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 اظهارنظر کارشناسی درباره:

طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی »

 «ایران

  

 
 

 

 

 چکیده

 سازمان مشیاداره، نظارت و خط هایها برای تصویب قانونی جدید در زمینهشدر ادامه تال

مجلس یازدهم، طرحی  محترم نفر از نمایندگان 70صدا و سیما در پنج مجلس گذشته، 

در در تالش است تا تکلیف مجلس برای قانونگذاری  طرحی که باره ارائه کردند.را دراین

 (175)اصل  .1دارد: منشأ صدا و سیما را به سرانجام برساند. تکلیفی که چهار زمینه 

 را آن بر نظارت و سازمان اداره مشی و ترتیبخطقانون اساسی که در آن آمده است: 

مختلف رؤسای  حکم در تکلیف رهبری به مجلس برای قانونگذاری .2 .کندمی معین قانون

ویژه هوری بفناتغییرات  .3...،  علی الریجانی و سازمان همچون آقای محمد هاشمی و آقای

برخی نارضایتی  .4فضای مجازی و لزوم تعیین نسبت قانونی سازمان با آن، در حوزه 

  1.از عملکرد صدا و سیما اقشار...

طرح موسوم به طرح کمیسیون به های محتوایی بسیار شبیه این طرح که به لحاظ ایده

تقویت جایگاه شورای نظارت بر صدا و سیما ، استفرهنگی در مجالس هشتم، نهم و دهم 

منوط کردن این طرح با . مطرح کرده است پاسخ به مشکالت سازمان ایده اصلیعنوان را به

                                                 
 .59، ص 1396 جمهوري، رياست استراتژيك هايبررسي مركز ايران، پژوهي. آينده1
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ای به همچون قراردادها، ساختار سازمانی و نحوه آرایش رسانه سازمان مسائل کلیدی

نظر گرفته  نظارت در مجری مصوبات شورایعنوان به رئیس سازمان را مصوبات شورا، عمالً

را پخش یک برنامه که بتواند به شورای نظارت اعطای این اختیار  عالوه بر این،است. 

، بازگشت به ایده شورای بدهد متوقف شده ایادامه پخش برنامهدستور به یا متوقف کند 

های دخالتدهنده نشان تجربه سازمان در آن دوره سرپرستی در دهه اول انقالب است که

همین امر مشکالت است که سازمان در اداره گانه سهنمایندگان قوای و نابجای سترده گ

این ایده با تفسیر شورای نگهبان از اینکه  خصوصاً. رای سازمان ایجاد کرده بودرا بزیادی 

« اختیارات سیاستگذاری، هدایت و تدابیر الزم در همه ابعاد»که قانون اساسی  (175)اصل 

عالوه بر این مغایرت دارد. نیز از اختیارات رهبری دانسته است،  منحصراًصدا و سیما را 

 شود. می که در گزارش ذکروجود دارد  با قانون اساسی های دیگریمغایرت ،در طرح

وضع  در تغییر عمالًبه همین صورت، تصویب این طرح  ها این است کهنتیجه کارشناسی

ده مآوسیله قانون که در مقدمه توجیهی آن همشکالت صدا و سیما بغالب موجود و حل 

 .نیستد تأیی از منظر کارشناسی مورد کلیت آن رواینازو  نخواهد بودمؤثر  است، چندان

 

 مقدمه

 گیریتصمیم سطوح باالترین در که اساسی تصمیم آخرین از دهه دو حدود گذشت از پس

 نگهبان شورای تفسیری نظریه) شد گرفته سیما و صدا درباره ایران اسالمی جمهوری نظام

 کشور ایرسانه فضای بر جدیدی شرایط اکنون ،(اساسی قانون (175) و (44) اصول ذیل

انحصاری  که رادیو و تلویزیون سیما و صدا. است شده ایجاد سیما و صدا برای خصوصهب
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های کاربرمحور رسانه جملهاز) همچون فضای مجازیقدرتمندی کشور بود، حاال با رقبای 

(UGC)1 های ویدئوی درخواستیسامانه و (VoD)2 ای فارسی زبانماهوارههای و شبکه) 

باز  ترین رسانه نظام،بزرگعنوان به سازمانبا وجود همه این شرایط  رو شده است.بهرو

 .در حیطه رسالت خود باشد حاکمیت ویژه مطالباته، بعمومی مطالبات پاسخگوی باید هم

فی مختل با مسائل و مشکالت درون و برون سازمانی سیما و سازمان صدا ،زمانهم

 کند.می پنجه نرمودستبا این مشکالت با وجود برخی توفیقات، همچنان که  مواجه است

، مشکل اثربخشی یسازمانبرون مسائل همان ای در نسبت سازمان با محیط خود 

ارتباطی های کارگیری سیاستهدر عرصه اجتماعی ب دارد.وجود نیز  محصوالت پایین

 افکار نزد اعتبار بحران باای جدید، این سازمان را رسانهکهنه در فضای  ناکارآمد و بعضاً

که شاید ضعف در بیان هنرمندانه و  است کرده مواجه شهرهاکالن در ویژهبه عمومی

این وضع را انقالب  نیمطالبه امام باسازی برای اهداف عالیه انقالب متناسب گفتمان

ای که همچنان ادامه دارد تا جایی که رهبر انقالب در دیدار مطالبه 3.تشدید کرده است

                                                 
1. User Generated Content 

2. Video on Demand 

 دستگاه این»اند: مرقوم داشته 1368. رهبر انقالب در حکم ریاست محمد هاشمی در شهریور سال 3

 دانستند،می ملت و کشور تمامی پهنای از فراتر دانشگاهی را آن کبیرمان امام که اهمیتپر و حساس
 برعهده را تبلیغاتیهای توطئه با مقابله و اسالم تبیینن و سیاسی و فرهنگی و فکری رشد ایجاد وظیفه

 اصل چهارعنوان به ،بدآموزی هر از بودن تهی و متناسب موضوع و زبان انتخاب هنر، پیام،: باید آن در و دارد
 تنوع وجود با هابرنامه همه در. باشد مجریان و ریزانبرنامه و کارکنان و مدیران توجه مورد همیشگی،
 سیما و صدا. گیرند قرار انقالب و اسالمهای هدف خدمت در نحوی به که است آن اصلی شرط موضوعات،

 ارائه با را غربی نه و شرقی نه اصل و اسالمی جمهوری نظام ایران، ملت عملی و فکری استقالل باید
 اندیشه و هنر و فرهنگ برابر در و. کنند تحکیم و ترویج غنی، و اصیل و خودی هنر و اندیشه و فرهنگ

 غربت غبار ها،زبان ترینبلیغ و هاشیوه بهترین انتخاب با باید و باشد داشته تهاجمی حالت بیگانه، و تحمیلی
 مسلمانهای ملت که را ارمغانی و بسترد قرآن، درخشان حقایق و اسالم عمیق مفاهیم چهره از را انزوا و

