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 موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره تلویزیونی در نظام حقوقی ایران
 

 2بهناز احمدوند - 1سید قاسم زمانی


 21/12/1991پذیرش:  -9/8/1991دریافت: 


 چکیده

درصنعتماهواره،تمامیمناسباتانگیزدرحوزهفناوریفضاییبویژهتحوالتشگفت
هایکالندراینزمینه،تعریفجدیدیازگذاریبشریرادگرگونساختهاستوسرمایه

قدرتوموازنهآندردنیایکنونیارائهدادهاست.لذارابطهدولتوبخشخصوصیدر
قانونگذاریگذاری،سیاستهایمختلفحقوقیدرسهمرحلهحوزهفناوریفضاییدرنظام

ایدراینمقولهدارد.گذارینقشبسیارتعیینکنندهومقررات
بایدگفتارتباطاتسمعیوبصریتابهامروزدرهیچکجایجهان،تابعهماننظام

رسانه دیگر بر حاکم رژیمحقوقی تمام در اصوالً و است نبوده دنیا،ها سیاسی های
تروبیشتربودهاست.ررنگهایدولتدراینبخش،همیشهپدخالت

ارتباطاتماهواره حوزه معرفیالگویامریکاییدر با بهاینمقالهتالشیاستتا ای،
سازیوبررسیموانعفرارویایجادالگویمطلوبعنوانالگویمطلوبدرجهانبهبومی

ایتلویزیونیدرنظامحقوقیایرانبپردازد.ماهواره
 

هایتلویزیونی،اف.سی.سی.گر،ماهوارهشخصوصی،نهادتنظیمدولت،بخ:واژگان کلیدی

                                                                                                                                                                                                        

 zamani@atu.ac.ir(لمسئونویسنده)طباطبائیعالمهدانشگاهعمومیالمللبینحقوقدانشیار.6

 behnazahmadvand@gmail.comطباطبائیعالمهدانشگاهعمومیحقوقدکتریدانشجوی.2
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 مقدمه
ایراچناندرمعرضرسانهبدیلدرعصرحاضر،عرصهانقالبارتباطاتبهعنوانپیامدیبی

ازشتابپیش شتابزایشمسائلدراینعرصه همپیشیبینیخودقراردادهاستکهگاه، ها

اگرنظامحقوقیکمی پویاییوگیرد. تغییرات، اینتحوالتهمگامنشودوپیوستهبا با شورها

انعطافالزمراازخودنشانندهد،حیاتاجتماعی،فرهنگی،سیاسیرابامخاطراتیجدیمواجه

-،یکیازنمودویژهدرصنعتماهوارههانگیزدرحوزهفناوریفضاییبحوالتشگفتسازد.تمی

گردد.العاتوارتباطاتمحسوبمیهایفناوریاطهایپیشرفت

ایوجودهایمختلفرسانهمدیریتیکپارچهدرحوزهارتباطاتدرکشورایرانبرایگونه

گردرحوزهتنظیممقرراتندارد.سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییبهعنواننهادتنظیم

سالفضایفرکانسیکشور، طیحکمشورایعالیفضسیسشد.أت69۳2در ایمجازینیز

 سال در تنظیم6931رهبری، نهاد عنوان لیکنبه شد. گرفته نظر در فضایمجازیکشور گر

تنظیم نهاد ایجاد انواعمتأسفانه یکیاز غفلتقرارگرفت. مورد تصویر صوتو حوزه گردر

تمطلقدرباشدکهبارویکردممنوعیهایتلویزیونیمیپخشفراگیر،پخشازطریقماهواره

هرگونهبحثو،6919کشورمواجهاست.ممنوعیتقانونیتجهیزاتدریافتازماهوارهمصوب

بین درسطحداخلیو را متخصصانایرانیپیرامونگفتگویمؤثر المللیتوسطاندیشمندانو

بیماهواره یا متوقفو را آنها بر حاکم حقوق وظایفو دیگرها، سوی از و نموده رونق

واختیاراتنهادهایذیحیتصال ابهاماتوسردرگمیها با نمودهربطرا هایمتعددیمواجه

است.

هابهدلیلشرایطوالزاماتفرهنگیوهرچندتجربیاتیککشوردرحوزههرکدامازرسانه

منابع،ساختارنظامحکومتیبهطورکاملبرایکشورهایبومی،خاستگاه،آرمان هاواهداف،

هایاقداماتانجامشده،اعمقابلاستفادهنیست،لیکنتوجهبهنوعنگرشوبررسیپیامددیگر

تواندضمنباالبردندانشرسانهتاحدزیادیازهدررفتنمنابعخصوصاًازموفقوناموفق،می

یکیازکشورهاییاستکهسابقه امریکا، ایاالتمتحده جلوگیریکند. سالهدر۳8ایزمان،

گرموسومبهکمیسیونارتباطاتفدرالگریرسانهبهصورتیکپارچهذیلیکنهادتنظیمظیمتن

مطالعهساختاروصالحیتاف.سی.سیوترسیمالگویمطلوبوبومی6)اف.سی.سی( دارد.

هایتلویزیونیدرراستایصوتوتصویرباتأکیدبرماهوارهگر)رگوالتور(درحوزهنهادتنظیم

                                                                                                                                                                                                        
1.FCC: Federal Communications Commission. 
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گیریازمطالعهتطبیقیبهروشتوصیفیتحلیلیخاستگاهاینمقالهاست.بهره

ثبتمدار:قبیلاز.هستیمروبهرومتعددیحقوقیمسائلباماهوارهصنعتدرکلی،طوربه

و(اپراتوری)کنترل،(ماهوارهفیزیکاجارهیاخریدساخت،)مالکیتفرکانسی،باندتخصیصو

.رهماهواکاربرینهایتدر

 امریکا، ایاالتمتحده در ارتباطاتفدرال بریتانیاکمیسیون ارتباطات انگلستان، 6اداره در

2شورایعالیسمعیوبصری
ایدرهردوگرمقرراترسانهفرانسهبهعنواننهادهایتنظیمدر  

بهبخشخصوصی.باشندبعدشکلیوماهویمی بهصورتکلیدرمدلامریکاییاهمامور

استواگذا ودولتدربیشترمواردنقش(Figliola, 2016: 3-5; Creech, 2014: 54-55)رشده

می نقشبخشنظارتیایفا استنیز امریکاییاقتباسشده مدل از اروپاییکه مدل در نماید.

ماهواره صنعتفناوری در دخالتخصوصی استلیکن برجسته مدلای از بیشتر دولتی های

.(Salin, 2000: 518-529)باشدامریکاییمی

درایران،مدار،ماهواره،کنترلوکاربردآنحاکمیتیدرنظرگرفتهشدهومکانیسمورود

بخشخصوصیبهاینحوزهباابهاماتفراوانیمواجهاست.

هایفراوانساختماهوارهومشکالتمالیدولتازیکسووموانعحقوقیونظربههزینه

 بخش حضور سیاستقانونی ابالغ نظیر )خصوصی، اصل کلی شبکه88های که مادر( های

هاوپخش(اساسنامهصداوسیماکهفرستنده1تخصصیراحاکمیتیدرنظرگرفتهاستوماده)

رادرانحصارحاکمیتدانسته،ترسیمتعاملاعمالحاکمیتواعمالتصدیدراینعرصهحائز

باشد.اهمیتمی

است دیگر سوی ماهوارهاز تکنولوژی با مواجهه زمینه در کلی موجودراتژی کشور در ای

درسرگذشتدیدگاهنمی ایسهرویکردبیشازدیگررویکردهاهایماهوارههاوسیاستباشد.

هایماهوارهنخستینرویکردممنوعیتاستفادهازبرنامه-6آشکاروبهعملنزدیکشدهاست:

هاییکردجلوگیریازعلنیشدنورسمیتدادنبهاستفادهازبرنامهاست،مهمتریندلیلاینرو

مؤید6919گردد.قانونممنوعیتبهکارگیریتجهیزاتدریافتازماهوارهمصوبماهوارهبرمی

ازکهرویکرددومین-2(؛9-6939:۳هایمجلسشورایاسالمی،اینمطلباست)مرکزپژوهش

راماهوارهازشدهمدیریتبرداریبهرهشود؛میدیدههفتمجلسمو69۳1دههنخستهایسال

                                                                                                                                                                                                        
1.OFCOM: Office of Communications. 
2.CSA: Conseil Superieur de l'audiovisuel. 
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سیماوصداسازمانتوسعه،چهارمبرنامهقانون(618)مادهطبنددر.استدادهقرارتوجهمورد

تلویزیونیهایشبکههایقالبدرراماهوارههایشبکهپردازشودریافتمقدماتگردیدموظف

پنجمبرنامهقانونکهرویکردسومیندر-9؛(6939:6مجلس،هایپژوهشمرکز)آوردفراهم

شدهمکلفدولتتوسعهپنجمبرنامهقانون(61)مادهبدربندرود،میشماربهآنعطفنقطه

مشیرویکردایندیگر،عبارتبهکند؛حمایتهمسوایرسانههایبرنامهوهاشبکهازتااست

بنابراین(.6939:6هایمجلس،مرکزپژوهش)استکردهتقریرایرهماهواهایشبکهبارارقابت

ادبیاتفقررفعوایراندرایماهوارهمقرراتگرتنظیمنهادایجادوایماهوارهگذاریمقررات

میپژوهشایننگارشبراینگارندهدغدغهوکشورضرورینیازهایاززمینهایندرحقوقی

نهادهایصالحیتوساختارمطلوبالگویکه،اینآنوآیدمیپیشاینجادرسؤاالتیالبته.باشد

نهادایجادفرارویموانعواست؟مبناییچهبرامریکایی،مدلدرتلویزیونیهایماهوارهگرتنظیم

کدامند؟ایرانحقوقینظامبومیمطلوبالگویدرتلویزیونیهایماهوارهگرتنظیم

گرددکهدرالگویمطلوب،کمیسیونارتباطاتذهنمتبادرمیدرفرضیهنخستچنینبه

فدرالامریکابهعنواننهادیمرکبازبخشدولتیوهمکاریبخشخصوصی،بهعنواننهاد

بهتنظیم باصالحیتنظارتیواجرایی،گونهگرارتباطاتدرنظرگرفتهمیشود؛ ایکهعمدتاً

 دارد.گریدراینحوزهرابرعهدهتنظیم

حاکمیتیدرنظرگرفتن،انحصارصوتوتصویردرسازمانصداوسیماوعدمتأمینحقوق

ازجمله بخشخصوصی،نقصوخالءقانونی،تداخلدرمرزبندیصالحیتنهادهایذیربط،

 باشد.گرموردنظرمیموانعفرارویایجادنهادتنظیم

ایکهعنوانشددرقالبدومبحثتدوینهنوشتارحاضردرراستایپاسخبهسؤالوفرضی

شدهاست.درمبحثنخستابتدابهبررسیالگویمطلوبماهوارهتلویزیونیدرکشورامریکاو

ایبومیومطلوبدرنظامحقوقیدرمبحثدومبهواکاویموانعفرارویایجادالگویماهواره

 .شودایرانخواهیمپرداختهمی

 

