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 چکیده

عصر حاضر، عصر حاکمیت رو به تزاید رسانه ها بر افکار عمومی و سرنوشت جوامع است. دنیای شگفت انگیز ارتباطات، به ویژه در 

های پیررف ه و دهه های اخیر، کلیه مناسببات بربری را دگرگوس ساخ ه و دس رسی انناس به ابزارهای نویا ارتباطی و اطاعاتی اط طریف فناوری  

های کاس دولت ها در ایا طمینه، تعریف جدیدی اط قدرت و مواطنه آس در دنیای کنونی ارائه داده اسبببت. در ایا میاس دان  سبببرمایه گیاری 

حقوق در تاش است که ضما شناسایی عرصه های نوینی که نیاطمند تنظیم روابط است، قواعد مربوط به هر حوطه را بیاس نموده و در فرآیندی 

و بررسببی حلقه های باطخوردی، مناسببی تریا،کارآمدتریا و اشربر  تریا قواعد را تعییا کند. در میاس انبوه رسببانه   اط کن  ها و واکن  ها

های جمعی، امروطه دو رسببانه رادیو و تلویزیوس عاوه بر اهمیت فوق العاده، اط جمله موبوت تریا رسببانه ها نیز مونببوت می شببوند. ایا امر   

ی گیرد که بدانیم در ایراس دولت به عنواس تنها م ولی ساخت و پر  برنامه های رادیویی و تلویزیونی شناخ ه طمانی حالت جدی تری به خود م

 می شود. بنابرایا بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیما که جنبه انوصاری دارد، توجه خاص و ویژه ای را می طلبد. 
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 )نویننده منئول(اس ادیار دانرکده حقوق دانرگاه شهید بهر ی. ٭

 دانرجوی دوره دک ری حقوق عمومی. ٭٭



 مقدمه

عصبر حاضبر، عصبر حاکمیت رو به تزاید رسبانه ها بر افکار عمومی و سرنوشت جوامع است. دنیای شگفت انگیز      

رتباطی و اارتباطات، به ویژه در دهه های اخیر،کلیه مناسبات برری را دگرگوس ساخ ه و دس رسی انناس به ابزارهای نویا 

اطاعاتی اط طریف فناوری های پیرببرف ه و سببرمایه گیاری های کاس دولت ها در ایا طمینه،تعریف جدیدی اط قدرت و  

. انقات ارتباطات به عنواس پیامدی بی بدیل اط فناوری الک رونیکی در عصببر 2مواطنه آس در دنیای کنونی ارائه داده اسببت

رض خود قرار داده است که گاه ش ات طای  و نوطای  منائل در ایا عرصه، اط حاضبر، عرصبه رسبانه ای را نناس در مع   

ش ات پی  بینی ها هم پیری می گیرد. لیا رسانه ها که روطی کم شمار، نه ننداس گوناگوس و بر مومل هایی ساده،کاری 

 بر شببانه های لول ارتباطاتنه بی  اط وقایع نوینببی و وقایع گویی را در طمره فعالیت های خوی  داشبب ند، امروط نناس  

ماهواره ای اینب اده اند که خود به موضوعی برای کاویدس و پژوه  مبدل گر ه اند. اط سوی دیگر ایا حکایت که دوره  

های جدید، منبائل جدید با خود دارند، ضبرورت شبناخت عرصه رسانه ای، قابلیت ها،کاس ی ها و تعامات آس با عرصه    

گریز مبدل می سباطد. در ایا میاس، دان  حقوق در تاش اسبت که ضما شناسایی عرصه های   های دیگر را به نیاطی بی 

نوینی کبه نیباطمنبد تنظیم روابط اسبببت، قواعد مربوط به هرحوطه را بیاس نموده و در فرآیندی اط کن  ها و واکن  ها و    

. هم ننیا، موققاس بر ایا 1ییا نمایدبررسی حلقه های باطخوردی، مناسی تریا،کارآمدتریا و اشربر  تریا قواعد را تع

عقیده هنب ند که برای حل مناقربات، تمرکز بر رسبانه ها یا راه من قی مونوت می شود و فراتر اط آس، رسانه ها اولیا    

راه حلی هنب ند که عموم و رهبراس سبیاسبی جهت درس منبائل و مناقرات در داخل و خار  اط کرور به آس رجو  می     

بوه رسبببانه های جمعی، امروط دو رسبببانه رادیو و تلویزیوس عاوه بر اهمیت فوق العاده، اط جمله موبوت . در میاس ان4کنند

در برخی اط کرورها به  تریا رسبانه ها نیز مونوت می شوند. ایا امر طمانی حالت جدی تری به خود می گیرد که بدانیم 

 ای رادیویی و تلویزیونی شناخ ه می شود.  مانند ایراس، دولت به عنواس تنها م ولی ساخت و پر  برنامه ه

اط آس جا که تأسببیف فرسبب نده و پر  برنامه های رادیویی و تلویزیونی در ایراس جنبه انوصبباری دارد لیا بررسببی  

حقوق حاکم بر ایا سببباطماس توجه خاص و ویژه ای را می طلبد. هدز اط ارایه ایا نوشببب ار، بررسبببی جنبه های مر لف  

دا و سببیمای جمهوری اسببامی ایراس به ویژه بیاس نق ه ضببعف ها و خاح های حقوقی در ارتباط با   حقوقی حاکم بر صبب

 ساطماس میکور و نیز بیاس راه حل هایی جهت تأمیا کمبودها و رفع نق ه ضعف های اشاره شده می باشد. 
 

 رسانه های عمومی و انواع سازمان های رسانه ای رادیو و تلویزیونی – 1

بیر رسببانه های جمعی یا عمومی و به تع"با تعریف رسببانه های عمومی می توانیم ایا گونه بیاس کنیم که :  در ارتباط 

می باشد و منظور  «Media»است که جمع آس« Medium»اص اح فارسی شده واژه التیا ، دیگر وسایل ارتباط جمعی

 . 5"آمده اندد وجوه ب و اط تمدس های جدید اط آس دسببب ه ای اط وسبببایل هنببب ند که مورد توجه تعداد کایری می باشبببند

ضرورت وجود یا رسانه رادیویی و تلویزیونی در حال رشد و م رقی برای توسعه مردم ساالری و نیز توسعه یا جامعه 
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 1آگاه جهت ایا که در رأس جوامع آگاه جهاس قرار گیرد، به طور گن رده ای مورد پییرش واقع شده است.

