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هاي پخش گسترده در ایران هاي سیاستي قوانین و مقررات رسانه فهم داللت  

 

2، سارا طالبیان1حامد طالبیان
 

 چكیده
های پخش گسترده در ایران از زمـان انقـالب تـاکنون     های سیاستی مربوط به رسانه هدف این مقاله کشف داللت

ها در معنای موسـع آن اسـت و سیاسـت     ای از سیاست رسانه های پخش گسترده زیرمجموعه است. سیاست رسانه
اسناد قانونی ابزارهای اصلی اعمـال  شود. از آنجا که قوانین، مقررات و  عمومی چتر مفهومی این حوزه محسوب می

هـای   های عمومی از سوی حکومت در مواجهه با انواعی از موضـوعات و مسـائل عمـومی از جملـه نظـام      سیاست
های مصوب و بخش مهمی از اسـناد سیاسـتی و    خدمات پخش گستردة عمومی است، در این پژوهش همة قانون

ان به عنوان مواد پژوهشی گردآوری شده است. به منظور تحلیل های پخش گسترده در ایر مقررات مربوط به رسانه
های اصلی سیاستی در  های تجربی از تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری مضمونی استفاده شده تا مضمون این داده

دهد که در چهل سال گذشته، مالکیت متصـلب دولـت،    ها نشان می های پخش گسترده شناسایی شود. یافته رسانه
شـده، تمرکـز بـر     هـای دولتـی تضـمین    های سیاسی مسلط، یگانگی سامانة پخش، استفاده از بودجه تمانترویج گف

هـای پخـش    هـای رسـانه   هـای کلیـدی سیاسـت    مخاطب عمومی و توسعة فناوری پخش گسترده هوایی مضمون
در دورة زمـانی  دهـد کـه    ها، نتایج این پـژوهش نشـان مـی    اند. با بحث دربارة این مضمون گسترده را تشکیل داده

هـای   هایی تنظیمی را تقویت کرده که دسترسی کنشگران مختلف به رسـانه  مطالعه شده، حکومت همواره سیاست
پخش گسترده را محدود کرده است. با وجود آن که سابقة نخستین پارادایم سیاستی رایج در بسیاری از کشورها به 

کنندگان محدودی است که  های پخش گسترده بین پخش گردد که هدفش انحصار رسانه بازمی 1980پیش از دهة 
 گذاری کرده، این مدل سیاستی با کمترین تغییرات همواره در ایران تقویت شده است.  دولت در آنها سرمایه
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 . مقدمه 1

ای در ایران است. ثابت شده که در  ترین بستر رسانه ترین و عمومی های پخش گسترده مسلط رسانه
ویژه تلویزیون، هنـوز   های پخش گسترده، به بسیاری از کشورها همچون بریتانیا و فرانسه نیز رسانه

به همین ترتیب رادیو و تلویزیون   (.Brown, 2014)ای در میان مخاطبان است  بستر مسلط رسانه
تـرین   تـرین و عمـومی   مبنـا شـایع   المللی یا خارج های بین های محلی چه از کانال چه از مسیر کانال

هـای رادیـویی و تلویزیـونی در ایـران از طریـق دو فنـاوری کـاماًل         شود. برنامه رسانه محسوب می
لی که عموماً از طریق پخش گستردة هـوایی  گیرند: رادیو و تلویزیون م متفاوت در دسترس قرار می

مبنا که بـا دیـش و گیرنـدة     های رادیویی و تلویزیونی خارج گیرد و کانال در دسترس عموم قرار می
 ای قابل دریافت است.  ه ماهوار

از طرفی تنها سامانة پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی در داخل ایران صداوسیمای جمهوری 
 18کند.  از طـرف دیگـر، بـیش از     ه حکومت آن را کنترل، تنظیم و اداره میاسالمی ایران است ک

 125ای در ایران قابل دسترسی است که از میان آن بـیش از   هزار کانال رادیو و تلویزیونی ماهواره
(. همـة ایـن   1394کنند )اعظم کـاری و دیگـران،    هایی تنها به زبان فارسی پخش می کانال برنامه

ـ   های رادی کانال رقانونی اسـت )قـانون   ـویی و تلویزیونی در ایران ممنوع شده و اسـتفاده از آنهـا غی
 (.  1373ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، 

ترین شبکة خدمات پخش گسترده رادیویی  اگرچه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران گسترده
هـای گذشـته    و نقدهای بارزی نیز در سـال  1آمیز مشکله و تلویزیونی را در اختیار دارد اما با وضعیت

هـای   ها و ناکارآمدی ترین نقدهایی که عمدتاً به کاستی رسد که اساسی روبرو بوده است. به نظر می
( فقدان تکثر و در نتیجـة  1کند، پیرامون سه مسئلة عمده قابل شناسایی باشد: ) صداوسیما اشاره می

وری اقتصـادی و مـالی. ایـن     ( فقـدان بهـره  3فافیت و اعتماد و )( فقدان ش2آن کاهش مخاطبان؛ )
کشد زیرا بـه   ای به پیش می های عمومی رسانه ها و نقدهای مهمی را دربارة سیاست مسائل پرسش

زای کنـونی باشـد، معلـول     رسد که این مسائل بیش از آنکه اشاره به علت وضعیت مشـکله  نظر می
ری یا حتی فقدان تالش برای سیاستگذاری از سـوی حکومـت   ای به سیاستگذا اعمال رویکرد ویژه
های مربوط به پخش گستردة رادیـویی و تلویزیـونی باشـد. سیاسـت مهمتـرین       در بسیاری از حوزه

گری بـرای کنتـرل و ادارة کـل سـامانة      ابزاری است که حکومت را از ظرفیت اعمال اجبار یا تنظیم

 

1. Problematic 
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رسـد   کند. در نتیجه، به نظـر مـی    نباشد( برخوردار میپخش گسترده )چه در مالکیت دولت باشد چه 
توان همچون پیامد نوع و  های صداوسیما را می تری وجود دارد که در آن نقدها و کاستی الیة عمیق

سازوکار ویـژة سیاسـتگذاری در ایـران در نظـر گرفـت. بـه دلیـل فقـدان تکثـر، تعـداد مخاطبـان            
ای گذشـته کـاهش پیـدا کـرده اسـت )شـهابی و       هـ  صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در سـال 

ــانگردی،  ــتفاده از    55: 2008جه ــه اس ــرایش ب ــتری گ ــان بیش ــان، مخاطب ــه همزم ــالی ک ( در ح
درصد مخاطبان ایرانـی   42( بیش از 1392اند. به گفتة صادقی ) ای پیدا کرده های ماهواره تلویزیون

مبنـایی تولیـد    ای خـارج  ی مـاهواره هـای تلویزیـون   کنند که کانال هایی را مصرف می محتوای رسانه
شود. با وجود این،   لحاظ قانونی با ممنوعیت روبرو هستند و از مصرف آن ممانعت می  اند که به کرده

ای دربـارة افـزایش گـرایش بـه تماشـای       سال پـیش تـاکنون شـواهد پراکنـده امـا پیوسـته       16از 
 (.  117: 1381ونه: رسولی، ای در ایران ثبت شده است )برای نم های ماهواره تلویزیون

ای و کاهش مخاطبان صداوسیمای جمهوری اسـالمی ایـران بـه     های ماهواره شهرت تلویزیون
گونـه کـه    نقد جدی شفافیت در سامانة پخش گستردة در مالکیت حکومت منجر شده است. همـان 

زیون و رادیوی ملـی،  اند، تعداد زیادی از ایرانیان به جای تلوی ( اشاره کرده2001خیابانی و سربرنی )
کنند چون پخـش گسـترده در ایـران فاقـد پوشـش کامـل و        منابع جایگزین اطالعات را تماشا می

هـای پـیش روی ایـران،     گزارشی علمی دربـارة مهمتـرین چـالش    براساسمناسب اطالعات است. 
دی و های مختلف بسـیاری در ارتبـاط بـا ناکارآمـ     سامانة پخش گستردة رادیو و تلویزیون با چالش

هـای کارشناسـی مجلـس شـورای      (. افزون بر ایـن، گـزارش  1396بان،  نامؤثری روبرو است )آینده
اسالمی با استناد به لوایج و قوانین بودجـه سـاالنة کـل کشـور، صداوسـیما را بـه عنـوان یکـی از         

کنند کـه میـزان درآمـد کـل آن، همـواره کمتـر از نیمـی از         ده توصیف می های دولتی زیان شرکت
دهد و مابقی اعتبارات الزم برای اداره آن از طریـق منـابع    های کل این شرکت را پوشش می هزینه

عمومی دولتی یا همان ردیف بودجة ساالنه این شرکت در قانون بودجة ساالنه کـل کشـور تـامین    
 (. 88؛ محسنیان و دیگران، 1385شود )زرشکن،  می