 مبحث اول
 ای در نظام حقوقی ایاالت متحده امریکا وی مطلوب ماهوارهبررسی الگ .1

گرارتباطاتدرایاالتمتحدهامریکا،دراینمبحثبهبررسیساختاروصالحیتنهادتنظیم

هایاروپایینیزقرارباشدومورداقتباسمدلایدرجهانمیکهدرواقعالگویمطلوبماهواره
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پردازیم:گرفتهاست،می

 
  امریکا متحده ایاالت ارتباطات گرتنظیم نهاد تشکیالت و رساختا .1-1

راکمیسیونارتباطاتفدرال)کهدرایننوشتاربهاختصارآن،63986طبققانونارتباطات

عنوانیکنهادمستقل به مسئولاموردراف.سی.سیخواهیمنوشت( عمدتاً سطحفدرالکه

ارتباطاتبینایالتیوبین درسالهالمللیبا بهکارکرد. کنگره63۳9فتعضواصلیآغاز ،

به را اعضا5تعداداعضا انتخابرئیسجمهوروتأییدمجلسسنامنصوبعضوتقلیلداد. با

پاسخگومیمی برابرکنگره باشند.شوندودر براییکدوره انتخابمی5اعضا شوندوساله

تاپایانشوندصرفاًاییکهجایگزینجایخالیمیامکانانتصابمجددآنهانیزوجوددارد.اعض

درصورتیکهمعرفیوتاییدکاندیداهابهتاخیرافتدکمیسیون.عضویتدارندساله5هماندوره

عضورسمیتیابد.5تواندباتعدادکمترازمی

توانندازیکحزبعضومی9بایستشهروندآمریکاییباشندوحداکثرمیتمامیاعضا

حیثباشند.یاسیس عملیاز تنظیمسیاستخود مسئول اعمالقانونگذاریاعضا هایکلیدی،

امورمعمولافهستندجدیدوقبولقواعدومقررات اعضا دفاترو.سی.هرچند، به سیرا

می واگذار نمیکنند.ادارات اعضا از کدام مرتبط،هیچ تجاری کمیسیون هیچ در توانند

 .Figliola, 2015: 2))یواقتصادیداشتهباشندگذاریمالسرمایه

می منصوب ریاست مقام به رئیسجمهور توسط اعضا از رئیسدیدگاهیکی هایشود.

کندوبهجهتتواناییدرتعییندستورجلسهوهدایتصورتکلیاعالممیهسیراب.سی.اف

.(Creech, 2014: 7-8)دفاترکمیسیون،ازقدرتزیادیبرخورداراست

هایخودراتواندصالحیتسیهمچنین)بمنظورکاراییبیشتروهزینهمناسب(می.سی.فا

توانندکارکردهایخاصخودمثلارزیابیقانونیبودن.اعضانمینمایدبهکارمندانشتفویض

.سی.دامااداراتدروظایفاعضادرهدایتافنتفویضکنهادررسیدگیبهشکایاتراتعرفه
                                                                                                                                                                                                        

1 .The Communications Act of 1934,47 U.S.C. & 151 et seq. 

.بود6331دوربردارتباطاتقانونبهمربوطهابازنگریترینپراهمیتوبیشترینگرفتقراربازنگریواصالحموردبارهاقانوناین
-http://energycommerce.house.gov/108/pubs/108:ک.ربطمرتارتباطاتقوانینازایخالصهمشاهدهجهت

D.pdf.باشدمیزیرمواردشاملمرتبط،ومنتخبقوانینحاویسایتوباین:
Communications Act of 1934,Telecommunications Act of 1996,Communications Satellite 
Act of 1962, National Telecommunications and Information Adminstration Organization 
Act,Telephone Disclosure and Dispute Resolution Act,Communications Assistance for 
Law Enforcement Act. 
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ند.دهسیبهآنهامشاورهمی

وارراتسییکالب.سی.کنند.افدراداراتواشنگتنفعالیتمیاناف.سی.سیکارمنداکثر

تخصصیدرمریلند،یکادارهصدورمجوزدرپنسیلوانیاویکشبکهکوچکازاداراتاجرایی

. (Federal Communications Commission, 2008: 4-6) درتمامایاالتمتحدهدارد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یکامتحده امر یاالتا یدر ساختار حکومت ی.سی.ساف گرتنظیم نهاد جایگاه. 1شکل

 

ایدرگیرد.اینتغییراتپایهادارهانجاممی61دفترو1امروزهعملکرداف.سی.سیتوسط

عتبهمنظورانعکاسهرچهبیشترنقشوکارکردشدرصن2112ساختاراف.سی.سیدرسال

براساسانواعفعلیاف.سی.سیساختارتأسیسشد.2111صورتگرفت.هفتمیندفتردرسال

.Figliola, 2016: 2-3))کندسازماندهیشدهاستراتنظیممیخدماتیکهمقرراتآنها

اداره وفناوریارتباطات،کاروکسبهایفرصتکل،بازرسیاداری،قضاتشاملده

تحلیلوتجزیهواستراتژیکریزیبرنامهای،رسانهروابطدیرعامل،مکل،مشاورمهندسی،

.شودکارمیمحلتنوعادارهوگذاریقانونامورسیاسی،
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بین اجرایی، مصرفکننده، امور و دولتی امور رسانه، دفتر از: عبارتند دفتر الملل،هفت

اضافهشدعبارتاستاز2111هایباسیموهفتمیندفترکهدرسالسیم،رقایتارتباطاتبی

نیزرئیسکمیسیونارتباطاتفدرال،تغییراتماهوی2165.درسال6دفترامنیتعمومیوملی

مأموریتش شفافیتاف.سی.سیجهتانجام کارآمدیو مطلوبیدرخصوصچابکسازی،

تعرفه نرخ نمود. فناوریاعمال های ارتقای برای و نمود کمتر را ارتباطاتی نهادهای کیفیت

نرم از اف.سی.سی اینکه نخست برشمرد: را اصل سه سمتاف.سی.سی به محوری افزار

ابتداداده فناوریجدیدبپردازد ایجاد اف.سی.سیبه جایاینکه به دوم محوریحرکتکند؛

هایجدیدسازگاریدهد،فناوریراباخریدنتهیهنمایدودرنهایتبهخلقوخودرابافناوری

برایا را رویکردها خلق بیشاز را رویکردها سازگاریبا واقع در فناوریبپردازد؛ آن یجاد

می موثر بهارتقاینهاد نمود. اف.سی.سیقلمداد ارتقایامنیتنهاد سومیناصلرا دانستو

.2ایکهتواناییاف.سی.سیرادرمحافظتازتهدیدهایخارجیراارتقادادگونه



                                                                                                                                                                                                        

.اطالعاتمبسوطدرخصوصهرکدامازدفاترواداراتاف.سی.سیوچارتنموداریداخلیهرکدام،بهتفکیک،درزبر6
کدهایمقرراتگذاریفدرالامریکاووبسایترسمیکمیسیونارتباطاتفدرالقابلمشاهدهوپیگیری81عنوانشماره

است:
https://www.fcc.gov/about-fcc/organizational-charts-fcc 

2. https://lnwprogram.org/sites/default/files/ 2015_Leadership_from_Invention_to_Impact
.pdf#12. 

https://lnwprogram.org/sites/default/files/2015_Leadership_from_Invention_to_Impact.pdf#12
https://lnwprogram.org/sites/default/files/2015_Leadership_from_Invention_to_Impact.pdf#12


79زمستان،16،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 11
 

 


 1. چارت سازمانی کمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده امریکا2شکل

                                                                                                                                                                                                        
1. Available at: https://www.fcc.gov/sites/default/files/fccorg-08112017.pdf. 
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 سال فدرال6312در مشورتی کمیته قانون کنگره کمیته6، تصویبنمود. هایمشورتیرا

بهمتخصصدسترسیبخش ومشاورههایمختلفاف.سی.سیرا درطیفگستردهها ایازها

وبرنامههمسائلمربوطبهسیاست فراهممیا را اینطریقفرصتیبرایها از درعوض، نمایند.

