_u07_iran_tehran_press_september28
http://www.bbc.com/persian/iran-42700661