همچنین در حکم  .«دهد قرار آنان دسترس در برندمی انتظار اسالمی جمهوری نظام از جهان سراسر در
نمایند و خواستار اتخاذ هایی را در این زمینه ابالغ میسیاست 1372ریاست علی الریجانی در بهمن 

 شوند. می« کشور جانبههمههای با پیشرفت و متناسب نوینسیاستی »
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ها و آرمانذیل بحث منطق ایجاد تحول، یکی از  رمضانی اخیر خود با دانشجویان

هایی را که برای اداره کشور و امنیت بخشیدن به انقالب ذکر کردند، تبدیل صدا سیاست

و سیما به دانشگاه عمومی است. آرمانی که به فرموده ایشان، از ابتدای انقالب در پی آن 

سازی و آسانایم و باید تحقق آن را همچنان پیگیری کنیم و حرکت به سمت آن بوده

ای و تغییر در ذائقه رسانهگیری فضای متکثر شکلاست که  این در حالیسازی شود. روان

ملی اهمیت برخی تغییرات اسالمی و های ها به ارزشتوجهیکمبرخی  مخاطبان و بعضاً

 محتوایی را چند برابر کرده است.

 است. ن سازمان با مشکل کارآمدی پایین مواجهای ،یسازماندرون مسائل حوزه در

ها، مأموریتکاری، تداخل موازیهمچون بزرگی و اشکاالت ساختاری  ساالری زیاد،دیوان

عقب بودن از  اداره گران، 1،تیفیکبا یانسان یروین کمبود و تیفیککم یانسان یروینازدیاد 

تنظیم مقررات  مأموریتضعف در تحقق  ،فضای مجازیویژه در حوزه هتحوالت صنعت رسانه ب

فاصله سیاستی ستاد و صف،  ویژهبهضعف در سیاستگذاری و  صوت و تصویر فراگیر مجازی،

شفافیت پایین، ضعف در نظارت محتوایی، ضعف در ارزیابی عملکرد مدیران، مسائل مالی 

ضعف در آموزش ضمن خدمت و فروشی، آنتنتجاری و انواع های ازجمله در حوزه آگهی

 سازمان هستند.ترین مشکالت داخلی جمله مهمازمشکالت حقوقی و قانونی 

صورت عادی و با بهاداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  طرح در این شرایط

تا به نوعی  اعالم وصول شده است 6/7/1399در مورخ  گان محترمنمایندنفر از  70امضای 

. این طرح دارای شش فصل، تالشی از جانب قانونگذار برای حل برخی از این موارد باشد

                                                 
 راهکارها، و مسائل موجود، وضع ملی رسانه .(1395) امین؛ یاوری، بهنام؛ جواهری، جواد طاهر، . طیب1

 .55حکمت، ص  راهبردی مطالعات و پژوهیسیاست پژوهشکده
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کم قوانین اداره صدا و سیما مصوب دستتبصره است. با تصویب این طرح،  8ماده و  40

، اساسنامه مصوب 1361صدا و سیما مصوب های مشی کلی و اصول برنامهخط، 1359

قانون اساسی در بخش  (175)با اصالحات و الحاقات بعدی و نحوه اجرای اصل  1362

این طرح البته شوند. می لغو 1370 نظارت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در

برای نظارت بر صدا و  1388 سال واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درماده

 سیما را باقی گذاشته است. 

ن اساسی و انطباق با قانو سابقه و ساختار، در ادامه کلیات این قانون از حیث هدف،

گارش نیات پیشین کشور و اصول ای و تجربرسانههای قوانین عادی، اصول اداره سازمان

 نویس تحلیل خواهد شد.پیش

 

 . تحلیل سابقه و ساختار طرح 1

نویس برای طرح صدا و پیشتاکنون چندین  1368پس از تغییر قانون اساسی در سال 

)با ایده اصلی  ترین آنها عبارتند از: طرح مجلس ششمسیما آماده شده است که مهم

با ایده اصلی هیئت امنای متشکل از سران قوا و دو منصوب شورای سیاستگذاری(، طرح 

)با ایده اصلی افزایش قدرت شورای نظارت(،  ، طرح موسوم به کمیسیون فرهنگیرهبری

)با ایده اصلی هیئت امنای سران قوا همراه با افزایش قدرت شورای  الیحه دولت یازدهم

)با  به صدا و سیما منسوبطرح نظارت و ایجاد شورای سیاستگذاری با شأن مشورتی(، 

ایده اصلی استمرار مدیریت متمرکز همراه با شورای سیاستگذاری ذیل رئیس سازمان( و 
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ها بر محور هیئت امنای طرح)با ایده اصلی تلفیق  گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس دهم

 منصوب رهبر انقالب و رئیس سازمان(. چهار متشکل از 

 دقیقاً 1،جز در یک بندبهماده تنظیم شده است،  40فصل و  6طرح فعلی که در 

، 2/8/1390همان طرح موسوم به کمیسیون فرهنگی است. طرحی که در تاریخ 

در سه مجلس مختلف ارائه شده است و با وجود تصویب فوریت  21/4/1395و  7/4/1391

ن برای چهارمین بار است که هماو این  آن در بار نخست، هرگز به صحن برنگشته است

شود. جایگاه شورای نظارت در این طرح معادل اعالم وصول میبا اندکی تغییرات متن 

علی مطهری موسوم به طرح شورای سیاستگذاری طرح مجلس ششم، هیئت امنای طرح 

با توجه به  نویس الیحه دولت است.پیشو ترکیب وظایف هیئت امنا و شورای نظارت در 

گونه آن ی نظارت در موارد اصلی دارای اختیارات سرپرستی است،ادر این طرح شور اینکه

مشکالت پیش شود میبینی پیش ،آمدهمین گزارش خواهد  5بخش  «5»که در بند 

انقالب اول )متشکل از نماینده سه قوه( در دهه  آمده در اجرای مدل شورای سرپرستی

شد، منجر قانون اساسی  1368قانون اساسی در بازنگری سال  (175)که به تغییر اصل 

 تکرار شوند. مجدداًجز جنجال عزل و نصب رئیس سازمان، با تحقق ایده اصلی این طرح به

دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه این طرح ماهیت حقوقی سازمان در 

دولتی، جز های مؤسسهر در نظر گرفته شده است و آن را تابع قوانین و مقررات حاکم ب

های برنامهدر موارد مذکور در همین طرح دانسته است. طرح همچنین انحصار پخش 

                                                 
شده، تر اعالم وصول . در سراسر این متن فارغ از برخی تغییرات محدود شکلی در مقایسه با نسخه پیش1

ازمان در های قبلی افزوده است که آن هم صرفاً تأکید بر وظیفه رئیس سبه ردیف 10، ردیف «9»در ماده 
صورت ضمنی وجود دارد. این ردیف عبارت برآورده کردن نیازهای شورای نظارت است که در دیگر بندها به

 و اطالعاتی مختلف هایسامانه همه به برخط دسترسی امکان موظف است سازمان است از: رئیس
 .دارد را سازمان اطالعات همه بر نظارت حق نظارت شورای. کند فراهم نظارت برای شورای را دهيگزارش
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فرستنده و استفاده از امکانات ماهواره برای پخش را در اختیار تأسیس رادیو و تلویزیونی، 

مشی خطمشی سازمان در این طرح نیز گزیده قانون خطصدا و سیما قرار داده است. 