هایدولتباشد،بهگیریایبرایتصمیمورودمردمبهیکفرآیندمشورتیکهممکناستپایه

.2آیدوجودمی


 گر ارتباطات ایاالت متحده امریکاصالحیت و اختیارات نهاد تنظیم .2-1

قانو طبق فدرال ارتباطات کمیسیون ارتباطات متحده6398ن ایاالت سرزمینی قلمرو در

 هریکاز صالحیتتنظیم51امریکا، کلمبیا، منطقه میایالتو دارا گریرا بعدازباشد. البته

 ارتباطاتدوربرد ارتباطاتایالت6331تصویبقانون امور اثرگذاردر مشخص، موارد در ها

بخش ارتباطات حوزه در اف.سی.سی نهاد میاست. تنظیم را متعددی شاملهای که نماید

وحقوقمصرفکننده انتشاروهمچنینصدورمجوز،اجرا ارتباطاتثابت،موبایلی،ماهواره،

.9باشدهایگستردهاف.سی.سیبهلحاظاندازهودامنهفعالیتگستردهمیشود.صالحیتمی

باشد.ایننهادمتحدهامریکامیگر)رگوالتور(درایاالتاف.سی.سیمشهورتریننهادتنظیم

8باشدوهرسالهبایدکندوتحتنظارتکنگرهمیدرسطحفدرالبهصورتمستقلفعالیتمی

برنامهاستراتژیک،اجرایبودجه،گزارشعملکردسالیانه،گزارش بهپارلمانارائهنماید. مجزا

هایچهارگانهاف.سی.سیبهکنگرههایمالیاداراتودفاترکمیسیونازجملهگزارشگزارش

قابلمشاهده8هایمذکوردروبسایتاف.سی.سی.تمامیگزارش(Figliola, 2016: 6)باشدمی

باشد.می

بهسرویس امریکا هاوخدماتمأموریتاف.سی.سیتضمیندسترسیمردمایاالتمتحده

هزینه جهانیارتباطاتبا هملیو بدون متعارف، و تضمینسرعتوهایمعقول تبعیضی، یچ

ارتباطات اینخدماتارتباطیهمهانواعرادیووتلویزیون، کارآمدیالزمدراینزمینهاست.

.(Figliola, 2012: 1)شودایراشاملمیسیم،کابلیوماهوارهباسیم،بی

تحتگذاراست،بنابراینازآنجاکهاف.سی.سینهیکنهادقضاییونهیکارگانقانون
                                                                                                                                                                                                        
1. Federal Advisory Committee Act of 1972. 
2. https://www.fcc.gov/about-fcc/advisory-committees-fcc. 
3. See "About the FCC", at http://www.fcc.gov/aboutus.html. 
4. http://www.fcc.gov/encyclopedia. 
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نظرمیاصولحقوقاداریعملمی به رسدنهادهایاداریازجملهاف.سی.سینظراتکند.

نمایندوکنگرهغالباًقوانینیراتصویبهایمجزاارائهمیدقیقپیرامونمقرراتتنظیمیدرحوزه

.(Walden, 2009: 233)دهدکندکهشاملراهبردهاییاستکهمقرراتخاصیپیشنهادمیمی

گفتهشدکهاف.سی.سینهاداداریاستکهبراستفادهازامواجالکترومغناطیسیوارتباطی

کند.اف.سی.سیدونقشدارد:درآمریکانظارتمی

اف.سی.سیراتشکیلدادکهاینحوزهارتباطاتراکنترلکند.6398کنگرهدرسال-الف

کندوبرعملطبقوزهارتباطاتصادرمیدرایننقش،اف.سی.سیمجوزهاییبرایاستفادهح

کندتاازتداخلکارهاجلوگیریشود.اینمجوزنظارتمی

سال-ب برای6339در داد، مسئولهدایتمزایداترقابتیقرار اف.سی.سیرا کنگره ،

اینکهاطمینانحاصلکندافسیسیموانعموجودسرراهنهادهایباکیفیترارفعخواهدکرد

(Patterson, 2002: 1373).

ایننهادکند.هایسیاستگذاریقابلتوجهیرااعمالمیصالحیتکمیسیونارتباطاتفدرال،

هایمحدودیت6398هایوسیعیدرامورارتباطاتیداردهرچندطبققانونارتباطاتصالحیت

ندسایرنهادهایکنداماهمانهایخودرااعمالمیصالحیت.سیسی.قانونیخاصیهمدارد.اف

تابعمحدودیت قانونآییندولتیفدرال، هایخاصواصولآییندادرسیکلیدیاستکهدر

آمدهاست.6دادرسیاداری

سیصالحیتکاملدرتمامامورارتباطاتیبینایالتیوخارجیکهازآمریکاشروع.سی.اف

ای،ثابت،موبایلی،کابلی،ماهوارههایرسدراداراستکههمهجنبهشودویابهآمریکامیمی

تجارترادیوییپخشتلویزیونی پوششمیوحوزه ووبهطورخاصشاملتعرفهدهدرا ها

طبققانونانتقالمجوز درزمینهادغامومالکیتارائهدهندگانخدمات6398هایصادرشده

رقابتارتباطی ایجاد بخشخصوصیو حمایتاز تخصیصفرکانسپخش، رفعانحصار، و

باشد.می

سیهمشاملارائهدهندگانخدماتوهماپراتورهایتاسیساتیاست.با.سی.صالحیتاف

برسیصالحیتوسیعیبرایاجرایقانونارتباطاتفدرالداردو.سی.اینحوزهاقتدارات،اف

صورتاتاقدامسازگاری اساسسازگاریبا بر ضرور»گرفته آسایشو عمومیو «تمنافع

می همچنینکند.نظارت به صالحیت تماماف.سی.سیاین یا اقدام هر که است شده اعطا
                                                                                                                                                                                                        
1.Administrative Procrdure act of 1946. 
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اقداماتیکهبرایاجرایاینقواعدومقرراتوتصمیماتالزماستراانجامدهد.ایننکتهمهم

اعطاشدهنهبهصورتایننهادصورتکلیبههبگری)رگوالتوری(تنظیماستکهصالحیت

.(Walden, 2009: 226)خاص

وضعمقرراتمناسبجهتاجراییکردنقوانینکنگرهدرزمینهارتباطات،نظارتدقیقبر

ها،شرایطمتقاضیان،شرایطصدورپروانه،تمدیدواجرایقوانینومقررات،نحوهفعالیتایستگاه

ایدرجامعه،رسانهها،آموزشوارتقایسوادهایمحتوایبرنامهلغوآن،وضعمقرراتدرزمینه

چارچوب ایجاد و تضمین با ملی اقتصاد از رسانهحمایت بازار در رقابتی مناسب ای،های

کنندگان،سیاستگذاریدرراستایاخذبهترینشیوهاستفادهازطیففرکانسی،حمایتازمصرف

صالحیت جمله از دیگر موارد از بسیاری شکایاتو به حورسیدگی در اف.سی.سی زههای

هاواختیاراتعامباشد.درشکلزیرنماییکلیازصالحیتارتباطاتایاالتمتحدهامریکامی

ایننهادترسیمشدهاست:




 امریکا متحده ایاالت فدرال ارتباطات کمیسیون عام هایصالحیت. 3شکل



ایاالتمتبنابراینهمان ارتباطاتفدرال کمیسیون قانون، مشخصاستطبق که حدهگونه

ازکنگرهدریافتمی را کندوامریکایکنهاداداریمستقلدرسطحفدرالاستکهبودجه
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گزارشکارسالیانهرابایدبههمیننهادارائهنماید.کارکرداف.سی.سیاجراییوعمدتاًنظارتی

گیرد.قرارمی6بندیاداریازنوعقیمومتیاست.کارکردنظارتیاف.سی.سیدردسته



 دوم حثمب
  ایران حقوقی نظام در ایماهواره مطلوب و بومی الگوی ایجاد فراروی موانع بررسی .1

ایدرایراندردرمبحثدوم،بهبررسیموانعفرارویایجادالگویبومیومطلوبماهواره

ممنوعیتمطلقپردازیم.انحصارصوتوتصویردرسازمانصداوسیما،قالبچهارمحورمی

عدمتأمینحقوقبخشخصوصیوتداخل،ایرانقوانینفعلیایدرهایماهوارهرنامهدریافتب

شود.درمرزصالحیتنهادهایذیربطازجملهموانعیاستکهبررسیمی


 . انحصار صوت و تصویر در سازمان صدا و سیما1-1

 به متعددی موارد در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون سیما»در و صدا » و»یا رادیو

اشارهشدهوفصلدوازدهمنیزصرفاًبداناختصاصیافتهاست.«تلویزیون

 را88اصل ایران اقتصادی اساسنظام واقع، در که ایران اساسیجمهوریاسالمی قانون

کند،ایننظامرابرپایهسهبخشدولتی،تعاونیوخصوصیمشخصکردهتعریفوتشریحمی

تلویزیونر کهتحتنظارتکاملآنادارهورادیوو نموده ایرانمتعلقبهدولتقلمداد در ا

2گردد.خواهدشدواصوالًسازمانیانحصاریمحسوبمی

مبنیبراختیار6913ازاینشورادرسال9براساساستعالمعضویازفقهایشوراینگهبان

وصی،شوراینگهباندرنظریههایرادیووتلویزیونخصمجلسدررابطهباامکانایجادشبکه

دارد:چنینمقررمی61/1/6913مورخ313/26/13تفسیریشماره

قانوناساسیدرنظامجمهوریاسالمیایرانرادیووتلویزیون88مطابقنصصریحاصل»
                                                                                                                                                                                                        

حقوقیاشخاصبهنسبتمرکزیقوهالیعمقاماتکهاستمحدودیواستثناییقانونیاختیاراتمجموعهاداریقیمومت.6
دارندمیمعمولعمومیمصالحباآنهااعمالواحکاممغایرتعدمجهتدرتمرکزعدمبرمبتنیعمومی قیمومیتهدف.
ملی)عمومیمنافعومصالحازحمایتاداری ک.ربیشترمطالعهجهت. استایحرفهیامحلیمنافعمقابلدر( مؤتمنی:

.)سمت)هادانشگاهانسانیعلومکتبتدوینومطالعهسازماناداری،تهران:(،حقوق6935نوچهر،)طباطبایی،م
ریزیبرنامهباخصوصیوتعاونیدولتی،بخشسهپایهبرایراناسالمیجمهوریاقتصادینظام:»ایراناساسیقانون88اصل.2

بانکداری،بزرگ،معادنخارجی،بازرگانیمادر،صنایعگ،بزرصنایعکلیهشاملدولتیبخش.استاستوارصحیحومنظم
وراهکشتیرانی،هواپیمایی،تلفن،وتلگرافوپستتلویزیون،ورادیوآبرسانی،بزرگهایشبکهوسدهانیرو،تأمینبیمه،
 .....«استدولتاختیاردروعمومیمالکیتصورتبهکهاستاینهامانندوآهنراه

زدی.یمحمد9.
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هایخصوصیرادیوییوتلویزیونیبههرنحو،مغایرایناندازیشبکهدولتیاستوتأسیسوراه

هایفنیهایصوتیوتصویریازطریقسیستمباشد.بدینجهتانتشاروپخشبرنامهمیاصل

قابلانتشارفراگیر)همانندماهواره،فرستنده،فیبرنوریوغیره(برایمردمدرقالبامواجرادیویی

)اداره«وکابلیغیرازسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانخالفاصلمذکوراست

(.69۳1:36لتدوینوتنقیحقوانینومقررات،ک

پیشنهاد6،یکیازاعضا695۳آبان۳سابق(قانوناساسیدر621)88درجریانتصویباصل

هایاینمسألهدررسانه»حذفرادیووتلویزیونازانحصارایناصلرامطرحکردوعنواننمود:

نبایددراختیاردولت شایدگروهیدرنظامجدیدرا اگراینمطلبراحذفکنید، بگذارید.

