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Abstract
According to Articles 44 and 175 of the Iranian Constitution and the Parliament’s
statutory approach, the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) holds the
monopoly of broadcasting radio and television programs. This paper examines the
privatization capacity of IRIB. The most important obstacles for the realization of
such a capacity include the Guardian Council’s interpretation of Articles 44 and 175
of the Iranian Constitution, articles like the Statute of the Organization and
Resolutions of the Supreme Council of the Cultural Revolution. However, after
having reviewed the mentioned articles and through the analysis of the Guardian
Council’s interpretations, the authors came to the conclusion that privatization or at
least removing such a monopoly could be possible.
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چکیده
طبق اصول  44و  175قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعۀ مجلس ،پخش برنامههای رادیو و
تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است .در این مقاله
امکان خصوصیسازی رادیو و تلویزیون بررسی میشود .عمدهترین موانع محققق ندقدن فراینقد
خصوصیسازی در ایقن بخقش تفسقیر شقورای نبهبقان از اصقول  44و  175ققانون اساسقی و
همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامۀ سقازمان صداوسقیما و مصقوباو شقورای عقالی انققالب
فرهنبی است .در عین حال نویسندگان با بررسی اصقول پیشگفتقه و تحلیقل تفسقیر شقورای
نبهبان ،معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و
یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
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مقدمه
امروزه جنگ رسانهای سبب شده است دولتها بخواهند با وضع ققوانین رسقانهای و نظقارو بقر
رسانهها ،بهمنظور اِعمال مَنویاو حکومتی خود استفاده کرده که این امقر ،زنقگ خطقری بقرای
آزادی بیان است ،چراکه حقوقدانان معتقدند :مالکیت مرکزی رسانه ،اسقتقالل آن را کقه بخقش
ضروری دموکراسی است ،نادیده میگیرد (جنیل بلمقاز و همکقار .)519 :1396 ،آزادی رادیقو و
تلویزیون به معنی آزادی ایجاد شقرکتهای رادیقویی و تلویزیقونی ،آزادی در پخقش برنامقهها و
آزادی مخاطبان به دریافت برنامههای انتخابی آنهاست (عباسی.)185 :1395 ،
در رسانههای ارتباطی جمعی1کدقورهای مختلقج جهقان ،در طقول سقدۀ بیسقت  ،دو نقو
مالکیت خصوصی و عمومی شکل گرفته است (معتمقدنااد )45 :1383 ،و ایقن کدقورها از سقه
شیوۀ عمده در ادارۀ رادیو و تلویزیون بهره بردهاند:
الج) در برخی کدورها مانند آمریکا ،رادیو و تلویزیون مانند مطبوعقاو و سقینما در اختیقار
بخش خصوصی قرار دارد ،اما برای تأسیس و فعالیقت آنهقا ،کسقب مجقوز از یق نهقاد
مستقل دولتی موسوم به 2 FCCضروری است.
ب) در بعضی کدورها از جمله انبلستان از اواسط دهۀ  1950مقیالدی یق شقیوۀ فعالیقت
مختلط ،مرکب از مؤسساو سمعی و بصری دولتی و غیردولتی بهوجود آمد.
ج) شیوۀ سوم نو مدیریت دولتی است .این شیوه تا اواخر دهۀ  1980نمونههای مختلفی را
در کدورهای اتحاد جماهیر شوروی ،فرانسه و بسیاری از کدورهای در حال توسعه دربر
میگرفت (معتمدنااد.)45 :1383 ،
دخالت بخشهای مختلج حکومتها در تعیین مدیرعامل رسانههای گروهقی ،سقبب ایجقاد
انحصار دولتی و سیاسی شدن مدیریت این رسانهها شده است (انصاری.)47 :1396 ،
در ایران رادیو و تلویزیون از زمان حکومت پهلوی تاکنون بهصورو کامالً دولتقی اداره شقده
است .در قانون اساسی سال  1358جمهوری اسالمی و بهتبع آن قوانین عقادی از جملقه ققانون
ادارۀ صداوسیما مصوب  ،1359/10/08قانون خطمدی کلی اصول برنامههای سازمان صداوسیما
مصوب  ،1361/04/10اساسقنامۀ سقازمان صداوسقیما مصقوب 1388/03/23مجمقع تدقخی
مصلحت نظام ،مصقوباو شقورای عقالی انققالب فرهنبقی ،صداوسقیما را سقازمان انحصقاری در
خصوص پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی قلمداد کرده و هقی اشقارهای بقه ممنوعیقت یقا
مجاز بودن فعالیت شبکههای خصوصی نکرده است (احمدی و همکاران.)157 :1395 ،
در قانون اساسی اصل  175چه پیش از بازنبری و چه پس از آن ،در قبال راهاندازی رادیو و
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تلویزیون خصوصی موضعگیری نفیآمیزی نکرده و آنچه موجب تقویت موضقع مخالفقان مقولقه
راهاندازی رادیو و تلویزیون خصوصی شده است ،تفسیر شورای نبهبان از اصل  44قانون اساسی
است .در این مقاله به شیوۀ توصقیفی_تحلیلقی بقه بررسقی موضقو اصقلی پرداختقه و بررسقی
کردهای که آیا طبق قوانین موضوعه ،باألخ قانون اساسی ،امکان تأسقیس رادیقو و تلویزیقون
خصوصی و رفع انحصار ،وجود دارد یا نه؟

انحصار دولتی صداوسیما در قوانین
 .1در قانون اساسی
 .1اصل  44قانون اساسی :این اصل نظام اقتصقادی کدقور را بقر پایقۀ سقه بخقش دولتقی ،تعقاونی و
خصوصی تقسی کرده و بخش دولتی را شامل کلیۀ صنایع بقزر ،،صقنایع مقادر ،بازرگقانی خقارجی،
معادن بزر ،،بانکداری ،بیمه ،رادیو و تلویزیون و مانند اینها اعالم کرده است .طبق این اصل ،رادیقو و
تلویزیون جزء بخش دولتی اقتصاد است که بهصورو مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
اصل  44قانون اساسی نق های عمدهای دارد که بهدلیل فراه نبقودن شقرایط بقازنبری و
همچنین پیچیدگی فرایند آن ،سیاستهای کلقی ایقن اصقل در تقاریخ  1384/03/01از طقر
رهبری ابالغ و سپس ققانون اجقرای سیاسقتهای کلقی اصقل مقذکور در تقاریخ 1386/11/08
تصویب و در مورخ  1387/04/31به دولت ابالغ شد .اگرچه شاید ابالغ این سیاسقتها بقهنوعی
شائبۀ تغییر و بازنبری غیررسمی قانون اساسی در اصل  44باشد ،ولی حضقور دولقت در بخقش
دولتی از موضع تصدیگری به نظارو ،تغییری در ماهیت امر نقداده و فققط تقالش شقده اسقت
دولت فعالیت اقتصادی جدیدی خارج از موارد صدر اصل  44نکند و موظج شده است تا پایقان
برنامۀ پنجسالۀ چهارم ،سالیانه حقداقل  20درصقد از فعالیتهقای خقود را بقه بخقش تعقاونی و
خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
پیرو همین رویکرد ،قانونبذار در برنامۀ پنجسالۀ اول تا شد توسقعه ،برخقی از فعالیتهقای
صدر اصل  44را به بخش خصوصی واگذار و شورای نبهبان نیز مغایرتی را اعقالم نکقرده اسقت
(کداورز :1398 ،سایت).
