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دریافت -1991/8/9 :پذیرش1991/12/21 :


چکیده
تحوالتشگفتانگیزدرحوزهفناوریفضاییبویژهدرصنعتماهواره،تمامیمناسبات
گذاریهایکالندراینزمینه،تعریفجدیدیاز


بشریرادگرگونساختهاستوسرمایه
قدرتوموازنهآندردنیایکنونیارائهدادهاست.لذارابطهدولتوبخشخصوصیدر
سیاستگذاری،قانونگذاری

حوزهفناوریفضاییدرنظامهایمختلفحقوقیدرسهمرحله

گذارینقشبسیارتعیینکنندهایدراینمقولهدارد.


ومقررات
بایدگفتارتباطاتسمعیوبصریتابهامروزدرهیچکجایجهان،تابعهماننظام
حقوقی حاکم بر دیگر رسانهها نبوده است و اصوالً در تمام رژیمهای سیاسی دنیا،
ررنگتروبیشتربودهاست.

دخالتهایدولتدراینبخش،همیشهپ

اینمقالهتالشیاستتابامعرفیالگویامریکاییدرحوزهارتباطاتماهوارهای،به
عنوانالگویمطلوبدرجهانبهبومیسازیوبررسیموانعفرارویایجادالگویمطلوب
ماهوارهایتلویزیونیدرنظامحقوقیایرانبپردازد.

گر،ماهوارههایتلویزیونی،اف.سی.سی.

واژگان کلیدی:دولت،بخشخصوصی،نهادتنظیم

بینالمللعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)zamani@atu.ac.ir
.6دانشیارحقوق 
.2دانشجویدکتریحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائیbehnazahmadvand@gmail.com
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مقدمه
انقالبارتباطاتبهعنوانپیامدیبیبدیلدرعصرحاضر،عرصهرسانهایراچناندرمعرض

خودقراردادهاستکهگاه،شتابزایشمسائلدراینعرصهازشتابپیشبینیهاهمپیشی

میگیرد.اگرنظامحقوقیکشورهابااینتحوالتهمگامنشودوپیوستهباتغییرات،پویاییو

انعطافالزمراازخودنشانندهد،حیاتاجتماعی،فرهنگی،سیاسیرابامخاطراتیجدیمواجه
میسازد.تحوالتشگفتانگیزدرحوزهفناوریفضاییبهویژهدرصنعتماهواره،یکیازنمود-

هایپیشرفتهایفناوریاطالعاتوارتباطاتمحسوبمیگردد.
هایمختلفرسانهمدیریتیکپارچهایوجود

درحوزهارتباطاتدرکشورایرانبرایگونه
ندارد.سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییبهعنواننهادتنظیمگردرحوزهتنظیممقررات
فضایفرکانسیکشور ،درسال 69۳2تأسیس شد .شورای عالیفضایمجازی نیز طیحکم
رهبری ،در سال  6931به عنوان نهاد تنظیمگر فضای مجازی کشور در نظر گرفته شد .لیکن
متأسفانهایجادنهادتنظیمگردر حوزهصوتوتصویرموردغفلتقرارگرفت.یکیازانواع
پخشفراگیر،پخشازطریقماهوارههایتلویزیونیمیباشدکهبارویکردممنوعیتمطلقدر
کشورمواجهاست.ممنوعیتقانونیتجهیزاتدریافتازماهوارهمصوب،6919هرگونهبحثو
گفتگویمؤثررادرسطح داخلی و بینالمللی توسطاندیشمندانومتخصصانایرانیپیرامون
ماهوارهها ،وظایف و حقوق حاکم بر آنها را متوقف و یا بیرونق نموده و از سوی دیگر
حیتهاواختیاراتنهادهایذیربطراباابهاماتوسردرگمیهایمتعددیمواجهنموده
صال 
است.
هرچندتجربیاتیککشوردرحوزههرکدامازرسانههابهدلیلشرایطوالزاماتفرهنگیو
بومی،خاستگاه،آرمانهاواهداف،منابع،ساختارنظامحکومتیبهطورکاملبرایکشورهای
دیگرقابلاستفادهنیست،لیکنتوجهبهنوعنگرشوبررسیپیامدهایاقداماتانجامشده،اعم
ازموفقوناموفق،میتواندضمنباالبردندانشرسانهتاحدزیادیازهدررفتنمنابعخصوصاً
زمان،جلوگیریکند.ایاالتمتحدهامریکا،یکیازکشورهاییاستکهسابقهای ۳8سالهدر

تنظیمگریرسانهبهصورتیکپارچهذیلیکنهادتنظیمگرموسومبهکمیسیونارتباطاتفدرال
(اف.سی.سی)  6دارد.مطالعهساختاروصالحیتاف.سی.سیوترسیمالگویمطلوبوبومی
گر(رگوالتور)درحوزهصوتوتصویرباتأکیدبرماهوارههایتلویزیونیدرراستای

نهادتنظیم
1.FCC: Federal Communications Commission.
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بهرهگیریازمطالعهتطبیقیبهروشتوصیفیتحلیلیخاستگاهاینمقالهاست.

بهطورکلی،درصنعتماهوارهبامسائلحقوقیمتعددیروبهروهستیم.ازقبیل:ثبتمدار
وتخصیصباندفرکانسی،مالکیت(ساخت،خریدیااجارهفیزیکماهواره)،کنترل(اپراتوری)و
درنهایتکاربریماهواره.
کمیسیون ارتباطات فدرال در ایاالت متحده امریکا ،اداره ارتباطات بریتانیا 6در انگلستان،
گرمقرراترسانهایدرهردو


فرانسهبهعنواننهادهایتنظیم
شورایعالیسمعیوبصری 2در
بعدشکلیوماهویمیباشند .بهصورتکلیدرمدلامریکاییاهماموربهبخشخصوصی

واگذارشدهاست) (Figliola, 2016: 3-5; Creech, 2014: 54-55ودولتدربیشترمواردنقش
نظارتی ایفا مینماید .در مدل اروپایی که از مدل امریکایی اقتباس شده است نیز نقش بخش
خصوصی در صنعت فناوری ماهوارهای برجسته است لیکن دخالتهای دولتی بیشتر از مدل
امریکاییمیباشد).(Salin, 2000: 518-529

درایران،مدار،ماهواره،کنترلوکاربردآنحاکمیتیدرنظرگرفتهشدهومکانیسمورود
بخشخصوصیبهاینحوزهباابهاماتفراوانیمواجهاست.
نظربههزینههایفراوانساختماهوارهومشکالتمالیدولتازیکسووموانعحقوقیو
قانونی حضور بخش خصوصی ،نظیر ابالغ سیاستهای کلی اصل ( )88که شبکههای مادر
تخصصیراحاکمیتیدرنظرگرفتهاستوماده()1اساسنامهصداوسیماکهفرستندههاوپخش
رادرانحصارحاکمیتدانسته،ترسیمتعاملاعمالحاکمیتواعمالتصدیدراینعرصهحائز
اهمیتمیباشد.

از سوی دیگر استراتژی کلی در زمینه مواجهه با تکنولوژی ماهوارهای در کشور موجود
هاوسیاستهایماهوارهایسهرویکردبیشازدیگررویکردها

نمیباشد.درسرگذشتدیدگاه

آشکاروبهعملنزدیکشدهاست -6:نخستینرویکردممنوعیتاستفادهازبرنامههایماهواره
یکردجلوگیریازعلنیشدنورسمیتدادنبهاستفادهازبرنامههای

است،مهمتریندلیلاینرو
ماهوارهبرمیگردد.قانونممنوعیتبهکارگیریتجهیزاتدریافتازماهوارهمصوب6919مؤید

اینمطلباست(مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی)9-۳:6939،؛-2دومینرویکردکهاز
بهرهبرداری مدیریت شده از ماهواره را
میشود؛  
سالهای نخست دهه  69۳1و مجلس هفتم دیده  
1.OFCOM: Office of Communications.
2.CSA: Conseil Superieur de l'audiovisuel.
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مورد توجه قرار داده است.در بند ط ماده ()618قانون برنامه چهارم توسعه ،سازمان صدا و سیما
موظفگردیدمقدماتدریافتوپردازششبکههایماهوارهرادرقالبهایشبکههایتلویزیونی
فراهم آورد (مرکز پژوهشهای مجلس)6:6939 ،؛ -9در سومین رویکرد که قانون برنامه پنجم
میرود ،دربند ب ماده ()61قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده
نقطه عطف آن به شمار  
رسانهای همسو حمایت کند؛ به عبارت دیگر ،این رویکرد مشی
شبکهها و برنامههای  
است تا از  
رهای تقریر کرده است(مرکزپژوهشهایمجلس .)6:6939،بنابراین
رقابت را با شبکههای ماهوا 
مقرراتگذاری ماهوارهای و ایجاد نهاد تنظیمگر مقررات ماهوارهای در ایران و رفع فقر ادبیات
حقوقی در این زمینه از نیازهای ضروری کشور و دغدغه نگارنده برای نگارش این پژوهش می
باشد.البتهسؤاالتیدراینجاپیشمیآیدوآناینکه،الگویمطلوبساختاروصالحیتهاینهاد
تنظیمگر ماهوارههای تلویزیونی در مدل امریکایی ،بر چه مبنایی است؟ و موانع فراروی ایجاد نهاد
تنظیمگرماهوارههایتلویزیونیدرالگویمطلوببومینظامحقوقیایرانکدامند؟
درفرضیهنخستچنینبه ذهنمتبادرمیگرددکهدرالگویمطلوب،کمیسیونارتباطات
فدرالامریکابهعنواننهادیمرکبازبخشدولتیوهمکاریبخشخصوصی،بهعنواننهاد
گونهایکهعمدتاًباصالحیتنظارتیواجرایی،
تنظیمگرارتباطاتدرنظرگرفتهمیشود؛به 
تنظیمگریدراینحوزهرابرعهدهدارد.
حاکمیتیدرنظرگرفتن،انحصارصوتوتصویردرسازمانصداوسیماوعدمتأمینحقوق
بخشخصوصی،نقصوخالءقانونی،تداخلدرمرزبندیصالحیتنهادهایذیربط،ازجمله
گرموردنظرمیباشد.