«یکیدورأیاضافهبیاوردکهملتبتوانندخودشانرادیوتلویزیونمستقلداشتهباشند.

اعالماینکه2نایبرئیسجلسه نیازبهرادیووتلویزیونیکچیزساده»با اینیستبلکه

دارد.سرمایه کالن گذاری » و رادیو شدن تبدیل خطر کشورهایبر شبیه ایران تلویزیون

کند.شوند،تأکیدمیهاوتبلیغاتتجاریمعرفیوادارهمیداریکهباپولآگهیسرمایه

درپاسخ،خواستاربازماندنراهتأسیسرادیووتلویزیون9یکیازاعضایمجلسمؤسسان

تفاوتوجوددارد،عضوگذاریشودونیزباتأکیدبراینکهبینمدیریتوسرمایهغیردولتیمی

گذاریرادولتانجامدهدامامدیریتزیرنظرمجلسباشد.دهدکهسرمایهپیشنهادمی8دیگری

تصویبمی نهایتمتنبدوناصالحبه در روابطعمومیاما فرهنگیو کلامور )اداره رسد

(.269-6918:215مجلسشورایاسالمی،

تشکیلشد،یکیاز691۳اسیکهدرخردادسالجلسههجدهمشورایبازنگریقانوناس

بندهتصورمایناست،براساسمطالعاتیکهاخیراًراجعبهصداوسیما»چنیناظهارنمود:5اعضا

رسانه رسانههایجمعیکردهو سرمایهام، با بخواهیمصددرصد اگر هایدولتیهایجمعیرا

قدرت و خواهیمخورد ضربه دهگسترشبدهیمحتماً کانالدرسطحهماوردیبا وصدها ها

جهاندررابطهبامسائلفرهنگیوآموزشینخواهیمداشت.بهاعتقادمن،ماامکانایجادصداو

نکنندو خطا پا نظارتنظامجمهوریاسالمیکهدستاز با نظارتسهقوه، با سیماهاییکه
                                                                                                                                                                                                        

غفوری.گلزاده6.
بهشتی.محمد.2
 گلزادهغفوری..9

شیرازی.ناصرمکارم.8
 میرحسینموسوی..5
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هاییداشتهباشیمکهصداوسیماراباسرمایههایشانحاالبهتأییدیکمرجعیبرسد،بایدبرنامه

ترترومحکمغیرازسرمایهدولتیهمدرکشورگسترشبدهیم.شبیهجراید،منتهاسفتوسخت

هااگردرزمینهسیاسیهماحساسخطرمیشود،حداقلدرزمینهآموزشیوازنظرچارچوب

یکصداوسیماخواهیمداشتحداکثربادوفرهنگیماچنینتصمیمیرابایدبگیریموگرنهما

ده با خواهیمبود مواجه خواهندکردکانالو محاصره را ما کانالیکه ها )مشروحمذاکرات«

(.69۳1:265شورایبازنگری،

اصل بهدولتیبودنرادیو88اگرچهدر تفسیر-قانوناساسیتنها اما شده تلویزیوناشاره

هایرادیووتلویزیونخارجازاندازیشبکهموجبگردیدکهراهشوراینگهبانازایناصل

درسالصداوسیماتوسطدستگاه ،دانشگاهتهراناقدامبه6913هایدولتیممنوعتلقیشود.

ایجادتلویزیونبرایمحدودهکویدانشگاهکردکهکهدوروزقبلازافتتاحپلمپشد)احمدیان

(.69۳9:56راد،

قانوناساسیفقطتکلیفسازمانموجودرادیووتلویزیونرامعین»یمعتقدند:هرچندبعض

تلویزیون و رادیو نافی اما است بهکرده تمسک با سیما و صدا اما نیست، خصوصی های

هایتلویزیونی،ایدرحوزهسیگنالهایماهوارههایزمینیواستفادهانحصاریازسیگنالایستگاه

 برابر در ایدههمواره به تکثربخشی، حوزه در است؛ کابلیمخالفتکرده گسترشتلویزیون

دربحث ومانعازبسطاینفعالیتبهبخشعمومیوخصوصیاست؛ تمسککرده انحصار

توطئه با و سطحملیاندیشیده به پوششتنها کانالحیطه ایوهایمنطقهآمیزخواندنحضور

(.6913:626)محمدی،«همکاریباآنهاسرباززدهاستالمللیازورودبهعرصهرقابتوبین

 ماده در طرفی )مصوب1از ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان اساسنامه

هایرادیوییوتأسیسفرستندهوپخشبرنامه»مجلسشورایاسالمی(آمدهاست:21/1/6912

وچنانچهاشخاصحقیقییاحقوقیتلویزیونیدرهرنقطهکشوردرانحصاراینسازمانبوده

هاییکنندازادامهکارآنانجلوگیریبهعملآمدهبرداریازچنینرسانهاقدامبهتأسیسیابهره

«.وتحتتعقیبقانونیقرارخواهندگرفت

هایرادیوییوتلویزیونیدرهرنقطهاینمادهبهطورمطلقتأسیسفرستندهوپخشبرنامه

متعلقبهسازمانصداوسیمامیکشورراصریحاً داند.انحصاریقلمدادکردهوآنرامنحصراً

بنابراینبااینمادهقانونی،شایدبتوانگفتکهدیگرجاییبرایفعالیتبخشخصوصیباقی

سالنمی طی لیکن میماند. مشاهده اخیر بخشهای مختلف عناوین تحت که ازشود هایی
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بهبخشغیردولتیواگذارشدهاست،هرچنددرزمینهپخش،هیچگونههایاینسازمانفعالیت

پنجمسیما فعالیتشبکه اگر است)البته اقدامیبرایفعالیتبخشخصوصیصورتنگرفته

موسومبهشبکهتهرانراکهباهمکاریشهرداریتهرانآغازبهفعالیتکرددرنظرنگیریم(.اما

اقداماتمتنو تولید، زمینه وشرکتدر بهصورتعیصورتگرفته هایفرهنگیمختلفچه

توانگفتاینوابستهبهسازمانیاغیروابستهبهآن،فعالیتخودراآغازکردهاندودرواقعمی

ها،عدمتواناییهاازانحصارسازمانخارجشدهاستواینجزتحتفشارهزینهبخشازفعالیت

البتهبایداشارهشودکهاینذیهشبکههاوتغدرتولیدکافیبرنامه نبودهاست. هایافتتاحشده،

سازمانبرایپاسخبهنیازهایمتنوعوبرایآنکهبهبخشخصوصینیزاجازهفعالیتوتأسیس

اندازیشبکهرادیوییوتلویزیونیندهدوهمچنانبهصورتانحصاریعملنماید،اقدامبهراه

ونیدرطیچندسالاخیرکردهاستولیچنانچهاشارهگردیدعمالًدرتلویزی-چندشبکهرادیو

زمینهتولیدمجبورشدهاستبهمقدارزیادیدستبخشخصوصیرابازبگذاردوازآنکمک

(.652-6935:659بطلبد)احمدوند،

توانموانعیکهدرراهشکستنانحصارصوتوتصویردرایرانوجودداردبهطورکلیمی

توانچنینبرشمرد:رامی

برابرایجادشبکههایمتنوعتلویزیونیدرایرانمطرحمی در *نخستینمانعیکهمعموالً

قانوناساسیاست.88شود،اصل

هایمتمادی،نقشعرفیبهخودگرفتهاست.مسئوالن*مانعدوم،مسائلیاستکهطیسال

هایخصوصیبرایآنهادشواراست،بهورشبکهاندوتصبهوجودساختارموجودعادتکرده

هاامریمهمخصوصایننگرانیدرحوزهامنیتیتأثیرگذارتراست،بهدلیلآنکهکنترلرسانه

انگارند.بادرنظرگرفتنرود.برخیتکثرراباعدمکنترلمساویمیبرایامنیتملیبهشمارمی

نعرفرایجرانیزتغییرداد.تواناینقشکارشناسیونظارتیدولت،می

اندازیایکشوراست.فقدانمقرراتوامنیتالزمبرایراه*مانعسوم،اقتصادبیماررسانه

هایعالقههاوشرکتهاباعثشدهحتیاگرموانعقانونیوعرفیبرداشتهشوند،گروهشبکه

تیارنداشتهباشند.همچنینتزریقهایخصوصیدراخاندازیشبکهمند،سرمایهالزمرابرایراه

هایدولتی،رقابتباآنهارادشوارهایبالعوضازسویدولتبهشبکهبودجهواعطایکمک

کردهاست.

شیوه تقویت*مانعچهارم، بخشدولتیمشوقو در هایجاریتولیدتلویزیونیاستکه
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حاکمیتفرهنگدولت شودکهولتیمانعیتلقیمیگراییبرمسئوالندکنندهآنبودهاست.