شورای نبهبان قبالً در سایر موارد ،پقذیرش واگقذاری امقور دولتقی را صقرفاً بقا تصقری بقر
مالکیت دولت و به استناد ذیل اصقل  44ققانون اساسقی و همچنقین ضقوابط ،قلمقرو و شقرایط
مربوط به آن صرفاً با اضافه کردن قید «با رعایت اصل  »44از سوی مجلس ،تأییقد کقرده اسقت
(طحان نظیج و همکار.)62 :1395 ،
 .2اصل  175قانون اساسی :این اصل در قانون اساسقی مصقوب  1358و پقیش از بقازنبری
سال  68اینگونه بود« :در رسانههای گروهی آزادی انتداراو و تبلیغاو طبقق مقوازین اسقالمی
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باید تأمین شود .این رسانهها زیر نظقر مدقترق ققوای سقهگانه قضقاییه ،مقننقه و مجریقه اداره
خواهد شد ،ترتیب آن را قانون معین میکند» .در این اصل بر دو نکته تأکید شده است :نخست
آزادی انتداراو و تبلیغاو طبق موازین اسالمی و دیبری مدیریت مدترق قوای سهگانه بر کقار
رادیو و تلویزیون (صورو مدروح مذاکراو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.)1682 :1364 ،
در زمان برگزاری جلساو تدوین قانون اساسی سال  ،1358در اصل  175برای رادیو و تلویزیقون
از عبارو رسانههای گروهی استفاده شده بود که طبق قانون ادارۀ صداوسقیما مصقوب 1358/10/08
مقرر شده بود زیر نظر مدترق قوای سهگانه ،با تعیین مدیرعامل برای دو سال اداره شود.
پس از بازنبری قانون اساسی در سال  ،68مقتن جدیقد اصقل  175بدینصقورو درآمقد :در
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران آزادی بیان و ندر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصقال
کدور باید تأمین شود .نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران با مققام
رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور ،رئیس قوۀ قضقاییه و مجلقس شقورای
اسالمی (هر کدام دو نفر) نظارو بر این سازمان خواهند داشت ،خطمدی و ترتیب ادارۀ سازمان
و نظارو بر آن را قانون معین میکند.

 .2در قوانین عادی
اولین فرستندۀ تلویزیونی در ایران ،در مهرماه  ،1337با مدیریت بخش خصوصی ،شرو به کقار
کرد ،ولی عمالً در انحصار دولت قرار داشت (هاشمی .)518 :1386 ،قانون تدکیل سازمان رادیو
و تلویزیون ملی ایقران مصقوب  1350/03/29نیقز اولقین ققانونی بقود کقه بهصقراحت تأسقیس
فرستنده و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در سراسر کدور را در انحصار دولت ققرار داد.
با این حال ،طبق تبصرۀ مادۀ  2این قانون ،با تصویب هیئت وزیران ،سازمان میتوانسقته پخقش
برنامههای رادیو و تلویزیون را بهصورو محدود و محلی به مؤسساو دیبر بدهد ،موردی کقه در
قوانین پس از انقالب از جمله قانون اساسی و اساسنامۀ سازمان دیده ندد.
پس از انقالب اسالمی مصوباو متعددی در خصوص صداوسیما ،در مجلس تصویب و بقه شقورای
نبهبان ارسال شد که موضعگیری این شورا را در قبال آنها در گفتار دوم تحلیل خواهی کرد.
 .1اولین مصوبه ،طرح قانونی صداوسیما بود که در تاریخ  1359/09/25در شقورای نبهبقان
بررسی شد در بند «ب» مادۀ  5قید شده بود که تنظی خطمدی کلی سازمان و اصول برنامهها
در جهت ندر اسالم و ...بر عهدۀ شورای سرپرستی است که در تاریخ  1359/10/11مورد تأییقد
شورای نبهبان قرار گرفت .نتیجه اینکه شورای نبهبان تعیین خطمدی کلی و اصول برنامههای
سازمان را که در اختیار شورای سرپرستی ،متدکل از نمایندگان هر سه قوه ،قرار داشت ،تأییقد
کرد که این روند تا  1368ادامه داشت .در این قانون شورای سرپرستی جنبه و ققدرو اجرایقی
داشت و مدیر عامل سازمان را منصوب میکرد.
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 .2دومین مصوبۀ طرح اساسنامۀ سازمان صداوسیماست که اولینبار در تاریخ 1362/06/01
تصویب شد که شورای نبهبان به مادۀ  15و تبصقرههای آن ایقراد گرفقت کقه ه اکنقون مقادۀ
مذکور که دربارۀ نحوۀ انتخاب اعضای شورای سرپرستی است ،منسوخ شده است و طبق مادۀ 7
اساسنامۀ سازمان نیز ،تأسیس فرستنده و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در هر نقطقه از
کدور ،در انحصار سازمان صداوسیماست و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسقیس
یا بهرهبرداری از چنین رسانههایی کنند ،از ادامۀ کار آنقان جلقوگیری بقهعمل میآیقد و تحقت
تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
 .3سومین مصوبۀ طرح قانونی نحوۀ اجرای اصل  175قانون اساسی در بخش نظارو بود که
در تاریخ  1369/04/24در مجلس تصویب شد .در تبصرۀ  1مادۀ  ،3رئیس سازمان صداوسقیما،
مسئول اجرای نظرهای اصالحی شورای نظارو بود که شورای نبهبان آن را خقال اصقل 175
قلمداد کرد و طرح مذکور رد شد .با بررسی مجقدد در تقاریخ  1369/07/01و اعمقال تغییقراو
اندکی ،باز نظر شورا جلب ندد و مجدداً به مجلس بازگردانده شد .در اجقرای اصقل  112ققانون
اساسی مصوبۀ مذکور بقه مجمقع تدقخی مصقلحت نظقام ارسقال شقد کقه مجمقع در تقاریخ
 1370/07/11تبصرههای مادۀ  3را بهجز یکی حذ و مقرر کرد رئیس سازمان موظج است در
اجرای نظرهای اصالحی شورای نظارو ،صرفاً اطالعاو ،اسناد و مقدارق مقورد درخواسقت را در
اختیارشان قرار دهد که باز ه در آن به مسقئلۀ ورود بخقش خصوصقی بقه پخقش برنامقههای
رادیویی و تلویزیونی اشاره ندد.
 .4تصویب طرح اصالح قانون ادارۀ صداوسیما در  1380/10/03که در مادۀ  2آن ،عالیترین
مرجققع سیاسققتبذاری و برنامققهریزی و تعیققین خطمدققیهای اساسققی سققازمان شققورای عققالی
سیاستبذاری مدخ شده بود که مرکقب از سقه صقاحبنظر بقا معرفقی کمیسقیون فرهنبقی
مجلس ،سه نفر از اعضای هیأو دولت ،سه حقوقدان و صاحبنظر امور فرهنبی با معرفی رئیس
قوۀ قضاییه و رئیس سازمان صداوسیما بودند که این مصقوبه در تقاریخ  1380/10/26از سقوی
شورای نبهبان رد شد.
 .5پنجمین مصوبۀ طرح الحاق ی مقاده و  4تبصقره بقه ققانون اساسقنامۀ صداوسقیما در تقاریخ
 1381/05/09است که در آن قید شد چنانچه در پخش برنامهها ،مطلبی مدتمل بر تقوهین ،افتقرا و
یا خال واقع نسبت به هر شخصی باشد ،ذینفع میتواند در همان برنامه یا برنامهای مدقابه از خقود
دفا کند .در این طرح ،مجلس ،رئیس صداوسقیما را مکلقج بقه اجقرای نظرهقای اصقالحی شقورای
نظارو کرده بود که این مصوبه نیز در تاریخ  1381/06/03از سوی شورای نبهبان رد شد.
 .6در سال 1390طرح ادارۀ صداوسیما در  6فصل و  40ماده بهصورو ی فوریت در مجلس
هدت مطرح شد و در جلسۀ علنی مورخ  1390/07/26به تصویب رسید ،امقا مجلقس نهق بقه
نتیجه نرسید.