موانعفرارویایجادنهادتنظیم
نوشتارحاضردرراستایپاسخبهسؤالوفرضیهایکهعنوانشددرقالبدومبحثتدوین
شدهاست.درمبحثنخستابتدابهبررسیالگویمطلوبماهوارهتلویزیونیدرکشورامریکاو
درمبحثدومبهواکاویموانعفرارویایجادالگویماهوارهایبومیومطلوبدرنظامحقوقی
ایرانخواهیمپرداختهمیشود.

مبحث اول
 .1بررسی الگوی مطلوب ماهوارهای در نظام حقوقی ایاالت متحده امریکا
دراینمبحثبهبررسیساختاروصالحیتنهادتنظیمگرارتباطاتدرایاالتمتحدهامریکا،
کهدرواقعالگویمطلوبماهوارهایدرجهانمیباشدومورداقتباسمدلهایاروپایینیزقرار
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گرفتهاست،میپردازیم:
 .1-1ساختار و تشکیالت نهاد تنظیمگر ارتباطات ایاالت متحده امریکا

طبققانونارتباطات ،66398کمیسیونارتباطاتفدرال(کهدرایننوشتاربهاختصارآن را
اف.سی.سیخواهیمنوشت)بهعنوانیکنهادمستقلدرسطحفدرالکهعمدتاًمسئولامور
ارتباطاتبینایالتیوبینالمللیباهفتعضواصلیآغازبهکارکرد.درسال،63۳9کنگره
تعداداعضارابه 5عضوتقلیلداد.اعضا باانتخابرئیسجمهوروتأییدمجلسسنامنصوب
سالهانتخابمیشوندو

میشوندودربرابرکنگرهپاسخگومیباشند .اعضابراییکدوره 5

امکانانتصابمجددآنهانیزوجوددارد.اعضاییکهجایگزینجایخالیمیشوندصرفاًتاپایان
هماندوره5سالهعضویتدارند.درصورتیکهمعرفیوتاییدکاندیداهابهتاخیرافتدکمیسیون
میتواندباتعدادکمتراز5عضورسمیتیابد.

عضومیتوانندازیکحزب

میبایستشهروندآمریکاییباشندوحداکثر 9
تمامیاعضا  
سیاسی باشند .از حیث عملی خود اعضامسئول تنظیمسیاستهای کلیدی ،اعمالقانونگذاری
جدیدوقبولقواعدومقرراتهستندهرچند،اعضاامورمعمولاف .سی .سیرابهدفاترو
ادارات واگذار میکنند .هیچ کدام از اعضا نمیتوانند در هیچ کمیسیون تجاری مرتبط،
سرمایهگذاریمالیواقتصادیداشتهباشند(.(Figliola, 2015: 2

یکی از اعضا توسط رئیس جمهور به مقام ریاست منصوب میشود .رئیس دیدگاههای
صورتکلیاعالممیکندوبهجهتتواناییدرتعییندستورجلسهوهدایت

اف.سی.سیرابه
دفاترکمیسیون،ازقدرتزیادیبرخورداراست).(Creech, 2014: 7-8
سیهمچنین(بمنظورکاراییبیشتروهزینهمناسب)میتواندصالحیتهایخودرا

اف.سی.
.اعضانمیتوانندکارکردهایخاصخودمثلارزیابیقانونیبودن

بهکارمندانشتفویضنماید
تعرفههادررسیدگیبهشکایاتراتفویضکنندامااداراتدروظایفاعضادرهدایتاف.سی.
1.The Communications Act of 1934,47 U.S.C. & 151 et seq.
اینقانونبارهامورداصالحوبازنگریقرارگرفتبیشترینوپراهمیتترینبازنگریهامربوطبهقانونارتباطاتدوربرد6331بود.
جهت مشاهده خالصه ای از قوانین ارتباطات مرتبط ر.کhttp://energycommerce.house.gov/108/pubs/108- :
D.pdf.اینوبسایتحاویقوانینمنتخبومرتبط،شاملمواردزیرمیباشد:
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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سیبهآنهامشاورهمیدهند.

اکثرکارمنداناف.سی.سی دراداراتواشنگتنفعالیتمیکنند.اف.سی.سییکالبراتوار
تخصصیدرمریلند،یکادارهصدورمجوزدرپنسیلوانیاویکشبکهکوچکازاداراتاجرایی
درتمامایاالتمتحدهدارد. ) (Federal Communications Commission, 2008: 4-6

شکل .1جایگاه نهاد تنظیمگر اف.سی.سی در ساختار حکومتی ایاالت متحده امریکا

گیرد.اینتغییراتپایهایدر

امروزهعملکرداف.سی.سیتوسط 1دفترو 61ادارهانجاممی
ساختاراف.سی.سیدرسال 2112بهمنظورانعکاسهرچهبیشترنقشوکارکردشدرصنعت
صورتگرفت.هفتمیندفتردرسال2111تأسیسشد.ساختارفعلیاف.سی.سیبراساسانواع
خدماتیکهمقرراتآنهاراتنظیممیکندسازماندهیشدهاست(.(Figliola, 2016: 2-3
ده اداره شامل قضات اداری ،بازرسی کل ،فرصتهای کسب و کار ارتباطات ،فناوری و
برنامهریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل
رسانهای  ،
مهندسی ،مشاور کل ،مدیرعامل ،روابط  
کارمیشود.

سیاسی،امورقانونگذاریوادارهتنوعمحل

موانعفرارویایجادالگویمطلوبماهوارهتلویزیونیدرنظامحقوقیایران 11

هفت دفتر عبارتند از :دفتر رسانه ،امور دولتی و امور مصرف کننده ،اجرایی ،بینالملل،
ارتباطاتبیسیم،رقایتهایباسیموهفتمیندفترکهدرسال 2111اضافهشدعبارتاستاز

دفترامنیتعمومیوملی.6درسال 2165نیزرئیسکمیسیونارتباطاتفدرال،تغییراتماهوی
مطلوبی در خصوص چابک سازی ،کارآمدی و شفافیت اف.سی.سی جهت انجام مأموریتش
اعمال نمود .نرخ تعرفههای فناوریهای ارتباطاتی را کمتر نمود و برای ارتقای کیفیت نهاد
اف.سی.سی سه اصل را برشمرد :نخست اینکه اف.سی.سی از نرمافزار محوری به سمت
دادهمحوری حرکتکند؛دوم به جایاینکه اف.سی.سی بهایجادفناوری جدیدبپردازدابتدا

خودرابافناوریهایجدیدسازگاریدهد،فناوریراباخریدنتهیهنمایدودرنهایتبهخلقو
ایجاد آن فناوری بپردازد؛ در واقع سازگاری با رویکردها را بیش از خلق رویکردها را برای
ارتقای نهاد موثر میدانست و سومین اصل را ارتقای امنیت نهاد اف.سی.سی قلمداد نمود .به
گونهایکهتواناییاف.سی.سیرادرمحافظتازتهدیدهایخارجیراارتقاداد.2


.6اطالعاتمبسوطدرخصوصهرکدامازدفاترواداراتاف.سی.سیوچارتنموداریداخلیهرکدام،بهتفکیک،درزبر
عنوانشماره81کدهایمقرراتگذاریفدرالامریکاووبسایترسمیکمیسیونارتباطاتفدرالقابلمشاهدهوپیگیری
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.
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شکل .2چارت سازمانی کمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده امریکا

1

1. Available at: https://www.fcc.gov/sites/default/files/fccorg-08112017.pdf.
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در سال  ،6312کنگره قانون کمیته مشورتی فدرال 6را تصویب نمود .کمیتههای مشورتی
دسترسیبخشهایمختلفاف.سی.سیرابهمتخصصهاومشاورههادرطیفگستردهایاز
مسائلمربوطبهسیاستهاوبرنامههارافراهممینمایند.درعوض،ازاینطریقفرصتیبرای
ایبرایتصمیمگیریهایدولتباشد،به


ورودمردمبهیکفرآیندمشورتیکهممکناستپایه
وجودمیآید.2



 .1-2صالحیت و اختیارات نهاد تنظیمگر ارتباطات ایاالت متحده امریکا

کمیسیون ارتباطات فدرال طبق قانون ارتباطات  6398در قلمرو سرزمینی ایاالت متحده
گریرادارامیباشد.البتهبعداز

امریکا ،هریک از 51ایالتومنطقهکلمبیا،صالحیت تنظیم
تصویب قانون ارتباطات دوربرد  6331در امور ارتباطات ایالتها در موارد مشخص ،اثرگذار
است .نهاد اف.سی.سی در حوزه ارتباطات بخشهای متعددی را تنظیم مینماید که شامل
ارتباطاتثابت،موبایلی،ماهواره،انتشاروهمچنینصدورمجوز،اجراوحقوقمصرفکننده
هایگستردهاف.سی.سیبهلحاظاندازهودامنهفعالیتگستردهمیباشد.9


شود.صالحیت
می
متحدهامریکامیباشد.ایننهاد

اف.سی.سیمشهورتریننهادتنظیمگر(رگوالتور)درایاالت
کندوتحتنظارتکنگرهمیباشدوهرسالهباید8

درسطحفدرالبهصورتمستقلفعالیتمی
گزارش مجزابهپارلمانارائهنماید.برنامهاستراتژیک،اجرایبودجه،گزارشعملکردسالیانه،
گزارشهایمالیاداراتودفاترکمیسیونازجملهگزارشهایچهارگانهاف.سی.سیبهکنگره
میباشد).(Figliola, 2016: 6تمامیگزارشهایمذکوردروبسایتاف.سی.سی8قابلمشاهده

میباشد.