هایخصوصیچیزیجدایازروندهایجاریوحاکمبراقتصاداندازیشبکههاوراهتنوعشبکه

ها)آموزش،صنعت،بهداشتوسازیدردیگربخشهایآننیست.خصوصیکشوروسیاست

رساند.هایخصوصیتلویزیونییاریمی...(بهجریانشبکه

هاراموجدیاازمیانبَرندههاوتأثیرآنهاست.اگررسانهغهدرقدرترسانه*مانعپنجم،مبال

گیردوهرنظامسیاسیبهواسطههاورفتارهابدانیم،آنگاهترسوواهمهازآنهاقوتمینگرش

دهد.هارانیزهمانندتجهیزاتنظامیواتمیدرانحصارخویشقرارمیایننگرانی،رسانه

 قدرترسانهمبالغه میدر کارهایکنترلها و ساز با آشنایی عدم از حدیناشی تا تواند

هایآنهاهایهرگروهوصنفدرسطحملیدربرابربیگانگانورسانهها،غفلتازتواناییرسانه

رسانه رفتاری تنوع عدم رسانهو باشد. بخشها )باالخصدر زیادی حد تا وها خبری های

بهعنوانناظریکهمی-یابایدباشند-(آینهجامعههستندرسانیاطالع خواهدایجادیاوصرفاً

(.291-6913:293نمایند)محمدی،معدومکندعملنمی

مانع از* نگرانی است، خصوصی تلویزیون تأسیس از ناشی فرهنگی پیامدهای ششم،

هایاجتماعی،یکیوارزشهایتلویزیونیخصوصیبرفرهنگعمومیپیامدهایمخرببرنامه

ازمهمتربنموضوعاتیاستکهدرطراحیاینمدلفرآیندموردتوجهقرارگرفتهوبایدبهنحو

(.6931:11مناسبیبرایآنتدبیراندیشیدهشود)صادقی،

می مجموع در رادیوگرچه تشکیل مسیر در موجود موانع یکاز هیچ گفتکه -توان

ردارایدالیلمنطقیومبتنیبردالیلقانونی،فرهنگی،اجتماعی،تلویزیونخصوصیدرکشو

اقتصادیوحتیامنیتینبودهووضعیتانحصارموجودصرفاًحاصلتجربهوتدبیرمسئوالنوقت

هایعقالییوهایاحتمالیبااتکابهروشهایگذشتهبودهاستوکلیهنگرانیوآسیبدردهه

باشد.لیکنازسویدیگربایدبهایننکتهتوجهکردتوجهکهلرفعمیتجربیاتدیگرجوامعقاب

هایفضاییاستودرحالحاضرمدتسیستماولینوتنهاکاربرطوالنی)بهصورتعام(دولت

بزرگ سرویسنیز مشتری فضاییترین دنیاهای استفادهدر برای دفاعی،، و امنیتی های

هایعلمی،اکتشافیوسفرانسانسی(،تحقیقاتبنیادی،طرح)مانندهواشناهایعمومیسرویس

هایکندونقشفضابازیمیارزشیِگردد.دولتنقشیکلیدیدرزنجیرهبهفضا،محسوبمی

:دهدهاراانجاممیکنندهازکاربردهاوسرویسگذاریدرزیرساختتااستفادهمختلفیازسرمایه

وسرویس - ایجادیکارتباطتجاریِهایمشتریکاربردها وزارتمحضفضایی، مانند:
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؛دفاعآمریکابااینتلستبرایکاربردهایمخابراتی

؛هایفضاییاپراتورخصوصیگذاری،مالکیت،استفادهاززیرساختمشارکتدرسرمایه -

؛هایعلمیگذار،مالک،اپراتوروکاربرمانند:ماهوارهسرمایه -

.مدتاردادطوالنیمشتریاپراتورخصوصیباقر -

،هایمخابراتیدرکشورهاییهمچونایراندرحوزهماهوارهبرایشروعکاربردهایتجاری

جانبهحتیبهجهتکسبتجربههایهمههایابتداییباحمایتزیرساختگذاریدربایدسرمایه

.دراینصورتپذیردکشوروآزمایشویادرراستایاهدافامنیتملیوحفظمنافعفضایی

دهندگانارائهاپراتورها،وحامیکندتجاریوضعبایستیقوانینحمایتیازتوسعهشرایطدولت

بهعنوانمثال:قوانینبخشودگیمالیاتی،اعطایامتیازات،گذارانباشنداولیهسرویسوسرمایه

انحصارسرویسوغیره.

المللیمشابهوالهامازتجربیاتبینگرچهاصولحاکمبرصنعتماهوارهبهصورتعمومیبا

برداریازماهوارهدرکشورشودامابایدتوجهکرداپراتوریوبهرههانگاشتهمیبرایهمهزمان

هایفراوانیبازیگرانوجمهوریاسالمیایراناولینتجربهدراینحوزهخواهدبودوریسک

میسرمایه تهدید را حوزه این نگذاران این میکند. باعث علیکته دولت که همهشود رغم

گذاریمناسبازطرفبخشخصوصی،نبایدهایموجودوحتیعدمسوددهیسرمایهریسک

هایمداریخود)مادهبرداریحداکثریازموقعیتازوظیفهحاکمیتیخودبهمنظورحفظوبهره

پوشیکند.قانونبرنامهششمتوسعه(چشم81


 ایران فعلی قوانین  در ایماهواره هایبرنامه دریافت قمطل . ممنوعیت1-2

ایراندرراستایاقداماتهایماهوارهدرپیگسترشروزافزونپخشبرنامه مقننه قوه ای،

گیریتجهیزات،اقدامبهتنظیموتصویبقانونممنوعیتبهکار6919پیشگیرانهدراواخرسال

در.نامهاجراییآنتدوینشد،آیین6918آندراوایلدریافتازماهوارهکردومدتیپساز

نیزموادیازقانونمبارزهباقاچاقکاالوارزپیراموناینمسألهوضعشد.6932سال

قانونفعلیابهاماتونیزتبعاتمنفیبسیاریرادرپیداشتهاست.روشننبودنشمولیاعدم

تجهیزاتماهواره قاشمول اینترنتیدر باعثبالتکلیفیدستگاهای فعلی ونون هایسیاستگذار

امریکامالً ماهواره؛ تجهیزاتدریافتاز قاچاق امروزه است. اینخصوصشده اجراییدر

بدیهیاستوعدمرعایتقانونممنوعیتتوسطچندینمیلیونخانوادهایرانیوهمچنیناجرای
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برانگیزآنتوسط مناقشه ربطموجبضربهجدیبههایذیدستگاهمحدودومقطعیوبعضاً

قانونممنوعیتمطلق است. افرادوارکانحاکمیتگردیده رابطه قانونگراییو روحقانونو

به از مردم همانندسایر فرهنگینیز اشخاصحقیقیدارایصالحیتعلمیو تا موجبشده

کاربردهایعلمیو ایفرهنگیمثبتماهوارهکارگیریماهوارهممنوعگردندوازاینطریق،

ازنواقصدیگراینقانونبایداشارهکردکهدرمتنقانون،سهفعلمجرمانه تقلیلیافتهاست.

ورود،توزیعواستفادهمشخصشدهاستامادرخصوصحملونگهداری،فروشوخدمات

(.5و2-69۳1:6هایمجلس،)نصب،تعمیراتو...(سکوتشدهاست)مرکزپژوهش

 شد، اشاره که طور وهمان وسایل استکه افرادی مجازات کشورمان در داخلی اهرم

قرارمیهایماهوارهتجهیزاتدریافتبرنامه نصبواستفاده موردمعامله، تردیدیایرا دهند؛

تبعاتمنفیآندرسطحملیوبین درمقابلنیستکهاقداماتاینچنینیصرفنظراز المللی،

قبیلدریافتشبکههایپیشرفت وفشارهایاجتماعیهایماهوارهفنی)از ایازطریقاینترنت(

(69۳1:691زمانی،)رنگباختهاست

ازطرف6911آذر25هایشبکهجامجموسحرکهدرازسویدیگر،باتوجهبهپخشبرنامه

بیترکیه،شمالافریقا،صداوسیمایجمهوریاسالمیایرانآغازشد،سراسرقارهاروپاونیمهغر

روسیه،آسیایمیانهومنطقهخاورمیانهراتحتپوششقرارداد؛لذاقانونموجودبهنوعیبااقدام

 )اشرافی، سازگاریندارد همخوانیو 69۳1کشور :2۳3 دولتکهرسیدهآنهنگامهبنابراین(.

ازدریافتتجهیزاتکارگیریبهممنوعیتقانونتصویبازسال29ازپسایراناسالمیجمهوری

وجامعاندازچشمباودهدنظرتغییرمحتواگرانهرویکردسمتبهابزارگرانهرویکردازماهواره،

وضعبهماهوارهصنعتنوینهایفناوریشتابانروندازجاماندگیازدوربهوفعلینیازبامطابق

شایستهممنوعیت،قانوناصالحبرعالوه(.6935:65احمدوند،)بپردازدمهمایندرجدیدقانون

اقتصادی،حقوقی،ابعادتمامآندرکهکشورایماهوارهکلیسیاستتدوینبهنسبتاست

.شوداقدامباشد،گرفتهقرارتوجهموردایرسانهومحتواییفرهنگی،اجتماعی،

 
 خصوصی بخش حقوق تأمین . عدم1-3

تلویزیونبهترتیبیباشدکهتهدیدیبرای-ربخشرادیوبهلحاظکلی،بایددخالتدولتد

جریانجدیدمقررات تحتتأثیر خصوصیآزادیمحسوبنگردد. آزادسازیزدایی، سازیو

اقدام63۳1،کشورهایاروپاییوهمزمانباآنژاپن،دردهه63۳2ارتباطاتدرامریکادرسال
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بهانحصارزداییارتباطاتکردند.