ای و  نظـور مطالعـة رونـد مـدیریت رسـانه     همچنین مطالعـات مـوردی معمـوالً پراکنـده بـه م     
سیاستگذاری در سازمان صداوسیمای جمهوری اسـالمی ایـران انجـام شـده )اربطـانی و دیگـران،       

هـای عمـومی در    ای وضعیت سیاسـت  ( اما هیچ مطالعه1395؛ تسلیمی و آقامحمدی، 1394، 1391
ت. اگرچـه مطالعـاتی   ای را پژوهش نکـرده اسـ   کلیت حکومت برای بسترهای پخش گستردة رسانه

د شـده  ــما هدف قرار گرفته و نقـداوسیـوجود دارد که در آن مالکیت حکومتی و ادارة دولتی در ص
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ارة رابطة سیاسـت و  ـاتی دربـ( یا مطالع1391ری، ــونه، صادقی، جمشیدی و کالنتـاست )برای نم
ـ  رسانه یـك از ایـن    مـا هـیچ  ا (،Talebian & Talebian, 2018) ود داردـای عـام وجـ  ـها در معن

مطالعات، مفهوم گستردة سیاست پخش گسترده به عنوان یکی از مهمترین انواع سیاست عمومی و 
هـای مـرتبط در ادبیـات انگلیسـی ببینیـد:       ابعاد متفـاوت آن را شـامل نشـده اسـت )بـرای نمونـه      

Freedman, 2010; Donders, 2012; Iosifidis, 2011; Bardoel & d’Haenens, 2012; 

Bukley et al, 2008 (.    به عبارت بهتر، مطالعات صورت گرفته عمدتاً یا دربارة مسـائل سیاسـتی
سازمانی بوده است یا دربارة رابطة سیاست و رسانه در معنای عام آن. به جـای ایـن دو منظـر     درون

های عمدة سیاستی نه از منظر درون سازمانی و اجرایی که از منظری  اصلی، در این پژوهش داللت
های  کلیت حکومت با رجوع به قوانین و مقرراتی شناسایی شده است که سیاست سازمانی و در برون

های  های آن را به شیوه های مختلف روبرو  و فعالیت را با اجبار و محدودیت  اداری و اجرایی سازمان
 کنند.  و از پیش تعیین شده تنظیم می  مشخص و از مسیرهای ویژه

هـای   تی و در کلیت حکومت به مسـائل سیاسـتی رسـانه   از آنجا که تاکنون کمتر از منظر سیاس
های سیاستی  رسد که نخستین قدم فهم داللت پخش گسترده در ایران توجه شده است، به نظر می

بر نص صریح، قوانین و مقررات همـواره از مضـامین،    قوانین و مقررات مصوب موجود است. عالوه
های عمـدی و غیـر    گان نمادین، مسکوت گذاشتنهای ضمنی، کاربرد واژ پردازی ها، عبارت مفروضه

سازمانی  عمدی و مواردی اینچنین برخوردارند. این معانی و محتواهای ضمنی در سطوح دیگر درون
ای و اجرایی  سازمانی، گرفتن یا نگرفتن تصمیم در سطوح مختلف سیاستی، راهبردی، برنامه و برون

کننـد. بـه عبـارت     نگناها و قلمروهای مختلفی درگیر میها، ت ها، ظرفیت ها، مقبولیت  را با محدودیت
تـوان از هـر    بهتر، هر قانون یا مقرراتی نوعی کنش گفتاری با پیامدهای مورد انتظاری است که می

آمیـز   بر این، فارغ از آنکه ایـن فهـم علـل وضـعیت مشـکله      نوع کنش انسانی در نظر داشت. عالوه
هـای پخـش    های سیاستی قـوانین و مقـررات رسـانه    م داللتکنونی را به دقت تبیین کند یا نه، فه

گسترده، درک ما را از رابطة پیچیده و ضمنی بین سـطوح حکـومتی بـا سـطوح سیاسـتی افـزایش       
خواهد داد.  هدف این مقاله پاسخ به این پرسش توصیفی است که چه مضامین مشـترک سیاسـتی   

های پس  قوانین و مقررات کشور در سال ای که در در سطحی حکومتی قابل شناسایی است به گونه
آن  براسـاس هـای مختلـف    های مختلف تکرار یا در مقررات مختلف مصوب سال از انقالب به بیان

تصمیمی سیاستی گرفته شده یا گرفته نشده باشد. در نتیجه، پیش از پاسخ یـا ارائـة راهکـار بـرای     
تر فهمـی دقیقـی    باید در سطحی کالن زای سطح میانه و معلولی سازمان صداوسیما، مسائل مشکله
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های پخش گسترده  ها و مضامین سیاستی قوانین و مقررات حکومتی کشور در زمینة رسانه از داللت
 تدارک دیده شود.

 

 . مباني نظري2

تعریـف  « طـور نسـبی پایـدار    منـد و بـه   ای از اعمال هدف مجموعه»مشی به عنوان  سیاست یا خط
شود؛ هنگام سروکار داشـتن بـا    ای از کنشگران دنبال می یا مجموعهگر  از سوی کنش»شود که  می

هـر آن  »سیاسـت عمـومی     (.Anderson, 2003:4) «یك مشکل یا چیزی که مایة نگرانی است
(. سیاست عمـومی  Dye: 1987:3« )گزیند گزیند یا برنمی چیزی است که دولت انجام آن را برمی

ها دربارة یك موضوع بااهمیت، سپس  های رسمی دولت اَعمال، اهداف و بیانیه»همچنین به عنوان 
هایی است  خورند( و توضیح دارند )یا در برداشتن آن قدم شکست می هایی که در آن راستا برمی قدم

کچـران و ملـون   (. Wilson, 2006:154)« آورنـد  که برای آنچه که انجام گرفته )یا نگرفته(، مـی 
هـای دولـت و اعمـالی اسـت کـه بـرای        کنند که سیاست عمومی مطالعة تصـمیم  ( بیان می2005)

عموم اسـت. بـه همـین شـکل،       شود که مایة نگرانی هایی طراحی می سروکار پیدا کردن با موضوع
یسـت  با بایست یـا نمـی   دولت می»کند که  ، سیاست عمومی را به عنوان چیزی تعریف می1سیمون

 (. Cochran & Melone, 2009:9) «انجام دهد یا انجام ندهد
کننـد کـه ارائـة تعریـف مشخصـی از       ( با مرور تعاریف اولیه بیان می16: 2017) 2هیل و وارون

یك تصمیم منفرد قابل تعریف اسـت امـا    براساسمفهوم سیاست عمومی مشکل است چون گاهی 
یوسته و بازیگران متفاوتی است کـه از واژة سیاسـت در   پ هم های به معموالً شامل گروهی از تصمیم

کنند. برای مثـال، واژة سیاسـت گـاه بـرای      رهای متفاوت و برای اهداف مختلفی استفاده میـمسی
شـود در حـالی کـه     رکت یا سازمان استفاده مـی ـهای اداری و مدیریتی در یك ش الیتـارجاع به فع
دهد. بـه همـین دلیـل بعضـی      اع میـح کالن ارجـدر سطوقی ـونی و حقـهای قان الیتـاغلب به فع

ـ  ـم یا مقـوان یك تصمیـت یـدند که مـمعتق وب کـرد  ـاست عمـومی محسـ  ررة دولتی منفـرد را سی
(Green-Pedersen, 2007در حالی که دیگران تأکید می )  ای  کنند که سیاست عمومی مجموعـه

ای  گذارانـه  های قـانون  ن، مقررات و فعالیتتر است؛ شامل چندین قانو طورنسبی گسترده از اعمال به
  (.Knoepfel et al., 2007)آید  که از سوی حکومت به اجرا درمی
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های گرفته شده  ای از تصمیم در ادبیات پژوهشی مرتبطی که سیاست عمومی را به عنوان مجموعه
پـردازی   مهای برداشته شده از سوی دولت، در ارتباط با یك موضوع عمومی مشخص، مفهـو  و قدم

شـود. نخسـت،    کنند، این توافق وجود دارد که سیاست عمومی با دو عنصر عمـده شـناخته مـی    می
عمـومی   ویژه سازوکارهای حکومتی و دولت، کنشـگران اصـلی سیاسـتگذاری    کنشگران سیاسی، به

، های عمومی معینی که از یك یـا چنـدین کـنش دولتـی تشـکیل شـده       هستند. دوم، آنکه سیاست
تـوان   است. به این معنا مـی  یك مشکل، مسئله یا حوزة موضوعی محدود و تعریف شده متمرکز بر

های دولتـی پیـروی آن مشـخص     توان با کنش گفت که مرزهای یك سیاست عمومی معین را می
گذارانه که در ارتباط با یك نگرانی عمـومی   های قانون هایی چون افعال قانونی و فعالیت کرد؛ کنش

