
 بسمه تعالی

یعسگر یعل یعبدالعل یجناب اقا  

مایسازمان صدا و س سیرئ  

 

کمیعل سالم  

است خبره چ مایدرصداوس !  

کشاورزان جنوب  تیاز وضع یتیکه روا «ریدرانتظارتدب»به اسم   یخرداد، مستند28روز چهارشنبه مورخ  در

ساله کشاورزان  نیکه نشان از درد چند ی. مستنددیآ مایصحنه شبکه سه س یکرمان است؛ قرار بود بر رو

ربط  یذ نیجانب مسئول از یریتدب دیداشت تا شا تیمستند بدان جهت اهم نیباشد. ا یمنطقه م نیمحروم ا

 یکه همه ساله از ب دهیکشاورزان رنج د نیمشکالت ا نیدیشن یبرا ییگوش شنوا چیه رسدیرخ دهد. بنظر م

وجود ندارد خورندیضربه م نیمسئول یریتدب  

مسئوالن خواب  نیمردم به گوش سنگ یدر انعکاس صدا  یدر حداقل توان خود رسانه ا مایصداوس دبودیام

در اهداف  ییباال تینعمتان انقالب اهم یمحرومان و  مظلومان و ول ینشان یزده باشد. اما ظاهرا سانسور و ب

!شما دارد  

که  یاما هنگام دیپنداریسخن گفتن را درست م یر دراز ه مایچگونه است که درصداوس یعسگر یعل جناب

در کنداکتور پخش  یچگونه است مستند ست؟یحرف آنها ن یبرا ییجا گرید رسدینوبت به مردم مظلوم م

شود؟یحذف م کبارهیمظلومان به  یاما صدا ردیگیقرار م  

 یمای،صداوس دارندیبرنم یحل مشکالت مردم قدم یبرا نیاز مسئول کی چیکه ه یشده است در زمان چه

شودیمردم م یشدن صدا دهیومانع شن کشدیامر پا پس م نیتحت امر شما هم از ا  

انقالب  ریمعمارکب یها وآرمانها هیو از توص دینکن هیرو نیاقدام به اصالح ا عتریاگر هرچه سر سیرئ جناب

آن ها عمل کرد نخواهد شد دیخلع  یبرا رانیا یکه انقالب اسالم یراه شما جز راه مستکبران  دیشودورتر    

دییاقدام نما «ریدرانتظار تدب»نسبت به عدم پخش مستند  ییدراسرع وقت به پاسخگو لطفا  

یمن اتبع الهد یعل والسالم  

:امضاکنندگان  

دباهنرکرمانیعدالتخواه دانشگاه شه انیدانشجو مجمع  

باهنر کرمان دیدانشگاه شه جیبس  

دباهنرکرمانیالسالم دانشگاه شه هیعل یامام حسن مجتب تشکل  

کرمان انیعدالتخواه دانشگاه فرهنگ انیدانشجو مجمع  

جنوب کرمان ییدانشجو جیمواضع بس نییتب یشورا  

 

 

 عدالتخواهی

 لب انتظار ما از دانشجویان است.
 مقام معظم رهبری)دام عزه(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خیابان سرباز،،کرمان  

خواجه نصیر الدین  دانشگاه فرهنگیان

مجمع دانشجو معلمان  ،طوسی

 عدالتخواه
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