است. همچنین طرح به صورتی گسترده، وظایف جاری سازمان را به  1361سال  مصوب

حال رئیس اینباوظایف و اختیارات آورده است. عنوان به همراه اختیارات فعلی این سازمان

مجری مصوبات شورای نظارت است. همچنین در سازمان در این طرح در موارد اصلی 

ظر گرفتن سازوکاری برای شکایت نسبت به مواردی ای دیگر، حقوق شهروندان و در نماده

 ها موجب هتک حرمت آنها شده است و این ماده، عمالًبرنامهآورده شده است که پخش 

است. در این طرح همچنین  1388تکرار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

ده است و کرد منابع در سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی شهزینهنحوه 

جمله در حوزه منابع درآمدی، مدیریت ازدیگری در وضع فعلی اداری و مالی،  اساسی تغییر

 .  پیشنهاد نداده است...  اموال سازمان، صندوق بازنشستگی و

د از انجام شده بعهای که در گذشته آمد، این طرح تالشآنچناناز نظر ساختاری، 

ئت با ایده اصلی هیخصوص دو طرح به)که  فرهنگیجمله گزارش کمیسیون از 1390سال 

کند( و یا الیحه می همین طرح را تلفیقوامنا متشکل از سران قوا و دو منصوب رهبری 

تر از دیگر یافتهسامانمتفاوت و  )که از نظر ساختاری کامالً دولت یازدهم

هاست( را مالحظه نکرده است. همچنین برخی موارد همچون دستور رهبر نویسپیش

مورخ  28706/1شماره  )فرمان انقالب در زمینه صوت و تصویر فراگیر مجازی

 ( هم در این طرح مالحظه نشده است که ضرورت دارد به صورتی مبسوط،22/6/1394

 فصلی به آن اختصاص داده شود. 
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 تحلیل هدف طرح .2

دادن مشکالت مدیریتی صدا و سیما در ادوار مختلف و  طرح با مبنا قرار، در مقدمه توجیهی

 شتریب عمل اریاخت دادن، سازمان یکارآمد از ارائه طرح را ای دشمن، هدفآرایش رسانه

. کندمی محوله اعالمهای مأموریتدر راستای تحقق  آن بر ترقیدق نظارتو  سازمان به

توان می قانونی، هاینویس آن است که با برطرف کردن ضعفپیشفرض اصلی این پیشیعنی 

کارآمدی موارد بسیار کوتاه نوشته شده است و حداقل در طرح به این سه هدف رسید. مقدمه 

منظوری از چه محترم طراحان توانسته بفهماند که ن اساساًبهام است و ادارای و اختیار عمل، 

. برای حل مشکل در طرح طی خواهند کردچه مسیری را اند و در پی آن این عبارات داشته

ود دارد، مسئله ضعف نظارت بر سازمان است تنها چیزی که در اینجا نسبت به آن صراحت وج

 با تقویت جایگاه شورای نظارت حل شود.شود طرح تالش میکه در 

همان مقدمه طرح اعالم وصول شده در  توجیهی که عیناً حال در این مقدمهعیندر

، بودبه آن توجه شده  های پیشینطرحبرخی از مسائل سازمان که در  است، 1390سال 

ضعف در ساختار اداره سازمان  توان بهاین مسائل می ازجمله واقع شده است.مورد غفلت 

، نامشخص نظارت و نامشخص بودن شرح وظایف قانونی بخشی از ساختار ،از نظر سیاستی

ها، ساختار بزرگ و دستگاهها و سازمانبودن قلمرو انحصارات سازمان و تداخل با سایر 

مشی، ابهام خط اجرای ضمانت فقدان و نبودن روزبه ،)اداری و اجرایی( پرهزینه سازمان

 اقتصادی سازمان، منابع مالی نامطمئن سازمان، ابهام در ماهیتهای فعالیتدر وضعیت 

فرایند  بودن سخت مخاطبان، حقوق از تیحما و خاص یانگارحقوقی سازمان، جرم

. اشاره کرد واقعیشیوه فعالیت بخش خصوصی در فضای مجازی و شکایت غیرقضایی و 



 

 ___________________________________________________  

 

 

9 

صورت کلی با واژه کارآمدی مرتبط باشند بهبرخی از این موارد  امکان داردروشن است که 

 ضرورت دارد.  هاآن جزئیات تصریح در ،هاموضوعدلیل اهمیت به اما

 قانونی محک دربردارنده توجیهی دالیل بخش در لوایح و هاطرح مقدمه اگرچه، نهایتاً

 تفسیر تشریفات بررسی طرح و احتماالً در پشتیبان سندعنوان به ولی ،نیست آورالزام و

 ضمن رحط مقدمه در است مناسب بنابراین. قرار گیرد توجه مورد تواندمی همربوط قوانین

ه ب آن توجیهی دالیل منطق نگارش، اصول مبنایی و قانونی، متون نگارش اصول رعایت

 . شوددرج اجمال  و نقص از دور

 

 تحلیل طرح از منظر قانون اساسی. 3

 «7»و  «4»، «1»بندهای  در حوزه وظایف و اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما، .1

 1(،23)و  (22)و مواد  (12)ماده  «10»و  «9»، «7»، «6»، «5»، «4»، بندهای (9)ماده 

فراتر ، اصلویژه تفسیر بعدی شورای نگهبان از این بهو  قانون اساسی (175)براساس اصل 

شود. چه آنکه می ارزیابیاصل مذکور مغایر با بوده و  این شورا« نظارتی»از صالحیت 

شورای نگهبان  10/07/1397مورخ  979/21/79نظریه تفسیری شماره « الف»مطابق بند 

این شورا درباره طرح الحاق یک ماده و  03/06/1381مورخ  1401/30/81و نظر شماره 

 1362 سال مصوباساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  پنج تبصره به قانون

به تصویب مجلس رسید، وظایف و اختیارات اجرایی و قضایی  09/05/1381که در تاریخ 

                                                 
. در این موارد، اختیاراتی همچون تصویب ساختار، بودجه، منشور اخالقی، انعقاد قراردادها، ایجاد یا انحالل 1

ها، و ایجاد برنامه پخش یا و تولید تهیه، ادامه توقف تورهای الف ویژه، امکان صدور دسها و سریالشبکه
 الزام به اجرای نظرات شورای نظارت برای همه مدیران سازمان است.
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که به شورای نظارت بر صدا و سیما محول شده است، خالف وظایف نظارتی آن تشخیص 

 داده شده است. 