مأموریتاف.سی.سیتضمیندسترسیمردمایاالتمتحدهامریکابهسرویسهاوخدمات
ملی و جهانی ارتباطات با هزینههای معقول و متعارف ،بدون هیچ تبعیضی ،تضمین سرعت و
کارآمدیالزمدراینزمینهاست.اینخدماتارتباطیهمهانواعرادیووتلویزیون،ارتباطات
سیم،کابلیوماهوارهایراشاملمیشود).(Figliola, 2012: 1

باسیم،بی
ازآنجاکهاف.سی.سینهیکنهادقضاییونهیکارگانقانونگذاراست،بنابراینتحت
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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کند.بهنظرمیرسدنهادهایاداریازجملهاف.سی.سینظرات


اصولحقوقاداریعملمی
دقیقپیرامونمقرراتتنظیمیدرحوزههایمجزاارائهمینمایندوکنگرهغالباًقوانینیراتصویب
کندکهشاملراهبردهاییاستکهمقرراتخاصیپیشنهادمیدهد).(Walden, 2009: 233


می
گفتهشدکهاف.سی.سینهاداداریاستکهبراستفادهازامواجالکترومغناطیسیوارتباطی
درآمریکانظارتمیکند.اف.سی.سیدونقشدارد:
الف-کنگرهدرسال6398اف.سی.سیراتشکیلدادکهاینحوزهارتباطاتراکنترلکند.
درایننقش،اف.سی.سیمجوزهاییبرایاستفادهحوزهارتباطاتصادرمیکندوبرعملطبق
اینمجوزنظارتمیکندتاازتداخلکارهاجلوگیریشود.

ب -در سال  ،6339کنگره اف.سی.سی را مسئول هدایت مزایدات رقابتی قرار داد ،برای
اینکهاطمینانحاصلکندافسیسیموانعموجودسرراهنهادهایباکیفیترارفعخواهدکرد
).(Patterson, 2002: 1373
کمیسیونارتباطاتفدرال،صالحیتهایسیاستگذاریقابلتوجهیرااعمالمیکند.ایننهاد
صالحیتهایوسیعیدرامورارتباطاتیداردهرچندطبققانونارتباطات 6398محدودیتهای

هایخودرااعمالمیکنداماهمانندسایرنهادهای


صالحیت
قانونیخاصیهمدارد.اف.سی.سی 
دولتیفدرال،تابعمحدودیتهایخاصواصولآییندادرسیکلیدیاستکهدرقانونآیین
دادرسیاداری6آمدهاست.
اف.سی.سیصالحیتکاملدرتمامامورارتباطاتیبینایالتیوخارجیکهازآمریکاشروع
رسدراداراستکههمهجنبههایثابت،موبایلی،کابلی،ماهوارهای،


شودویابهآمریکامی

می
وبهطورخاصشاملتعرفههاو

راپوششمیدهد 

پخشتلویزیونی وحوزهتجارترادیویی
انتقالمجوزهایصادرشدهطبققانون 6398درزمینهادغامومالکیتارائهدهندگانخدمات

ارتباطی ،تخصیصفرکانسپخش ،حمایتاز بخش خصوصی وایجادرقابت ورفعانحصار
میباشد.

صالحیتاف.سی.سیهمشاملارائهدهندگانخدماتوهماپراتورهایتاسیساتیاست.با
اینحوزهاقتدارات،اف.سی.سیصالحیتوسیعیبرایاجرایقانونارتباطاتفدرالداردوبر
سازگاری اقدامات صورت گرفته بر اساس سازگاری با «منافع عمومی و آسایش و ضرورت»
نظارت میکند .همچنین این صالحیت به اف.سی.سی اعطا شده است که هر اقدام یا تمام
1.Administrative Procrdure act of 1946.
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اقداماتیکهبرایاجرایاینقواعدومقرراتوتصمیماتالزماستراانجامدهد.ایننکتهمهم
استکهصالحیتتنظیمگری(رگوالتوری)بهصورتکلیبهایننهاد اعطاشدهنهبهصورت
خاص).(Walden, 2009: 226
وضعمقرراتمناسبجهتاجراییکردنقوانینکنگرهدرزمینهارتباطات،نظارتدقیقبر
اجرایقوانینومقررات،نحوهفعالیتایستگاهها،شرایطمتقاضیان،شرایطصدورپروانه،تمدیدو
لغوآن،وضعمقرراتدرزمینههایمحتوایبرنامهها،آموزشوارتقایسوادرسانهایدرجامعه،
حمایت از اقتصاد ملی با تضمین و ایجاد چارچوبهای مناسب رقابتی در بازار رسانهای،
سیاستگذاریدرراستایاخذبهترینشیوهاستفادهازطیففرکانسی،حمایتازمصرفکنندگان،

رسیدگی به شکایات و بسیاری از موارد دیگر از جمله صالحیتهای اف.سی.سی در حوزه
ارتباطاتایاالتمتحدهامریکامیباشد.درشکلزیرنماییکلیازصالحیتهاواختیاراتعام
ایننهادترسیمشدهاست:





شکل .3صالحیتهای عام کمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده امریکا


بنابراین همانگونه که مشخص است طبق قانون ،کمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده
امریکایکنهاداداریمستقلدرسطحفدرالاستکهبودجهراازکنگرهدریافتمیکندو
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گزارشکارسالیانهرابایدبههمیننهادارائهنماید.کارکرداف.سی.سیاجراییوعمدتاًنظارتی
است.کارکردنظارتیاف.سی.سیدردستهبندیاداریازنوعقیمومتی6قرارمیگیرد.



مبحث دوم
 .1بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی بومی و مطلوب ماهوارهای در نظام حقوقی ایران
درمبحثدوم،بهبررسیموانعفرارویایجادالگویبومیومطلوبماهوارهایدرایراندر


قالبچهارمحورمیپردازیم.انحصارصوتوتصویردرسازمانصداوسیما،ممنوعیتمطلق
رنامههایماهوارهایدر قوانینفعلیایران ،عدمتأمینحقوقبخشخصوصیوتداخل
دریافتب 
درمرزصالحیتنهادهایذیربطازجملهموانعیاستکهبررسیمیشود.



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

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در موارد متعددی به «صدا و سیما» یا «رادیو و
تلویزیون»اشارهشدهوفصلدوازدهمنیزصرفاًبداناختصاصیافتهاست.
اصل  88قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در واقع ،اساس نظام اقتصادی ایران را
تعریفوتشریحمیکند،ایننظامرابرپایهسهبخشدولتی،تعاونیوخصوصیمشخصکرده
ورادیووتلویزیونرادرایرانمتعلقبهدولتقلمدادنمودهکهتحتنظارتکاملآناداره
خواهدشدواصوالًسازمانیانحصاریمحسوبمیگردد2.
براساساستعالمعضویازفقهایشوراینگهبان9ازاینشورادرسال 6913مبنیبراختیار
مجلسدررابطهباامکانایجادشبکههایرادیووتلویزیونخصوصی،شوراینگهباندرنظریه

چنینمقررمیدارد:

تفسیریشماره13/26/313مورخ6913/1/61
«مطابقنصصریحاصل88قانوناساسیدرنظامجمهوریاسالمیایرانرادیووتلویزیون
.6قیمومتاداریمجموعهاختیارات قانونی استثناییومحدودیاستکهمقاماتعالیقوهمرکزی نسبتبهاشخاصحقوقی
میدارند.هدف قیمومیت
عمومی مبتنی بر عدم تمرکز در جهت عدم مغایرت احکام و اعمال آنها با مصالح عمومی معمول  
اداری حمایت از مصالح و منافع عمومی (ملی) در مقابل منافع محلی یا حرفهای است .جهت مطالعه بیشتر ر.ک :مؤتمنی
طباطبایی،منوچهر،)6935(،حقوقاداری،تهران:سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهها(سمت(.
.2اصل88قانوناساسیایران«:نظاماقتصادیجمهوریاسالمیایرانبرپایهسهبخشدولتی،تعاونیوخصوصیبابرنامهریزی
منظم و صحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری،
شبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و
بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و  
راهآهنوماننداینهااستکهبهصورتمالکیتعمومیودراختیاردولتاست.»....