ه در ارطیابی عملکرد وسبایل ارتباط جمعی مورد اسب ناد قرار می گیرد اس قال و عدم اس قال   یکی اط معیارهایی ک 

آس ها اسبت. منظور اط اسب قال رسبانه ای عدم سباننور ساخ اری یا مو وایی فعالیت های رسانه ای است. بدیا معنی که     

جامعه را به  "اسبب وارت هال". 7م أشر نرببوند نهادهای رسببانه ای در نظارت بر فعالیت های رسببانه ای اط فرببارهای بیرونی 

ا هویت برری در جامعه نق  پید صبورت مدار بنب ه ای تعریف می کندکه رسانه های جمعی به عنواس شاهراه در فرآیند  

 . 3می کنند

 اصوالً نو  اداره و وضعیت حقوقی و ماهیت رسانه های رادیو و تلویزیونی در جهاس بر سه نو  است:  

: که کل درآمد و اع بارات آس ها را دولت و حکومت پرداخت می کند و کاماً  3گروه اول : سببباطماس های دول ی 

 در راس ای منویات دولت و خط مری تعییا شده اط سوی دولت، گام بر می دارند.

ط طریف حف : که عاوه بر دریافت کما های مالی اط سبببوی دولت، ا 11گروه دوم : سببباطماس های عمومی یا ملی 

اشبب راس مردمی و نیز پرداخت های عمومی، هزینه های خود را تأمیا می کنند و دولت صببرفاً بر آس ها نظارت می کند.  

بنبیاری اط کرورهای جهاس به اس انای نند مورد خاص، یا بودجه عمومی و ملی را صرز پر  رادیویی و تلویزیونی  

 11می کنند.

: که ضما تبعیت اط مقررات عمومی، رأساً در  12تلویزیوس خصبوصبی و تجاری   –گروه سبوم : سباطماس های رادیو    

برابر عملکرد خود منببئول هنبب ند و هزینه های آس ها صببرفاً اط مول درآمدهای اخ صبباصببی ) اشبب راس کابلی و کارتی، 

وانیا انی و قآگهی های باطرگانی و فروش موصبوالت ( تأمیا می شببود و وضببعیت حقوقی آس ها نیز تابع مقررات باطرگ 

تجاری اسبت. حقوق صبویح حاکم بر رادیو و تلویزیوس در حقیقت مجموعه قوانینی اسبت که شرایط تنظیم پر  برنامه    

 11ها م ابف با اصل آطادی بیاس و سرمایه گیاری آطاد را تصریح می کند.

را  جمهوری اسامی ایراسحال با توجه به تقنبیم بندی ذکر شبده می تواس به راح ی عنواس نمود که صبدا و سیمای     

باید جزحگروه اول یعنی سباطماس های دول ی مونوت کرد، نرا که کلیه ویژگی های گروه اول را دارا می باشد. بنابرایا  

صبدا و سبیمای جمهوری اسامی ایراس، بنا بر نص صریح قانوس، یا ساطماس کاماً دول ی مونوت می شود و بودجه آس   

 ور همه ساله لواظ می گردد.نیز در قانوس بودجه کل کر
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صبدا و سیمای جمهوری اسامی ایراس ساطمانی است که قوانیا م عددی بر آس حاکم می باشد. بدوس تردید بررسی  

ی گیرد. مهم تریا قوانیا و تمبام مفباد ایا قوانیا در ایا مر صبببر نمی گنجد اما اهم آس ها مورد بررسبببی و توجه قرار م   

 مقررات حاکم بر صدا و سیما عبارت هن ند اط: 

 قانوس اساسی جمهوری اسامی ایراس .1

 مجلف شورای اسامی 1112اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایراس مصوت  .2

 شورای اسامی مجلف 1111قانوس خط مری کلی و اصول برنامه های ساطماس مصوت  .1

   اساسی در بر  نظارت قانوس 175نظام در خصوص نووه اجرای اصل  مجمع ترریص مصلوت .4

نظر مرمول قانونی در حکم شرکت  قانوس مواسببات عمومی کربور، صدا و سیما اط   113در ضبما بر اسباس ماده    

وسیمای جمهوری اسامی  صبدا و سیمای جمهوری اسامی ایراس با رعایت قانوس اداره صدا " .گردددول ی مونبوت می 

قبانوس در حکم شبببرکت دول ی مونبببوت    مجلف شبببورای اسبببامی اط نظر مربببمول ایا  3/11/1153اس مصبببوت ایر

  14."گرددمی

 

 الف: صدا و سیما در قانون اساسی

در  "قانوس اسباسبی جمهوری اسبامی ایراس به ساطماس صدا و سیما اخ صاص یاف ه است. بر ایا اساس :     175اصبل   

صببدا و سببیمای جمهوری اسببامی ایراس، آطادی بیاس و نرببر افکار با رعایت مواطیا اسببامی و مصببالح کرببور باید تأمیا 

ایراس با مقام رهبری اسببت و شببورایی مرکی اط گردد. نصببی و عزل رییف سبباطماس صببدا و سببیمای جمهوری اسببامی  

نمایندگاس رییف جمهور و رییف قوه قضباییه و مجلف شورای اسامی ) هر کدام دو نفر ( نظارت بر ایا ساطماس خواهند  

 ."داشت. خط مری و ترتیی اداره ساطماس و نظارت بر آس را قانوس معیا می کند

ی جمهوری اسببامی ایراس مبیا نهادهای فرهنگی، اج ماعی، سببیاسببی و قانوس اسبباسبب ":  برابر مقدمه قانوس اسبباسببی 