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 .3در مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای عالی انقالب فرهنبی در ارتباط با صداوسیما مصوباو ذیل را دارد:
 .1در جلسۀ شورای عالی انقالب فرهنبی در تقاریخ  1372/04/22بنقا بقه پیدقنهاد وزارو
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص تأسیس ایستباه تلویزیون ،توسط بخش خصوصی ،تصقویب
شد؛ بهتر است صداوسیما با اجاره دادن قسمتی از وقت برنامههای خود ،بقا نهادهقایی همچقون
داندباه و تربیت بدنی ،بخشهای دیبر را نیز مدارکت داده و امکانقاو خقود را در اختیقار آنهقا
قرار دهد .البته واض است که مدارکت در تولید برنامههای صوتی و تصویری ،کامالً بقا داشقتن
اختیار در پخش این برنامهها ،دو مقولۀ جداست و هرگز بقه معنقی رفقع انحصقار نیسقت .چقون
آزادی بیان ،در پخش و انتدار عقاید و افکقار و برنامقه متجلقی میشقود ،نقه فعالیقت در تولیقد
برنامهای که از فیلتر ناظرپخش میگذرد که یا تغییر میکند یا سانسور میشود.
 .2مصوبۀ «راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیتهای سازمان صداوسیما» که شقورای عقالی
انقققالب فرهنبققی بققا توجققه بققه آسققیبهای وارده در بحققن نحققوۀ ادارۀ سققازمان ،در تققاریخ
 1384/07/12تصویب شد و در بند  3این مصوبه ،شورای نظارو را ی دستباه نظقارتی تحقت
نظر قوای سهگانه قرار داده است که باید نقش مؤثری را در نظقارو بقر سیاسقتها ،راهبردهقا و
رویکردها و ارزیابی محتوای برنامهها و اثربخدی محصقوتو بقر عهقده ببیقرد .در بنقد  18نیقز
سازمان صداوسیما موظج شده است تدابیر تزم را برای رقابتی کردن تولیقد برنامقهها از طریقق
ایجاد فرصتهای برابر ،برای سایر بخشهای عمومی و خصوصی کدور اتخقاذ کنقد .در بنقد 21
نیز سازمان را برای یافتن راهحلهایی برای رقابت در گسترۀ جهانی ترغیب کرده است .ابهقام در
پاسخبویی و ناکارامدی شورای نظارو از جمله مواردی است که این مصوبه هرگز اثربخش نبود.
 .3آییننامۀ واحدهای ارائهکنندۀ خدماو اطال رسانی و اینترنت رسا
پیرو تصویب و ابالغ سیاستهای کلقی شقبکههای اطال رسقانی رایانقهای از سقوی رهبقری
(نامههای شمارۀ  1/1033مورخ  1380/03/09و شمارۀ  1/1072مورخ  ،)1380/03/13شورای
عالی انقالب فرهنبی ،مقرراو و ضوابط شبکههای اطال رسانی را تصویب کرد که در بنقد 6-20
ایجاد هرگونه شبکه و برنامۀ رادیویی و تلویزیونی بقدون هقدایت و نظقارو سقازمان صداوسقیما
ممنو شده است؛ هرچند این آییننامقه محقل نظقر اسقت ،ولقی در آن امکقان فعالیقت بخقش
خصوصی دیده شده است.

 .4بخشنامۀ رئیس قوۀ قضاییه
به موجب ابالغ سیاستهای کلی شبکههای اطال رسانی رایانهای از سوی رهبقری ،رئقیس ققوۀ
قضاییه طی بخدنامۀ  900/178439/100مورخ  1398/10/28صداوسیما را در خصوص صدور
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مجوز و تنظی مقرراو صوو و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارو بر آن ،مسئول دانسقت
که با واکنش سریع دفتر نهاد ریاست جمهوری مواجه شد که طی نامۀ شقمارۀ  139529مقورخ
 1398/10/30اعالم کرد که «اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است» .اگرچه
استدتل ریاست قوۀ قضاییه طبق نظریۀ تفسیری مورخ  1379/07/10شورای نبهبان بود ،نهقاد
ریاست جمهوری بقه اسقتناد مصقوبۀ شقمارۀ  298مقورخ  1371/10/22شقورای عقالی انققالب
فرهنبی مرجع رسیدگی به این امر را وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد.
نکتۀ مه در خصوص مصوباو شورای عالی انقالب فرهنبی و بخدنامۀ رئیس ققوۀ قضقاییه
این است که به صداوسیما شأن حاکمیتی سیاستبذاری دادهاند که چنین شأنی از قانون اساسی
استنباط نمیشود .سیاستبذاری و انجام امور حاکمیتی متعلق به بخشهای تقنینقی ،اجرایقی و
قضایی است که به موجب قانون ،محدودۀ آن مدقخ میشقود .در ققانون اساسقی اصقول ،44
 110و  175احکامی در خصوص صداوسیما دارند که در این بین ،ماهیت حققوقی آن در اصقل
 44بیان شده است که از آن بهعنوان ی بنباه اقتصادی تحت مالکیت دولت در کنار بنباههای
دیبر مانند بان ها ،شرکتهای بیمه و شرکتهای هواپیمایی یاد کرده است .ازاینرو اساساً ایقن
نو دستباهها سیاستبذار نیستند .در فرضی که امکان خصوصیسازی هر کقدام از اینهقا وجقود
داشته باشد ،همانند شرکتهای بیمه ،هواپیمایی و بانکقداری عمقل میشقود؛ یعنقی بنباههقای
دولتی در کنار سایر بنباههای اقتصادی غیردولتی قرار میگیرند.

نظرهای شورای نگهبان در خصوص اصول ناظر بر صداوسیما
 .1نظرهای تفسیری
پس از بازنبری قانون اساسی و تغییراتی کقه در سقاختار و نظقارو بقر صداوسقیما ایجقاد شقد،
اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص نحوۀ اداره و خصوصیسازی صداوسیما مطرح شد که یکی از
فقهای شورای نبهبان در تاریخ  1379/04/02مطقابق مقادۀ  18آییننامقۀ داخلقی ایقن شقورا،
تقاضای تفسیر اصول  44و  175قانون اساسی کرد .همچنین پرسیده شد آیقا اجقازۀ تأسقیس و
راهاندازی رادیو و تلویزیون و یا شبکههای خصوصی در داخل و یقا خقارج از کدقور و یقا انتدقار
فراگیر (مانند ماهواره ،فرستنده ،فیبر نوری و )...برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیقر
از سازمان صداوسیما مجاز است یا خیر؟
شورای نبهبان در جلسۀ مورخ  1379/07/06با طرح استفساریه اعالم کرد:
الج) نظریۀ تفسیری در خصوص اصل  175قانون اساسی« :در نظام جمهوری اسالمی ایران،
صداوسیما زیر نظر مستقی مقام رهبری میباشد بنابراین سیاستبذاری ،هدایت و تدبیر تزم در
همۀ ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و ندر افکار با موازین اسالمی و مصقال کدقور
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در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شقده ،از اختیقاراو اختصاصقی آن
مقام میباشد».
ب) نظریۀ تفسیری در خصوص اصل  44قانون اساسی« :مطقابق نق صقری اصقل  44در
نظام جمهوری اسالمی ایران رادیو و تلویزیون ،دولتی اسقت و تأسقیس و راهانقدازی شقبکههای
خصوصی رادیو و تلویزیون به هر نحو مغایر این اصل است .بدینجهت انتدار و پخش برنامههای
صوتی و تصویری از طریق سیست های فنی قابل انتدار فراگیر ماننقد مقاهواره ،فرسقتنده ،فیبقر
نوری و غیره برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسقیما خقال اصقل
مذکور است» (مجموعه نظریاو شورای نبهبان ،تفسیری و مدورتی در خصقوص اصقول ققانون
اساسی .)282 :1381 ،این تفسیر شورا نهتنها مهر تأییدی بر انحصار رادیقو و تلویزیقون توسقط
سازمان صداوسیما بود ،بلکه انتدار فراگیر مانند ماهواره ،فرسقتنده ،فیبقر نقوری و غیقره را نیقز
برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی کامالً ممنو و در انحصار صداوسیما قرار داد.