هـای   های عمومی که در قالب قوانین و فعـل  گیرد. سیاست عریف شده صورت میت محدود و از پیش
مانند اگرچه کـارکرد و کارآمـدی آنهـا     اند، معموالً در طول زمان پایدار باقی می قانونی شکل گرفته

 (. Knill & Tomsun, 2012) ممکن است پیوسته به پرسش کشیده شود
 & ,Smith)های سیاست را ارائه کـرده اسـت    شناسی ( یکی از تأثیرگذارترین نوع1964) 1لوی

Larimer, 2009; Cairney, 2011 )   و  3، امـر سیاسـی  2که مبتنی بر روابط علـی میـان سیاسـت
هـا   ( معتقد است که ویژگی محـوری حکومـت  1972؛ 1964های اصلی حکومت است. لوی ) ویژگی

هـای   ها اعمال نیـرو کنـد تـا فعالیـت     حکومت در این که به افراد و گروهقدرت اجبار است؛ توانایی 
مشخصی را انجام دهند یا رفتارهای معینی را بروز دهند. او با تمرکز بر مفهوم قدرت اجبار و رابطـة  

کند: تـوزیعی، تنظیمـی،    میان سیاست و امر سیاسی، به چهار نوع مختلفِ سیاست عمومی اشاره می
شناسـی سیاسـت عمـومی خـود را گسـترش       جدولی دوبعدی نـوع  براساس. او 4لتیبازتوزیعی و وکا

دهـد )مسـتقیم یـا     اعمال قدرت معطوف به اجبار را نشـان مـی   (. بعد اول احتمال1)شکل   دهد می
ایـن دوبعـد،    براسـاس دهـد.   باواسطه( و بعد دوم، هدف اجبار )فردی یا محیط رفتار( را نشـان مـی  

( سیاسـت تـوزیعی کـه در آن احتمـال اجبـار      1ه تشکیل شده اسـت: ) سیاست عمومی از چهار دست
 ( سیاست تنظیمی کـه احتمـال اجبـار مسـتقیم و بـه افـراد وارد      2شود؛ ) باواسطه و به افراد وارد می
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( سیاسـت  4شود و ) ( سیاست بازتوزیعی که احتمال باواسطه و از طریق محیط اعمال می3شود؛ ) می
 (. Smith, 2002) شود از طریق محیط اعمال میوکالتی که اجبار باواسطه و 

هـای   اختصاص خدمات یا مزایا به بخش»های توزیعی شامل  ( سیاست2002) 1به گفته تولبرت
های تـوزیعی   مشخصة سیاست»ها و جماعات است.  ها، شرکت مانند افراد، گروه« ای از جمعیت ویژه

بنابراین، نتیجة آن سطوح کمـی از نـزاع سیاسـی اسـت.      .«های محدود و فواید محدود است هزینه
؛ بنـابراین، بـا   «کننـد  ها وضع می هایی برای رفتار اشخاص و گروه  های تنظیمی محدودیت سیاست»

شـوند.   هـای انـدک و فوایـد عمومـًا پراکنـده توصـیف مـی        سطوح متوسـطی از نـزاع و بـا هزینـه    
مالکیت یا حقـوق  ر در اختصاص ثروت، درآمد، های دولت برای تغیی های بازتوزیعی تالش سیاست»

؛ پس مشخصـة آنهـا سـطوح    «شود ای از جمعیت را شامل می های گسترده در میان طبقات یا گروه
ای از  هـای پراکنـده   های تعریف شدة کوچکی را به هزینـة بخـش   زیادی از نزاع است و فواید گروه

ای برای جامعـه بـه ارمغـان     فواید پراکندهسیاست وکالتی هزینه پراکنده و »کند.  جامعه تضمین می
گیرد، مخالف است ... و با سـازمان   هایی که بر منافع محدودی را هدف می آورد چون با سیاست می

 (. Lowi, 1972)« های مربو به مجلس نمایندگان سروکار دارد دوباره دادن آژانس
نـام نهـاده   « 3قواعد بازی»را ( مفهوم سیاست وکالتی لوی را توسعه داده و آن 1987) 2اسپیتزر

باالسـری حکومـت و     است که عبارت آشنایی در نهادگرایی جدید است. سیاست وکالتی بر کارکرد
( سیاسـت  1987( هـم اسـپیتزر )  1972در نتیجه بر طبیعت اقتدار حکومتی متمرکز است. هم لوی )

گذاری اجرایـی   انونی یا قاعدهاند که از طریق فعل ق پردازی کرده وکالتی را به عنوان قواعدی مفهوم
فرایند باال به پایین سیاستگذاری مشخصة سیاست وکالتی است و نخبگان سیاسی »شود.  ایجاد می

  های وکال گروه اداری، های و کارمندان حکومت بر آن مسلطند: کارمندان نهادهای انتخابی، آژانس
  (. Lowi, 1979)« دهند که سیاست وکالتی را شکل می 4یا همان مثلث آهنینی
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وع1شکل  ن ن( .  دگا نگارن ع:  )منب  شناسی سیاست اسمیت 

 

هـای موضـوعی    تواند به ابعـاد و حـوزه   ( واژة سیاست عمومی می2012) 1به گفتة نیل و توسن
هـای   هـا و فعالیـت   ای وسیع بـرای اشـاره بـه همـة تصـمیم      مختلفی ارجاع دهد. گاهی در محدوده

شود؛ مانند سیاست اجتماعی یا سیاسـت اقتصـادی. بـه ایـن معنـا سیاسـت        کارگرفته میبحکومتی 
هـای اداری و قـانونی در یـك حـوزة سیاسـتی مشـخص را شـامل         عمومی طیف وسیعی از فعالیت

های حکومتی در یك زیرشـاخة   تواند به فعالیت بر این، سیاست عمومی همچنین می شود. عالوه می
تـوان بـا    های عمومی به معنای وسیع کلمه را می بر این اساس، سیاست سیاستی خاص ارجاع دهد.

توانـد چنـدین    بندی کرد. برای مثال، سیاست اجتمـاعی مـی   های مختلفی دسته ها و ویژگی مضمون
زیرمجموعه مانند سیاست سالمت، سیاست بازنشستگی و حقـوق مسـتمری و غیـره داشـته باشـد.      

اسـت انـواع متمـایزی از سیاسـت در درون یـك زیرشـاخة       دهند که ممکن  نویسندگان توضیح می
فـردی کـه توسـط     سیاستی قابل شناسایی باشد. به این معنا یك قانون یا فعـل قـانونی منحصـربه   

 

1.  Knill & Tosun 
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تواند یك سیاست عمومی مشخص در ارتباط با یك موضوع خاص یـا   شود، می حکومت مصوب می
ه، سیاسـت سـالمت از چنـدین سیاسـت     سیاستی در ارتباط با یك نگرانی عمومی باشد؛ برای نمون

 محدودتر مانند سیاست بیمه، سیاست درمان، سیاست پیشگیری و غیره تشکیل شده باشد. 
 

 ـ بنیاد  هاي پخش گسترده؛ سازوكاري دولت سیاست رسانه

هـا بـه عنـوان     هـای قـانونی حکومـت در ارتبـاط بـا رسـانه       ها و فعالیت ها به تصمیم  سیاست رسانه
ها بیشتر به عنوان چتری مفهومی برای  شود. سیاست رسانه ای از سیاست عمومی گفته می زیرشاخه

هـا و   های مختلف میان ویژگـی  تفاوت براساسشود که  های مختلف شناخته می بسیاری از سیاست
هـا تغییـر پیـدا     گیران در رسـانه  ها، و کنشگران و تصمیم ای، اهداف و مقاصد رسانه رهای رسانهبست
ها برای بسیاری از کنشـگران   دهد، سیاست رسانه ( شرح می2008) 1گونه که فریدمن کند. همان می

طرفانـة   دهد که در آن مشـکالت از طریـق کـاربرد بـی     طرفانه ارجاع می یندی بیاو مفسران به فر
هـا بـا    شود. سیاسـت رسـانه   سازوکارهایی مشخص برای تغییر شرایط، به نفع مردم حل و فصل می

ــر محــور رویکردهــای مــدیریتی و درون  ــه ب ســازمانی(، تــالش  رویکــردی متفــاوت و سیاســی )ن
هـای   ای و سرکوب سـبك  یافته برای پرورش انواع مشخصی از ساختارها و رفتارهای رسانه سازمان

کند که بخـش بـارزی از    ( از این بحث می2011) 2تار و ساختار است. آیوسیفیدسجایگزین برای رف
ها را به عنوان فرایند اجرای سازوکارهای دولـت ـ بنیـادی     ادبیات دانشگاهی مرتبط، سیاست رسانه