به  .".می باشد.. اق صبادی جامعه ایراس بر اسباس اصبول و ضبوابط اسبامی اسبت که انعکاس خواسبت قلبی ملت اسامی       

ل مل ارتباط جمعی )رادیو و تلویزیوس( باینببب ی در جهت روند تکایوسبببا "موجبی بر  دیگری اط مقبدمبه ایا قانوس،    

انقات اسببامی در خدمت اشبباعه فرهنگ اسببامی قرار گیرد و در ایا طمینه اط برخورد سببالم اندیرببه های م فاوت بهره  

اصل سوم آس قانوس،  2و 1وفف بند های  ."پرهیز کندی جداً های ترریبی و ضد اسام جوید و اط اشباعه و تروی  خصبلت  

ا کلیه و مبارطه ب ال اخاقی بر اساس ایماس و تقویاعد برای رشد فضا...ایجاد مویط من" : دولت موظف اسبت برای نیل به 

مظاهر فنباد و تباهی....و باال بردس س ح آگاهی های عمومی در همه طمینه ها با اس فاده صویح اط م بوعات و رسانه های  

جا که  اط آس " ،س مزبورننیا، برابر اصبببل دهم قانو ، همه امکانات خود را به کار گیرد. هم"ل دیگر...یگروهی و وسبببا

اسبت، همه قوانیا و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آساس کردس   خانواده، واحد بنیادی جامعه اسبامی 

ه بر . عاو"اسبامی باشبد   تربکیل خانواده، پاسبداری اط قداسبت آس و اسب واری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخاق    

 قانوس اساسی به صدا و سیما اخ صاص دارد. به موجی اصل یکصد و هف اد و پنجم ایا قانوسمراتی فوق، فصبل دواطدهم  

میا أآطادی بیاس و نرر افکار با رعایت مواطیا اسامی و مصالح کرور باید ت در صدا و سیمای جمهوری اسامی ایراس ": 
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ی مرکی اط نمایندگاس یاسبت و شببورا  یف صبدا و سبیمای جمهوری اسبامی ایراس با مقام رهبری   یگردد. نصبی و عزل ر 

یه و مجلف شبورای اسبامی)هر کدام دو نفر( نظارت بر ایا ساطماس را بر عهده خواهند   ییف قوه قضبا ییف جمهور و ریر

. قبل اط باطنگری قانوس اسبباسی در سال "داشبت. خط مربی و ترتیی اداره سباطماس و نظارت بر آس را قانوس معیا می کند   

 (، آطادی ان رببارات و تبلیتات رادیو و تلویزیوس در رسببانه های گروهی ) " : بدیا ترتیی بوده اسببت اصببل مزبور ،1113

ی(، مقننه و ییه) شورای عالی قضایمیا شبود. ایا رسانه ها طیر نظر مر رس قوای سه گانه قضا أطبف مواطیا اسبامی باید ت 

یا ترتیی، اهمیت صببدا و سببیما و نق  تبلیتاتی تعییا  بد. 15"ترتیی آس را قانوس معیا می کند ،مجریه اداره خواهد شببد

 "آس، ایا سباطماس را به صبورت یا نهاد سیاسی موشر درآورده است. پف اط تووالت طماس جنگ عراق با ایراس،    هکنند

طنگری ، در دس ور کار شورای با"سه گانه در آس نظارت داش ه باشند تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای

ا ساطماس را یف اییگردید. خ وط اصلی و اخ یارات ر حقانوس اسباسی قرار گرفت و اصل مزبور به ترتیی یاد شده، اصا 

باید در اسباسنامه آس و قوانیا مرتبط داننت. مهم تریا وظایف و اخ یارات مزبور با توجه به موضو  نوش ار حاضر را باید  

لف و تقدیم آس به مج "ساطماس و اصول برنامه ها ط مری کلی و اساسنامهتهیه و تنظیم و اصباح خ  "در منبئولیت وی در 

و نیز نظارت منبب قیم و فعال بر کلیه برنامه ها اط جهت ان باق با خط مرببی مصببوت و  11ماده  1شببورای اسببامی وفف بند 

اصاحی هم در  175یف سباطماس طبف اصبل   یآس داننبت. ر  11ماده  1برابر بند  سباطماس و عملکرد  ینظارت بر امور جار

مقابل رهبری و هم ننببت به شورای نظارت قوای سه گانه دارای منئولیت بوده و اط ایا حی،، نظارت مضاعف بر وی و  

 .11ساطماس مفروض است

 

 ب: بررسی اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

اداره ساطماس و بررسی ویژگی های حقوقی بدوس تردید اسباسبنامه صبدا و سبیما، مهم تریا سبند در ارتباط با نووه      

 صدا و سیما می باشد. ایا اساسنامه با عبارت طیر آلاط می گردد:

در اجرای اصبل یکصبد و هف اد و پنجم قانوس اسباسبی جمهوری اسبامی ایراس و سبایر اصول قانوس اساسی که به       "

اداره صبدا و سیمای جمهوری اسامی ایراس مصوت   ننیا قانوس اشباره دارد و هم  رادیو و تلویزیوس(های گروهی )رسبانه 

اساسنامه ساطماس صدا و سیمای جمهوری اسامی ، هرب م دی ماه یا هزار و سبیصد و پنجاه و نه مجلف شورای اسامی  

 ."... شودنامیده می "ساطماس" اًایراس که در ایا اساسنامه اخ صار

 ه است، بر ایا اساس، ماده یا اساسنامه عنواس می کند که : فصبل اول ایا اسباسبنامه به بیاس کلیات اخ صباص یاف     

سباطمانی اسبت من قل و طیر نظر مر رس قوای    ،سباطماس به موجی قانوس اداره صبدا و سبیمای جمهوری اسبامی ایراس    "

 شودیم طبف قانوس اداره صدا و سیمای جمهوری اسامی، قانوس خط مری و مفاد ایا اساسنامه ادارهگانه کربور که بر سبه 

". 