اوایلد در و6331هه پاکستان کشورهاییمانندهند، در یافتو راه آسیا به اینموضوع

تلویزیونخصوصیافتادند؛–هایخلیجفارسوهمچنیندرترکیهبهفکرتأسیسرادیوحوزه

برایتأسیسرادیو اینکشورها تفسیر-بسیاریاز را اساسیخود خصوصیقوانین تلویزیون

ا موارد برخی در یا وکردند تأسیسرادیو اجازه مذکور قوانین طبق که چرا کردند صالح

بینینشدهبود،اکنوندراکثریتکشورهایجهانیکنظاممختلطهایخصوصیپیشتلویزیون

فعالیتمی-رادیو مؤسساتخصوصی( و )دولتی مؤسساتعمومی مرکباز کنندتلویزیون

(.2۳-69۳۳:91)معتمدنژاد،

 و صدا ارتباطبا ادبیاتقانوناساسیدر مدیریتدر نظارتو حاکمیت، واژه سه با سیما

قانوناساسیرادیووتلویزیونبایددرمالکیتدولتباشدامابر88مواجههستیم.براساساصل

88هایکلیاصلاساسسیاست سال در اوایل69۳96که در رهبریتعیینو جانبمقام از

دراقتصادغشد؛درواقعسنگبنایتحوالتنهادیوبنیادینتوسطایشانابال69۳8خردادماه

بهعنوانیکالگویکاملبراینظاماقتصادیجمهوریاسالمیایرانتلقیبنانهادهشدوایران

هاومالحظات(قانوناساسیبهدلیلحساسیت88هایکلیاصل)سیاست«ج»میشود،البتهبند

تصویبوابالغگردیدودرحقیقتمقامرهبریتوسط69۳5اهسالها،درتیرمناظربرواگذاری

اینسیاست هادرواقعحاصلتالشمنظومهتحولنهادیاقتصادکشوربدینترتیبکاملشد.

(قانوناساسی88طوالنیمدتمجمعتشخیصمصلحتنظامدرخصوصبازتعریفیازاصل)

زیادیازجملهاموراقتصادیودارایی،راهوهایبهکاهشنقشدولتدرزمینهبودهاستکه

شهرسازی، و مسکن کشاورزی، بازرگانی، انرژی، نفتو حوزه درمان، بهداشتو ترابری،

دارد اشاره دیگر موارد بانکداریو و پرورشبیمه بخش.آموزشو اینیکیاز در هاییکه

باشد.ازمیآوریاطالعاتطاتوفنارتباهاتفکیکشدهوموردتأییدقرارگرفته،حوزهسیاست

توانبهموارددیگراشارهنمود.جملهدستاوردهاونتایجکاهشتصدیدولتدراینزمینهمی

ارائه،درهیأتعالیواگذاری29/62/69۳5تاریختصویبواگذاریشرکتمخابراتایراندر

زیرانواخذمصوبهسازیشرکتپستجمهوریاسالمیایرانبههیأتوچارچوبخصوصی

 مورخ931۳۳/ت698511شماره نمونههیأت1/۳/69۳1هـ اینقبیلمیمذکور، باشند.هاییاز

هایمادرتخصصی،حاکمیتیدرنظرگرفتهشدهاستکهورودبخشلیکندراینابالغیه،شبکه
                                                                                                                                                                                                        

 www.maslehat.ir(قانوناساسیبهآدرس88کلیاصل)هایسیاست 6. 

http://www.maslehat.irسیاستهای
http://www.maslehat.irسیاستهای
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خصوصیرابهاینحوزهباابهاماتجدیمواجهنمودهاست.

م از ط بند در همچنین مصوب618اده توسعه چهارم برنامه مجلسشورای69۳9قانون

هایصوتیواسالمیدولتموظفگردیدهتاشرایطالزمتوسطصداوسیمارابرایارائهبرنامه

ایباحفظضوابطفراهمآوردودرواقعمجوزهایماهوارههایکابلیوکانالتصویریشبکه

برنامه پایانهایتلویزیونیخارجارائه تا نمایداما ضوابطاینسازمانصادر با وسیما، ازصدا

اینتکلیفقانونیاجرانشد.69۳3برنامهچهارمتوسعهدرسال

تلویزیونیکشور-قانوناساسی،نیزصرفاًاحکامیرادربابسازماندولتیرادیو615اصل

می تصادر و پخشصدا انحصار متضمن وجه هیچ به اصل این بخشکند. و نیست صویر

اینحقمحرومنمی از قانونخصوصیوعمومیرا استو انحصار برعدم چوناصل، کند،

(.6931:81اساسیخالفاصلعملنکردهاست)صادقی،

مجموعهمباحثیکهدرمجلسبررسینهاییقانوناساسیجمهوریاسالمیایراندرمورد

باشدکهجزءتلویزیونملیمی-سازمانرادیوتلویزیونصورتگرفتهاستمعطوفبه-رادیو

درمشروحمذاکراتبهصراحتتکرارشدهاست.در«تلویزیونملی»اموالعمومیاست.عبارت

تلویزیونبایدزیرنظرمشترکسهقوه-مباحثذیلایناصل؛موضوعاتیمثلاینکهآیارادیو

هایعلمیهیاجمعیازهمهنمایندگاناحوزهادارهشودیازیرنظرمقامرهبریومراجعتقلیدی

هاچیست،مطرحاستواصوالًمجلسِنهادهایمذکور،)مدیریتاینرسانه(ورسالتاینرسانه

دولتی،ساکتاست.اینسکوترابایدتلویزیونغیر-بررسینهاییقانوناساسی،دربابرادیو

غیردولتیتعبیرنمودنهنفیآن،چوندرآندورههایاقتضابودنآنمباحثنسبتبهشبکهبهال

موضوعشبکه هایخصوصیبرایبررسیکنندگانمطرحنبودهاستوامکانعملیایناصوالً

ظاهرشدهاست.حتیدریکدههبعددرمباحثبازنگریقانوناساسینیز6331پدیدهدردهه

قانوناساسیتنهادر615انجامشدهدراصلاینشدهاستوتغییراتبنیادیبهاینموضوعاشاره

گانهبهشود:انتقالعزلونصبمدیریتاینرسانهازنمایندگانقوایسهیکموردمحدودمی

برخیتغییراتلفظی مباحثبازنگریبه دیگر رهبری. تلویزیون-رادیو»مثلتبدیل-مقام به«

گیوروابطعمومیمجلسشورایاسالمی،)ادارهکلامورفرهنشودمحدودمی-«صداوسیما»

6918:61۳۳-61۳2.)

صنعتفضاییدرکنارقدرتوتفوقیکهبرایکشورصاحبصنعتایجادازسویدیگر

ها.ازآنجاکههمهدولتاستگذاریسنگینسرمایهیککند،حداقلدرابتدایکارمستلزممی
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ینفناوریتنهادراختیارکشورهاییاستکهتواناییآیند،ااینسرمایهاولیهبرنمیتهیهازعهده

.کنندتوجیهراکشورایبودجهومسئوالنندمدیراناهاندوتوانستگذاریراداشتهسرمایهچنین

اند،لزوماتاانتهایحتیبسیاریازکشورهاییکهدرایتالزمبرایبرداشتناینقدماولیهراداشته

اندویاانتقاداتمخالفاناندوپسازچندشکست،ازعهدهمخارجبرنیامدهکارآنراادامهنداده

باعثقطعسرمایهالزمبرایادامهکارآنهاشدهاست.یکمثالبارزشایداتحادجماهیرسابق

هایاولیهبسیارخوبیدرباشدکهباتوجیهبرتریدرمقابلآمریکادرزمانجنگسرد،پیشرفت

داشتوارمغانآن،تفوقبرفناوریپیچیدهوگرانفضاییغربیبودکهقسمتیازصنعتفضایی

اینتفوق،هنوزهمباقیماندهاستولیبهتدریجعدمتدبیراینکشور،کاررابهجاییرساند

مامور پوتینشخصاهیاتیرا کهپسازسهشکستبسیارسنگیندرپرتابماهوارهمخابراتی،

شدیدصنعتپرتابروسیهنمود.بررسیعلتافت

علی نیز ما کشور بهدر بودجه موقع به تزریق عدم فضایی، فناوری خوبدر شروع رغم

جبرانارگان مشکالتی ایجاد باعث ذیربط، برخیهای رفتن دست از که گردید ناپذیر

یعموماازهایفضایهایمدارییکیازآنهاست.بهعالوهباتوجهبهاینکهعمرپروژهموقعیت

هابیشتراست،وابستگیسازمانفضاییکشورودورانچهارسالهیاحتیهشتسالهمتداولدولت

ها،هموارهمشکلیهادروسطزماناجرایپروژههابهبودجهدولتیوتغییرسیاستدیگرارگان

ویرانگربرایپیشرفتاینصنعتبودهاست.


 Satellite Industry ماهواره صنعت اتحادیه: منبع مدت، دراز در جهان در ماهواره صنعت درآمد.4شکل
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درصدی(.به66دهد،اینصنعترشدبسیارزیادیدارد)رشدهمانطورکهنمودارنشانمی