.9محمدیزدی.
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اندازیشبکههایخصوصیرادیوییوتلویزیونیبههرنحو،مغایراین

دولتیاستوتأسیسوراه
هایصوتیوتصویریازطریقسیستمهایفنی

میباشد.بدینجهتانتشاروپخشبرنامه
اصل  
قابلانتشارفراگیر(همانندماهواره،فرستنده،فیبرنوریوغیره)برایمردمدرقالبامواجرادیویی
وکابلیغیرازسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانخالفاصلمذکوراست»(اداره
کلتدوینوتنقیحقوانینومقررات.)36:69۳1،
درجریانتصویباصل621(88سابق)قانوناساسیدر۳آبان،695۳یکیازاعضا6پیشنهاد
حذفرادیووتلویزیونازانحصارایناصلرامطرحکردوعنواننمود«:اینمسألهدررسانههای
گروهیدرنظامجدیدرانبایددراختیاردولت بگذارید.اگراینمطلبراحذفکنید،شاید
یکیدورأیاضافهبیاوردکهملتبتوانندخودشانرادیوتلویزیونمستقلداشتهباشند».
رادیووتلویزیونیکچیزسادهاینیستبلکهنیازبه

نایبرئیسجلسه 2بااعالماینکه«
سرمایهگذاری کالن دارد ».بر خطر تبدیل شدن رادیو و تلویزیون ایران شبیه کشورهای

هاوتبلیغاتتجاریمعرفیوادارهمیشوند،تأکیدمیکند.

سرمایهداریکهباپولآگهی

یکیازاعضایمجلسمؤسسان 9درپاسخ،خواستاربازماندنراهتأسیسرادیووتلویزیون
شودونیزباتأکیدبراینکهبینمدیریتوسرمایهگذاریتفاوتوجوددارد،عضو

غیردولتیمی
دهدکهسرمایهگذاریرادولتانجامدهدامامدیریتزیرنظرمجلسباشد.

دیگری8پیشنهادمی
اما در نهایت متن بدون اصالح به تصویب میرسد (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی
مجلسشورایاسالمی.)269-215:6918،
جلسههجدهمشورایبازنگریقانوناساسیکهدرخردادسال 691۳تشکیلشد،یکیاز
اعضا5چنیناظهارنمود«:بندهتصورمایناست،براساسمطالعاتیکهاخیراًراجعبهصداوسیما
و رسانههای جمعی کردهام ،رسانههای جمعی را اگر بخواهیم صددرصد با سرمایههای دولتی
گسترشبدهیم حتماًضربه خواهیم خوردوقدرت هماوردی بادههاوصدها کانال درسطح
جهاندررابطهبامسائلفرهنگیوآموزشینخواهیمداشت.بهاعتقادمن،ماامکانایجادصداو
سیماهاییکهبانظارتسهقوه،بانظارتنظامجمهوریاسالمیکهدستازپاخطانکنندو
.6گلزادهغفوری.
.2محمدبهشتی.
.9گلزادهغفوری.
.8ناصرمکارمشیرازی.
.5میرحسینموسوی.
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داشتهباشیمکهصداوسیماراباسرمایههایی

برنامههایشانحاالبهتأییدیکمرجعیبرسد،باید

ترومحکمتر


غیرازسرمایهدولتیهمدرکشورگسترشبدهیم.شبیهجراید،منتهاسفتوسخت
ازنظرچارچوبهااگردرزمینهسیاسیهماحساسخطرمیشود،حداقلدرزمینهآموزشیو
فرهنگیماچنینتصمیمیرابایدبگیریموگرنهمایکصداوسیماخواهیمداشتحداکثربادو
کانالومواجه خواهیمبودبا دههاکانالی کهما رامحاصره خواهندکرد» (مشروحمذاکرات
شورایبازنگری.)265:69۳1،
اگرچهدراصل 88قانوناساسیتنهابهدولتیبودنرادیو -تلویزیوناشارهشدهاماتفسیر
اندازیشبکههایرادیووتلویزیونخارجاز

شوراینگهبانازایناصلموجبگردیدکهراه
صداوسیماتوسطدستگاههایدولتیممنوعتلقیشود.درسال،6913دانشگاهتهراناقدامبه
ایجادتلویزیونبرایمحدودهکویدانشگاهکردکهکهدوروزقبلازافتتاحپلمپشد(احمدیان
راد.)56:69۳9،
هرچندبعضیمعتقدند«:قانوناساسیفقطتکلیفسازمانموجودرادیووتلویزیونرامعین
کرده است اما نافی رادیو و تلویزیونهای خصوصی نیست ،اما صدا و سیما با تمسک به
هایماهوارهایدرحوزهسیگنالهایتلویزیونی،


هایزمینیواستفادهانحصاریازسیگنال
ایستگاه
همواره در برابر گسترش تلویزیون کابلی مخالفت کرده است؛ در حوزه تکثربخشی ،به ایده
انحصارتمسککردهومانعازبسطاینفعالیتبهبخش عمومیوخصوصیاست؛دربحث
حیطهپوششتنها به سطحملی اندیشیدهو باتوطئهآمیزخواندن حضورکانالهایمنطقهای و
بینالمللیازورودبهعرصهرقابتوهمکاریباآنهاسرباززدهاست»(محمدی.)626:6913،

از طرفی در ماده  1اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران (مصوب
تأسیسفرستندهوپخشبرنامههایرادیوییو

 6912/1/21مجلسشورایاسالمی)آمدهاست«:
تلویزیونیدرهرنقطهکشوردرانحصاراینسازمانبودهوچنانچهاشخاصحقیقییاحقوقی
اقدامبهتأسیسیابهرهبرداریازچنینرسانههاییکنندازادامهکارآنانجلوگیریبهعملآمده

وتحتتعقیبقانونیقرارخواهندگرفت».
اینمادهبهطورمطلقتأسیسفرستندهوپخشبرنامههایرادیوییوتلویزیونیدرهرنقطه

کشورراصریحاً انحصاریقلمدادکردهوآنرامنحصراًمتعلقبهسازمانصداوسیمامیداند.
بنابراینبااینمادهقانونی،شایدبتوانگفتکهدیگرجاییبرایفعالیتبخشخصوصیباقی
نمیماند .لیکن طی سالهای اخیر مشاهده میشود که تحت عناوین مختلف بخشهایی از
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فعالیتهایاینسازمان بهبخشغیردولتیواگذارشدهاست،هرچنددرزمینهپخش،هیچگونه
اقدامی برای فعالیت بخش خصوصی صورت نگرفته است (البته اگر فعالیت شبکه پنجم سیما
موسومبهشبکهتهرانراکهباهمکاریشهرداریتهرانآغازبهفعالیتکرددرنظرنگیریم).اما
در زمینهتولید ،اقداماتمتنوعیصورتگرفته وشرکتهایفرهنگیمختلف چهبهصورت
وابستهبهسازمانیاغیروابستهبهآن،فعالیتخودراآغازکردهاندودرواقعمیتوانگفتاین
بخشازفعالیتهاازانحصارسازمانخارجشدهاستواینجزتحتفشارهزینهها،عدمتوانایی

ذیهشبکههایافتتاحشده،نبودهاست.البتهبایداشارهشودکهاین

درتولیدکافیبرنامههاوتغ
سازمانبرایپاسخبهنیازهایمتنوعوبرایآنکهبهبخشخصوصینیزاجازهفعالیتوتأسیس
شبکهرادیوییوتلویزیونیندهدوهمچنانبهصورتانحصاریعملنماید،اقدامبهراهاندازی
چندشبکهرادیو-تلویزیونیدرطیچندسالاخیرکردهاستولیچنانچهاشارهگردیدعمالًدر
زمینهتولیدمجبورشدهاستبهمقدارزیادیدستبخشخصوصیرابازبگذاردوازآنکمک
بطلبد(احمدوند.)652-659:6935،
بهطورکلیمیتوانموانعیکهدرراهشکستنانحصارصوتوتصویردرایرانوجوددارد

رامیتوانچنینبرشمرد:

*نخستینمانعیکهمعموالًدربرابرایجادشبکههایمتنوعتلویزیونیدرایرانمطرحمی
شود،اصل88قانوناساسیاست.
*مانعدوم،مسائلیاستکهطیسالهایمتمادی،نقشعرفیبهخودگرفتهاست.مسئوالن
بهوجودساختارموجودعادتکردهاندوتصورشبکههایخصوصیبرایآنهادشواراست،به

خصوصایننگرانیدرحوزهامنیتیتأثیرگذارتراست،بهدلیلآنکهکنترلرسانههاامریمهم
برایامنیتملیبهشمارمیرود.برخیتکثرراباعدمکنترلمساویمیانگارند.بادرنظرگرفتن

نقشکارشناسیونظارتیدولت،میتواناینعرفرایجرانیزتغییرداد.