در توضیح ایا ماده باین ی به نکاتی نند اشاره نمود، اط آس جمله می تواس گفت که در من قل بودس ساطماس مولی  

ماده اول اسباسبنامه صبدا و سبیمای جمهوری اسبامی ایراس اشباره می کند که صدا و سیما       اط تردید وجود دارد، نرا که 

منب قل بودس سباطماس، ایا گونه بیاس می کند که ایا سباطماس طیر نظر قوای سه    سباطمانی منب قل اسبت، اما به دنبال اعام    
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قانوس اسباسبی عنواس می کند که سباطماس صدا و سیما طیر نظارت شورایی مرکی اط     175گانه می باشبد، هم ننیا اصبل   

اً یا سبباطماس کام نمایندگاس سببه قوه اسببت بنابر ایا سبباطمانی که طیر نظارت سببه ارگاس مهم کرببور باشببد، نمی تواند  

منب قلی باشبد. هم ننیا، یکی اط ویژگی های ساطماس ها وابن گی به ساطماس های دیگر جهت بقای خوی  می باشد. در   

ایا جا هم بر اسباس گف ه ماده یا اسباسبنامه سباطماس، صبدا و سبیما ساطمانی است که طیر نظارت قوای سه گانه کرور       

به نظارت قوای سه گانه نیاط دارد . الب ه برخی اط صاحی نظراس بر ایا عقیده اسبت، پف جهت بقای خوی ، ساطماس فوق  

 هن ند که منظور اط من قل بودس ساطماس، همانا اس قال شورای نظارت بر صدا و سیما می باشد. 

یت لدر کرببور ما، شببورای نظارت بر صببدا و سببیما، طبف قوانیا و مقررات موجود، مهم تریا نهاد تنظیم کننده فعا" 

قانوس  44های سباطماس صدا و سیما است هرنند که در عمل اط اخ یارات قانونی خود کم ر اس فاده کرده است. طبف اصل  

اسبباسببی، مالکیت صببدا و سببیما، عمومی اعام شببده و شببورای نگهباس نیز در تفنببیر اصببل میکور، مبادرت هر شببرص   

 گاه های رادیویی یا تلویزیونی را متایر قانوس اساسی اعام خصبوصبی یا عمومی لیر اط سباطماس صدا و سیما به ایجاد این   

کرده است. بنابرایا، ساطماس صدا و سیما یا رسانه دول ی مونوت می شود و اط نظر ساخ اری به دولت وابن ه است. اط 

أمیا ایا رای تایا رو، اط میاس عناصبر اسب قال، عدم وابنب گی آس به طیف یا برری اط دولت اط اهمیت برخوردار است. ب   

قانوس اسباسبی پی  بینی شده است. اصل میکور، نظارت بر ساطماس صدا و سیما را به عهده شورایی    175اسب قال، اصبل   

 .17"مرکی اط نمایندگاس سه قوه قرار داده است تا مانع اط وابن گی ساطماس میکور شود

ور های رادیویی و تلویزیونی در هر نق ه کربرنامهتأسیف فرس نده و پر  "هفت اساسنامه بدیا شرح است : ماده  

ایی کنند هبرداری اط ننیا رسانهحقوقی اقدام به تأسیف یا بهرهدر انوصبار ایا سباطماس بوده و ننان ه اشبراص حقیقی یا   

 ."اط ادامه کار آناس جلوگیری به عمل آمده و توت تعقیی قانونی قرار خواهند گرفت

به جرأت می تواس گفت که ماده هفت اساسنامه، جنجال برانگیزتریا موردی است که ان قادهای فراوانی را به دنبال  

داشب ه است. با نگاهی گیرا به حقوق رسانه ها در اللی کرورهای پیررو، می تواس ن یجه گرفت که ذکر ننیا ماده ای با  

  فرهنگ در جامعه است، م ابقت نمی کند. هر نند که هیچ یا اط اسباسنامه یا ساطماس رسانه ای که به گونه ای مرو 

مفاد قوانیا حاکم بر صبدا و سبیما، تأسیف رادیو و تلویزیوس خصوصی را نه تنها پی  بینی نمی کند بلکه موکوم هم می   

اطمند وقی نیکند و موسبنبیا ایا نو  شبکه ها را مرمول مجاطات می داند اما، تأسیف رسانه خصوصی آس هم اط جنبه حق  

اط جمله بر   رادیو و تلویزیوس به عنواس یا رسبانه بزر  و فراگیر با سرمایه گیاری کاس دول ی  تولیلی ویژه اسبت . 

مرارکت بر  خصوصی در  ماست. لزو دارای اهمیت فراوانی ،های مهمی اسبت که رقاب ی شدس وخرو  آس اط انوصار 

قانوس اسبباسببی در حال  44را در حالی که اصببل  ایا موضببو  ،در جامعه رسببانه رادیو و تلویزیوس و گنبب رش آطادی بیاس

. با توجه به ایا که مرالفت های جدی اط سوی شورای نگهباس قرار می دهد اجرایی شبدس است، بی  اط پی  مورد توجه 

ای است هدر ارتباط با ایجاد رادیو و تلویزیوس خصبوصبی وجود دارد، شباید اگر مجلف شبورای اسبامی که بر روی سی     

قانوس اسباسبی کار می کند، روی موضو  راه انداطی شبکه خصوصی رادیو و تلویزیوس به طور خاص کار    44کلی اصبل  

کند و قانوس خاص رادیو و تلویزیوس خصوصی و شرایط و طمینه های آس را به صورت قانونی فراهم کند، ننان ه شورای 

 مصلوت نظام آس را به صورت مصوبه گیراند. نگهباس با آس مرالفت کند می تواس در مجمع ترریص
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در صورتی که بر   قانوس اساسی 175اسباس اصبل    ":  در ایا خصبوص یا اسب اد دانربگاه بر ایا عقیده اسبت    

 میا کندأاسببامی و مصببالح کرببور را ت  که مواطیا خصببوصببی، واحدهای صببداوسببیمایی راه انداطی کند منوط بر ایا 