 .2نقد تفسیر شورای نگهبان
 .1شورای نبهبان با این تفسیر ندان داد که هی گونه تمایلی نداشته است که شبکههای تلویزیونی ،با
قدرو اثرگذاری بسیار زیاد ،از انحصار بخدی از دولت خارج و در اختیار شهروندان و احیاناً رقبقا ققرار
ببیرد (احمدی و همکاران ،)159 :1395 ،ولی شقورای نبهبقان میبایسقت اصقول  44و  175ققانون
اساسی را با توجه به سایر اصول و بهعبارتی ،اجزا را در کل متن واحد ،در نظر میگرفت ،چراکقه ارادۀ
واقعی قانونبذار اساسی ،عالوهبر هری از اصول ،درکل متن نمودار بیدتری دارد .بقرای ماقال بنقد 2
اصل  3کل حاکمیت سیاسی کدور را موظج کرده است با استفادۀ صحی از مطبوعقاو و رسقانههای
گروهی به بات بردن سط آگاهیهای عمومی اقدام کند که با این تفسیر فقط نهاد رهبری را صال بقر
این امر دانسته و به دیبر بخشهای حکومت اعتنایی نکرده است یا بند  5اصل  43که انحصار را منقع
تا با حفظ آزادی شهروندان در کسبوکار ،مانع فقر شود ،هی گونه توجهی ندده است ،همچنین اصل
 9قانون اساسی نیز مدنظر قرار نبرفته ،چراکه مطابق این اصل ،حفظ آزادی وظیفۀ دولت و آحاد ملت
است و حتی با وضع قانون ه سلبشدنی نیست .عالوهبر آن بند  6اصل  2قانون اساسی نیز میتوانقد
مورد استناد شورای نبهبان قرار گیرد که در آن یکی از پایههای جمهوری اسالمی ایران را استفاده از
علوم فنون و تجارب پیدرفتۀ بدری و تالش در پیدبرد آنها بیان کرده است .بنابراین رفقع انحصقار از
صداوسیما در راستای استفاده از تجارب بدری است .ازاینرو شورای نبهبان باید با توجه به مجموعقه
اصول قانون اساسی و نهفقط اصول  44و  175به مسئلۀ رفع انحصقار و ت صقدایی صداوسقیما نبقاه
کند ،چراکه قانون اساسی حق آزادی بیان را ضمن اصول متعدد پذیرفته است .اصقل  23آزادی بیقان
فردی را پذیرفته و در اصل  24به تضمین آزادی مطبوعاو پرداخته شده است .اصقول  26و  27نیقز
دربردارندۀ حمایت از آزادی ابراز جمعی عقاید است .اصول  13 ،12و  14نیز پیروان دیبقر مقذاهب را
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در نظام جمهوری اسالمی ایران در بیان عقاید خویش آزاد دانسته اسقت ،امقا مالزمقۀ منطققی میقان
آزادی دریافت و آزادی ابراز ،موضو بند  2اصل  3است که اصول  69 ،25و  165ه این حق را تأیید
میکنند که تضمین این حقوق با وضع قوانین عادی است ،که یکی از آنها قانون رفع انحصار از رسقانۀ
بزرگی چون صداوسیماست که سبب تکارگرایی و چندصدایی در ابراز عقاید و نظرها ،طبق مجموعقه
قوانین موضوعۀ کدور خواهد بود (هریسینااد.)278 :1393 ،
 .2اصول  44و  175قانون اساسی آنچنان مبه و مجمل نبودند که نیازمند تفسقیر شقورای
نبهبان باشند و سؤال مه این است که آیا بقا تفسقیر انجامگرفتقه ،محقدودیتهای منقدرج در
قانون اساسی را گسترش نداده و سلیقۀ شخصی وارد قانون ندده است؟ آیا به مققدماو تفسقیر
توجه کامل شده است؟ (احمدی و همکاران.)158 :1395 ،
 .3مراد اصل  44قانون اساسی از سپردن اختیار صنایع بزر ،،رادیو و تلویزیون و ...به دولت
«ایفای نقش راهبری و سیاستبذاری توسط دولت بر بخشهای مذکور بوده نه اینکه از مدارکت
مردم و صاحبان سرمایههای مدرو در فعالیتهای اقتصادی مذکور ممانعت بهعمل آورد» (فخر
بناب )102 :1381 ،و نه اینکه ایقن مصقادیق را در شقمار سیاسقتبذاران اقتصقادی ققرار دهقد،
بنابراین مقصود اصل  44اختیار دولت در اداره اسقت و نقه انحصقار دولقت در اداره ،مقدیریت و
راهاندازی (فخر بناب.)107 :1381 ،
 .4مسئله مه در این تفسیر ،گسترده کردن دایرۀ انحصاراو صداوسیماست ،اگرچه در اصل
 44قانون اساسی صرفاً از رادیو و تلویزیون نام برده ،ولی شورای نبهبان با بسط و توسعۀ آن بقه
انتدار فراگیر برنامههای صوتی و تصویری از طریق ماهواره و اینترنت و فیبر نقوری ،آنهقا را نیقز
در انحصار صداوسیما قرار داده است که این امر هی گونه مستند قانون اساسی ندارد.
 .5رفتار شورای نبهبان در خصوص رفع انحصار و مصادیق مندرج در اصل  44قانون اساسی
یکسان نبوده است .برای ماال بانکداری ،بیمه و آبرسانی کقه از جملقه مصقادیق بخقش دولتقی
اقتصاد بودند ،ولی در جهت رفع انحصقار ،ققانون اجقازۀ تأسقیس بان هقای غیردولتقی مصقوب
 ،1379/01/21مادهواحدۀ قانون تأسیس مؤسساو بیمقهای غیردولتقی مصقوب  1380/06/06و
قانون تدویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کدور در تقاریخ  ،1381/03/05از جملقه ققوانینی
هستند که حتی پیش از ابالغ سیاستهای کلی اصل  44به تصویب رسقیدند و هرگقز از سقوی
این شورا ،مغایر با اصل  44قانون اساسی تدخی داده نددند.

 .3نظرهای مربوط به مصوبات مجلس شورای اسالمی
شورای نبهبان به استناد اصل 44و  175قانون اساسقی ،دربقارۀ مصقوباو مجلقس در خصقوص
صداوسیما نظرهایی داده است که به آن میپردازی .