کند که امـروزه   دهد. او تأکید می ها ساختار می های ارتباطات و رسانه درک کرده است که به سامانه
 هاست.  کننده و کنشگر کلیدی شکل دادن به سیاست رسانه چنان بازیگر تعییندولت هم

ها  تر پنج عامل عمده برای سیاست رسانه اندازی وسیع ( با چشم2003) 3کوائیل کالینبرگ و مك
اند که این عناصر عمده با پرسش دربارة تحول در گذر زمان و تفاوت در  و ذکر کرده  شناسایی کرده

اند؛ شامل  ها را توصیف کرده های مختلف سروکار ندارند. آنها عناصر عمده سیاست رسانه بین زمینه
ها و معیارهـایی کـه بـه کمـك آنهـا اهـداف        ( ارزش2مقاصدی که باید دنبال شود؛ ) ( اهداف یا1)

( خدمات گوناگون ارتباطات و محتوا که سیاست به کمك آنها اعمـال  3شود؛ ) تعریف یا شناخته می
های سیاستی مناسب برای اجـرا.   ( ابزارها و سنجه5( خدمات مختلف توزیع و در نهایت )4شود؛ ) می
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هـا وجـود دارد، امـا     مراتبِ عناصر درگیـر در سیاسـت رسـانه    های مختلفی دربارة سلسله اگرچه ایده
ها )چاپ، پخش گسترده و غیـره(، اهـداف و مقاصـد عمـدة آنهـا و       توان گفت که ماهیت رسانه می

هـا   های دارای اهمیت و اولیة سیاست رسـانه  گیری هستند، جنبه یند تصمیماکنشگرانی که درگیر فر
هـای   ها را بـر مبنـای تمـایزی عمـده میـان سیاسـت       توان سیاست رسانه این اساس میهستند. بر 

کنـد کـه    ( توصـیف مـی  2008بندی کـرد. فریـدمن )   های پخش گسترده دسته مطبوعات و سیاست
کنـد. او   ای ایجـاد مـی   های مختلفی را برای انواع مختلفی از بسترهای رسـانه  چگونه دولت سیاست

هـا مقـررات بسـیار سـبکی دارنـد و       یی چون بریتانیا و آمریکا روزنامـه دهد که در کشورها شرح می
عملکردشان از اساس به نیروهای بازاری واگذار شده است در حـالی کـه پخـش گسـترده موضـوع      

ای از اهداف مربوط بـه سیاسـت    تری است و مستلزم فراهم کردن دامنه های سیاستی گسترده رژیم
انـد   ( سه دورة پیاپی برای سیاستگذاری شناسایی کرده2003) کوائیل عمومی است. کالینبرگ و مك

ای نفوذ دارند  اند و امروزه هنوز بر شیوه های ارتباطات حك کرده که هرکدام نشان خود را بر سامانه
( پدیدارشـدن  1ها شامل ) شوند. این سه دوره از سیاست رسانه ها به کمك آن برطرف می که چالش

( پارادایم سیاسـت ارتباطـات   3های خدمات عمومی و ) ( سیاست رسانه2سیاست صنعت ارتباطات، )
ها در دورة اول آمیخته و نامتمایز بـود در حـالی کـه دورة سـوم کـه       های رسانه نوین است. سیاست

ای  هـای رسـانه   های مشخص و متمایزی بـرای سـامانه   کنیم، سیاست اکنون در آن دوره زندگی می
های پخـش   ها که در آن تمرکز ویژه بر رسانه وم سیاست رسانهمختلف قابل تشخیص است. دورة د

هـای   کشد زمانی که رسـانه  طول می 1980گسترده است، از بعد از جنگ جهانی دوم تا حدود سال 
شدن در حال توسـعه هسـتند. در ایـن     نوین بر مبنای ابزارهایی بهبودیافته برای توزیع و کامپیوتری

ای توجـه را بـه خـود جلـب      مندترین و مؤثرترین بستر رسانه ن قدرتدوره رادیو و تلویزیون به عنوا
هـای پخـش    های تنظیمی سنگین بـرای رسـانه   ها شروع به ایجاد سیاست کند و در نتیجه دولت می

 کنند.    گسترده می
ها هستند.  های پخش گسترده، نوع متمایزی از سیاست در درون زیرشاخة سیاست رسانه رسانه 

هـای سیاسـتی    ها به عنوان قلمروی عمـومی سیاسـتی از زیرشـاخه    سیاست رسانه به عبارت دیگر،
هـای   های دیجیتال، سیاست رسـانه  های پخش گسترده، سیاست رسانه مختلفی مانند سیاست رسانه

های پخش گسترده به سیاست عمـومی ارجـاع    مطبوعاتی و غیره تشکیل شده است. سیاست رسانه
های پخش گسترده ایجاد و اعمال شده باشد. کالینبرگ  ا برای رسانهویژه هنگامی که تنه دهد به می

اند  های پخش گسترده برشمرده عمده برای پارادایم سیاستی رسانه  ( سه ویژگی2003کوائیل ) و مك
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 دلیـل هـا بـه    ( در درجة اول این سیاسـت 1که مبتنی بر خدمات عمومی برای منافع عمومی است: )
ویژه از نیازهای مربوط به امور سیاسـتی اسـتخراج    گرفته است که به ای شکل های هنجاری نگرانی

های قلمروی ملی محصور شـده اسـت و بـر منـافع ملـی       ( تا حد زیادی با محدودیت2شده است؛ )
( دخالت دولت در بازارهای ارتباطات بـه خـاطر مقاصـد اجتمـاعی را مشـروعیت      3متمرکز است و )

 بخشد.  می
هـای پخـش گسـترده را     کیت حکومت و انحصـار حکـومتی در رسـانه   ها مال اگرچه این ویژگی

های پخش گسترده وجود  های متفاوتی نیز در تاریخ سیاست رسانه مشروعیت بخشیده است، تجربه
دهـد کـه نشـان داده سـه تـالش       ( ارجـاع مـی  1989) 2(  به آنتونی اسمیت285: 2006) 1دارد. فلو

کـردن   ( انحصـاری 1های پخش گسترده وجود دارد: ) سیاستی برای تضمین منافع عمومی در رسانه
کنـد و در عمـدة    کنندگانی که دولـت سـرمایة آنهـا را تـأمین مـی      استفاده از امواج هوایی در پخش

( 2رخ داده اسـت؛ )  1980مریکـای التـین پـیش از دهـة     اکشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقـایی و  
هـای پخـش گسـترده کـامالً      بـرای سـامانه  مقررات قانونی مکتوبی که توسط یك آژانـس دولتـی   

آغاز شد، با آمریکای پیش از خـدمات پخـش گسـتردة     1969شود که در سال  خصوصی تعریف می
( یـك  3شود و تاکنون ویژگی غالب سامانة ایاالت متحده بـاقی مانـده اسـت؛ )    عمومی توصیف می

جـاریِ در چـارچوب   کننـدگان ت  سامانة پخش گستردة دوگانه که از طریق همزیستی میـان پخـش  
شود و با کشورهایی چـون   کننده از سرمایة دولتی شناخته می کنندگانِ ملی استفاده مقررات و پخش

 شود.  توصیف می 1950استرالیا و کانادا از زمان آغاز پخش گسترده و بریتانیا از اواخر دهة 

ـ ه دورة متمـایز در  ـ( عمـدة ادبیـات پیشـین دو یـا سـ     2012) 3به گفتـة دونـدرس   خ سیاسـت  ـتاری
اند. بعضـی دورة قبـل و بعـد از آزادسـازی      ردهـك کـهای پخش گسترده را از یکدیگر تفکی هـرسان

(Michalis, 2007و دیگران دوران انحصار، آزادسازی و مراحل عصر دیجیتالی )    شـدن در تـاریخ
( Leurdijk, 2007; Bardoel & d”Haenens, 2008های پخش گسـتردة عمـومی )   رسانه

های حکومتی  ها و رژیم اند. با وجود این، عمدة مطالعات پیشین به دولت ز یکدیگر تشخیص دادهرا ا
اند کـه از طریـق    ای داشته های پخش گسترده ترین نقش را در سیاست رسانه اند که نافذ توجه کرده

 وب. اند؛ چه با مالکیت انحصاری باشد چه با مقررات مکت ها اعمال شده انواع مختلفی از دخالت

 

1.  Flew 

2.  AnthonySmith 

3. Donders  
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ای از سیاسـت عمـومی و سیاسـت     هـا را بـه عنـوان زیرشـاخه     سیاست رسانه  در این مطالعه مفهوم
ایم که توسـط   ها اقتباس کرده های پخش گسترده را به عنوان نوع متمایزی از سیاست رسانه رسانه

 شود. در نتیجه بـا اسـتفاده از عبـارت سیاسـت     های پخش گسترده ایجاد می حکومت و برای رسانه
گذارانـه و   هـای قـانون   ها در سطوح کالنـی )قـوانین، فعالیـت    های پخش گسترده به سیاست رسانه

هـای پخـش    دهیم که توسط حکومت در ایران برای اداره، تنظیم و کنترل رسانه مقررات( ارجاع می
نی هـای سـازما   ها یا فعالیت های اداری، تصمیم شود؛ نه مقررات، تنظیمات، فعالیت گسترده ایجاد می

مدیران ارشد و میانی سازمان صداوسیمای ج.ا.ا که در پاسخ به مسائل یا در واکنش به یك نگرانی 
 آید.  شود یا به اجرا درمی عمومی و در چارچوب اختیارات قانونی آنها تصویب می

 

 روش پژوهش. 3

هـای پخـش گسـترده در     های سیاستی در قوانین و مقررات مصوب رسـانه  هدف این کشف داللت
گونه که پیش از این اشاره کردیم، سیاست عمومی به عنوان چتری مفهـومی بـه    ایران است. همان

ها اشاره  ها برای اجرا یا ممانعت از مجموعة مشخصی از اقدام ها و دولت های پیش روی رژیم گزینه
گذارانه و مقررات ابزارهای عملیاتی عمدة برقـراری   های قانون بر همین اساس، قوانین، فعالیت دارد.