یعنی بانکداری نیز  ،بانکداری داریم ما مرابه ننیا شرای ی را در بو،. باشبد  اند داشب ه متایرتی با قانوس اسباسبی نمی تو  

سیف بانا خصوصی نیز فراهم أکه امکاس ت هن یم خصوصی شاهد جزح بر  دول ی است اما با توجه به قانوس بانکداری

که باین ی نارنوت  اضما ای ،با سبرمایه اشبراص خصبوصبی تربکیل می شوند      شبده اسبت به طوری که ایا بانا ها  

در خصببوص راه انداطی شببکه خصبوصببی   . اسبامی و مصبوبات شبورای پول و اع بار را رعایت کنند    یمقررات بانکدار

 به نظر می رسببد در همیا نارنوبی که برای بانکداری خصببوصببی در نظر گرف ه شببده، واحدهای رادیو و تلویزیونی نیز

توسببط ایا واحدها مواطیا  که برنامه های تولیدی الب ه مرببروط بر ایاخصببوصببی در ایا طمینه می توانند فعال شببوند   

 .13"میا کنندأاسامی و مصالح کرور را ت

 دارد ایا اسبت که ضبرورت راه انداطی رادیو و تلویزیوس خصبوصی قابل ک ماس نینت و با    به هرحال آن ه اهمیت 

الس نیز ئوشده است و من تولیدی و خدماتی فراهم وضبعی ی که در کربور درباره رقاب ی شدس بر  های اق صادی اعم اط  

قانونی راه انداطی رادیو و تلویزیوس خصببوصببی را اط طریف  له آگاهی پیدا کرده اند، می تواس موانعأتا حدودی به ایا منبب

 .نهایت مجمع ترریص مصلوت نظام برطرز کرد مجلف، شورای نگهباس و در

 23را شببامل می شببود، به بیاس مقررات مر لف می پرداطد. ماده   11 و 23اما آخریا فصببل اسبباسببنامه که دو ماده   

اساسنامه، کلیه کارکناس ساطماس صدا و سیما را تا طمانی که مرتول خدمت و فعالیت در ساطماس میکور هن ند، اط هرگونه 

ه ارش ایا ماداعام کرده اسببت. به نظر می رسببد که نووه نگ فعالیت سببیاسببی، حزبی و صببنفی در داخل سبباطماس ممنو  

ابهاماتی را فراهم کرده اسبت. تأکید ایا ماده به ممنوعیت فعالیت های سیاسی در داخل ساطماس، ایا پرس  را م رح می  

کند که آیا کارکناس صبدا و سبیما در خار  اط سباطماس حف فعالیت های سیاسی و حزبی را دارند یا نه ن آس نه که امروط    

که کارکناس صدا و سیما در طول فعالیت خود نه در داخل و نه در خار  ساطماس، در عمل مرباهده می شبود ایا است   

حف فعالیت حزبی و سبیاسبی را ندارند و صبرز تأکید اسباسبنامه به واژه در داخل ساطماس، یکی اط ایرادات ایا اساسنامه      

ست اما منلم است که آس نه بوده اسبت که شاید هدز قانونگیار تأمیا آطادی های مررو  کارکناس صدا و سیما بوده ا 

که فعاً اجرا می گردد عدم فعالیت های ذکر شببده در داخل و خار  سبباطماس اسببت، نرا که صببدا و سببیما یا ارگاس   

 سیاسی مونوت می شود.

 

 قانون اساسی  171ج: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با اصل 

صبدا و سبیما را به قانوس عادی واگیار کرده است. بر ایا    قانوس اسباسبی تعییا شبیوه نظارت بر سباطماس     175اصبل  

مجمع تربریص مصلوت نظام در مقام فصل اخ از بیا مجلف شورای اسامی و شورای   11/7/1171اسباس، در تاریخ  

مصوبه ای را تصویی کرده است که نووه  "قانوس اساسی در بر  نظارت 175نووه اجرای اصل  "نگهباس در خصبوص  

 دا و سیما را به صورت طیر بیاس کرده است:نظارت بر ص

سبال اط طرز قوای سببه گانه   2عضببو ( برای مدت  2شبورای نظارت بر سباطماس با ترکیی شبب  عضبو ) اط هر قوه     
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 ان رات می گردد و وظایف طیر را به عهده دارد:

ات جهت اصببباح امور نظارت بر حنبببا انجام کلیه امور سببباطماس و تیکرات الطم در مورد ترلفات و انوراف – 1 

 میکور.

نظارت بر سبیاسبت های اجرایی که در نظر اسبت در سباطماس صبدا و سیما به مرحله اجرا در بیاید و اعام نظر       – 2 

 اصاحی شورا به رییف ساطماس.

 نظارت بر حنا اجرای قوانیا مربوطه در ساطماس صدا و سیما. – 1 

 حد، شعبه و دفاتر و نمایندگی در ساطماس.نظارت بر ایجاد و یا انوال هر بر ، وا – 4 

 نظارت بر انعقاد قراردادها و خرید های داخلی و خارجی ساطماس. – 5 

 نظارت بر سایر اموری که ساطماس طبف قانوس بر عهده دارد و انجام می دهد. – 1 

گردیده  جزییات، باع، ماحظه می شبود که مصوبه میکور تنها به بیاس کلیات بننده کرده است و همیا عدم بیاس  

 است تا شورای نظارت با مرکاتی ایا ننیا مواجه گردد:

اوالً، مفهوم نظارت و انوا  نظارت بیاس نرببده اسببت. تا مفهوم صببویح اط نظارت و نو  نظارت ایا شببورا ننبببت به   

 صدا و سیما مررص نباشد ایا مرکات باقی خواهد بود.

نیز مربرص نربده اسبت. یعنی معلوم نینبت شورا در نه مودوده هایی می تواند     شانیاً، مودوده و دامنه ایا نظارت  

 نظارت داش ه باشد.

شالااً، برای تصمیمات شورای نظارت، ضمانت اجرا پی  بینی نرده است و به همیا دلیل هم شورای نظارت تاکنوس  

 13ن وانن ه است بر عملکرد ساطماس نظارت موشر داش ه باشد.