عبارتدیگرکاردرصنعتفضاییعالوهبرمسائلراهبردیوقدرتملی،ازنظراقتصادینیز

هایمختلفاینفناوریاست.دارد.امانکتهاصلینمودار،توزیعدرآمددرقسمتتوجیهخوبی

درصددر۳،تنهاسهدرصدازدرآمداینصنعتدرپرتابماهوارهو2169بطورمثالدرسال

طلبد.درمقابلصنعتساختماهوارهمتمرکزبودهاستکهباالترینهزینهوسطحعلمیرامی

بهخوداختصاص2۳هزمینیکهجنبهعلمیوتجاریدارد،تجهیزاتایستگا درصددرآمدرا

ایکهدانشموردنیازدرآنعمومادرسطحیکدادهاستودرنهایتارائهسرویسماهواره

درصدایندرآمدرابه16هایبازاریابیوتجاریمتکیاست،تکنسیناستوبیشتربهتکنیک

عبارتدیگر،درصدزیادیازدانشوریسکاینحوزهتوسطباخوداختصاصدادهاست!به

تحملمی اینحوزه شاغلدر افراد هفتسالطراحیسوادترین تا چهار گاهینتیجه و شود

شودولیهاطراحیموشکدردقایقاولیهپرتاببایکانفجارنابهنگام،نابودمیماهوارهوسال

رود.حالتصورکنیدسازمانیکهبهجیباپراتورهامیدرمقابل،درصورتموفقیتسودآن

می صنعتکار این باالی هزینه ریسکو دانش، نیازمند قسمت در سازمانصرفا )مثال کند

تواندتوقعپیشرفتداشتهباشد.مهمتراینکهحضوردرصنعتفضاباپرتابفضایی(،چگونهمی

مداریدرکلیهماهوارهجایگزینوحفظموقعیترسدونیازبهموفقیکماهوارهبهپایاننمی

توانطلبد.بههمیندلیلاپراتوریماهوارهکهبطورخالصهمیهایبعدیرامیباندهاو...بودجه

بازاریابیفضایترانسپوندرهانامید،بهعنوانقسمتیمهمبرایتامینهزینه هایهایپروژهآنرا

مطرحمیماهواره ایای، با شرکتشود. ایجاد راحتیفلسفه به توضیح، ویوتلستهاییمثلن

تواندرککرد.رادرکنارآژانسفضاییاروپامیکستگلوب

هایدولتیوالبتهاینموضوعچندینبارموردتوجهقرارگرفتهاستولیاساسنامهارگان

تواندهاستکهمیگذاریوتاسیسموسساتانتفاعی،مانعاجرایآنشمشکالتقانونیسرمایه

بامشورتکارشناسانحقوقیوتدویننظامیقانونی،اینمعضلراحلکردیامصوباتالزمرا

برایآنباقیدفوریتاخذنمود.سوالدومایناستکهچرابخشخصوصیبهاینکارمبادرت

ایبرایوارهنورزیدهاست.پاسخصریحبخشخصوصیایناستکهاوالبهعلتاینکهایرانماه

اینکاردراختیارآنهاقرارندادهاست،باالجباربخشخصوصیبایدبهعنواناپراتوردستدوم

یکماهوارهخارجیعملکندکهباعثازدستدادننیمیازدرآمد)دربسیاریمواقعحتیدو

اندمباردرتورزیدهدارندکهبارهابهاینکارهااذعانمیشود.ثانیااینشرکتثلثدرآمد(می



 91موانعفرارویایجادالگویمطلوبماهوارهتلویزیونیدرنظامحقوقیایران
 

شفافیتقوانینخدمات عدم قسمتتلویزیونیآن،ولی به ممنوعیتمربوط و رسانیماهواره

باالترینمانعبرایاستحصالسودسرشاراینقسمتبودهاست.البتهآندستهازاپراتورهاییکه

کشورهایمنطقهعملاندبهعنواناپراتوردستدومدربهجایتمرکزبربازارایرانسعیکرده

رودواثریبراندکهحتیمالیاتآنبهجیبکشورهایهمسایهمیکنند،موفقیتینسبیداشته

رویپیشرفتصنعتفضاییدرکشورندارد.

داروبادوامصنعتفضادرایکهبرایپیشرفتمعنیهایچندگانهبنابرایندرکناراستراتژی

ایبهعنوانموتورمحرکتامینمالیصنعتراتورماهوارهکشورمانمطرحاست،ایجادیکاپ

فضاییکههمهبازیگراناصلیماهوارهدرایراندرآنسهیمباشندواینکهبتوانبااتکابهآندر

هایدولتی،هزینهالزمبرایفضایبخشخصوصیودورازموانعوقوانیندستوپاگیرشرکت

ازضروریاتمیهایفضاییکشوررتغذیهپروژه بهبودجهدولتیتامینکرد، بدوناتکا باشدا

(.1385کدخبر::6938)سیاسیفر،

 

 ذیربط نهادهای صالحیت مرز در . تداخل1-4
بهمدیریتبرداریازمنابعفرکانسیازطریقصنایعماهوارهوورودبهحوزهاینرقابت،بهره

صلح استفاده و کاوش همچون مسائلی و توسعهامور جهت در جو ماورای فضای از آمیز

هاواقتصادی،فرهنگی،علمیوفناوریکشورازطریقپژوهش،تولیدفناوری،توسعهزیرساخت

سامانهاراه زمینندازی و فضاپایه فضایی گسترشهای بسترسازی مختلفو کاربردهای با پایه

.دارداینیازخدماتفضاییبرایکاربراندرسطحملیومنطقه

هایفناوریفضایی،نوپابودنمدیریتصنایعپیشرفتسریعکشوردربرخیحوزهرغمیعل

کش در آن به مربوط امور و فضایی خدمات وماهواره، ساختاری تغییرات و یکسو از ور

هاوهایمدیریتیازسویدیگرباعثشدهاستتفکیکوظایفواختیاراتسازمانجابجایی

تجاریونهادهایمختلف فناوری، پژوهش، خدمات، درمدیریتوحاکمیتامورفرکانسی،

.دایدرحوزهفضاروشنوتفکیکشدهنباشتوسعه

مرکزملیفضایی،وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،سازمانفضاییایران،سازمانتنظیم

زارتعلوم،تحقیقاتومقرراترادیوییوتلویزیونی،وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح،و

ایفناوریوسازمانصداوسیما،ازجملهنهادهاییهستندکهدرحوزهفناوریفضاییماهواره

رسددرمرزبندیحدودصالحیتواختیاراتایننهادهاوظایفیرابهعهدهدارندکهبهنظرمی
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تداخالتجدیوجوددارد.

قانونوظایفواختیارات3ایرانکهبهاستنادمادهاساسنامهسازمانفضایی9باعنایتبهماده

این3/۳/69۳1مورخ21511/6وزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتوبراساسپیشنهادشماره

 مورخ جلسه در اختیارات21/9/69۳1وزارت، و وظایف رسیده؛ تصویب به وزیران هیئت

هایالعاتیوپژوهشی،تهیهوتنظیمبرنامهبیشماریبهاینسازماندادهشدهاست.انجامامورمط

مدتوبلندمدت،اعمالوظایفحاکمیتیمحولهازطریقارائهسیگنالبهمتقاضیان،اعطایمیان

 و بخشفضا در فعالیت برای آیینمجوز و مقررات تدوین و مرتبطنامهتهیه دریافت،های

باشد.واختیاراتمیازجملهاینوظایفهایمصوبعرضهخدماتفضاییتعرفه

درحوزهخدماتومحصوالت6932مقامرهبریدرسالهیبراساسابالغازسویدیگر

:سپردهشدهاسترانیاییبهسازمانفضایمواردذیلواجراتیمسئول،یردفاعیغییفضا

حفاظتازمراتع،یکشاورز،یعیمنابعطب،یهواشناسیهاخدماتسنجشازدوردرحوزه -

ره؛یبحرانوغتیریها،مدگلوجن

یاهوانتقالشبکهییمخابراتفضار،یشامل:انتقالدادهوتصوهیخدماتارتباطاتفضاپا -

درصنعتیوناوبریابیتیخدماتموقع،یالمللنیوبیهاباپوششملماهوارهیبررویونیزیتلو

یی.وهواییایدر،ینیحملونقلزم

ایدرکشور،بهعنوانمتولیبخشفضاییوماهواره6ایراندرحالحاضرسازمانفضایی

دراختیارارائهدهندگان(MHz)خاموبدونارزشافزودههایخودرابهصورتظرفیتماهواره

( میSAPsسرویس قرار ) هیچSAPدهد. بدون نیز سیاستها اعمال در محدودیتی، گونه

المللی،آزادانهاقدامبهخریدپهنایبانداتورهایبیندهیوخریدپهنایباندازسایراپرسرویس

سرویس ارائه و نیاز میمورد مشتریان به ارزشافزوده د.کننهایبا طبقسازمان فضاییایران

مجری تصمیمقانون، استکه فضایی عالی موردمصوباتشورای در سیاستگذاری و گیری

برداریمنسجمازعلوموحفظمنافعملیوبهرهآمیزازفناوریفضاییدرکشورواستفادهصلح

.هایفضاییدرجهتتوسعهاقتصادی،فرهنگی،علمیوفناوریکشوررابهعهدهداردفناوری

هایرگوالتوری،خدماتاکنونسازمانفضاییایرانوظیفهایجادحلقهارتباطیبینبخشهم

یخارجی(هاماهوارهرانداخلیواپراتورهایفضاییموردنیازجامعهوبخشفنی)شاملپیمانکا

رابرعهدهدارد.بهطوریکهبااطالعودریافتبازخوردازخدماتفضاییموردنیازجامعهو
                                                                                                                                                                                                        

 .https://isa.ir/find.php?item=1.66.15.fa سازمانفضاییایرانبهآدرس:.6
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کاربرشاملنوعسرویس،پهنایباندونرخدادهموردنیازوهمچنیننیازبخشحاکمیتیشامل

بهره امکان و ایران مداری احفظحقوق طراحیبرداری به اقدام آینده، مداراتفضاییدر ز

یوبودجهاماهوارهی،شناساییباندهایفرکانسیمناسب،طراحیپوششاماهوارههاییلینگفا

تأمینلینکمی به اقدام سازندگان، یا شناساییاپراتورهایمناسبو نهاییبا مرحله در کندو

ایفایلینگماهواره68سوطبقبندژاساسنامه،کند.برایناسابخشفضاییموردنیازجامعهمی

ثبتشدهاستومراحلهماهنگیوفرکانسیاین2166نقطهمداریدرسال69درایرانست

درجهشرقیباروندبسیارخوبیدر21در2-هاهمراهباهماهنگیموقعیتعملیاتیزهرهفایلینگ

انیزتوسطسازمانفضاییایرانوطبقبندمذکورهحالانجاماست.کلیههزینهثبتاینفایلینگ

(.6938:۳اساسنامهپرداختشدهاست)حامدرحمتوطاهری،

بهره یا موقعیتمداری طراحی درخواستثبتو هر قانون، یکموقعیتطبق از برداری

یتجهتمداریویاایستگاهزمینیبایددرسازمانفضاییایرانبررسیفنیوانجامشودودرنها

المللیدراختیارسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییقرارگیرد.هزینهدرخواستثبتبین

 بررسیفنیهرموقعیتمدارینیزبایدطبقبندخاساسنامهبهسازمانفضاییایرانپرداختشود.