هـای پخـش گسـترده در معنـای      های رسانه های عمومی در معنای عام و سیاست و تقویت سیاست
ده و ها را مرور کـر  گذارانه و مقررات مرتبط با رسانه خاص هستند. بنابراین، همة قوانین، اسناد قانون

هـای   شکلی مستقیم یا غیرمسـتقیم بـا سـامانة رسـانه     نیز اسناد مصوبی گردآوری شده است که به
هـای عمـومی در سـطح     ای از سیاسـت  پخش گسترده در ایران ارتباط دارد و برای تقویت مجموعه

 اند.  کالن به تصویب رسیده
، بسـیاری از افـراد بـانفوذ،    به دلیل ساختار پیچیده و گاه مبهمـی کـه حکومـت در ایـران دارد         

های عمومی مرتبط با پخـش   های اجرایی و شوراهای عالی اجازه دارند بر سیاست ها، بخش سازمان
گسترده تأثیر بگذارند. همة اینها بخشی از ساختار سیاسی در ایران هستند و به نماینـدگی از کلیـت   

مقام معظم رهبری کـه بنـا بـه    کنند.  های پخش گسترده دخالت می های رسانه حکومت در سیاست
تـرین قـدرت سیاسـی در ایـران اسـت، رئـیس سـازمان صداوسـیمای          ( عالی1357قانون اساسی )

گیـری و منویـات فرهنگـی و     بـر ایـن، جهـت    کنـد. عـالوه   جمهوری اسالمی ایران را منصوب مـی 
بسـیاری از  اولیه برای تصویب یا عدم تصویب   ایدئولوژیکی ایشان معموالً راهنمای عمل و محرک

مقررات مختلف در شورای عالی انقالب فرهنگی یا قوانین در مجلس شورای اسـالمی اسـت. ایـن    
شورا بنا بر وظایفی که برای خود تدوین کـرده اسـت، تـدوین اصـول سیاسـت فرهنگـی )در ذیـل        
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(. 1376ی، انقـالب فرهنگـ   یعال یشورا فیاهداف و وظا گاه،یجاسیاست عمومی( را برعهده دارد )
های در مالکیت  نتیجه این شورا در عمل از اجازة قانونی تصویب مقرراتی دربارة همة انواع رسانه در

 ویژه رادیو و تلویزیون، برخوردار است.  حکومت، به
هـای   های عمومی برای رسـانه  تواند سیاست مجلس نیز بخش بانفوذی از حکومت است که می

های پخش گسـترده در قـانون اساسـی     ت رسانههای عمدة سیاس پخش گسترده فراهم کند. ویژگی
ایران مشخص شده است و مجلس وظیفة محافظت و تقویت سازوکارهای مرتبط با اصـول قـانون   

تواند همه نوع قانون و مقررات برای رادیـو و   بر این، مجلس ایران می اساسی را برعهده دارد. عالوه
ت در تناقض بـا اسـالمیت و جمهوریـت    تلویزین در همة سطوح مصوب کند مگر آن که این مقررا

هـای   ویـژه از جنبـه   توانـد بـه   باشد. در نهایت، دولت بخش دیگری از کلیت حکومت است کـه مـی  
های پخش گسترده تأثیر بگذارد. از آنجا که دولت وظیفـة تـدارکاتی    های رسانه اقتصادی بر سیاست

های دولتی تضمین شده  کردن بودجه ویژه از طریق فراهم را در ارتباط با سازمان پخش گسترده، به
هـای ملـی بـر     تواند با افزایش یا کاهش بودجـه پخـش یـا دیگـر انـواع حمایـت       برعهده دارد، می

 های سطح کالن تأثیر بگذارد.  سیاست
مقام معظم رهبری، دولت، شورای عالی انقالب فرهنگـی و مجلـس شـورای اسـالمی چهـار       

های پخـش گسـترده را در کشـور تـدوین و تقویـت       های رسانه ای هستند که سیاست بخش عمده
کنند. در نتیجه در فرآیند پویش محیط همة قـوانین و مقرراتـی را کـه توسـط ایـن کنشـگران        می

تـرین اسـناد را بـرای تحلیـل و کدگـذاری در       ایم و مـرتبط  مرور کرده مصوب شده است، بازبینی و
عنـوان شـیوة پـویش محـیط      بـه  1ایم. برای این کـار مـرور مشـروط    های بعدی گردآوری کرده گام
ای باشـد کـه مـرتبط بـا سیاسـت       یند پژوهش متمرکز بـر اسـناد ویـژه   اکارگرفته شده است تا فر به

های رسـانه )بـرای نمونـه     است. به این معنا، انواع دیگر سیاستهای پخش گسترده در ایران  رسانه
های چاپی، دیجیتالی، تبلیغات و غیره( و مقررات جزئی مـرتبط بـا مسـائل مـدیریتی      سیاست رسانه

 یند پژوهش حذف شده است. اجزئی در سازمان صداوسیما از فر
قانون سطح  4از میان اینها  دست آمده است. سند مرتبط به 61یند گردآوری اسناد، ادر پایان فر

، («1368قـانون اساسـی ایـران )   »کالن مرتبط شناسایی شده است که شامل ایـن قـوانین اسـت:    
اساسنامة سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایـران  »، («1359قانون اداره صداوسیمای ج.ا.ا )»

 

1.  Conditioned Viewing 
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بر این،  عالوه(«. 1361) های سازما صداوسیمای ج.ا.ا مشی کلی و اصول برنامه قانون خط»(، 1362)
های کلی نظـام در   سند شامل قوانین مصوب مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی و سیاست 47

های توسعه به عنوان اسناد اساسی و مرتبط گردآوری شده است. همچنـین   بخش فرهنگی و برنامه
 سال اخیر گردآوری و تحلیل شده است.  10قوانین بودجه سالیانه کل کشور در 

های عمدة سیاست  برای تحلیل اسناد گردآوری شده از تحلیل مضمونی استفاده شده و مضمون
هـای مختلفـی بـرای تحلیـل      های پخش گسترده از درون اسناد استخراج شـده اسـت. روش   رسانه

 ;Braun & Clarke, 2006; Boyatzus, 1998; Creswell, 2006)مضـمونی وجـود دارد   

Holloway & Todres, 2003)، ( استفاده شده اسـت.  1998) 1اما در این پژوهش از روش امدن
طور گزیده، در شـروع   دهد که چندین گام برای اجرای تحلیل مضمونی وجود دارد. به او توضیح می

هـای نـامرتبط بایـد از     ها باید چندین بار بـازبینی و خوانـده شـوند. در گـام دوم، بخـش      یند دادهافر
مانده باید دوباره خوانده و مرور شـوند   های گردآوری شده حذف شوند. در گام سوم، متون باقی متن

نهـایی  کامل درک شوند. دو گام پیشین باید چندین بار تکرار شوند تا بـه سـاختن نسـخة     طور بهتا 
هـای کلیـدی بـا     ینـد پیشـنهادی شناسـایی مضـمون    رای متون برسد. گام نهایی این فرامفهومی ب

چیـزی مهـم دربـارة    »خواندن چندین بارة متون و توصیف هر مضمون خاص است. هر مضـمونی  
اندازد و بعضی از سطوح الگوهای پاسخ و معنا را در  ها در ارتباط با پرسش پژوهش به چنگ می داده

 (. Braun, V., & Clarke, 2006:10)« کند ها بازنمایی می مجموعة داده درون

ایـم؛   ای باال برای طراحی فرآیند کدگذاری توجـه کـرده   در این پژوهش به الگوی چهار مرحله      
انـد. پـس از آن کـه همـة      های نامرتبط حذف شـده  پس اسناد مرتبط چندین مرتبه خوانده و بخش