 

 خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیماقانون تحلیل د: 

، یکی دیگر اط مجموعه قوانیا حاکم بر صببدا و خط مرببی کلی و اصببول برنامه های سبباطماس صببدا و سببیما  قانوس  

به  1111ماده است که در تاریخ هفدهم تیر  15سبیمای جمهوری اسبامی ایراس اسبت. ایا قانوس مر مل بر یا مقدمه و    

شبورای اسبامی و س ف به تأیید شورای نگهباس رسیده است. مو وا و مفاد ایا قوانیا کما بنیاری به   تصبویی مجلف  

 یا سویه نگاه کردس و مودود بودس صدا و سیما کرده است.

صبدا و سیمای جمهوری اسامی م علف به تمامی ملت است و باید  "قانوس مورد نظر، تأکید کرده اسبت که :   7ماده  

ندگی و احوال تمامی اقوام مر لف کربور باشد. بدیهی است که در ایا میاس تکیه اصلی باید بر اکاریت  منعکف کننده ط

اره . نک ه مهمی که باید به آس اش "های اع قادی )منبلماناس(، اق صبادی )منب ضبعفاس( و سنی )کودکاس و نوجواناس( باشد    

دم اشاره به اقلیت های دینی است. هرنند که ماده دوم به نمود و در موارد بنبیاری ان قادهایی را به وجود آورده اسبت، ع  

طور تلویوی اشاره به حاکمیت قانوس اساسی در برنامه های صدا و سیما کرده است اما عدم اشاره صریح در هیچ کدام اط 

 مئناً . ممواد قانوس خط مربی کلی به اقلیت های پییرف ه شبده در قانوس اسباسی، اط ضعف های ایا قانوس شمرده می شود   

طماس تصبویی ایا قانوس که در سببال های اولیه انقات صببورت گرف ه اسبت، تأشیر طیادی بر شببکل گیری مفاد آس داشبب ه   

                                                           
 . 71، صپیشین. انصاری باقر، 13



اسبت، اما با گیشبت نزدیا به سبی سال اط طماس تصویی قانوس فوق، ضرورت اصاح و یا اضافه کردس برخی اط مواد را    

ها و ادیاس پییرف ه شبده در قانوس اسباسبی، اط ضبروریات اسبت. شاید تنها      می طلبد و در ایا میاس اشباره صبریح به اقلیت   

ضبببمانت اجرایی که برای توقف و اجرای ماده هفت قانوس خط مربببی کلی و نیز اضبببافه نمودس عنواس اقلیت ها و ادیاس  

گوید:  ست که میمیهبی پییرف ه شبده در قانوس اسباسبی ایراس وجود داشب ه باشد، قنم ی اط اصل پانزدهم قانوس اساسی ا    

، هر نند "، در کنار طباس فارسی آطاد است.... های گروهی و های مولی و قومی در م بوعات و رسبانه  اسب فاده اط طباس "

را به  15که در اصببل فوق اشبباره ای به اقلیت های دینی نمی کند اما، شبباید قانونگیار با تفنببیر موسببع اط آس ب واند اصببل  

 بو، مورد نظر تعمیم بدهد.

ر  اماده ش  قانوس خط مری کلی بیاس می کند که برنامه های صدا و سیما طبف معیارهای اسامی باین ی م ضما  

باشبببد اما نگونگی ایا امر و یا تکلیف م رلفیا اط ایا ماده  نهبادس به حیایت اننبببانی افراد و پرهیز اط ه ا حرمت آناس 

ایا قانوس، اشاره ای مبنی بر ایا که اگربرنامه ای اط صدا و سیما  مررص نرده است و به طور واضح در هیچ کدام اط مفاد

منجر به ه ا حرمت به شبرص و یا اشراصی گردد، تکلیف نینت و افراد مورد ه ا حرمت قرار گرف ه باین ی به نه  

اسنامه صدا تبصره به اس 5مرجعی جهت شبکایت و اع راض مراجعه کنند. الب ه به نظر می رسد که طرح الواق یا ماده و  

و سبیما که مورد تصبویی مجمع ترریص مصلوت نظام واقع شد و در ن یجه شمار مواد اساسنامه را افزای  داد و تکلیف   

افراد و اشبراص مورد توهیا واقع شبده در صبدا و سیما را معیا کرد و نیز عنواس نمود که ایا اشراص جهت احقاق حف    

ح شکایت و کنی ن یجه صدا و سیما نه تکلیفی دارد، قابل اس فاده در ماده به کدام مراجع باید رجو  کرده و پف اط طر

 قانوس خط مری کلی نیز باشد. اما فارغ اط اساسنامه، خود قانوس خط مری هیچ اشاره ای در ایا طمینه ننموده است. 1

پییرش ان قادات "آس است. عیا ایا ماده بدیا صورت است که :  3یکی اط مواد بنبیار مهم قانوس خط مری، ماده   

و نظرات سبباطنده مردم و ایجاد راب ه م قابل با جامعه و منظور داشبب ا ایا وسببیله به صببورت جزئی اط کل نظام اج ماعی   

و برخی موارد خواسب ه شده اط سوی   7بینی ایا ماده، توقف ماده . پی  "جهت لنی کردس برنامه ها و نفی تأشیر یا جانبه

نگارنده را تنبهیل می برربد و به جرأت می تواس گفت که ماده نهم ایا قانوس یکی اط نکات مابت قانوس خط مری کلی   

 است.

 ایا اسببباسمباده نوطده برخی ممنوعیبت هبا را به هنگام پر  برنامه ها و به ویژه پر  خبر بیاس کرده اسبببت. بر     

 مواردی که پر  آس ها در برنامه ها و خبرهای صدا و سیما ممنو  است به قرار طیر می باشد : 

رار مورد سوح اس فاده دشما ق ،شود و یا بر اشر ان رارالف ببب جزح اسرار نظامی، سیاسی، اق صادی کرور مونوت   " 

 گیرد. 