 .1طرح اصالح قانون ادارۀ صداوسیما (مصوب  )1359/10/08توسقط نماینقدگان دورۀ شدق
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مجلس شورای اسالمی در تاریخ  1380/10/13تصویب و در اجقرای اصقل  94ققانون اساسقی بقه
شورای نبهبان ارسال شد که این شورا استدتل کرد با توجه به اصل  175قانون اساسقی و نظریقۀ
تفسیری آن ،که دتلت دارد صداوسیما زیر نظر مقام رهبری است و سیاستبذاری ،هدایت و تدابیر
تزم در همۀ ابعاد بهخصوص در راستای تحقق آزادی بیان و ندر افکار با رعایت موازین اسقالمی و
مصال کدور در همۀ شقئون و مراتقب کقه در صقدر اصقل  175بقه آن اشقاره شقده از اختیقاراو
اختصاصی آن مقام است ،لذا ایجاد تدکیالتی مانند شورای عالی سیاستبذاری بقه موجقب مقادۀ 2
این مصوبه و واگذاری وظایفی به آن ،از جمله تعیین خطمدیهای اساسی در امور تولید و پخقش
برنامهها و گسترش کمی و کیفی شبکههای داخلی و بینالمللی ،اشقکاتو اساسقی دارد و شقورای
نبهبان در  1380/10/27ایقن مصقوبه را در  6بنقد خقال اصقولی از ققانون اساسقی اعقالم کقرد
(مجموعه نظراو شورای نبهبان در خصوص مصوباو مجلس شورای اسالمی دورۀ شد .)565 :
 .2طرح الحقاق یق مقاده و  4تبصقره بقه ققانون اساسقنامۀ سقازمان صداوسقیما (مصقوب
 )1362/02/27که در تاریخ  1381/05/09تصویب شد .طبق این طرح ،شمارۀ مادۀ  30بقه 31
اصالح شد و بهطور اجمالی طبق مادۀ  30مقرر شد چنانچه در برنامقههای پخششقدۀ سقازمان
صداوسیما مطالبی مدتمل بر توهین ،افترا یا خال واقع نسبت به شخصی باشد ،سازمان مکلج
است توضیحاو و پاسخ ذینفع را مدروط بر آنکه متضمن توهین و افتقرا بقه کسقی نباشقد تقا
حداکار دو برابر مدو زمان مطلب اصلی ،تا حداکار  24ساعت پس از دریافت جوابیه ،در همان
برنامه یا برنامۀ مدابه ،پخش کند .شورای نبهبان در  1381/06/03آن را در شش مورد خقال
قانون اساسی و شر شناخت و دقیقاً همان محتقوای نظقر خقود را در تقاریخ  1380/10/27در
خصوص اصل  175و اختیاراو خاص رهبری متذکر شد (مجموعه نظقراو شقورای نبهبقان در
خصوص مصوباو مجلس شورای اسالمی دورۀ شد .)565 :1391 ،
براساس اعالم نظر مرکز تحقیقاو شورای نبهبان در خصوص مصوباو مجلس شد  37بار
به اصل  175استناد شده است (مجموعه نظراو شورای نبهبان در خصقوص مصقوباو مجلقس
شورای اسالمی دورۀ شد  :1383 ،مقدمه).

 .4ارزیابی نظرهای شورای نگهبان
در دو نظریۀ مذکور بر اینکه صداوسیما زیقر نظقر مسقتقی رهبقری اسقت ،تأکیقد میشقود .در
خصوص نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیما این امر محل تردید نیست ،ولی اینکه گفته شود
سیاستبذاری و تدابیر تزم در همۀ ابعاد صداوسیما در همۀ ابعاد نیز از اختیاراو آن مقام است،
هرچند محل بحن این مقاله نیست ،اما با جملۀ پایانی اصل  175که مقرر مقیدارد خطمدقی و
ترتیب ادارۀ سازمان و نظارو بر آن را قانون معین میکند ،همخوانی ندارد .به هر حقال در ایقن
جمله تعیین خطمدی بر عهدۀ قانونبذار قرار داده شده است .ممکن اسقت اسقتدتل شقود کقه
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ریاست سلسلهمراتبی رهبری بر صداوسیما اقتضقای سیاسقتبذاری آن دسقتباه را نیقز دارد کقه
سخن منطقی است ،ولی این تعارض ناشی از تعارض در متن اصل  175است .نکتۀ مه تقر ایقن
است که نظراو شورای نبهبان با نظریۀ این مقاله مبنی بر وجود ظرفیت در قانون اساسقی کقه
میتوان عالوهبر صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،شبکۀ رادیو و تلویزیقونی دیبقری داشقت،
تعارض ندارد ،چون اگر فعالیت رادیو و تلویزیونی را یکی از حوزههای اقتصادی محسوب کنقی ،
همچنانکه اصل  44نیز آن را در همین حوزه محسقوب کقرده ،صداوسقیما یکقی از بنباههقای
اقتصادی است که تعیین ریاست آن بر عهدۀ رهبری است (صر نظر از ماهیت فعالیتهای آن)
و اینکه سیاستبذاری نیز توسط ایدان صورو گیرد یا توسط قانونبذار دیبر ،باز ه بحقن ایقن
مقاله نیست .چون نویسندگان مقاله معتقدند با همین ظرفیت ققانون اساسقی ،امکقان تأسقیس
شبکههای رادیو و تلویزیونی دیبر ،توسط سایر واحدهای دولتی وجقود دارد .هماننقد بان هقای
خصوصی که تأسیس آنها به استناد اینکه دولت ،سیاسقتبذار امقور بقانکی اسقت ،نفقی ندقده و
سیاستبذاری همچنان در دست دولت باقی مانده است.

ماهیت صداوسیما بهعنوان یک دستگاه دولتی؛ حاکمیتی یا تصدیگری
مه ترین پرسدی که در خصوص ماهیت رادیو و تلویزیون (صداوسیما) مطرح میشود این است
که اساساً این سازمان از نهادهای حاکمیتی است یا اینکه بهصورو تصدیگری انجام میگیقرد؟
در کتابهای حقوق اداری به مفاهی حاکمیتی و تصدیگری پرداخته میشود ،اما صقر نظر از
مباحن نظری ،مادۀ  8قانون مدیریت خدماو کدوری مصقوب  1386امقر حقاکمیتی را تعریقج
کرده و مادۀ  11آن ،به امور تصدیگری پرداخته است .طبق مقادۀ  ،8امقور حقاکمیتی ،امقوری
هستند که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کدور است و منافع آن بدون محقدودیت شقامل
همۀ اقدار جامعه میشود و بهرهمندی از این نقو خقدماو موجقب محقدودیت بقرای اسقتفادۀ
دیبران نمیشود .در ادامۀ ماده ،قانونبذار 13 ،مورد از مصادیق امور حاکمیتی را اعالم کرده کقه
در آن از صداوسیما یا دستباههایی که فعالیت مدابه صداوسیما را انجام میدهنقد ،نقامی بقرده
ندده است .اما بند «ل» این ماده ناظر بر برخی فعالیتهای اقتصادی است که انجام آن توسقط
بخشهای خصوصقی و تعقاونی و نهادهقا و مؤسسقاو عمقومی غیردولتقی امکانپقذیر نیسقت و
مصادیق این بند نیز ،طبق نظر قانونبذار میتوانند از مصادیق امور حاکمیتی باشند .در نتیجه با
توجه به ظاهر مادۀ  ،8صداوسیما نهاد حاکمیتی نیست و از سوی دیبر مادۀ  11قانون مقدیریت
خدماو کدقوری در تعریقج امقور اقتصقادی ،آن را امقری دانسقته کقه دولقت متصقدی اداره و
بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حققوق خصوصقی عمقل
میکند و مصقادیقی از آن ماننقد تصقدی در امقور صقنعتی ،کدقاورزی ،حملونققل و بازرگقانی
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برشمرده است .ازاینرو با توجه به تعریج مواد  8و  11قانون مدیریت خدماو کدقوری ،اصقوتً
فعالیتهای اقتصادی جزء امور تصدیگری دولت محسوب میشوند و از مظاهر عمل حقاکمیتی
نیستند .در نتیجه با توجه به اینکه در اصل  44رادیو و تلویزیون صرفاً بهعنوان یکی از مصقادیق
بخش دولتی اقتصاد اعالم شده و طبق مادۀ  11قانون مقدیریت خقدماو کدقوری نیقز فعالیقت
اقتصادی جزء امور تصدیگری محسوب میشود ،در نتیجه رادیو و تلویزیون جقزء دسقتباههای
حاکمیتی محسوب نمیشود و دستباه تصدیگری است .مضافاً اینکه مصادیقی که در مقادۀ 11
برای امور اقتصادی و تصدیگری برشمرده شده است ،شقامل امقور صقنعتی و بازرگقانی اسقت،
همانطورکه در اصل  44نیقز رادیقو و تلویزیقون در ردیقج بخشهقای بازرگقانی آورده شقده و
متعاقب آن ،بند  11گروه سوم از مادۀ  2قانون اجرای سیاستهای کلی اصقل  44نیقز ،رادیقو و
تلویزیون را جزء فعاتن اقتصادی قرار داده است .البته مادۀ  9قانون مدیریت خدماو کدوری بقا
عنوان امور اجتماعی ،فرهنبی ،اطالعاو و ارتباطاو عمومی ،امور فرهنبقی و هنقری و تبلیغقاو
اسالمی را در این امور تعریج کرده ،ولی مالکی بر تفکی امر حاکمیتی و تصدیگری نیست.