که  است رهبری معظم مقام برای رسیدگی به تکلیف نوعی ایجاد 1(21) ماده سیاق .2

 لذا .خواهد گرفت قرار نگهبان شورایمورد ایراد  قانون اساسی (57)علت مغایرت با اصل به

 بینیپیش نظارت شورای اتتصمیمکه برای  اجراهایی ضمانت ماده این در است بهتر

 بودن شرط به حکم. شود رهبری معظم مقام مخالفت عدم یا اذن یاتأیید  منوط به شودمی

 .است اساسی قانون با مغایرت ایراد رفع جهت اجرا، ضمانت اجرای برای رهبری مقامتأیید 

علت به، وسیله دولتهصندوق بازنشستگی سازمان ب مالیتأمین درباره  (38)حکم ماده  .3

انون ق (75)تحمیل بار مالی به دولت و مشخص نکردن نحوه جبران آن دارای ایراد اصل 

کم حای هم قرار است تنظیم شود، باید با اساسنامهکه درصورتیهمچنین اساسی است. 

های صندوق همهخصوص تجمیع درقانون مدیریت خدمات کشوری  (113)ماده 

اشد؛ زیرا مغایر نب مین اجتماعیأبازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان ت

ش نسبت به عملکرد این صندوقباید لحاظ شود و  ارنگذقانو گی سیاست توسطچیکپار

  پاسخگو شود.

 زمانسا به تخصیصی اعتبارات کردهزینه ، یعنی نحوه(25)استثنا شدن موضوع ماده  .4

 انارو یضتبعکشور، فاقد توجیه و از مصادیق نقض  عمومی محاسبات قانون شمول از

 «9»صحیح )موضوع بند نویسی قانون( و نقض قواعد (3)اصل  «9»)موضوع بند 

 ی( است.مقام معظم رهبر 6/7/1398 یابالغ ینظام قانونگذار یکل هاییاستس

                                                 
 صورت در و كند سؤال رئیس سازمان از خود قانونی اختیارات حوزه در تواندمی نظارت شورای -(21) . ماده1

 سازوکاری طریق از تا شودمی ارسال رهبری معظم مقام دفتر به موضوع گزارش اعضاي نشدن دوسوم قانع
 .شود رسیدگی شد، خواهد ایجاد رهبری مقام معظم تشخیص به که
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قانون  (15)های بیگانه استفاده شده است که با اصل در مواد مختلفی از طرح، از واژه .5

 اساسی مغایرت دارد.

 

 )عادی( طرح از منظر قوانین موضوعه تاکلی تحلیل. 4

قانونی مهمی که کلیت طرح از منظر قوانین عادی با آن مواجه های ابهامدر این بخش 

 شود.می بعدی موکولهای گزارشتر به شود و موارد تفصیلیمی است بیان

مشی کلی و اصول خط، 1359 سال مصوباین طرح با قوانین اداره صدا و سیما  .1

و  1362 سال مصوب، اساسنامه صدا و سیما 1361 سال مصوباین سازمان های برنامه

مصوب مجمع تشخیص مصلحت  ،قانون اساسی در بحث نظارت (175)نحوه اجرای اصل 

 شده است این طرح، موارد مذکور حذف (40)مغایرت دارد. در ماده  1370 سالنظام در 

که به قانون اساسنامه  1388مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  در مورد اما

 نظام کلی هایسیاست «13»شود. مطابق بند نمیافزوده شده است، تعیین تکلیف 

صورت بهد این یک ماده و دو تبصره بای 1398قانونگذاری ابالغی رهبر انقالب در سال 

مصوبات مجلس، با مع تشخیص مجزا تعیین تکلیف شوند. ضمن آنکه حذف مصوبات مج

 محل اشکال قانونی است.

دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه طرح، صدا و سیما ( 1)در ماده  .2 

شود، تابع قوانین می )طرح( ذکر جز در مواردی که در همین قانونکه  محسوب شده است

قانون مدیریت خدمات  (2). البته مطابق ماده دولتی استهای مؤسسهو مقررات حاکم بر 
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 (138)طبق ماده  زمانهم اما 1شودمی دولتی محسوبمؤسسه کشوری، صدا و سیما 

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 1366 سال مصوبقانون محاسبات عمومی کشور 

 (25)در ماده  2.دشودر حکم شرکت دولتی محسوب می به لحاظ محاسبات عمومی، صرفاً-

 موضوع با شود که اینمی طرح، صدا و سیما از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی

همچنین این ابهام باقی است که آیا صدا و سیما  دارد.مغایرت  قانون مذکور (138)ماده 

مشمول همه مقررات حاکم بر االجرا شدن طرح( الزم)چه در گذشته و چه پس از 

قانون  (117)شود؟ یا اینکه اگر در قانونی همچون ماده می دولتی دیگرهای مؤسسه

مدیریت خدمات کشوری، صدا و سیما از شمول قانون مذکور مستثنی شده بود، با توجه 

االجرا شدن این طرح، صدا و سیما ح درباره آن قانون، از زمان الزمبه سکوت این طر

و  سیما و صدا فتکلی رواینازشود؟ می مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 «9»مغایر بند  ،و این ابهام است نشده مشخص ماده این در های آنزیرمجموعه

 ابالغی رهبر انقالب است. ذارینگهای کلی نظام قانوسیاست

 به تصریح ماده، ابتدای در. دارد تعارض هم با ماده ذیل و صدر 3،(6) ماده در .3

 حال دارد سیما و صدا سازمان برای «تلویزیونی و رادیویی فعالیت انجام هرگونه» انحصار

                                                 
 قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد: دولتی مؤسسه ( قانون مدیریت خدمات کشوری:2. ماده )1

 گانهسه قوای از یکی عهدهبر که را اموری و وظایف از بخشی حقوقی، استقالل داشتن با و شودمی یا ايجادشده
 در است شده برده نام اساسی قانون در که هایی سازمان کلیه .دهدمی انجام باشدمی قانونی مراجع سایر و

 .پردازدیم مایبه صدا و س ی( قانون اساس175) اصلو در شود می شناخته دولتی مؤسسه حکم

 و صدا اداره قانون رعایت با ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا قانون محاسبات عمومی: (138) ماده. 2

در  قانون این شمول نظر از اسالمی شورای مجلس 8/10/1359 مصوب ایران اسالمی سیمای جمهوری
 .گرددمی محسوب دولتی شرکت حکم

 را کشور از خارج و داخل در فراگیر انتشار قابلیت که تلویزیونی و رادیویی فعالیت هرگونه انجام -(۶) . ماده3

 و است ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان انحصار در باشد، داشته مجازی و صورت واقعیبه
 :است سازمان این از مجوز کسب به منوط زیر امور در حقوقی و اشخاص حقیقی فعالیت هرگونه

 1 ردیف
 فراگیر تصویر و صوت پخش امر در ایهای رسانهفعالیت انجام منظور به فرستنده تأسیس .1
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انجام هرگونه »عبارت  .دهدمی گریتنظیم و نظارتی جایگاه در ادامه به سازمان آنکه

که حالیدر شودمی اطالق دارد و شامل تولید، انتشار و پخش« فعالیت رادیویی و تلویزیونی

 مستقل از صدا و سیما دیگرانیی آن است که اگری به معنتنظیمدادن جایگاه نظارتی و 

داشته رادیویی و تل تلویزیونی سیما فعالیت البته زیر نظر صدا و  حوزهاجازه دارند در این 

انحصار  هم قانون اساسی (175)اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل بر باشند.