ا و جمعیت ها و احزابی باشببد که طبف قانوس احزات ت ببببب تهمت به نهادها و ارگاس های رسببمی کرببور و گروه ه 

 ها قانونی است.  فعالیت آس

  .  ب پر  آس موجی فناد اخاقی و ه ا حرمت جامعه گردد 

 احناسات دینی، وحدت ملی و ایجاد ترن  در جامعه گردد.  هب ان رار آس موجی ل مه طدس ب د 

 تی داش ه باشد. های منورز و ضد انقات جنبه تبلی هب ب برای گروه 

 . "وب به روابط دوس انه با کرورهای برادر و دوست ل مه وارد کند یا موجی اخال در روابط خارجی ایراس گردد 

بیاس نکاتی نند در ارتباط با ماده فوق حائز اهمیت اسبببت. اط آس جمله که در دو مورد اط ایا ماده ضبببرورت ایجاد  



رسبانه خصبوصبی برجنب ه می شود. نرنت، قنمت ) ت ( ماده نوطده است که اشاره به ممنوعیت پر  منائلی می کند     

قانونی دارد. اط آس جا که صبببدا و سبببیما در ایراس دول ی  کبه به نوعی دربرگیرنده تهمت به گروه ها و احزات و نهادهای  

اسبت لیا ممکا اسبت منبائلی وجود داش ه باشد که پر  آس ها در جهت حفق حقوق مردم باشد. بدوس تردید ان قاد اط    

عملکرد احزات و گروه هبا کبه در راسببب بای خبدمبت به مردم و حفق حقوق آس ها و نیز تأمیا آطادی ها و به طور کلی      

شهروندی به وجود آمده اند، نمی تواند تهمت مونوت شود اما، با توجه به انوصاری که وجود دارد ممکا است  حقوق

منجر به تفنبیر مضبیف اط منائل گردد و نه بنا ممکا است موردی که پر  آس در جهت تأمیا مصالح جامعه و حقوق   

آس ممانعت به عمل آید. بدوس شببا در هر جامعه ای شببهرونداس باشببد، به عنواس تهمت و یا اف را تعبیر شببده و اط پر   

رسانه های دول ی جهت بیاس و شرح سیاست های دولت و حکومت پی  بینی شده و در مقابل آناس رسانه های خصوصی 

در راسببب ای انعکاس نظرات مردم و جامعه در ارتباط با کلیه نهادهای حکوم ی و دول ی و نیز احزات و گروه های قانونی 

رف ه است. بنابرایا جهت حفق حقوق شهروندی و تأمیا مصالح جامعه ضرورت وجود رسانه خصوصی احناس شبکل گ 

می شبود و در طمانی که مواردی اط سبوی ایا نهادها به عنواس تهمت و اف را تعبیر شبود مراجع صالح قضایی به ریا گزینه    

که اعام می کند، مواردی که پر  آس ها منجر  جهت بررسی شکایات می باشند. مورد بعد قنمت )و( ماده نوطده است

به ل مه طدس به کرببورهای دوسببت و یا روابط خارجی می گردد ممنو  اسببت. هماس طور که ذکر شببد عدم پر  ننیا 

مواردی در رسبانه های دول ی که هدفربباس منعکف کردس اهداز و برنامه های دولت و حکومت اسببت، ایرادی ندارد اما  

ورد نظر در ارتباط با حقوق و مصالح شهرونداس و جامعه باشد و بدوس تردید یکی اط وظایف دولت و ممکا است منأله م

حکومت، تاش در جهت حفق حقوق اتبا  خود در داخل و خار  است لیا، جهت اعام و پر  ننیا مواردی، وجود 

 م ورت دارد. هم ننیا بند هفشببکه های خصوصی که حف رقابت جهت تأمیا مراطی بیر ر در آس ها بنیار است، ضر 

قانوس اسباسبی، دولت را مکلف کرده اسبت تا جهت تأمیا آطادی های سبیاسی و اج ماعی در حدود قانوس، همه      1اصبل  

امکبانبات خود را به کار بندد. بنابرایا دولت و یا نمایندگاس مردم با ارائه لوایح و یا طرح هایی و نیز با تصبببویی آناس می   

نی در ارتباط با نبود رسبانه خصبوصبی را پر کنند و در صبورت مرالفت شورای نگهباس، مجمع ترریص     توانند خاح قانو

 مصلوت نظام می تواند موشر واقع شود. 

می باشبببد که  11یکی اط مفیدتریا ماده های قانوس خق مربببی که در قنبببمت منبببائل فرهنگی آمده اسبببت ماده   

است تا با حفق اس قال، اقدام به تعامل فرهنگی با سایر کرورها توسط برنامه قانونگیار ایا اخ یار را به صبدا و سیما داده  

های رادیویی و تلویزیونی بنماید. بدوس تردید ایا امر عاوه بر باال بردس سبب ح کیفی برنامه ها منجر به کاه  و یا تعدیل 

  ی که حکومت و یا میهی اکارانوصبار در صبدا و سبیما می شود. به خصوص ایا که تعامل فرهنگی با کرورهای دوس   

مردم آس یکی دیگر اط ادیاس الهی لیر اط اسبام اسبت می تواند صدا و سیما را جهت برآوردس سلیقه شهرونداس ایرانی که   

منصببوت به یکی اط ادیاس پییرف ه شببده در قانوس اسبباسببی ایراس هنبب ند، ترلیی کند و بدیا طریف گام مهمی در راسبب ای  

 ا نیز برداش ه می شود.تأمیا حقوق اقلیت ه



 گیرینتیجه

صبدا و سبیمای جمهوری اسبامی ایراس، یکی اط سبیاسبی تریا سباطماس های کربور مونوت می شود که همواره         

حنباسبیت های بنبیاری را به سوی خود مع وز کرده است. ایا رسانه که اط سوی برخی صاحی نظراس به عنواس رسانه    

برخی دیگر، تنها نام قانونی برای آس همانا صدا و سیمای جمهوری اسامی ایراس ملی کربور خوانده می شبود و اط سبوی    