بند «ل» مادۀ  11قانون مدیریت خدماو کدوری بخدی از امور اجتماعی فرهنبی زیربنایی
و امور اقتصادی را با این شرط که انجام آن توسط بخشهای غیردولتی امکانپذیر نیست ،جقزو
امور حاکمیتی دانسته است که باید دید آیا صداوسیما میتواند مصداق این بند باشد یقا نقه؟ بقا
توجه به اینکه فعالیت صداوسیما ،تولید و پخش برنامههای صوتی و تصویری اسقت و در جهقان
معاصر این امور بهسادگی توسط بنباههایی با سرمایۀ ناچیز نیز انجقام میگیقرد .ندقانۀ آن هق
وجود هزاران شبکۀ تلویزیقونی و رادیقویی در جهقان اسقت کقه در ایقران نیقز بقهنوعی چنقین
شبکههایی در فضای مجقازی وجقود دارد .بنقابراین نمیتقوان گفقت انجقام فعالیتهقای شقبیه
صداوسیما توسط بخش غیردولتی امکانپذیر نیست .ازاینرو صداوسیما مدمول بند «ل» مقادۀ
 8قانون مدیریت خدماو کدوری نیست .نتیجه اینکه ،این قسمت از بنقد «ل» بقر مبنقای ایقن
نظریه استوار است که ،یکی از توجیهاتی که در اقتصادهای آزاد ،جهت لقزوم دخالقت دولقت در
اقتصاد بیان شده است ،این است که دولت به فعالیتهایی بپردازد که بخش خصوصقی از عهقدۀ
انجام آنها برنمیآید (مهندس.)23 :1368 ،
در اینجا به این مطلب میپردازی که آیقا انحصقار صداوسقیما در دسقت دولقت از مصقادیق
انحصاراو مطلوب محسوب میشقود یقا نقه؟ انحصقاراو مطلقوب بقه آن دسقته از فعالیتهقای
اقتصادی اع از تولید و ارائۀ خدماو گفته میشود که اگر این امور به رقابت برگزار شود و چنقد
بنباه در آن مداخله داشته باشند ،بهعلت صر هزینههای متعدد و دوبارهکاری ،هزینۀ تمامشدۀ
کات یا خدماو افزایش مییابد و برای مصر کنندۀ آن ،گران تمام خواهد شد .ازایقنرو مطلقوب
است که این امور بهوسیلۀ ی سازمان اداره شود تا با هزینۀ کمتری ،کاتها و خدماو به دسقت
مصر کننده برسد.
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در ایران از مصادیق انحصاراو مطلوب را میتوان خقدماو مربقوط بقه آبرسقانی در شقهرها
برشمرد که امکانپذیر ن یست در ی شهر ،مؤسساو متعدد بتوانند برای شقهروندان شقبکههای
آبرسانی ایجاد کنند ،چراکه این امر موجب افزایش هزینقهها میشقود .امقا انحصقار صداوسقیما،
چنین مطلوبیتی ندارد .چراکه اوتً؛ پخش آگهی تجاری توسط ایقن دسقتباه بقه اسقتناد ققانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  44که تمام فعالیتهای تجاری و بازرگقانی سقازمان صداوسقیما،
بهواسطۀ انحصاری بودن خدماو رادیو و تلویزیون در ایران ،تابع ضوابط خاص خدماو انحصاری
تصری شده در قانون مذکور است ،برای مصر کنندگان بسیار پرهزینه تمام میشود .چون هی
جایبزین یا رقیب مناسبی در این عرصه وجود ندارد و صداوسیما دارای قدرو و اختیقار تقام در
قیمتگذاری برنامههای تولیدی و همچنین پیامهقای بازرگقانی اسقت؛ دوم اینکقه ،از آنجقا کقه
صداوسیما به موجب اصل  175قانون اساسی جزء دستباههای متولی انتدار افکار و عقاید است،
آزادی بیان و ندر افکار ،باید توسط آن تأمین شود ،بدیهی است اقتضای انتدقار وسقیع افکقار و
تأمین آزادی بیان ،تنو و تکار در بنباههای رادیویی و تلویزیونی است.
ممکققن اسققت اسققتدتل شققود چققون صداوسققیمای جمهققوری اسققالمی ایققران در راسققتای
حمایتهای فرهنبی دولت از بودجۀ عمومی اسقتفاده میکنقد و اصقوتً حمایقت فرهنبقی امقر
حاکمیتی است ،پس امکان واگذاری فعالیتهای حقاکمیتی (صداوسقیما) بقه بخقش خصوصقی
وجود ندارد .در این خصوص باید گفت باید میان نقش حاکمیتی دولت در امور فرهنبقی (ماقل
کم به مؤسساو فرهنبی در بودجۀ ساتنه) با ماهیت دستباههای رادیو و تلویزیقونی تفکیق
قائل شد؛ اینکه سیاستبذاری در حوزههای مختلج اجتماعی و تدخی لزوم یا عدم لزوم کم
به مؤسساو عمومی و خصوصی ی امر حاکمیتی اسقت ،موضقو جقدل نیسقت و نویسقندگان
مقاله نیز بر آن تأکید دارند .بند «الج» مادۀ  8قانون مدیریت خقدماو کدقوری نیقز ،از جملقه
مصادیق امور حاکمیتی را سیاستبذاری فرهنبی بیان کرده است .اما اینکه ماهیت صداوسیما از
نظر حقوقی (حقوق اداری) چیست نیز موضو دیبری است .با توجه به ن اصل  44و تعقاریج
مواد  8و  11قانون مدیریت خدماو کدوری ،صداوسقیما ماهیتقاً دسقتباه تصقدیگری و بنبقاه
اقتصادی است که میتواند از بودجۀ عمومی استفاده کند یقا خودکفقا شقود .در ققانون اساسقی،
رادیو و تلویزیون ی بنباه اقتصادی و نه حاکمیتی سیاستبذار اسقت و بنقدهای  2و  4اصقل 3
قانون اساسی ،سیاستبذاری را از وظایج دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده اسقت کقه بقا
توجه به نو اقداماو تزم ،اعق از اینکقه در حقوزۀ تقنینقی یقا اجقرا باشقد ،بقه ققوای حقاک و
بخشهای مختلج دولت به مفهوم عام ،مربوط میشود .برای ماال در اصقل  44ققانون اساسقی،
شرکت هواپیمایی ،هرچند دولتی باشد ،اختیار سیاستبذاری در حقوزۀ هوانقوردی و هواپیمقایی
بهصورو احکام عامالدمول را ندارد ،یا بان های دولتی (مانند بان ملقی یقا سقپه) یق بنبقاه
اقتصادی هستند و سیاستبذار امور بانکی محسوب نمیشوند.