ارتباطاترادیویی مقرراتو تنظیم 6سازمان ماده به استناد وظایف1با اختیاراتقانون و

 مصوب اطالعات فناوری و ارتباطات تجمع63/3/69۳2وزارت از اسالمی شورای مجلس

به معاونتامورمخابراتیوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتوادارهکلارتباطاترادیویی،

منظورایفایوظایفواختیاراتحاکمیتی،نظارتیواجراییدربخشتنظیممقرراتوارتباطات

اطالعاتتأسیسشد.دیوییوابستهبهوزارتارتباطاتوفناوریرا

اینسازمانیکنهادمستقلقانونگذارونظارتیاستکهنقشآنرقابتیکردنبازارارائه 

خدماتمخابراتیوباالرفتنکیفیتخدماتآنهاست.میزاناهمیتونقشبسزایایننهاددر

برمبن استمشخصرونقبخشخصوصیازوظایفیکه آنگذاشتهشده برعهده ایاساسنامه

سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییبهمنظوراجرایمصوباتکمیسیونتنظیم.باشدمی

رادیویی بخشارتباطات در وظایفموردنظر ایفای اهدافو تحقق و ارتباطات و مقررات

 .تأسیسشدهورئیساینسازمانمعاونوزیراست

،وصولملبغتدوینوتنظیممقرراتختیاراتسازماندربعضیمواردازجملهوظایفوا
                                                                                                                                                                                                        

سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییبهآدرس:6. 
https://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c248779-f346-4364-a308-838fc9537
de3#. 
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االمتیازصدورپروانهباسازمانفضاییایرانهمپوشانیوتداخلدارد.حق

معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،براساسدستوریکهمرکزملیفضاییزیرنظر

؛اینمرکزهدفازایجادازبهکارکرد.صادرشد،آغازسویرییسجمهور39آذرماهسال

برنامه سیاستگذاری، استفادهازظرفیتهماهنگی، هایقانونیمربوطبهمراکزریزیونظارتبا

.برهمیناساساینمرکزاستعالیتحقیقاتیوبارعایتقوانینومقرراتمربوطهعنوانشده

کهدارایتشکیالتباشدمیتجمهورییکیازواحدهایتابعهمعاونتعلمیوفناوریریاس

 .مستقلونیرویانسانیمتخصصازمراکزعلمیوتخصصیاست

هایتهیهوتنظیمبرنامهشود؛اساسنامهسازمانفضاییایرانمشاهدهمی9همانطورکهدرماده

ظیمبهاینسازمانوکارنظارتبهعهدهسازمانتنمدتوبلندمدتدربخشفضاییکشورمیان

ملی صالحیتمرکز با تداخلآشکار در استکه شده ارتباطاترادیوییمحول مقرراتو

باشد.فضاییمی

فن تحقیقاتو وزارتعلوم، لحاظتشکیالتیزیرمجموعه به که هوافضا آوریپژوهشگاه

می پژوهشدر تحقیقو وظیفه تحقیقاتفضاییباشد حوزه طبقماده که دارد عهده بر 9را

امهسازمانفضاییایراناینامربهاینسازماننیزمحولشدهاست.اساسن

االصولوظیفهاصلیکمکبهقانونگذاریوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتنیزکهعلی

دراینحوزهازطریقارائهالیحهرابرعهدهدارددرموقعیتمبهمیقرارگرفتهاست.

سازمانعلی تعدد رغم متولی که میهایی کشور در فضایی فناوری وضعیتحوزه باشند؛

هاکامالًرواستوتداخلدرمرزصالحیتاینسازمانحقوقیاینحوزهبامشکالتجدیروبه

مشهوداست.

می نظر برونبه راه بارسد موجود های سازمان از فراتر نهادی ایجاد معضل این رفتاز

ایگرماهوارهخصوصیبهعنواننهادتنظیمساختاریمرکبازبخشدولتیوهمکاریبخش

گریدراینحوزهرابرعهدهایکهعمدتاًباصالحیتنظارتیواجرایی،تنظیمگونهباشد؛بهمی

گیرد.
 

 گیری  نتیجه
بایدخاطرنشانکردکه برداریازمنابعفرکانسیازطریقبهرهباعنایتبهمطالبمذکور،

 ورود و ماهواره کاوشوصنایع مسائلیهمچون و مدیریتامور به نیاز اینرقابت، حوزه به
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صلح فناوریاستفاده و علمی فرهنگی، اقتصادی، جهتتوسعه در فضایماورایجو از آمیز

زیرساخت توسعه فناوری، تولید پژوهش، طریق از راهکشور و سامانهاها فضاییندازی های

تلفوبسترسازیگسترشخدماتفضاییبرایکاربراندرپایهباکاربردهایمخفضاپایهوزمین

.ایداردسطحملیومنطقه

فقدانقوانینومقرراتبا فقداناستراتژی)سیاستگذاری(کالنملیدرخصوصماهواره،

روندشتابانفناوری جاماندگیقوانیناز فعلی، نیاز مطابقبا جامعو هاینوینصنعترویکرد

تداخلدر ازدستدادنمرزصالحیتسازمانماهواره، ماهواره، هایذیربطموجوددرحوزه

اعمال نارساییدر ضعفو اینمقوله، مدیریتیدر عملکرد دلیلسوء مداریبه چندیننقطه

هایفراوانساختماهوارهومشکالتمالیدولتازیکسووموانعحقوقینظارتدقیق،هزینه

نا خصوصی؛ بخش حضور قانونی کشوررساهاییو فضایی فناوری صنعت در موجود های

باشد.می

ماهواره سیاستکلی اجتماعی،تدوین اقتصادی، حقوقی، ابعاد تمام آن در که ایکشور

رسانه و محتوایی صنعتفرهنگی، در گام مهمترین و اولین باشد، گرفته قرار توجه مورد ای

می گونهماهواره به باشد. این توجه با که بهای متروکممنوعیت قانون کلی، سیاستگذاری

نسخشده،قوانینجدیدومتناسببانیاز6919گیریتجهیزاتدریافتازماهوارهمصوبکار

اینحوزهجایگزینگردد.

هایموجودباساختاریمرکبازبخشدولتیوهمکاریبخشایجادنهادیفراترازسازمان

باشد؛هایتلویزیونیوغیرازآنمیایاعمازماهوارهاهوارهگرمخصوصی،بهعنواننهادتنظیم

-ایکهعمدتاًمانندکمیسیونارتباطاتفدرالامریکاباصالحیتنظارتیواجرایی،تنظیمگونهبه

می عرصه این در دوم گام گیرد، عهده بر را حوزه این در بخشگری ورود بنابراین باشد.

ن معنی به وجه هیچ خصوصبه نیست. نظارتدولتی عدمفی و نهادها تعدد ثباتدر همین

ایدرآمریکابرنظارتاصلیفضایرسانهکاریدرامریکاموجبشدهاستکهدغدغهپراکنده

وتصویبمصوباتموردنیازاینعرصهباشدنهاینکههمانندوضعیتفعلیایرانهرنهادیبرای

رهارویزمینماندهوهیچکدامازنهادهانتوانندبرانجاماثباتوجودخودتالشکندوعمالًکا

رسالتاصلیخودتمرکزنمایند.

ایبهعنوانموتورمحرکتامینمالیصنعتفضاییکهدرنهایتایجادیکاپراتورماهواره

بهآندرفضایبخش اتکا همهبازیگراناصلیماهوارهدرایراندرآنسهیمباشندوبتوانبا
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شرکتخص پاگیر قوانیندستو و موانع از دور برایتغذیهوصیو الزم هزینه دولتی، های

گردد.هایفضاییکشوررابدوناتکابهبودجهدولتیتامینکرد،ازضروریاتتلقیمیپروژه
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 ،تهران:ریاستجمهوری،معاونتپژوهش،تدوینوتنقیحقوانینومقررات.اسالمیایران

ای:مبانیوهایماهواره(،مشارکتایراندرپخشمستقیمبرنامه69۳1اشرافی،داریوش،) -
 ران:سروش.،ته6،جایهایماهوارهالمللوپخشمستقیمبرنامهحقوقبینتبعات،

المللایواقداماتمتقابلدرحقوقبینپخشمستقیمماهواره»(،69۳1زمانی،سیدقاسم،) -
پارازیت ارسال بر تأکید «با چالش، حقوقی برنامههای ایپخشمستقیم ماهواره های تهران:،

 سروش.

درایرانامکانسنجیوطراحیالگویایجادتکثررادیوتلویزیونی(،6931صادقی،فؤاد،) -
الزاماتسندچشم به توجه جمهوریاسالمیایرانبا نظام دکتریمدیریترسانهانداز رساله ،

 دانشگاهتهران.

 ،تهران:جامعهایرانیان.سیمایاقتدارگراییتلویزیوندولتیایران(،6913محمدی،مجید،) -
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2851. 

-نقطهنظراتادارهکلطرحوتوسعهشبکه»(،6938حامدرحمت،احسان؛طاهری،آذر،) -

پیشهایماهواره ارتباطبا ماهوارهایدر اپراتور پروانه ،«اینویسمتناصولحاکمبرصدور
 سازمانفضاییایران.

- ( مهدی، خبرگزاری«یهایفضایراهحلیبرایتامینسرمایه»(،6938سیاسیفر، وعلم،
 .1385فرهنگ،کدخبر

پژوهش - )مرکز اسالمی، شورای مجلس 6939های ،)«( ماهواره 6مطالعات بر( مروری
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 جمعی.ارتباطاتورسانهگروه،مطالعاتفرهنگی،«ایدرایرانهایماهوارههاوسیاستدیدگاه

پژوهش - )مرکز اسالمی، شورای مجلس 69۳1های طرح»(، درباره کارشناسی گزارش
،دفترمطالعاتفرهنگی،کمیته«اصالحقانونممنوعیتبهکارگیریتجهیزاتدریافتازماهواره

ها،فرهنگوهنر.هرسان
پژوهش - دیدگاهمرکز مورد در اسالمی شورای مجلس سیاستهای و باها مرتبط های

۳31۳16،21/5/6939ماهوارهدرایران،شمارهخبر:
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/897801. 
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 .65/61/69۳3(،مصوب6938-6931)
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