 . ستبرای انتشار و پخش ا صدا و سیما صرفاً

 شماره نامه صریح، طی انقالب اسالمی در فرمانیعظم مرهبر نکته مهم این است که 

 صدور مسئولیت»اند: فرمودهجمهوری مرقوم  ریاست به 22/6/1394مورخ  28706/1

 منحصراً آن بر نظارت و مجازی فضای در فراگیر تصویر و صوت مقررات تنظیم و مجوز

خود را نشان داد این مرقومه مسائل متعددی  پس از. «است سیما و صدا سازمان عهدهبر

توان به تعریف صوت و تصویر فراگیر، ارتباط صوت و تصویر فراگیر با می که ازجمله آنها

های مصداق فرمپلتتولیدات رادیویی و تلویزیونی، تعریف ارتباط صدا و سیما با 

(، بازتعریف ارتباط صدا ها و ...UGCو هاVODهای صوت و تصویر فراگیر )کنندهپخش

، وزارت فرهنگ اطالعاتجمله وزارت ارتباطات و فناوری ازهای متعددی دستگاهو سیما و 

کند می های خانگی و .. را اعطاهای سینمای و سریالو ارشاد اسالمی که مجوز تولید فیلم

های پخش صوت و تصویر فراگیر را دارند و ...  ات آن قابلیت استفاده در پلتفرمکه تولید

 دقت مورد بررسی قراربهده و در این طرح باید مسائل این حوزه اشاره کرد. در این ما

                                                 
 2 ردیف

 ایناحیه و محلی هایشبکه کابلی، پخش ماهواره، مانند بیسیم و سیم با های ارتباطیشبکه ایجاد .2
 تصویر و صوت پخش امر در ایهای رسانهفعالیت برای
 3 ردیف

 تصویر و صوت فراگیر پخش برای کشور فرکانس فضای از استفاده .3
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 «1»همچنین رهبر انقالب در بند  شد که طرح به آنها نپرداخته است.می گرفت و حلمی

 وزارت اختیارات و وظایف از ارتباطی را زیرساخت مینأت و بسترسازی همین فرمان،

اند. أکید کردهت وزارت این وظیفه و صالحیت بر دانسته و اطالعات فناوری و ارتباطات

رو خالف اینازاین طرح به آن توجه نشده و  (6)ماده  «2»ای که در نگارش بند نکته

 ای یعنی اینترنتهای رسانها ارائه زیرساخت روز برای فعالیت، زیرفرمان رهبر انقالب است

 منطقاًالعات است. اط فناوری و ارتباطات ، برعهده وزارتهای مخابراتی آنرساختو زی

ای هم دارند، ضرورتی های ارتباطی که کاربرد رسانهاین وزارتخانه برای ایجاد زیرساخت

 .و این اقدام جزء وظایف ذاتی آنان است به گرفتن مجوز از صدا و سیما ندارد

قانون محاسبات  (114)و  (110)، (107)در مقام اصالح جزئی مواد  1(29) ماده .4

واقع واسطه وزارت اقتصاد و دارایی میان سازمان در است که 1366 سال عمومی کشور مصوب

 از حیث اصول تنقیحی باید بر این امر تصریح شود.  و هیئت وزیران حذف شده است و

های موضوع گروه یک، مغایر با بند حکم درباره فعالیت 2(،36) ماده «2»در بند  .5

هایی تا پایان برنامه چهارم است که باید چنین فعالیت (44)های کلی اصل سیاست «الف»

شد و ادامه فعالیت در این موارد صرفاً براساس الیحه دولت و برای مدت محدود واگذار می

های موضوع گروه دو نیز، سازمان اصوالً اجازه فعالیت را مجاز است. درخصوص فعالیت

اعطای مهلت برای رو ازاینامه آن اصوالً خالف قانون بوده و هست. نداشته است و آغاز و اد

                                                 
 به سازمان غیرمنقول و منقول اموال امانی یا بالعوض واگذاری سازمان، وظایف اجرای در -(29. ماده )1

 .است بالمانع وزیران هیئت تصویب و سازمان رئیس پیشنهاد با دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه از هریک

 در را خود سهام از ناشی تقدم حق و الشرکهسهم سهم، است موظف سازمان -«2»بند  -(36. ماده )2

 اصل های کلیسیاست اجرای قانون( 2) ماده دو و یک موضوع گروه مؤسسات و هابنگاه ها،شرکت
 برنامه قانون پایان تا تلویزیونی غیررادیو و مؤسسات هابنگاه ها،شرکت و اساسی قانون( 44) وچهارمچهل

 .کند واگذار ششم
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 غیرقانونی مزبور است.های فعالیتتأیید  فعالیت در چنین مواردی تا پایان برنامه ششم،

 پایان برنامه ششم مانده است.تا  هم ضمن آنکه زمان کمی

 
 

 مسائل صدا و سیما تحلیل طرح از منظر. 5

متعددی دارد که هر طرحی که به نام قانون اداره صدا و سیما مطرح صدا و سیما مسائل 

شود باید آنها را مورد توجه قرار داده و پاسخ درخوری برای هریک تدارک کند. در طرح 

فعلی تنها به برخی از مسائل پرداخته شده و همه آنها را مورد توجه قرار نداده است. در 

کنیم و در آخر می طرح به آنها پرداخته است اشاره زیر ابتدا به تحلیل و نقد مواردی که

اند یا پاسخ درخوری به آنها داده در طرح مورد توجه قرار داده نشدهلیستی از مسائلی که 