ها به چهار خوشة عمومی شـامل سیاسـی،    ای استنباطی داده ی شد، به شیوههای مرتبط گردآور داده
بنـدی مبتنـی بـر جـدول پـویش محـیط        اند. ایـن دسـته   اقتصادی، اجتماعی و فناورانه تقسیم شده

هـای   شـود. جـداول و روش   ها محسوب مـی  است که ابزاری مفید برای ارائة نهایی یافته« 2پست»
و غیـره( وجـود دارد کـه همگـی از      5، دسـتپ 4، اسـتیپ 3پسـتك دیگری برای پویش محیط )مانند 

 

1.  Emden 

.2 PEST :.سر واژة واژگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه است  

3.  Pestec 

4.  Steep 

5 .Destep  
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کنند اما ابعاد دیگری مانند محیط زیست، دموگرافی و غیـره   چارجوب اصلی جدول پست پیروی می
افزایند. با وجود این، از آنجا که چهـار جنبـة فناورانـه،     را بر مبنای اهداف و نیازها به این جدول می

هـای گـردآوری شـده     ها هم بـا داده  شترین تناسب را هم با پرسشاجتماعی، اقتصادی و سیاسی بی
برای این پژوهش دارد، از توجه به ابعاد دیگری خودداری شده و از شکل کالسـیك جـدول پسـت    

 (.  192-159: 1395استفاده شده است )ر.ک. موالیی و طالبیان، 
ه در گام نهـایی، هـر   در هر خوشة استنباط شده چندین موضوع و مطلب جزئی نیز وجود دارد ک

مجموعه از اطالعات مرتبط با موضوعات شبیه به یکدیگر ترکیب و به یك مضمون خاص متصـل  
ها به منظور تشـخیص روابـط و    ها نیازمند مرور موشکافانة داده شده است. ایجاد و توصیف مضمون

تبه مرور باال به پایین یندی زمانبر و نیازمند چندین مراپیوندهای میان آنهاست. در نتیجه معموالً فر
ها( است. در پایان این  ها به کدها و مضمون ها( و پایین به باال )از داده ها به داده )از کدها و مضمون

های پخش  فرآیند، شش مضمون شناسایی شده است که وضعیت سیاستی مصوب فعلی برای رسانه
 . کند گسترده در ایران را مشخص می

 

  هاي پژوهش . یافته4

خالصه ارائه شده  طور بههای پخش گسترده در ایران  های عمدة سیاست رسانه مضمون 1در جدول 
هـا   هریـك از ایـن مضـمون    ةاست و در کنار هر مضمون قلمروی مرتبط با آن آمده است. در ادامـ 

 طور مفصل توصیف خواهند شد.  به
مین عمدة سیاست پخش گسترده1جدول  ن . مضما یرا ا  در 

 ها مضمون قلمرو

 سیاسی
 (: پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی؛ مالکیت حکومتی متصلب  1مضمون )
 (: پخش گسترده در خدمت گفتمان مسلط 2مضمون )

 اقتصادی
 (: یگانگی پخش گسترده3مضمون )

 شده برای پخش گسترده (: افزایش بودجة دولتی تضمین4مضمون )

 پخش گستردة متمرکز بر مخاطبان عمومی (:5مضمون ) اجتماعی

 (: توسعة پخش گستردة هوایی؛ فراموشی نسبت به مسیرهای دیگر6مضمون ) فناورانه
 

 پخش گستردة رادیویي و تلویزیوني؛ مالكیت حكومتي متصلب

های پخـش گسـتردة رادیـویی و     اند، سامانه بنا به قوانین و مقرراتی که در این پژوهش مطالعه شده
طور مشخص در هیچ قانون سطح کالنی به این  تلویزیونی باید در مالکیت حکومت باشند. اگرچه به

دارد، « حق مالکیت»سامانة پخش گسترده است یا « مالك»موضوع اشاره نشده است که حکومت 
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طور ضمنی در قوانین پایه تضمین شده  ا مالکیت حکومتی پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی بهام
نصب و عزل رئیس سـازمان صداوسـیمای ج.ا.ا بـا    »کند که  ( اشاره می1368است. قانون اساسی )

(. بر این اساس، رئیس سامانة پخش گستردة رادیویی و تلویزیـونی  175)اصل « مقام رهبری است.
مشی و ترتیب اداره را قـانون   یت باید به ایشان پاسخگو باشد؛ اگرچه به تصریح این اصل خطدر نها

های سطح کالن و مسائل دارای اهمیت مطرح شوند،  ویژه هنگامی که سیاست کند، اما به معین می
رئیس سازمان تنها هنگامی پاسخگو خواهد بود که به نمایندگی از حکومت امکان اعمال نوعی حق 

بر این، در قانون اساسی تصریح شـده اسـت کـه شـورای      ها را داشته باشد. عالوه کیت بر سامانهمال
هـای سـازمان صداوسـیمای ج.ا.ا هسـتند. ایـن شـورا        نظارت بر سازمان مجاز به نظارت بر فعالیت

متشکل از شش عضو شامل دو نمایندة رئیس جمهور، دو نمایندة رئـیس قـوة قضـائیه دو نماینـدة     
شـوند.   های اصلی حکومتی محسـوب مـی   لس شورای اسالمی هستند که همگی از مقامرئیس مج

بنابراین، به عبارت ساده، انجام تکالیف مستلزم برخورداری از حقوق است و در اینجا رئیس سازمان 
به نمایندگی از حقی که حکومت بر مالکیت پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی فرض گرفته است، 

 پردازد. ه میبه ایفای وظیف
طور ضمنی به موضوع مالکیت و ادارة پخـش گسـتردة    ( نیز به1362اساسنامة سازمان ) 1مادة 

سـازمان بـه موجـب قـانون اداره     »رادیویی و تلویزیونی اشاره کرده است. در این بند آمده است که 
بق قـانون  گانة کشور که بر ط صداوسیمای ج.ا.ا سازمانی است مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه

این اساسنامه  16مادة «. شود مشی و مفاد این اساسنامه اداره می اداره صداوسیمای ج.ا.ا، قانون، خط
تهیه و تنظیم و اصـالح  »نیز وظایف و اختیارات شورای سرپرستی را مشخص کرده است که شامل 

ساسـی و تقـدیم   قانون ا 74با رعایت اصل « ها مشی کلی و اساسنامة سازمان و اصول و برنامه خط
(، نظـارت بـر کلیـه    2(، تهیه و تصویب نمـودار سـازمانی )بنـد    1آنها به مجلس برای تصویب )بند 

( اسـت. در ایـن بنـدها شـورای     3مشی و نظارت بر امور جاری )بند  ها از جهت انطباق با خط برنامه
ز جهـت انطبـاق بـا    های سازمان ا تنها بر فعالیت سرپرستی این قدرت را به موجب قانون دارد که نه

های سازمان و امور اداری و مدیریتی سازمان را کنترل  های کلی نظارت کند که حتی برنامه سیاست
کند. شورای سرپرستی حتی مجـاز اسـت کـه در مسـائل مـدیریتی جزئـی ماننـد مـدیران میـانی          

(. 15)بنـد   ها یا خارج از کشور دخالت کننـد  های پخش گسترده در دفاتر محلی در شهرستان سامانه
هـای مختلـف پخـش     های مختلف آن بـر سـامانه   این مواد قانونی تسلط و نفوذ حکومت و قسمت

دهد. این اقتدار هم در سطح مسائل کالن ماننـد گـزینش    گسترده تلویزیونی و رادیویی را نشان می
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یـانی و  های ملی هم در سطح امور خرد مانند انتخاب مدیران م معاونان مدیر عامل و تعیین سیاست
 کارمندان قابلیت اعمال دارد. 

این اساسنامه که مربوط بـه وظـایف و اختیـارات مـدیر عامـل سـازمان اسـت،         17مادة  5بند 
را « اجرای کلیة مصوبات شـورای سرپرسـتی  »صراحت ذکر کرده است که رئیس سازمان وظیفة  به

( در ذیـل  1359« )ایـران  قانون ادارة صداوسیمای جمهوری اسالمی»برعهده دارد. این موضوع در 
و  8وظایف و اختیارات مدیر عامل و مسئولیت مدیر عامل در برابر شورای سرپرستی ذکر شده )بند 

( که سپس در اساسنامه انعکاس یافته است. ایـن بـدان معناسـت کـه اقتـدار گسـترده و فراگیـر        9
پذیرفته شده اسـت.  طور ضمنی  های پخش گسترده از مسیر شورای سرپرستی به حکومت بر سامانه

های گرفته شده توسـط   ها و سیاست یك از تصمیم تواند در برابر هیچ بدین معنا، رئیس سازمان نمی
 شورای سرپرستی در معنای خاص و حکومت در معنای عام مقاومت یا با آنها مخالفت کند. 