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امکان یا عدم امکان خصوصیسازی رادیو و تلویزیون
بنابر تعریج بان جهانی در سال  ،1996خصوصیسازی ،خلع دولت از مالکیت بقر مؤسسقاو و
شرکتها ،منابع اقتصادی و دیبر داراییهاست (آلعمران و همکار .)80 :1390،خصوصیسقازی
سابقۀ بسیار کمی در ایران دارد ،چراکه بیدتر اقتصاد مه ما اقتصاد دولتی بوده است (کاشانی،
 .)67 :1390تصدی دولتها در رسانه با حفظ انحصار دولتی بسیار راحت است ،به همین دلیقل
دولتها بهدنبال راهی برای تداوم و توجیه آناند .گانقدی در هنقد بقرای توجیقه حفقظ انحصقار
رسانهها گفته بود« :این انحصار صرفاً ابقزاری بقرای حفقظ یکپقارچبی ملقی اسقت» (صقادقی و
همکاران .)142 :1391 ،اگرچه نباه دولتها به مسئلۀ خصوصیسازی و انحصار ،متفاوو است.

 .1ظرفیتهای قانون اساسی
در قسمتی از دیباچه قانون اساسی آمده است« :وسایل ارتباط جمعقی بایسقتی در جهقت رونقد
تکاملی انقالب اسالمی در خدمت اشاعۀ فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در ایقن زمینقه از برخقورد
سال اندیدههای متفاوو بهره جوید» .ازاینرو تا اندیدههای متفقاوو از طریقق وسقایل ارتبقاط
جمعی از جمله رادیو و تلویزیون ،مطرح و بیان ندود امکقان برخقورد سقال و نققد دیقدگاههای
مخالفان و منتقدان در چارچوبهای اصولی ،پیش نمیآید .اصولی از قانون اساسی که به استناد
آنها به رفع انحصار موجود در رادیو و تلویزیون پرداخت ،بدین شرح است:
 .1اصل  43قانون اساسی :در اصل  43اهدا کالن اقتصادی بیان شده است .در بند  2اصل
 43چند نکته قابل ذکر است .اول؛ تأمین شرایط و امکاناو کار برای همقه و ققرار دادن وسقایل
کار در اختیار اشخاصی که فاقد وسایل کارند .این وسایل کار میتواند هق ابقزار فیزیکقی و هق
مجوز فعالیت باشد .دوم؛ شرایط کار و اشتغال بهگونهای فراه شود که ه به تمرکقز ثقروو در
دست افراد و گروههای خاص منتهی ندود و ه دولت به ی کارفرمقای بقزر ،مطلقق تبقدیل
ندود .در بند  5اصل 43به استناد قاعدۀ حقوقی «تضرر» قانونبذار اساسی در کنار احتکار و ربا
و دیبر معامالو باطل و حرام ،انحصار را منع و دولت را برای تأمین استقالل اقتصقادی جامعقه،
ریدهکن کردن فقر و محرومیت با حفظ آزادی شهروندان سفارش میکند (نقیبی.)15 :1390 ،
انحصار پدیدهای اقتصادی-حققوقی اسقت کقه هق از طقر دولقت و هق از طقر بخقش
خصوصی قابل تحقق است و مسئلۀ اصلی اینجاست که آیقا بقه اسقتناد بنقد  5اصقل 43ققانون
اساسی و تعریفی که طبق بنقد  12مقادۀ  1ققانون اجقرای سیاسقتهای کلقی اصقل  44ققانون
اساسی ،انحصار دولتی نیز همانند انحصار خصوصی مقذموم و ناپسقند اسقت؟ چراکقه قانونبقذار
اساسی در اصل  44انحصار برخقی از امقور در اختیقار دولقت ،همچقون صقنایع بقزر ،و مقادر،
بانکداری ،رادیو و تلویزیون ،بیمه ،بانکداری و آبرسانی و مواردی دیبر را پذیرفته اسقت .اگرچقه

ظرفیت حقوقی خصوصیسازی رادیو و تلویزیون1637 ...

مصادیق مطرحشده در اصل  44با ه متفاوواند ،برآیند گفتوگوهای مجلقس خبرگقان ققانون
اساسی ،نفی انحصار دولتی بوده است.
 .2اصل  44قانون اساسی :این اصل که در سایۀ اصل  43و پس از آن تصویب شقده اسقت ،بقا
برشمردن تعدادی از مصادیق فعالیتهای اقتصادی و نام بنباههای اقتصادی بزر ،در تقسی بندی
نظام اقتصادی ایران ،انحصار دولتی را در بخش اقتصاد دولتی ایجقاد و اقتصقاد بخقش خصوصقی و
تعاونی را مکمل آن معرفی کرده است .بخشهای مهمی ،از جمله رادیو و تلویزیون ،را کقه میشقد
بهراحتی به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت صرفاً به نظارو بر فعالیتها و مقرراوگقذاری آنهقا
بپردازد ،عمالً به دولت فربهای داده شد که نتوانسته است بهدرستی از عهدۀ آن برآید.
در تحلیل انحصار صداوسیما تنها با مسئلۀ اجازۀ تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی توسقط
اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و غیردولتی روبهرو نیستی  ،بلکه با ابهام در اجازۀ تأسقیس
رادیو و تلویزیون به نهادهای دیبر حکقومتی ،غیقر از نهقاد رهبقری ،مصقرح در اصقل  175نیقز
مواجهی  .ازاینرو اگر مفهوم دولت در اصل 44بهدرستی مدخ شود ،کم شایانی به تحلیقل
و نتیجهگیری ما خواهد کرد.
در اصل  44مصادیقی ،از جمله رادیو و تلویزیون ،در بخش دولتقی اقتصقاد ققرار داده شقده
است که با بررسی دقیق مدخ میشود «ی» اضافهشده به دولت «ی» نسبت است نه صقفت.
به بیان دیبر ،منظور از دولتی ،در این اصل ،آن بخش از اقتصاد است کقه بقه دولقت اختصقاص
دارد و به آن نسبت داده میشود .ازاینرو با توجه به اینکه امور تمایلقی ایقن اصقل ،همقه جقزء
فعالیتهای اقتصادی و امور اجراییاند ،پس دولت در ایقن اصقل بقه مفهقوم ققوۀ مجریقه اسقت
(استوار سنبری .)285 :1398 ،اگر قائل به دست انحصاری قوۀ مجریه بر رادیو و تلویزیقون نیقز
باشی  ،با توجه به اصل  60قانون اساسی ،بخدی از قوۀ مجریه در اختیار رهبری اسقت .ازایقنرو
بخش دیبر ،که ذیل رئیسجمهور و هیأو وزیقران ققرار میگیقرد ،امکقان تأسقیس شقبکههای
رادیویی و تلویزیونی را به استناد اصل  44دارند .پقس بایقد بپقذیری کقه رئیسجمهقور یقا وزرا
مربوطه نیز میتوانند شبکۀ رادیویی یا تلویزیونی داشته باشند.

 .2ظرفیتهای قوانین عادی
رفع انحصار در قوانین عادی را میتوان در قانون اجرای سیاستهای کلی اصقل  44ققانون اساسقی و
قوانین پنجسالۀ توسعه مداهده کرد .اگرچه این قوانین مستقیماً بقه رفقع انحصقار رادیقو و تلویزیقون
نمیپردازند ،ولی با توجه به دتیلی که ارائه شد ،میتوان به این نتیجقه رسقید کقه رادیقو و تلویزیقون
همانند بیمه و بانکداری ،با حفظ حاکمیت دولت ،قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی است.