ایکشوراست.فقدانمقرراتوامنیتالزمبرایراهاندازی


*مانعسوم،اقتصادبیماررسانه
شبکههاباعثشدهحتیاگرموانعقانونیوعرفیبرداشتهشوند،گروههاوشرکتهایعالقه

مند،سرمایهالزمرابرایراهاندازیشبکههایخصوصیدراختیارنداشتهباشند.همچنینتزریق

هایبالعوضازسویدولتبهشبکههایدولتی،رقابتباآنهارادشوار

بودجهواعطایکمک
کردهاست.
*مانع چهارم ،شیوههایجاریتولیدتلویزیونیاستکهدر بخش دولتیمشوقو تقویت
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ولتیمانعیتلقیمیشودکه

کنندهآنبودهاست.حاکمیتفرهنگدولتگراییبرمسئوالند

هاوراهاندازیشبکههایخصوصیچیزیجدایازروندهایجاریوحاکمبراقتصاد

تنوعشبکه
کشوروسیاستهایآننیست.خصوصیسازیدردیگربخشها(آموزش،صنعت،بهداشتو

هایخصوصیتلویزیونییاریمیرساند.

)...بهجریانشبکه
هاوتأثیرآنهاست.اگررسانههاراموجدیاازمیانبَرنده

*مانعپنجم،مبالغهدرقدرترسانه
نگرشهاورفتارهابدانیم،آنگاهترسوواهمهازآنهاقوتمیگیردوهرنظامسیاسیبهواسطه
هارانیزهمانندتجهیزاتنظامیواتمیدرانحصارخویشقرارمیدهد.

ایننگرانی،رسانه
مبالغه در قدرت رسانهها میتواند تا حدی ناشی از عدم آشنایی با ساز و کارهای کنترل
ها،غفلتازتواناییهایهرگروهوصنفدرسطحملیدربرابربیگانگانورسانههایآنها

رسانه
و عدم تنوع رفتاری رسانهها باشد .رسانهها تا حد زیادی (باالخص در بخشهای خبری و
اطالعرسانی)آینهجامعههستند -یابایدباشند -وصرفاًبهعنوانناظریکهمیخواهدایجادیا

معدومکندعملنمینمایند(محمدی.)291-293:6913،

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

ازمهمتربنموضوعاتیاستکهدرطراحیاینمدلفرآیندموردتوجهقرارگرفتهوبایدبهنحو
مناسبیبرایآنتدبیراندیشیدهشود(صادقی.)11:6931،
گرچه در مجموع میتوان گفت که هیچ یک از موانع موجود در مسیر تشکیل رادیو-
تلویزیونخصوصیدرکشوردارایدالیلمنطقیومبتنیبردالیلقانونی،فرهنگی،اجتماعی،
اقتصادیوحتیامنیتینبودهووضعیتانحصارموجودصرفاًحاصلتجربهوتدبیرمسئوالنوقت
دردهههایگذشتهبودهاستوکلیهنگرانیوآسیبهایاحتمالیبااتکابهروشهایعقالییو
لرفعمیباشد.لیکنازسویدیگربایدبهایننکتهتوجهکردتوجهکه

تجربیاتدیگرجوامعقاب
اولینوتنهاکاربرطوالنیمدتسیستمهایفضاییاستودرحالحاضر

دولت(بهصورتعام)
نیز بزرگترین مشتری سرویسهای فضایی در دنیا ،برای استفادههای امنیتی و دفاعی،
سرویسهایعمومی(مانندهواشناسی)،تحقیقاتبنیادی،طرحهایعلمی،اکتشافیوسفرانسان
گردد.دولتنقشیکلیدیدرزنجیره ارزشیِ فضابازیمیکندونقشهای


بهفضا،محسوبمی
هاراانجاممیدهد:


کنندهازکاربردهاوسرویس
مختلفیازسرمایهگذاریدرزیرساختتااستفاده

 -مشتری کاربردها وسرویسهایفضایی ،ایجادیکارتباط تجاریِ محض مانند:وزارت
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دفاعآمریکابااینتلستبرایکاربردهایمخابراتی؛
مشارکتدرسرمایهگذاری،مالکیت،استفادهاززیرساختهایفضاییاپراتورخصوصی؛

گذار،مالک،اپراتوروکاربرمانند:ماهوارههایعلمی؛


سرمایه
اردادطوالنیمدت.

 مشتریاپراتورخصوصیباقردرحوزهماهوارههایمخابراتیدرکشورهاییهمچونایران،

برایشروعکاربردهایتجاری
بایدسرمایهگذاریدرزیرساختهایابتداییباحمایتهایهمهجانبهحتیبهجهتکسبتجربه

وآزمایشویادرراستایاهدافامنیتملیوحفظمنافعفضایی کشور صورتپذیرد.دراین
بایستیقوانینحمایتیازتوسعهتجاریوضعکندوحامیاپراتورها،ارائهدهندگان

شرایطدولت

اولیهسرویسوسرمایهگذارانباشند،بهعنوانمثال:قوانینبخشودگیمالیاتی،اعطایامتیازات

انحصارسرویسوغیره.
الهامازتجربیاتبینالمللیمشابهو

گرچهاصولحاکمبرصنعتماهوارهبهصورتعمومیبا
شودامابایدتوجهکرداپراتوریوبهرهبرداریازماهوارهدرکشور


هانگاشتهمی
برایهمهزمان
جمهوریاسالمیایراناولینتجربهدراینحوزهخواهدبودوریسکهایفراوانیبازیگرانو

سرمایهگذاران این حوزه را تهدید میکند .این نکته باعث میشود که دولت علیرغم همه

هایموجودوحتیعدمسوددهیسرمایهگذاریمناسبازطرفبخشخصوصی،نباید


ریسک
ازوظیفهحاکمیتیخودبهمنظورحفظوبهرهبرداریحداکثریازموقعیتهایمداریخود(ماده

قانونبرنامهششمتوسعه)چشمپوشیکند.

81

 .2-1ممنوعیت مطلق دریافت برنامههای ماهوارهای در قوانین فعلی ایران

هایماهوارهای،قوهمقننهایراندرراستایاقدامات

درپیگسترشروزافزونپخشبرنامه
،اقدامبهتنظیموتصویبقانونممنوعیتبهکارگیریتجهیزات

پیشگیرانهدراواخرسال6919
دریافتازماهوارهکردومدتیپسازآندراوایل،6918آییننامهاجراییآنتدوینشد .در
سال6932نیزموادیازقانونمبارزهباقاچاقکاالوارزپیراموناینمسألهوضعشد.
قانونفعلیابهاماتونیزتبعاتمنفیبسیاریرادرپیداشتهاست.روشننبودنشمولیاعدم
شمول تجهیزات ماهوارهای اینترنتی در قانون فعلی باعث بالتکلیفی دستگاههای سیاستگذار و
اجرایی در این خصوص شده است .امروزه قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره؛ امری کامالً
بدیهیاستوعدمرعایتقانونممنوعیتتوسطچندینمیلیونخانوادهایرانیوهمچنیناجرای
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محدودومقطعیوبعضاًمناقشهبرانگیزآنتوسطدستگاههایذیربطموجبضربهجدیبه
روحقانونوقانونگراییورابطهافرادوارکانحاکمیتگردیدهاست.قانونممنوعیتمطلق
موجب شده تا اشخاص حقیقی دارای صالحیت علمی و فرهنگی نیز همانند سایر مردم از به
کارگیریماهوارهممنوعگردندوازاینطریق،کاربردهایعلمیوفرهنگیمثبتماهوارهای
تقلیلیافتهاست.ازنواقصدیگراینقانونبایداشارهکردکهدرمتنقانون،سهفعلمجرمانه
ورود،توزیعواستفادهمشخصشدهاستامادرخصوصحملونگهداری،فروشوخدمات
(نصب،تعمیراتو)...سکوتشدهاست(مرکزپژوهشهایمجلس2-6:69۳1،و.)5
همان طور که اشاره شد ،اهرم داخلی در کشورمان مجازات افرادی است که وسایل و
ایراموردمعامله،نصبواستفادهقرارمیدهند؛تردیدی

تجهیزاتدریافتبرنامههایماهواره
نیستکهاقداماتاینچنینیصرفنظرازتبعاتمنفیآندرسطحملیوبینالمللی،درمقابل
هایماهوارهایازطریقاینترنت)وفشارهایاجتماعی

پیشرفتهایفنی(ازقبیلدریافتشبکه
رنگباختهاست(زمانی)691:69۳1،
ازسویدیگر،باتوجهبهپخشبرنامههایشبکهجامجموسحرکهدر25آذر6911ازطرف
صداوسیمایجمهوریاسالمیایرانآغازشد،سراسرقارهاروپاونیمهغربیترکیه،شمالافریقا،
روسیه،آسیایمیانهومنطقهخاورمیانهراتحتپوششقرارداد؛لذاقانونموجودبهنوعیبااقدام
کشور همخوانی و سازگاری ندارد (اشرافی .)2۳3 :69۳1 ،بنابراین هنگامه آن رسیده که دولت
جمهوریاسالمیایرانپساز29سالازتصویبقانونممنوعیتبهکارگیریتجهیزاتدریافتاز
ماهواره ،از رویکرد ابزارگرانه به سمت رویکرد محتواگرانه تغییر نظر دهد و با چشمانداز جامع و
مطابق با نیاز فعلی و به دور از جاماندگی از روند شتابان فناوریهای نوین صنعت ماهواره به وضع
قانون جدید در این مهم بپردازد(احمدوند.)65:6935 ،عالوه بر اصالح قانون ممنوعیت ،شایسته
است نسبت به تدوین سیاست کلی ماهوارهای کشور که در آن تمام ابعاد حقوقی ،اقتصادی،
اجتماعی،فرهنگی،محتواییورسانهایموردتوجهقرارگرفتهباشد،اقدامشود.
 .3-1عدم تأمین حقوق بخش خصوصی