می باشبد، یگانه سباطماس سبمعی و بصری قانونی کرور مونوت می شود. ایا رسانه اط آس جا یگانه ساطماس مونوت می    

رار ساطماس مورد نظر ق شبود که بر اسباس ماده هف م اسباسبنامه صبدا و سیما، حف تأسیف شبکه و پر  برنامه در انوصار     

دارد. قدر منبلم آس که، در عصبر کنونی که عصر تعامات فرهنگی و گن رش روابط میاس ملل بر اساس ارتباطات رسانه   

ای، نق  مهمی را ایفبا کرده و در مقبام تبأشیر فراواس در جوامع امروطی اسبببت، وجود مفادی به مانند آس نه که در ماده    

گنجانده شببده می تواند تأشیر نام لوبی در روند توسببعه اج ماعی و سببیاسببی و فرهنگی و   هف م اسبباسببنامه صببدا و سببیما 

 اق صادی و .... جامعه داش ه باشد. 

وجود مجموعه ای اط قوانیا و مقررات و آییا نامه ها در ارتباط با اداره صببدا و سببیما و تأکید بر ایا موضببو  که    

در سال های دور تدویا شده است، ضرورت اصاح و قانونگیاری در بنیاری اکار قوانیا الطم االجرا برای صبدا و سیما  

اط موارد روط را بی  اط پی  نمایاس می سباطد. بنیاری اط قوانیا حاکم بر صدا و سیما در مقاینه با حقوق رسانه ها به ویژه  

یز ه قوانیا صببدا و سببیما و نحقوق رادیو و تلویزیونی برخی کرببورهای پیرببرو در طمینه ارتباطات، حاکی اط آس اسببت ک 

نووه اداره ایا سبباطماس، نه تنها یارای رقابت با ایا گونه رسببانه ها را ندارد بلکه ح ی در مقام مقاینببه با آناس حرفی برای   

گف ا ندارد. در عصبر ارتباطات که مجموعه ای اط شببکه های عظیم که بر شانه های لول ارتباطات ماهواره ای این اده و   

وقایع جهاس امروط تأشیرگیار هنبب ند، وجود قوانینی کهنه، سبباطماس صببدا و سببیما را اط قافله توسببعه اج ماعی عقی بر کلیه 

رانده اسبت. بدوس تردید نرنبب یا و مهم تریا گام در راسبب ای اصبباح نظام حقوقی حاکم بر صببدا و سببیما، اصبباح مفاد  

 7له ایا قوانیا، اساسنامه صدا و سیما )به ویژه ماده مرتبط با ممنوعیت تأسبیف رسبانه خصبوصبی در کربور اسبت. اط جم      

آس( و نیز قانوس اصبول و خط مربی صدا و سیما و نیز قانوس ممنوعیت اس فاده اط تجهیزات ماهواره ای، اط اولویت بیر ری   

ر قانوس اسباسبی و تفاسببیر موسعی که د   44جهت اصباح برخوردار هنب ند. هم ننیا با طمینه سباطی جهت اجرای اصبل     

ارتباط با آس صبورت پییرفت و نهای اً با همکاری نمایندگاس مجلف شبورای اسامی در تهیه قوانیا خاص، شاهد تأسیف   

قانوس  44بانا ها و بیمه ها و سباخت و سباط آطادراه ها و نیز کرب یرانی و هواپیمایی خصبوصی هن یم. بدوس تردید اصل     

م تعمیم داد. هرنند شبورای نگهباس مواضع سرت گیرانه ای را در  اسباسبی را می تواس به رادیو و تلویزیوس خصبوصبی ه    

قبال تأسبیف رسبانه خصبوصی اعمال کرده است اما همکاری مجلف شورای اسامی و مداخله مجمع ترریص مصلوت    

ا بنظام، می تواند گره کار را بگراید. بدیا نوو که، هماس طور که مجلف شورای اسامی در عمل نراس داد که می تواند 

تدویا قوانینی خاص طمینه تأسببیف بانا ها و شببرکت های خصببوصببی بیمه و .... را به وجود بیاورد، قادر اسببت بر روی 

تدویا قوانیا مرتبط با تأسبیف رادیو و تلویزیوس خصبوصبی و شرایط اداره آس به طور خاص کار کرده و در جایی که با    

نظام می تواند مداخله کرده و قانوس مورد نظر را به عنواس مرالفت شبورای نگهباس روبرو شبد، مجمع تربریص مصبلوت     

مصببوبه به تصببویی برسبباند و الب ه دولت نیز با طمینه سبباطی مناسببی جهت اجرای آس می تواند در توقف ایا مهم نق      

 موشری را ایفا کند. 

م بر صدا تمامی قوانیا حاک قدر منبلم آس که صبدا و سیمای فعلی با قوانیا حاکم بر آس و نیز با توجه به ایا که در   



و سبیما به طور صبریح به اقلیت های دینی و میهبی مورد پییرش در قانوس اسباسی نرده است، ضرورت باطنگری در ایا    

قوانیا را می طلبد. به نظر می رسبد با تأسبیف رسبانه خصوصی عاوه بر ایجاد شرایط الطم جهت رقابت میاس انوا  شبکه    

 ی اط حقوق شهرونداس را نیز امکاس پییر نمود.ها، می تواس توقف بنیار
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Studing the legal system governing the Islamic republic of Iran broadcasting 

Abstract 
Present era of growing media on public opinion is the fate of societies. The wonderful 

world of communication, specialy in recent decades has transformed all human relations and 

human access to modern tools of communication and information through advanced 

technology and large investments of government, in this state has offered new definition of 

balance and power in today’s world. The law knowledge is trying to indentifying areas that 

need a new set of relationships, expressing rules relating to each area and determine and most 

appropriate and effective set of rules in the process of action and reaction and feedback loops. 

Among the mass media radio and television in addition to the extra ordinary importance of the 

two media are the most popular. It takes on a more serious case to know that the Iranian 

government as the sole trustee and known radio and television broadcast. So checking the legal 

system govering the broadcasting monopoly aspectis that it requires special attention. 
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