 .1قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی :این قانون در تاریخ 1386/11/08
تصویب و در مورخ  1387/04/31به دولت ابالغ و آخرین بار در تاریخ  1397/03/22اصالح شد
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که در بندهای  11تا  14مادۀ  1آن ،رقابت و انحصار تعریج و در فصل نه بقا عنقوان «تسقهیل
رقابت و منع انحصار» ،بهطور مبسوط به شرح آن میپردازد.
در فصل دوم این قانون به قلمرو فعالیتهای هری از بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصقی
اشاره میکند .رادیو و تلویزیون در بند  11گروه سوم مادۀ  2قرار گرفته است که طبق بند «ج»
مادۀ  ،3سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت آن منحصراً در اختیار دولت قرار دارد کقه طبقق بنقد
«ج» مادۀ  ،4فعالیت بخش غیردولتی با رعایت تبصرۀ  1بنقد «ج» مقادۀ  3کقه عنقوان میکنقد
خرید خدماو مالی ،فنی ،مهندسی و مدیریتی از بنباههای بخشهای غیردولتی بهشقرط حفقظ
مالکیت صددرصد دولت ،مجاز است ،قابل تحقق اسقت .اگرچقه فعالیتهقای حقوزۀ آموزشقی و
فرهنگ نیز طبق تبصرۀ  2مادۀ  3همین قانون قابل واگذاری به بخش غیردولتی است که اگر به
رسالت رادیو و تلویزیون به حوزۀ آموزش و فرهنگ ارزش قائل باشی  ،اثبقاو میکنقد ،تولیقد و
پخش برنامههای رادیو و تلویزیون قابل واگذاری به بخش غیردولتی است.
 .2قوانین توسعۀ پنجساله :از میان این قوانین ،قانون توسعۀ پنج و شد با تأکید بیدتر بر
فعالیت بخش خصوصی در عرصۀ اقتصاد وضع شدهاند .در مادۀ  3از فصل اول بخش دوم ققانون
توسعۀ پنج  ،دولت در بندهای «ب و ج و د» مکلج شده است که حمایتهای تزم را از بخقش
غیردولتی اع از حقیقی و حقوقی در خصوص توسقعۀ فعالیتهقا از جملقه راهانقدازی و توسقعۀ
تدکلهای رسانهای بهعمل آورد .همچنقین در بنقد «ب» مقادۀ  92از بخقش 17ققانون توسقعۀ
شد  ،سازمان صداوسیما مکلج شده است با رعایت قانون اجرای سیاسقتهای کلقی اصقل 44
قانون اساسی ،فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنبی و هنری را ،با رعایت موازین شقرعی ،کقه
قابل واگذاری به بخش خصوصیاند ،تا پایان سال اول اجرای این قانون ،تعیین کنقد کقه براینقد
قوانین پیشگفته ،ندان از قابلیت واگذاری رادیو و تلویزیون به بخش غیردولتی دارد.

 .3رویۀ عملی
در کنار سختبیریهای موجود در خصوص تأسیس شبکههای خصوصی رادیقو و تلویزیقونی ،نمونقههای
عملی در جمهقوری اسقالمی ایقران وجقود دارد کقه حقاکی از پقذیرش وجقود شقبکههای تلویزیقونی و
همچنین رسانههای صوتی و تصویری در فضای مجازی ،خارج از ساختار رسمی صداوسیماست.
 .1تأسیس شبکۀ وتیت که ی شبکۀ مستقل تلویزیونی غیردولتی-غیرانتفقاعی اسقت کقه
تحت اشرا آیتاهلل مکارم شیرازی از تقاریخ  1389/04/05در قق راهانقدازی و اداره میشقود.
اساسنامۀ آن نیز به تصویب شورای عالی انقالب فرهنبی رسیده است.
 .2رسانههای صوتی و تصویری که در اجرای مصوبۀ «اصول حاک بقر پروانقۀ ارائقۀ خقدماو
توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنقت» کمیسقیون تنظقی مققرراو ارتباطقاو
مصوب  1393/05/26موفق به اخذ مجوز از مرکز ملی فضای مجازی شدهاند که تعداد آنها نیقز
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ه اکنون در حال افزایش است .البته با توجه به ویاگیهای خقاص رسقانههای ارتبقاط جمعقی،
شبکههای اینترنتی هرگز قادر به رقابت با شبکههای تلویزیونی و رادیویی نبودهاند .ویاگیهقایی
چون «در دسترس بودن»« ،ک هزینه بودن» و «سرعت انتدقار» ،از جملقه مقواردی اسقت کقه
سبب میشود ،قدرو آنتن صداوسیما ،بسیار بیدتر از شبکههای اینترنتی گرانقیمت باشد.

نتیجهگیری
 .1تداوم انحصار صداوسیما در ایران با ورود فناوریهای نوین رسانهای ،عالوهبر چالشهای فرهنبقی و
اجتماعی ،چالشهای حقوقی زیادی را ایجاد خواهد کرد که حقوق و آزادیهای اساسی شقهروندان را
نادیده خواهد گرفت که با روح قانون اساسی مغایر است .اگرچه با ورود سقامانههای صقدا و تصقویر در
فضای مجازی ،از شدو انحصار صداوسیما در عرصۀ آزادی بیان شهروندان ،کمی کاسته شقده اسقت،
از نظر نویسندگان با دتیل ذکرشده ،قابلیت رفع انحصار از صداوسیما وجود دارد.
 .2با توجه به ظرفیت اصول  43و  44ققانون اساسقی ،میتقوان تأسقیس رادیقو و تلویزیقون
خصوصی را حرکتی همسو با کلیت ققانون اساسقی دانسقت کقه براینقد گفتوگوهقای مجلقس
خبرگان قانون اساسی نیز ،نفی انحصار دولتی را تأییقد میکنقد و در کمتقرین فقرض آن ،رفقع
انحصار از صداوسیما و امکان تأسیس شبکههای رادیو و تلویزیون توسط بخشهای قوۀ مجریقه،
زیر نظر رئیسجمهور و وزرا قابل تصور است.
در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و قوانین پنجسالۀ توسقعه نیقز بقه
رقابت و رفع انحصار اشاره شده است که دولت مکلج شقده سیاسقتهای اقتصقادی و فرهنبقی
خود را با واگذاری به بخش خصوصی ،توسعه دهقد کقه بقارزترین مصقداق آن ،تولیقد و پخقش
برنامههای رادیو و تلویزیون است که هنوز به دتیلی به منصۀ ظهور نرسیده است.
 .3در صورو تجویز قانون به تأسیس شبکههای خصوصقی رادیقو و تلویزیقون ،تزم اسقت از سقوی
نهادی تخصصی از سوی دولت (مال نهاد آفکام1در انبلستان یا نهقاد  FCCدر آمریکقا) نظقارو شقود تقا
ضمن رعایت قوانین جاری کدور ،آزادی بیان و ندر افکار با رعایت مصال کدور انجام پقذیرد .ایقن نهقاد
تخصصی میتواند ضمن بررسی شقرایط حققوقی و فنقی متقاضقیان تأسقیس شقبکۀ رادیقو و تلویزیقون
خصوصی ،بر عملکرد آنها از منظر پخش برنامهها ،هماهنبی با سایر رسانهها ،تمدید مدو پروانقۀ فعالیقت
و جواز ،همسو بودن برنامهها با شرایط فرهنبی و اقلیمی جامعه ،رعایت اخقالق حسقنه ،نظق عمقومی و
امنیت ملی و دیبر موارد نظارو کند تا اهدا و اصول قانون اساسی رعایت و در صورو تخلقج ،تعقیقب
قانونی و مجازاو مندرج در قانون اعمال شود .ازاینرو از نظر حقوقی پذیرفتنی است کقه تمقامی رادیقو و
تلویزیونهای خصوصی تحت نظارو قانون واحد و ی نهاد تخصصی حاکمیتی باشند.
1. Ofcom
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