بهلحاظکلی،بایددخالتدولتدربخشرادیو-تلویزیونبهترتیبیباشدکهتهدیدیبرای
زدایی،خصوصیسازیوآزادسازی

آزادیمحسوبنگردد.تحت تأثیر جریان جدیدمقررات
ارتباطاتدرامریکادرسال،63۳2کشورهایاروپاییوهمزمانباآنژاپن،دردهه63۳1اقدام
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بهانحصارزداییارتباطاتکردند.
در اوایل دهه  6331این موضوع به آسیا راه یافت و در کشورهایی مانند هند ،پاکستان و
حوزههایخلیجفارسوهمچنیندرترکیهبهفکرتأسیسرادیو– تلویزیونخصوصیافتادند؛

بسیاری از این کشورها برای تأسیس رادیو -تلویزیون خصوصی قوانین اساسی خود را تفسیر
کردند یا در برخی موارد اصالح کردند چرا که طبق قوانین مذکور اجازه تأسیس رادیو و
هایخصوصیپیشبینینشدهبود،اکنوندراکثریتکشورهایجهانیکنظاممختلط

تلویزیون
رادیو -تلویزیون مرکب از مؤسسات عمومی (دولتی و مؤسسات خصوصی) فعالیت میکنند
(معتمدنژاد.)2۳-91:69۳۳،
درارتباطباصداو سیمابا سه واژه حاکمیت،نظارتومدیریتدر ادبیاتقانوناساسی
مواجههستیم.براساساصل88قانوناساسیرادیووتلویزیونبایددرمالکیتدولتباشدامابر
اساس سیاستهای کلی اصل  88که در سال  669۳9از جانب مقام رهبری تعیین و در اوایل
خردادماه 69۳8توسطایشانابالغشد؛درواقعسنگبنایتحوالتنهادیوبنیادیندراقتصاد
ایرانبنانهادهشدوبهعنوانیکالگویکاملبراینظاماقتصادیجمهوریاسالمیایرانتلقی
میشود،البتهبند«ج»سیاستهایکلیاصل()88قانوناساسیبهدلیلحساسیتهاومالحظات
ناظربرواگذاریها،درتیرماهسال69۳5توسطمقامرهبریتصویبوابالغگردیدودرحقیقت
منظومهتحولنهادیاقتصادکشوربدینترتیبکاملشد.اینسیاستهادرواقعحاصلتالش
طوالنیمدتمجمعتشخیصمصلحتنظامدرخصوصبازتعریفیازاصل()88قانوناساسی
بودهاستکهبهکاهشنقشدولتدرزمینههای زیادیازجملهاموراقتصادیودارایی،راهو
ترابری ،بهداشت و درمان ،حوزه نفت و انرژی ،بازرگانی ،کشاورزی ،مسکن و شهرسازی،
آموزش وپرورش بیمه وبانکداریوموارد دیگراشاره دارد .یکیازبخشهاییکهدراین
میباشد.از
طاتوفنآوریاطالعات 

سیاستهاتفکیکشدهوموردتأییدقرارگرفته،حوزهارتبا
جملهدستاوردهاونتایجکاهشتصدیدولتدراینزمینهمیتوانبهموارددیگراشارهنمود.
تصویبواگذاریشرکتمخابراتایراندرتاریخ69۳5/62/29درهیأتعالیواگذاری،ارائه
چارچوبخصوصیسازیشرکتپستجمهوریاسالمیایرانبههیأتوزیرانواخذمصوبه

شماره/698511ت 931۳۳هـمورخ 69۳1/۳/1هیأتمذکور،نمونههاییازاینقبیلمیباشند.
لیکندراینابالغیه،شبکههایمادرتخصصی،حاکمیتیدرنظرگرفتهشدهاستکهورودبخش
 .6سیاستهایکلیاصل()88قانوناساسیبهآدرسwww.maslehat.ir
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خصوصیرابهاینحوزهباابهاماتجدیمواجهنمودهاست.
همچنین در بند ط از ماده  618قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  69۳9مجلس شورای
اسالمیدولتموظفگردیدهتاشرایطالزمتوسطصداوسیمارابرایارائهبرنامههایصوتیو
هایماهوارهایباحفظضوابطفراهمآوردودرواقعمجوز


هایکابلیوکانال
تصویریشبکه
ارائهبرنامههایتلویزیونیخارجازصداوسیما،باضوابطاینسازمانصادرنمایداماتاپایان
برنامهچهارمتوسعهدرسال69۳3اینتکلیفقانونیاجرانشد.
اصل 615قانوناساسی،نیزصرفاًاحکامیرادربابسازماندولتیرادیو-تلویزیونیکشور
صادر میکند .این اصل به هیچ وجه متضمن انحصار پخش صدا و تصویر نیست و بخش
خصوصیوعمومیراازاینحقمحرومنمیکند،چوناصل،برعدمانحصاراستوقانون

اساسیخالفاصلعملنکردهاست(صادقی.)81:6931،
مجموعهمباحثیکهدرمجلسبررسینهاییقانوناساسیجمهوریاسالمیایراندرمورد
تلویزیونملیمیباشدکهجزء

رادیو -تلویزیونصورتگرفتهاستمعطوفبه سازمانرادیو -
اموالعمومیاست.عبارت«تلویزیونملی»درمشروحمذاکراتبهصراحتتکرارشدهاست.در
مباحثذیلایناصل؛موضوعاتیمثلاینکهآیارادیو -تلویزیونبایدزیرنظرمشترکسهقوه
ادارهشودیازیرنظرمقامرهبریومراجعتقلیدیاحوزههایعلمیهیاجمعیازهمهنمایندگان
نهادهایمذکور(،مدیریتاینرسانه)ورسالتاینرسانههاچیست،مطرحاستواصوالًمجلسِ
تلویزیونغیردولتی،ساکتاست.اینسکوتراباید

بررسینهاییقانوناساسی،دربابرادیو-
بهالاقتضابودنآنمباحثنسبتبهشبکههایغیردولتیتعبیرنمودنهنفیآن،چوندرآندوره
اصوالًموضوعشبکههایخصوصیبرایبررسیکنندگانمطرحنبودهاستوامکانعملیاین
پدیدهدردهه6331ظاهرشدهاست.حتیدریکدههبعددرمباحثبازنگریقانوناساسینیز
بهاینموضوعاشارهاینشدهاستوتغییراتبنیادیانجامشدهدراصل615قانوناساسیتنهادر

شود:انتقالعزلونصبمدیریتاینرسانهازنمایندگانقوایسهگانهبه

یکموردمحدودمی
مقامرهبری.دیگرمباحثبازنگریبهبرخی تغییراتلفظی -مثلتبدیل«رادیو -تلویزیون» به
«صداوسیما»-محدودمیشود(ادارهکلامورفرهنگیوروابطعمومیمجلسشورایاسالمی،
.)61۳2-61۳۳:6918
ازسویدیگرصنعتفضاییدرکنارقدرتوتفوقیکهبرایکشورصاحبصنعتایجاد
سرمایهگذاریسنگیناست.ازآنجاکههمهدولتها

میکند،حداقلدرابتدایکارمستلزمیک
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اینسرمایهاولیهبرنمیآیند،اینفناوریتنهادراختیارکشورهاییاستکهتوانایی

ازعهدهتهیه
بودجهای کشورراتوجیهکنند.

سرمایهگذاریراداشتهاندوتوانستهاندمدیرانومسئوالن

چنین 
حتیبسیاریازکشورهاییکهدرایتالزمبرایبرداشتناینقدماولیهراداشتهاند،لزوماتاانتهای

اندوپسازچندشکست،ازعهدهمخارجبرنیامدهاندویاانتقاداتمخالفان

کارآنراادامهنداده
باعثقطعسرمایهالزمبرایادامهکارآنهاشدهاست.یکمثالبارزشایداتحادجماهیرسابق
باشدکهباتوجیهبرتریدرمقابلآمریکادرزمانجنگسرد،پیشرفتهایاولیهبسیارخوبیدر
صنعتفضاییداشتوارمغانآن،تفوقبرفناوریپیچیدهوگرانفضاییغربیبودکهقسمتیاز
اینتفوق،هنوزهمباقیماندهاستولیبهتدریجعدمتدبیراینکشور،کاررابهجاییرساند
کهپسازسهشکستبسیارسنگیندرپرتابماهوارهمخابراتی،پوتینشخصاهیاتیرامامور
بررسیعلتافتشدیدصنعتپرتابروسیهنمود.
در کشور ما نیز علیرغم شروع خوب در فناوری فضایی ،عدم تزریق به موقع بودجه به
ارگانهای ذیربط ،باعث ایجاد مشکالتی جبرانناپذیر گردید که از دست رفتن برخی
موقعیتهایمدارییکیازآنهاست.بهعالوهباتوجهبهاینکهعمرپروژههایفضاییعمومااز
دورانچهارسالهیاحتیهشتسالهمتداولدولتهابیشتراست،وابستگیسازمانفضاییکشورو
هادروسطزماناجرایپروژهها،هموارهمشکلی

دیگرارگانهابهبودجهدولتیوتغییرسیاست
ویرانگربرایپیشرفتاینصنعتبودهاست.