ـ « شورای سرپرسـتی »و تبدیل  1368قانون اساسی در سال  175به دنبال تغییر اصل  شـورای  »ه ب
، اقتدار این شورا تا حد زیادی کاهش یافت. با وجود آن که ترکیب اعضای اصلی این شورا «نظارت

نحـوة  »بدون تغییر باقی مانده است، اما به موجب مصوبة مجمع تشخیص مصـلحت نظـام دربـارة    
ی وظایف این شورا تنها بـه امـور نظـارت   (« 1370قانون اساسی در بخش نظارت ) 175اجرای اصل 

حسن اجـرای  »، «های اجرایی سیاست»، «حسن انجام کلیة امور»تقلیل پیدا کرده است. نظارت بر 
ها و واحدها، انعقاد قراردادها و خریـدها، گـزارش بـه مقـام معظـم       ، ایجاد و انحالل بخش«قوانین

ظـر  گانه، از جملة وظایف جدید شورای نظارت بر سازمان صداوسـیمای ج.ا.ا در ن  رهبری و قوای سه
اثر شدن قـوانین مغـایر بـا ایـن      این قانون به لغو و بال 4(. اگرچه در مادة 3گرفته شده است )مادة 

مشـی کـه در    ، قـانون اداره و قـانون خـط   1ای چون اساسنامه قانون اشاره شده است، اما قوانین پایه
های  . اگرچه ارکان ادارة سازمان در سال2اند اند، هنوز بازنگری نشده های قبل به تصویب رسیده سال

 

« 1362مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یمایماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوس كیالحاق »قانون در  .1
( به موادی مربوط به افترا و توهین و مطالب خالف واقع، مراحل و شیوة رسیدگی به آن و وظایف سازمان و شورای 1388)

تیارات شورای سرپرستی در این اساسنامه یا اضافه نظارت در این زمینه اشاره شده است اما موادی مربوط به حذف وظایف و اخ
 کردن وظایق با اختیارات جدیدی به شورای نظارت تاکنون در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است. 

شکایت با توجه به عدم بازنگری قوانین، یکی از مهمترین موارد آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است که به دنبال  .2
(، دیوان حکم به ابطال حکم شورا مبنی بر ارائة گزارش 1377سازمان صداوسیما از مصوبة هشتادمین جلسة شورای عالی اداری )

 1368قانون اساسی در سال  175ها به استانداران داد. برای این حکم به تغییرات اصل  عملکرد مدیران صداوسیما در مراکز استان
 به شورای نظارت استناد شده است. و تبدیل شورای سرپرستی 
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هـایی چـون اسـتقالل     شـکل فراگیـری دربـارة موضـوع      بعد تغییر کرده است، مواد قانونی فوق به
هـای گونـاگون متکثـر، شـفافیت در      سـازی بـرای جماعـت    سردبیری خبر، اصول محتوایی برنامـه 

ه است. ارجاع ندادن به مفاهیم های مالی و مواردی اینچنینی سکوت کرد های اداری و گزارش نظام
سـازی، فـارغ از ارزیـابی هنجـاری،      جایگزینی چون منفعت عمومی یا استقالل محتوایی در برنامـه 

دهد که ذهنیت مبتنی بر مالکیت حکومتی متصلب در عمل امکان پرداختن به مفـاهیم و   نشان می
ـ   1اصول خدمات عمومی پخش گسترده و از ایـن   ان بـرده اسـت  را بنا به تعریف مرسـومم آن از می

هـای پخـش    جهت اهداف و ذهنیت سیاستی مکتوب شده در اسناد تا حد زیادی متفاوت از سـامانه 
بـر قـوانین مربـوط بـه سـازمان       ولة آلمان است. عـالوه  سی بریتانیا یا دویچه بی ای چون بی گسترده

دریافـت از مـاهواره   قانون ممنوعیـت بکـارگیری تجهیـزات    » 1توان به مادة  صداوسیمای ج.ا.ا می
( اشاره کرد که ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره را ممنوع کرده اسـت جـز   1373)

لحـاظ قـانونی عمـدتاً مربـوط بـه تـأمین،        کند. موارد عمدة مجاز به در مواردی که قانون تعیین می
دة رادیـویی و تلویزیـونی   های پخـش گسـتر   نگهداری و توسعة تجهیزات فناورانة الزم برای سامانه

(. ایـن  6های مخابراتی وزارت پست، تلگراف و تلفن است )مادة  سازمان صداوسیمای ج.ا.ا و سامانه
های پخـش گسـتردة رادیـویی و تلویزیـونی      قانون نیز اگرچه صریحاً به مالکیت حکومت بر سامانه

ترین فناوری بـه پخـش    دیكاشاره نکرده است، اما ممنوعیت کلی تجهیزات دریافت ماهواره که نز
ینـدهای  اگسترده است، تأکید دیگری بر پذیرش ضمنی مالکیت حکومت بر پخـش گسـترده در فر  

گذارانه و قوانین است. این مالکیت همچنین متصلب نیز هست زیرا در هیچ قانون یا مقرراتی  قانون
صور پخش گسـترده بـا   به موادی اشاره نشده است که امکان تفسیر آن باشد به صورتی که بتوان ت

 مالکیتی جایگزین را از آن استخراج کرد. 
 

 پخش گسترده در خدمت گفتمان مسلط

هـای پخـش گسـترده بازسـازی و تـرویج آن دسـته از        طور کلی هدف و رسالت بنیـادین رسـانه   به
های سیاسی و فرهنگی است که در هر دورة خاص از نظر حکومت مطلوب و سودمند تلقی  گفتمان

یك دانشگاه عمومی نشـر  »(، هدف صداوسیما به عنوان 1362اساسنامة سازمان ) براساس شود. می
شـتاب  »ایجاد محیط مساعد برای تزکیه تعلیم و رشد فضائل اخالقـی انسـان و   « فرهنگ اسالمی

 

1.  Public Broadcasting Service (PBS)  
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(. همچنین ایـن سـازمان   9است )بند« بخشیدن به حرکت تکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان
( کـه  11اقـدام کنـد )بنـد   « المللی با رعایت موازین اسالمی ت و ارتباطات بینگسترش مبادال»باید 

المللی حکومت در چارچوب فرهنـگ اسـالمی اسـت. بـه همـین       تأکیدی بر اهداف و ارتباطات بین
( نیـز کـه بیشـتر سـندی     1359قانون ادارة صداوسیمای جمهوری اسالمی ایـران )  5شکل در مادة 

ویژه نحوة فعالیت شورای سرپرستی است، به  ند اجرایی ادارة سازمان بهمربوط به شیوة ارکان و فرای
نسـبت بـه   »مشی و برنامه در جهت نشر اسالم و تقویت ایمان و باالبردن آگاهی مـردم   تنظیم خط

اشـاره شـده اسـت )بنـد ب(. بـا وجـود       « معارف اصیل اسالمی و اهداف و سیاست خـارجی ج.ا.ا... 
، مضمون سیاستی خدمت به گفتمـان مسـلط را بـه شـکل آشـکارتری      های کلی در اسناد باال اشاره

 یاسـالم  یجمهـور  یسـازمان صداوسـیما   یو اصول برنامه ها یکل یخط مش قانون»توان در  می
 9مادة مختلـف اسـت کـه در     65ای مفصل و  مشاهده کرد. این سند شامل مقدمه(« 1361) رانیا

های اجتمـاعی،   های فرهنگی، برنامه فصل عمدة اصول کلی، مسائل خبری، مسائل عقیدتی، برنامه
های اقتصادی، امور اداری و امور نظامی به موارد متعددی  های سیاسی، خطوط کلی در زمینه برنامه

های غربی و صـدور انقـالب    رده است که عمدتاً ناظر به ترویج فرهنگ اسالمی، طرد ارزشاشاره ک
هـای مختلفـی چـون حاکمیـت      در سطحی جهانی است. در مواد مربوط به اصول کلی، بـه عنـوان  

سازی برای خودکفـایی و تحقـق کامـل     ها، زمینه اسالم، روح انقالب و قانون اساسی در کلیة برنامه
ارجی، گسترش آگاهی به مثابـه دانشـگاهی عمـومی، تقویـت همبسـتگی ملـی،       سیاست مستقل خ

های هنری، تقویت نیازهای روحی  پذیرش انتقاد سازندة مردم، استفاده از بیان غیرمستقیم و جذابیت
و معنوی مردم، گسترش توزیع عادالنة پوشش صدا و تصویر، برقراری تفاهم ارتباط میان مسئولین 

تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری به »و غیره اشاره شده است. همچنین  و اقشار مختلف مردم
های رادیو و تلویزیون در جهت اجرای اصول یاد شـده   عنوان ولی فقیه در تمامی ابعاد آن در برنامه