 شود.می نشده است، اشاره

 همچون پخش، اصطالحاتی کهحالیدر شودمی شروع مفاهیم تعریف بدون طرح .1

 تعریف نیازمند... و های رادیویی و تلویزیونیرنامهمجازی، ب فضای فراگیر تصویر و صوت

 دستگاهی وبینابهام در تعریف این واژگان در حال حاضر به بسیاری از مناقشات  .است

 (1) ماده در بنابراین شده است.منجر ها میان فعاالن بخش خصوصی و دستگاه همچنین

 .شود تعریف طرح در استفاده مورد مفاهیم باید

، از نظر اداری (1)در ماده  گرچه قید عباراتی همچون شخصیت حقوقی مستقل .2

 مستقل کند،می تعیین رهبری را دولتی مؤسسه این رئیس به معنای این است که چون

 هادار بودگیخاص صرفاً آن معنای و دارد نیز ایرسانه داللت ،مستقل مفهوم اما است

 یا مطلوب خروجی به درنهایت باید سازمانی، لحاظ به استقالل این زیرا نیست؛ سازمان
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 برای مدنظر سازوکارهای اگر. شود ختم سیما و صدا آنتن از شده پخش هایبرنامه همان

از  1368 مصوب اساسی قانون هدف عمل در نشود، گرفته نظر در استقالل این از صیانت

 انجام توان سیما و صدا زیرا شود،نمی محقق رهبری، مقام توسط سازمان رئیس تعیین

 اینکه خصوصبه. دهدمی دست از است آن الزم شرط استقالل که را خود هایمأموریت

 دولتی هایسازمان عمومی روابط حد در را آن است ممکن سازمان استقالل تأمین عدم

 مواجه متعددی هایچالش با نیز را جامعه و نظام موضوع، این. دهد تنزل قوا برخی یا

 این سازمان طرح کننده مطالبات ملت از دولت و سایر قوا نباشد و وقتی چراکه کند،می

 ایماهواره هایشبکه در را خود صدای نشنوند، سیما و صدا از را خود نقدهای مردم

 آن منفی پیامدهای که کنندمی جستجو مجازی های اجتماعیرسانه و زبانفارسی

 مهم، از ضروریات است.درنتیجه توجه به تحقق این . است مشخص

 مطبوعه یک مطبوعات، قانون که آنچه اندازه به حتی مل اینکه در این ماده،أقابل ت

 1،کندمی محافظت تحریری استقالل مخل و بیرونی فشارهای اعمال از انگاریبا جرم را

 رسانه تعریف با خاصه کشور ایرسانه مجموعه ترینبزرگ عنوانبه را سیما و صدا استقالل

 تعیین ماده این مسئله اساساً که است حالی در این. دهدنمی قرار مدنظر عمومی، خدمت

 این در ابهام این گذاشتن باقی و است نفعذی هایگروه و حاکمیت با سازمان این نسبت

 درست انجام متوجه عمالً آن منفی پیامدهای که است مسئله نکردن حل عمل در قانون،

 .سیماست و صدا سازمان مأموریت و وظایف

                                                 
 درصدد ایمقاله یا مطلب چاپ برای ندارد حق غیردولتی و دولتی مقام هیچ -(4ماده ). قانون مطبوعات، 1

 .کند مبادرت نشریات کنترل و سانسور به یا و برآید مطبوعات بر فشار اعمال
 از خدمت انفصال به دادگاه حکم به شاکی داشتن شرط به( 5) و( 4) مواد از متخلف «:1» تبصره -(5) ماده

 . شد خواهد محکوم دولتی خدمات از دائم انفصال به تکرار صورت در و سال دو تا ماه شش
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ابل تسری و قشفافی ندارد و مسئله های سسه دولتی بودن سازمان، داللتؤهمچنین م

 ادرخصوص صدا و سیم دولتیهای مؤسسهعام حاکم بر های قوانین و رویهتعمیم بودن 

ها در دستگاهمبهم است. برای نمونه وظیفه این سازمان برای ثبت اطالعات معمول 

ان که باید این سازمحالیدرشود. می این متن، بالتکلیف رهادر ظام اداری کشور، های نسامانه

های تگاهرا حداقل به میزان سایر دس و مالی استخدامی شفافیت اطالعات از منظر اداری،

، برای ایرسانههای هرچند سازمان ؛در دسترس قرار دهد دولتیهای مؤسسهاجرایی و 

 کنند.می میزان بیشتری از شفافیت را لحاظ معموالً خود، حفاظت از اعتماد عمومی به

های صدا و مشی کلی و اصول برنامه، تفاوت خاصی با قانون خط(5)و  (4)مواد  .3

انون قبلی ویژه آنکه معایب ق. بهکندنمیو آورده جدیدی را مقرر  ندارد 1361سیما مصوب 

ودن بمتن، ضمانت اجرای قانون، کلی کننده مانند نداشتن سازوکار اجرایی پشتیبانی

برخی  جنس نبودن بندها از منظر سیاستگذاری )برخی سیاست، برخی راهبرد،عبارات، هم

روزرسانی و... بینی نکردن سازوکارهایی پویا در قانون برای به، پیش(… اداره سازمان و

 جملگی به آن وارد است.

رادیویی و تلویزیونی و توجه نکردن  ، عالوه بر تعریف نشدن فعالیت(6)در ماده  .4

ویژه در هبه دستور رهبر انقالب درباره صوت و تصویر فراگیر مجازی، حدود انحصارات ب

کنش واقع مشخص نیست برهمدرشود. درستی مشخص نمیبهها نسبت سایر دستگاه

 ارتباطات فرهنگ و ارشاد اسالمی وهای خانهویژه دولت )خاصه وزارتنیروهای این حوزه، به

ویژه آنکه در هاهد بود. ب( درخصوص انحصارات صدا و سیما چگونه خوو فناوری اطالعات

در حال  و کاربرمحور در کشور نمایشی برخط ناشرمحورهای سامانه انواع حال حاضر

شود. ها و خود آنها به روشنی مشخص نمیاما تکلیف قانونی دستگاه ،فعالیت هستند
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اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه اوالً  یاستگذاریسواقع تعیین نقش نهادها برای در

گذاری این نهادها بسیار متفاوت است. مثل استانداردها و نحوه اعمال آنها در مقررات

در گذشته یا  تفاوت استانداردهای تولید و پخش سریال در تلویزیون و سینمای خانگی

. ثانیاً گردش مالی این حوزه و رسیدن حق حال حاضربرخط ناشرمحور در های سامانه

دهد. ثالثاً های سیاستی را افزایش میپخش به یک نهاد، میزان قدرت آن نهاد در رقابت

تواند ، آن نهاد مینفعذی ای به یک نهادگذاری حوزهبا سپردن کامل و انحصاری مقررات

تعیین کند. پس در اینجا  نفعانذی در نسبت با سایر عمالً مناسبات فعالیت این حوزه را

در عین عمل به دستور مقام معظم رهبری درخصوص صوت  باید سازوکارهایی اندیشید تا

ها نیز بتوانند سایر دستگاه و تصویر فراگیر و اختیاراتی که به سازمان داده شده است،

ای است گونهخصوص اینکه متن طرح بهبه وظایف تخصصی و ذاتی خود را انجام دهند.