شکل.4درآمد صنعت ماهواره در جهان در دراز مدت ،منبع :اتحادیه صنعت ماهواره Satellite Industry
Association 2014 report
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همانطورکهنمودارنشانمیدهد،اینصنعترشدبسیارزیادیدارد(رشد 66درصدی).به

عبارتدیگرکاردرصنعتفضاییعالوهبرمسائلراهبردیوقدرتملی،ازنظراقتصادینیز
توجیهخوبیدارد.امانکتهاصلینمودار،توزیعدرآمددرقسمتهایمختلفاینفناوریاست.
بطورمثالدرسال،2169تنهاسهدرصدازدرآمداینصنعتدرپرتابماهوارهو ۳درصددر
ساختماهوارهمتمرکزبودهاستکهباالترینهزینهوسطحعلمیرامیطلبد.درمقابلصنعت

تجهیزاتایستگاهزمینیکهجنبهعلمیوتجاریدارد 2۳،درصددرآمدرابهخوداختصاص
دادهاستودرنهایتارائهسرویسماهوارهایکهدانشموردنیازدرآنعمومادرسطحیک
تکنسیناستوبیشتربهتکنیکهایبازاریابیوتجاریمتکیاست 16،درصدایندرآمدرابه
خوداختصاصدادهاست!به عبارتدیگر،درصدزیادیازدانشوریسکاینحوزهتوسطبا
سوادترین افراد شاغل در این حوزه تحمل میشود و گاهی نتیجه چهار تا هفت سال طراحی
هاطراحیموشکدردقایقاولیهپرتاببایکانفجارنابهنگام،نابودمیشودولی


ماهوارهوسال
درمقابل،درصورتموفقیتسودآنبهجیباپراتورهامیرود.حالتصورکنیدسازمانیکه
صرفا در قسمت نیازمند دانش ،ریسک و هزینه باالی این صنعت کار میکند (مثال سازمان
فضایی)،چگونهمیتواندتوقعپیشرفتداشتهباشد.مهمتراینکهحضوردرصنعتفضاباپرتاب
ماهوارهجایگزینوحفظموقعیتمداریدرکلیه

موفقیکماهوارهبهپایاننمیرسدونیازبه 
هایبعدیرامیطلبد.بههمیندلیلاپراتوریماهوارهکهبطورخالصهمیتوان

باندهاو...بودجه
آنرابازاریابیفضایترانسپوندرهانامید،بهعنوانقسمتیمهمبرایتامینهزینههایپروژههای
ماهوارهای ،مطرح میشود .با این توضیح ،به راحتی فلسفه ایجاد شرکتهایی مثل یوتلست و
گلوبکسترادرکنارآژانسفضاییاروپامیتواندرککرد.
البتهاینموضوعچندینبارموردتوجهقرارگرفتهاستولیاساسنامهارگانهایدولتیو
دهاستکهمیتوان

مشکالتقانونیسرمایهگذاریوتاسیسموسساتانتفاعی،مانعاجرایآنش

بامشورتکارشناسانحقوقیوتدویننظامیقانونی،اینمعضلراحلکردیامصوباتالزمرا
برایآنباقیدفوریتاخذنمود.سوالدومایناستکهچرابخشخصوصیبهاینکارمبادرت
نورزیدهاست.پاسخصریحبخشخصوصیایناستکهاوالبهعلتاینکهایرانماهوارهایبرای
اینکاردراختیارآنهاقرارندادهاست،باالجباربخشخصوصیبایدبهعنواناپراتوردستدوم
یکماهوارهخارجیعملکندکهباعثازدستدادننیمیازدرآمد(دربسیاریمواقعحتیدو
مباردرتورزیدهاند

هااذعانمیدارندکهبارهابهاینکار

ثلثدرآمد)میشود.ثانیااینشرکت
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ولی عدم شفافیت قوانین خدماترسانی ماهواره و ممنوعیت مربوط به قسمت تلویزیونی آن،
باالترینمانعبرایاستحصالسودسرشاراینقسمتبودهاست.البتهآندستهازاپراتورهاییکه
بهجایتمرکزبربازارایرانسعیکردهاندبهعنواناپراتوردستدومدرکشورهایمنطقهعمل

اندکهحتیمالیاتآنبهجیبکشورهایهمسایهمیرودواثریبر


کنند،موفقیتینسبیداشته
رویپیشرفتصنعتفضاییدرکشورندارد.
هایچندگانهایکهبرایپیشرفتمعنیداروبادوامصنعتفضادر


بنابرایندرکناراستراتژی
راتورماهوارهایبهعنوانموتورمحرکتامینمالیصنعت

کشورمانمطرحاست،ایجادیکاپ
فضاییکههمهبازیگراناصلیماهوارهدرایراندرآنسهیمباشندواینکهبتوانبااتکابهآندر
فضایبخشخصوصیودورازموانعوقوانیندستوپاگیرشرکتهایدولتی،هزینهالزمبرای

ابدوناتکابهبودجهدولتیتامینکرد،ازضروریاتمیباشد

تغذیهپروژههایفضاییکشورر
(سیاسیفر:6938،کدخبر.)1385:
 .4-1تداخل در مرز صالحیت نهادهای ذیربط
بهرهبرداریازمنابعفرکانسیازطریقصنایعماهوارهوورودبهحوزهاینرقابت،بهمدیریت
 
امور و مسائلی همچون کاوش و استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو در جهت توسعه
اقتصادی،فرهنگی،علمیوفناوریکشورازطریقپژوهش،تولیدفناوری،توسعهزیرساختهاو
راهاندازی سامانههای فضایی فضاپایه و زمینپایه با کاربردهای مختلف و بسترسازی گسترش

خدماتفضاییبرایکاربراندرسطحملیومنطقهاینیازدارد.
علیرغمپیشرفتسریعکشوردربرخیحوزههایفناوریفضایی،نوپابودنمدیریتصنایع
ماهواره ،خدمات فضایی و امور مربوط به آن در کشور از یکسو و تغییرات ساختاری و
هایمدیریتیازسویدیگرباعثشدهاستتفکیکوظایفواختیاراتسازمانهاو


جابجایی
نهادهایمختلف درمدیریتوحاکمیتامورفرکانسی،خدمات،پژوهش،فناوری،تجاریو
توسعهایدرحوزهفضاروشنوتفکیکشدهنباشد.
مرکزملیفضایی،وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،سازمانفضاییایران،سازمانتنظیم
مقرراترادیوییوتلویزیونی،وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح،وزارتعلوم،تحقیقاتو
فناوریوسازمانصداوسیما،ازجملهنهادهاییهستندکهدرحوزهفناوریفضاییماهوارهای

وظایفیرابهعهدهدارندکهبهنظرمیرسددرمرزبندیحدودصالحیتواختیاراتایننهادها
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تداخالتجدیوجوددارد.
باعنایتبهماده9اساسنامهسازمانفضاییایرانکهبهاستنادماده3قانونوظایفواختیارات
وزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتوبراساسپیشنهادشماره 6/21511مورخ 69۳1/۳/3این
وزارت ،در جلسه مورخ  69۳1/9/21هیئت وزیران به تصویب رسیده؛ وظایف و اختیارات
العاتیوپژوهشی،تهیهوتنظیمبرنامههای

بیشماریبهاینسازماندادهشدهاست.انجامامورمط
میانمدتوبلندمدت،اعمالوظایفحاکمیتیمحولهازطریقارائهسیگنالبهمتقاضیان،اعطای

مجوز برای فعالیت در بخش فضا و تهیه و تدوین مقررات و آییننامههای مرتبط ،دریافت
واختیاراتمیباشد.

تعرفههایمصوبعرضهخدماتفضاییازجملهاینوظایف
ازسویدیگربراساسابالغیه مقامرهبریدرسال 6932درحوزهخدماتومحصوالت
فضاییغیردفاعی،مسئولیتواجرایمواردذیلبهسازمانفضاییایرانسپردهشدهاست:
 خدماتسنجشازدوردرحوزههایهواشناسی،منابعطبیعی،کشاورزی،حفاظتازمراتعوجنگلها،مدیریتبحرانوغیره؛
 خدماتارتباطاتفضاپایه شامل:انتقالدادهوتصویر ،مخابراتفضایی وانتقالشبکههایتیابیوناوبریدرصنعت
نالمللی،خدماتموقعی 
تلویزیونیبررویماهوارههاباپوششملیوبی 
حملونقلزمینی،دریاییوهوایی.
درحالحاضرسازمانفضایی ایران 6بهعنوانمتولیبخشفضاییوماهوارهایدرکشور،
ظرفیتماهوارههایخودرابهصورتخاموبدونارزشافزوده()MHzدراختیارارائهدهندگان
سرویس ( )SAPsقرار میدهد SAP .ها نیز بدون هیچگونه محدودیتی ،در اعمال سیاست
اتورهایبینالمللی،آزادانهاقدامبهخریدپهنایباند

سرویسدهیوخریدپهنایباندازسایراپر

مورد نیاز و ارائه سرویسهای با ارزش افزوده به مشتریان میکنند .سازمان فضایی ایران طبق
قانون ،مجری مصوبات شورای عالی فضایی است که تصمیمگیری و سیاستگذاری در مورد
حفظمنافعملیوبهرهبرداریمنسجمازعلومو

استفادهصلحآمیزازفناوریفضاییدرکشورو 

فناوریهایفضاییدرجهتتوسعهاقتصادی،فرهنگی،علمیوفناوریکشوررابهعهدهدارد.
هماکنونسازمانفضاییایرانوظیفهایجادحلقهارتباطیبینبخشهایرگوالتوری،خدمات
فضاییموردنیازجامعهوبخشفنی(شاملپیمانکارانداخلیواپراتورهایماهوارههایخارجی)
رابرعهدهدارد.بهطوریکهبااطالعودریافتبازخوردازخدماتفضاییموردنیازجامعهو
.6سازمانفضاییایرانبهآدرسhttps://isa.ir/find.php?item=1.66.15.fa.:
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کاربرشاملنوعسرویس،پهنایباندونرخدادهموردنیازوهمچنیننیازبخشحاکمیتیشامل
حفظ حقوق مداری ایران و امکان بهرهبرداری از مدارات فضایی در آینده ،اقدام به طراحی
ماهوارهای،شناساییباندهایفرکانسیمناسب،طراحیپوششماهوارهایوبودجه

فایلینگهای
لینکمیکندو درمرحله نهاییبا شناساییاپراتورهایمناسبویاسازندگان،اقدام به تأمین
بخشفضاییموردنیازجامعهمیکند.برایناساسوطبقبندژاساسنامه68،فایلینگماهوارهای
ایرانست در 69نقطهمداریدرسال 2166ثبتشدهاستومراحلهماهنگیوفرکانسیاین
فایلینگهاهمراهباهماهنگیموقعیتعملیاتیزهره2-در21درجهشرقیباروندبسیارخوبیدر
حالانجاماست.کلیههزینهثبتاینفایلینگهانیزتوسطسازمانفضاییایرانوطبقبندمذکور
اساسنامهپرداختشدهاست(حامدرحمتوطاهری.)۳:6938،
طبق قانون ،هر درخواست ثبت و طراحی موقعیت مداری یا بهرهبرداری از یک موقعیت
مداریویاایستگاهزمینیبایددرسازمانفضاییایرانبررسیفنیوانجامشودودرنهایتجهت
ثبتبینالمللیدراختیارسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییقرارگیرد.هزینهدرخواست

بررسیفنیهرموقعیتمدارینیزبایدطبقبندخاساسنامهبهسازمانفضاییایرانپرداختشود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 6با استناد به ماده  1قانون وظایف و اختیارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب  69۳2/3/63مجلس شورای اسالمی از تجمع
معاونتامورمخابراتیوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتوادارهکلارتباطاترادیویی،به
منظورایفایوظایفواختیاراتحاکمیتی،نظارتیواجراییدربخشتنظیممقرراتوارتباطات
رادیوییوابستهبهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتتأسیسشد.
اینسازمانیکنهادمستقلقانونگذارونظارتیاستکهنقشآنرقابتیکردنبازارارائه
خدماتمخابراتیوباالرفتنکیفیتخدماتآنهاست.میزاناهمیتونقشبسزایایننهاددر
رونقبخشخصوصیازوظایفیکهبرمبنایاساسنامهبرعهدهآنگذاشتهشدهاستمشخص
میباشد .سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییبهمنظوراجرایمصوباتکمیسیونتنظیم

مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی
تأسیسشدهورئیساینسازمانمعاونوزیراست.
وظایفواختیاراتسازماندربعضیمواردازجملهتدوینوتنظیممقررات،وصولملبغ
 .6سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییبهآدرس:
https://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c248779-f346-4364-a308-838fc9537
de3#.
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حقاالمتیازصدورپروانهباسازمانفضاییایرانهمپوشانیوتداخلدارد.

مرکزملیفضاییزیرنظرمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،براساسدستوریکه
آذرماهسال 39ازسویرییسجمهورصادرشد،آغازبهکارکرد.هدفازایجاداینمرکز؛
ریزیونظارتبااستفادهازظرفیتهایقانونیمربوطبهمراکز


هماهنگی،سیاستگذاری،برنامه
عالیتحقیقاتیوبارعایتقوانینومقرراتمربوطهعنوانشدهاست.برهمیناساساینمرکز
میباشد کهدارایتشکیالت
یکیازواحدهایتابعهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری 
مستقلونیرویانسانیمتخصصازمراکزعلمیوتخصصیاست.

همانطورکهدرماده9اساسنامهسازمانفضاییایرانمشاهدهمیشود؛تهیهوتنظیمبرنامههای
میانمدتوبلندمدتدربخشفضاییکشوربهاینسازمانوکارنظارتبهعهدهسازمانتنظیم

مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است که در تداخل آشکار با صالحیت مرکز ملی
فضاییمیباشد.

پژوهشگاه هوافضا که به لحاظ تشکیالتی زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
میباشد وظیفه تحقیق و پژوهش در حوزه تحقیقات فضایی را بر عهده دارد که طبق ماده 9

اساسنامهسازمانفضاییایراناینامربهاینسازماننیزمحولشدهاست.
وزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتنیزکهعلیاالصولوظیفهاصلیکمکبهقانونگذاری
دراینحوزهازطریقارائهالیحهرابرعهدهدارددرموقعیتمبهمیقرارگرفتهاست.
علیرغم تعدد سازمانهایی که متولی حوزه فناوری فضایی در کشور میباشند؛ وضعیت
حقوقیاینحوزهبامشکالتجدیروبهرواستوتداخلدرمرزصالحیتاینسازمانهاکامالً
مشهوداست.
به نظر میرسد راه برونرفت از این معضل ایجاد نهادی فراتر از سازمان های موجود با
گرماهوارهای

ساختاریمرکبازبخشدولتیوهمکاریبخش خصوصیبهعنواننهادتنظیم
گونهایکهعمدتاًباصالحیتنظارتیواجرایی،تنظیمگریدراینحوزهرابرعهده
میباشد؛به 

گیرد.
نتیجهگیری
بهرهبرداریازمنابعفرکانسیازطریق
باعنایتبهمطالبمذکور،بایدخاطرنشانکردکه 
صنایع ماهواره و ورود به حوزه این رقابت ،نیاز به مدیریت امور و مسائلی همچون کاوش و
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استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو در جهت توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،علمی و فناوری
کشور از طریق پژوهش ،تولید فناوری ،توسعه زیرساختها و راهاندازی سامانههای فضایی
فضاپایهوزمینپایهباکاربردهایمختلفوبسترسازیگسترشخدماتفضاییبرایکاربراندر

سطحملیومنطقهایدارد.
فقداناستراتژی(سیاستگذاری)کالنملیدرخصوصماهواره،فقدانقوانینومقرراتبا
رویکرد جامعومطابقبا نیازفعلی،جاماندگی قوانینازروند شتابانفناوریهاینوینصنعت
ماهواره،تداخلدر مرزصالحیتسازمانهایذیربطموجوددرحوزهماهواره،ازدستدادن
چندین نقطهمداریبهدلیلسوء عملکردمدیریتیدراینمقوله،ضعفو نارسایی در اعمال
نظارتدقیق،هزینههایفراوانساختماهوارهومشکالتمالیدولتازیکسووموانعحقوقی
و قانونی حضور بخش خصوصی؛ نارساهاییهای موجود در صنعت فناوری فضایی کشور
میباشد.

تدوین سیاست کلی ماهوارهای کشور که در آن تمام ابعاد حقوقی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،محتوایی و رسانهای مورد توجه قرار گرفته باشد ،اولین و مهمترین گام در صنعت
ماهواره میباشد .به گونهای که با توجه این سیاستگذاری کلی ،قانون متروک ممنوعیت به
کارگیریتجهیزاتدریافتازماهوارهمصوب 6919نسخشده،قوانینجدیدومتناسببانیاز

اینحوزهجایگزینگردد.
ایجادنهادیفراترازسازمانهایموجودباساختاریمرکبازبخشدولتیوهمکاریبخش

هایتلویزیونیوغیرازآنمیباشد؛

اهوارهایاعمازماهواره

خصوصی،بهعنواننهادتنظیمگرم
گونهایکهعمدتاًمانندکمیسیونارتباطاتفدرالامریکاباصالحیتنظارتیواجرایی،تنظیم-
به 
گری در این حوزه را بر عهده گیرد ،گام دوم در این عرصه میباشد .بنابراین ورود بخش
خصوص به هیچ وجه به معنی نفی نظارت دولتی نیست .همین ثبات در تعدد نهادها و عدم
پراکندهکاریدرامریکاموجبشدهاستکهدغدغهاصلیفضایرسانهایدرآمریکابرنظارت
وتصویبمصوباتموردنیازاینعرصهباشدنهاینکههمانندوضعیتفعلیایرانهرنهادیبرای
اثباتوجودخودتالشکندوعمالًکارهارویزمینماندهوهیچکدامازنهادهانتوانندبرانجام
رسالتاصلیخودتمرکزنمایند.
درنهایتایجادیکاپراتورماهوارهایبهعنوانموتورمحرکتامینمالیصنعتفضاییکه
همهبازیگراناصلیماهوارهدرایراندرآنسهیمباشندوبتوانبااتکابهآندرفضایبخش
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خصوصی و دور از موانع و قوانین دست و پاگیر شرکتهای دولتی ،هزینه الزم برای تغذیه
هایفضاییکشوررابدوناتکابهبودجهدولتیتامینکرد،ازضروریاتتلقیمیگردد.
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