و باید حدود اختیارات و شرح  گذاری و اجرا به یک نهاد واگذار شده استکه عمالً مقررات

ویژه هتا از مشکالت احتمالی پس از اجرای قانون، بشود روشنی طرح بهوظایف این نهاد، 

تغییرات . همچنین این طرح توجهی به در زمینه پاسخگویی و شفافیت جلوگیری شود

عهده وزارت که زیرساخت اینترنت برحالیدره و برای نمون حتی بازار فعلی نداردفناوری و 

ای گسترده بین صدا و سیما و دولت در این مناقشهارتباطات و فناوری اطالعات است و 

 جایبهکند و ین تکلیف نمیبه صورتی روشن این مناقشه را تعیحوزه شکل گرفته است، 

که چندان محل  پردازدمی ایمحلی و ناحیههای ابلی، شبکهخش کایجاد ماهواره، پ آن، به

 مناقشه نیست و از حیث اقتضا خارج شده است.

 به شورای نظارت با توجه به دادن اختیارات گسترده تصویبی طرح (12)در ماده  .5

 نوعی به عمالًرا  سازمان رئیسشورای نظارت را به سطح سرپرستی ارتقا داده و  عمالً
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 شورای به تصویبی اختیارات اعطای 1.استمعرفی کرده  نظارت شورای مصوبات مجری

 نظارت شورای البته .است سازمان اداره امور در دخالت مصداق و نظارت امر مغایر نظارت

 در مستقیم دخالت هرگونه اما باشد داشته خاص و عام نظارت بتواند باید ید بسط با

 تداخل موجب هابرنامه پخش و تولید تعلیق یا توقف یا هانامهآیین و اسناد تصویب

 . شودمی مدیریتی

واقع شورای دهد درمی نشان (23)و  (22)، (12)مرور مواد گونه که ذکر شد، همان

منهای اختیار عزل و نصب رئیس  60نظارت در این طرح جایگاه شورای سرپرستی دهه 

)حذف شورای  تغییر قانون اساسی تجربه مذکور، درنامناسب سازمان را دارد. نتیجه 

 سرپرستی متشکل از نمایندگان سه قوه و سپردن انتخاب رئیس سازمان توسط رهبری(

 خود را نشان داد و تکرار آن نتایج، با بازگشت به آن روش، بسیار محتمل است. چه آنکه

ی شورارد، شود زیرا در زمانی که این شورا قدرت عزل رئیس را نداتواند اوضاع بدتر هم می

زمان هم قدرت کند و هممی امور اجرایی سازمان را با غیرقانونی کردن، قفل صرفاً نظارت

که نوع مطالبات از سازمان آنجاییازهمچنین  اجرایی برای حل مسئله سازمان را ندارد.

است که فرد به  جناحی( )با زمینه بعضاً ایمطالبه قوه هم در شورای نظارت، غالباً

طرفی سازمان به چالش بیهم استقالل و هم  ی آن در شورا حاضر است، عمالًنمایندگ

شود. این نکته به لحاظ کارشناسی قابل توجه است که این پیشنهاد نسبت به می کشیده

کمیسیون فرهنگی  گزارش امنای هیئت و ششم مجلس طرح سیاستگذاری عالی شورای

عالوه بر  در طرح مجلس ششم،زیرا ، شودمی گرد محسوبدر مجلس گذشته، نوعی عقب

                                                 
 سینمايي شهرك سیسأت از وسیعي بسیار اختیارات و فیوظا (9) تا (7) مواد دراست که  یدر حال نیا -1

 در دیشا و است گرفته نظر در خود وظايف انجام جهت در آن سیرئ و سازمان براي را كارآمد نیروي تربیت تا
 افتد. خالف نظر طراحان اتفاق می اما عمالً  است، بوده سیرئ گاهیجا تیتقو یبرا یتالش طراحان نگاه
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عضو آن قوه  ای را که الزاماًخبرههرکدام سه نفر قوای مقننه و قضائیه  رئیس سازمان،

و در گزارش کمیسیون فرهنگی، در کنار رئیس سازمان، چهار  کردندمی نبودند انتخاب

هیئت با تقویت ترکیب حاکمیتی  گیرند؛ درنتیجهمنصوب رهبری در هیئت امنا قرار می

، امری که در این طرح نادیده دشمی طرفی سازمان بیشتر محافظتیاز استقالل و ب امنا

 .گرفته شده است

به  ،وسیله شورای نظارتهگی به شکایات برسیدطرح،  این (24)و  (17)در مواد  .6

تبصره به قانون قانون الحاق یک ماده و دو »مصوبه مجلس ششم با نام  تکرار نوعی

است که در سال « 1362اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مصوب 

رسیده است. سازوکاری ناکارآمد که در  نظام مصلحت تشخیص ، به تصویب مجمع1388

که ایجاد امکان حالیدر 1بالاستفاده مانده است طول این همه سال از تصویب، تقریباً

یات عالوه بر ممانعت از تضییع حقوق مخاطبان، اعتماد را هم به نظام رسیدگی به این شکا

صدا و سیما در مظان  این در حالی است که مرتباً دهد.می و خود صدا و سیما افزایش

کسی از  عمالً مختلف است اماهای طرفه به افراد و گروهیکصورت بهوارد کردن اتهام 

نظر کسانی که بهاین سازوکار حتی  زیراکند، نمیشیوه طراحی شده در این مواد، استفاده 

 است.  و نیازمند قدرت زیاد شاکی پیچیده، با آن آشنا هستند، ناکارآمد، طوالنی

 منابع کردهزینه نحوه استقالل مالی صدا و سیما،تأمین طرح، برای  این (25)ماده  در .7

کند می جای آن پیشنهادبهو  کرده مستثنی عمومی محاسبات قانون شمول از را سازمان در

قانون از رعایت قانون موجب به نحوه هزینه کردن اعتباراتی که»صدا و سیما مشمول قانون که 

                                                 
ای محمود و برای پاسخ به ادعاهای هسته 1388رسد این سازوکار، تنها یکبار در سال نظر می. به1

 وسیله حسن روحانی استفاده شده باشد.آباد، بهنژاد درباره مذاکرات سعداحمدی
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شود. فارغ  1364مصوب « محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند

 با هادستگاه فقتنامهموا این قانون، مبادله «الف»قانونی این پیشنهاد، مطابق بند های اشکالاز 

 الزامی هاپروژه و هافعالیت ،هاطرح ،هااز برنامه هریک مورد در بودجه و برنامه )سازمان( وزارت

 .باشندمی مذکور هایموافقتنامه در مندرج موارد به رعایت مکلف اجرایی هایدستگاه و است

سازمان برنامه و بودجه به توافق امور هم با ترین مطابق این بند، صدا و سیما باید برای جزئی

باره ایندر ای و شیوه اداره درست سازمان صدا و سیما است.برسد و این مخل استقالل رسانه

کند، استمرار شمول قانون محاسبات عمومی برای صدا و سیما از می تر جلوهمطلوبآنچه 

ا در تخصیص بودجه ای است امبودجهکردها و چگونگی مصرف موارد هزینهحیث رسیدگی به 

ای وارد نشود. خدشهرسمی آن های ای و فعالیترسانهای عمل شود که بر استقالل گونهبه

درصدی بودجه تصویبی مقرر در قوانین بودجه  100رسد ایجاد الزام به تخصیص می نظربه

ار اجرایی با سازمان برنامه و بودجه در کنهای سنواتی، بدون طی تشریفات مرسوم دستگاه

تواند می درآمدی برای صدا و سیماهای بینی ضمانت اجرا برای تحقق این مهم و محلپیش

 باشد.ثری ؤکار مراه

د نیز خواداره دیگری در های با مسئلهسازمان از موارد ذکر شده در طرح غیربه .8

اما این طرح  درو است که قانون باید نسبت به آنها نیز تعیین تکلیف الزم را انجام دههروب

های نویسود که مجلس یازدهم، از ظرفیت پیشانتظار آن ب ساکت است.در مورد آن 

ی که به ردبرخی از این موا داد.می کرد و طرحی جامع و مانع ارائهمی برداریپیشین بهره

 عبارتند از: آنها پرداخته نشده است،

 ،اختارسوظایف قانونی بخشی از و نامشخص بودن شرح  ساختار اداره سازمان ضعف در .1
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 سایر با محوله امور و هامأموریت تداخل و سازمان انحصارات قلمرو بودن نامشخص .2

 ،فرابخشی قانونی مراجع و هادستگاه ها،سازمان

 صوت) مجازی فضای در آن گریتنظیم و خصوصی بخش فعالیت قواعد و شیوه .3

 رادیوییهای ایستگاه ای،ماهوارههای شبکه) برودکست حوزه و در (مجازی فراگیر تصویر و

 ،ایران در...( و تلویزیونی و

 ،اداری و اجرایی(به لحاظ ) سازمانبزرگی ساختار و پرهزینه بودن  .4

 ،مشیخط اجرای ضمانت فقدان و نبودن روزبه .5

 ،مالیات و عوارض پرداختو  های اقتصادی سازمانابهام در وضعیت فعالیت .6

 ،منابع مالی نامطمئن سازمان .7

 ،انگاری خاص و حمایت از حقوق مخاطبانجرم .8

 ،شکایت غیرقضاییفرایند سخت بودن  .9

 ،مراتب مسئولیت حقوقیسلسلهنامشخص بودن  .10

یدات حمایت از حقوق مالی صدا و سیما، هنرمندان و بخش خصوصی ناشی از تول .11

  .ای آنرسانه
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 گیرینتیجهبندی و جمع

بعدی های در این گزارش کلیات طرح مورد تحلیل قرار گرفت و ورود به جزئیات به بررسی

ناکارآمدی و  به توجه باموکول شد. نتیجه کارشناسی در مورد کلیت طرح این است که 

روی سازمان و طرح نسبت به حل مسائل و مشکالت پیشمؤثر  جانبه ومواجهه همه

تواند نمیاین طرح کلیات جمله قانون اساسی ازبرخی قوانین باالدستی با آن ی هامغایرت

حل اساسی و دلیل تعدد مشکالت راهقرار گیرد و اصالحات جزئی آن نیز بهتأیید  مورد

بخشی به شورای قدرتحتی ایده اصلی این طرح یعنی مثال عنوان به کارآمد نیست.

با  از منظر کارشناسی این ایده باشد.می دارای اشکاالت کارشناسی و حقوقی نظارت،

در امور  به چالش کشیده شدن استقالل این رسانه و امکان اختالل مخاطرات ناشی از

علت دادن اختیارات گسترده بهبا مهیاسازی بستر دخالت در مسائل اجرایی،  جاری

اساس نظریه براز منظر قانونی هم همچنین  .درگیر استتصویبی به شورای نظارت 

مصوبه مجلس ششم،  نظر این شورا دربارهو  (175)تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 

 این ایده با اشکال قانون اساسی مواجه است.

مربوط به های موضوعاین طرح درباره بسیاری از مسائل جدی و پربحث همچنین 

مواردی  ترین آنهامکه مه است و دارای ابهام اداره و نظارت سازمان صدا و سیما ساکت

به روز  مشکالت در ساختار اداره سازمان از نظر سیاستی و نظارت،رها ماندن همچون 

گری آن شیوه و قواعد فعالیت بخش خصوصی و تنظیم نبودن در نسبت تحوالت مرتبط با

 نکردنبینی پیش ،در مسئله صوت و تصویر فراگیر خصوصاً در فضای مجازی و برودکست

ای سازمان، نپرداختن رسانهناتوانی در حفاظت از استقالل مشی، ضمانت اجرا برای خط
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به حقوق مخاطبان، صدا و سیما و هنرمندان در تعامل با یکدیگر و ساختار بزرگ و 

 ناکارآمدی صورت فعلی، عمالً بهنتیجه تصویب این طرح بهدرگران سازمان است. اداره

 خواهد شد.منجر  سیما و صدا سازمان در اداره شپیازبیشاخالل  و قانونی

، کندچنانچه به هر دلیلی کمیسیون محترم فرهنگی تصمیم به تصویب کلیات طرح 

نامه داخلی مجلس یینآ (142)کمیسیون از ماده  مرکز این است کهاین پیشنهاد اصلی 

 توسط این مرکزجانبه بررسی همهو دقیق مسائل صدا و سیما استفاده کرده تا با استقراء 

 . شودتری به کمیسیون ارائه کاملنویس و پیش شدهح فعلی اصالح کلی طر

 



 

 

 

 

 17544مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

 یجمهور یمایاداره صدا و س طرح» درباره: یظهارنظر کارشناساعنوان گزارش: 

 «رانیا یاسالم
 

 

 و فضای مجازی( )گروه رسانه یفرهنگمطالعات : معاونتنام 

 امین طیب طاهر :تهیه و تدوین

 )دفتر حقوقی(  محمد جواهری تهرانی همکار:

 زاده،عبدالحسینمحمد  ،مهدی ادیبان ،سیدعلی محسنیان :گاناظهارنظرکنند

 فردحسن کریمی

 حسینامین زاده فرد،ستاریمسعود فیاضی، صادق  ناظران علمی:

 ـــــویراستار تخصصی: 

 ـــــ ویراستار ادبی:
 

 

  های کلیدی:واژه

 رسانه. 1

 صدا و سیما. 2

 های خدمت عمومیرسانه. 3

 مسائل اداره و نظارت. 4
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