، یکی از موادی است که منطقاً اجرای کلیة اصول ازجمله اصول همین قـانون را وابسـته   («3)مادة 
کند. بنا به بند مقدماتی مربـوط بـه والیـت فقیـه در قـانون اساسـی،        نش ایشان میبه پیروی از بی

الشرایطی را که از طرف مردم انتخـاب شـده اسـت،     قانون اساسی زمینة تحقق رهبری فقیه جامع»
یکـی  «. های مختلف از وظایف اصیل اسالمی است کند ... که ضامن عدم انحراف سازمان آماده می

های کلی نظام اسـت. بـه نظـر     تیار رهبری برای این منظور تعیین و ابالغ سیاستاز ابزارهای در اخ
تـرین   رسد که نتیجه منطقی این شیوة پرداخت موضوع، بالفرض آن است که مقام رهبری عالی می

جایگاه حفاظت از گفتمان مسلط و حامل آن است و بنـا بـر مهمتـرین سـند سیاسـتی مربـوط بـه        
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تـرین حامـل گفتمـان مسـلط      ید ابزار تحقق بینش رهبری به عنوان عالیصداوسیما، این سازمان با
بنـدی شـده    ها یا عناصری باشد و چگونه مفصل باشد )فارغ از آن که گفتمان مسلط حاوی چه گره

 14و مـادة   7تـوان در مـادة     بر این، مضمون کلی خدمت بـه گفتمـان مسـلط را مـی     باشد(. عالوه
عطوف به مسئولیت سازمان در خدمت به منفعت عمومی اسـت. در  مشاهده کرد که ظاهراً موادی م

ای دربارة تعلق صداوسیمای ج.ا.ا به تمامی ملت ضـرورت انعکـاس زنـدگی و     پس از مقدمه 7مادة 
احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف که شباهت بسیاری بـا مفهـوم منفعـت عمـومی دارد، بـه ایـن       

هـای اعتقـادی )مسـلمانان(، اقتصـادی      ید بـر اکثریـت  تکیة اصلی با»موضوع اشاره شده است که 
، 1365آمـار نفـوس و مسـکن سـال      براسـاس «. )مستضعفان( و سنی )کودکان و نوجوانان( باشـد 

لحـاظ آمـاری    (. در حـالی کـه بـه   1365سال است )مرکز آمار ایـران،   6/21میانگین سنی ایرانیان 
د تنها بـه تـالش صداوسـیما بـرای برحـذر      اکثریت سنی این دورة زمانی جوانان هستند، در این سن

اشـاره شـده اسـت.    « بخش و اعتیادهای مضر و خطرناک های زیان سرگرمی»داشتن نسل جوان از 
آگاه باشد چه ناخودآگاه، نشانة بارزی از نگرش سیاسـتی   جابجایی در مصداق اکثریت سنی، چه خود

جایگزینی نظام »ت زیرا برای معطوف به هدف از پخش گسترده برای خدمت به گفتمان مسلط اس
نظـر   تری بـه  کودکان مخاطبان مناسب(« 27ارزشی اسالم به جای نظام ارزشی شرق و غرب )مادة 

های هنجاری مشابه در کشورهای دیگر کـه بـه    بر این، مواد قانونی مشابه در مدل رسند. عالوه می
ر ادامه بـه دفـاع و حمایـت از    کنند، منطقاً د مفاهیمی چون حقوق ملت و منفعت عمومی استناد می

در این قانون تأکید دوبارة بر اکثریـت بـه عنـوان     7پردازند اما برعکس، پیرو مادة  حقوق اقلیت می
سـازی بـرای    زمینـه »صراحتاً به اصل کلی  14حامالن گفتمان مسلط شده است. همچنین در مادة 

ست. بنا به منطق سیاستی، تبلـور  اشاره شده ا« گانه های قوای سه سرعت بخشیدن به اجرای برنامه
هـای دولتـی و    های مسلط سیاسی در هر دوره در شکل و کارکرد نهادهـا و سـازمان   عینی گفتمان

عنوان یکی از اصول سیاستی صداوسیما، به تسریع در  حکومتی قابل مشاهده است و در این ماده به
ز تأکید شده است. خوانش این مـاده در  لحاظ قانونی نی ها و نهادها به های این سازمان اجرای برنامه

دادن مشـکالت مـردم بـه      گری رسـانه از مسـیر اطـالع    ارتباط با مادة بعدی که بر کارکرد میانجی
گـذاران   کند که نگرش ضمنی سیاسـتی قـانون   مسئولین و بالعکس، تأکید کرده است، مشخص می

های نهـادی(   تبلورشده در ساختمبتنی بر رابطة دوطرفه هست اما یکی از طرفین )گفتمان مسلط م
کنندة پیام را در این رابطه دوطرفه اما نامتوازن دارد. مـواد دیگـر ایـن     دست باال و نقش آمر و ابالغ

هـای پخـش گسـترده در     های مختلف نیز اساساً معطوف به تولید محتوا برای رسانه قانون در فصل
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فتمان مسلط را نیز با عبارات دیگری معنای عام و صداوسیما در معنای خاص است که خدمت به گ
(، گسـترش فرهنـگ غنـی اسـالم و انقـالب      21چون باالبردن سطح بینش اسالمی مـردم )مـادة   

(، نشـر  51(، تأکید بر هویت اسالمی انقـالب و خصیصـة ضـد اسـتعماری )مـادة      23اسالمی )مادة 
(، توجه به آمـوزش  56سازی برای آزادی مستضعفان جهان )مادة  بخش اسالم و زمینه دعوت رهایی

تـوان   (  و غیره اشـاره شـده اسـت. بنـابراین، مـی     64مکتبی و تقویت روحیه نیروهای مسلح )مادة 
هـای   مضمون خدمت به گفتمان مسلط را چنین گزیده کرد که در اسناد سیاستی مربوط بـه رسـانه  

لط از طور ضمنی خدمت بـه گفتمـان مسـ    های مطبوعات، به پخش گسترده، شاید همچون سیاست
هـا،   طـور صـریح از مسـیر بیـان آرمـان      های نهادی و سازمانی، و به مسیر نگارش اهداف و اولویت

هـا و   های اسالم و انقالب بیان شده است. این ویژگی سیاستی بنا به فرض در نهایت اولویت ارزش
. سازی و تولید را در خروجی سـازمان پخـش گسـترده تعیـین خواهـد کـرد       اهداف محتوایی برنامه

های سیاستی دیگری چون منفعت عمومی، حقوق مردم، کارکرد  همچنین هنگامی که اسناد به نگره
اند، خوانش بینامتنی مواد و بندها و نیز دقت در بندهای پایه  گرانة رسانه و غیره نزدیك شده میانجی

وزن کمتری  های جایگزین از اهمیت اندک و دهد که این نگره و پیرویِ خود مواد قانونی، نشان می
 در مقایسه با نگرة خدمت به گفتمان مسلط برخوردارند. 

 

 یگانگي پخش گسترده

پخش رادیویی و تلویزیونی از سوی حکومـت و از مسـیرهای شـفاف قـانونی در انحصـار سـازمان       
عنوان بنگاه و شرکتی غیر انتفـاعی و مسـتقل قـرار گرفتـه      صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران به

ا بنا به قانون تنها سازمانی است که از حق قانونی فعالیت پخش گستردة رادیویی و است. صداوسیم
طور مشخص ذکـر   ( به1362اساسنامة سازمان صداوسیمای ج.ا.ا ) 7تلویزیونی برخوردار است. مادة 

های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه از کشـور در   تأسیس فرستنده و پخش برنامه»کرده است که 
برداری کنند، با ممانعت و تعقیـب   هایی بهره است و افرادی که از چنین رسانه« ین سازمانانحصار ا

هـا و پیامـدهای    های فناورانه نیز داللـت  قانونی مواجه خواهند شد. این موضوع در بحث از مضمون
مهمی را به همراه خواهد داشت. برای نمونه، بر همین اساس و بنا به قوانین دیگری چـون قـانون   

( فـروش، ورود و اسـتفاده از تجهیـزات    1373منوعیت بکارگیری تجهیـزات دریافـت از مـاهواره )   م
اسـتفاده از   1370ای برای اشخاص و شرکت مگر در موارد استثناء ممنـوع اسـت. از سـال     ماهواره

ز تدریج افزایش پیدا کرده است امـا پـس ا   ای در میان ایرانیان آغاز و به های ماهواره و گیرنده  دیش
های عمومی، مجلس شورای اسالمی قانون  ها و اختالف نظر تأخیری کوتاه و بعد از بعضی از چالش
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دادنـد، از ممنوعیـت    فوق را تصویب کرد. کسانی که در آن زمان اکثریـت مجلـس را تشـکیل مـی    
گـی  ای مروج شبیخون فرهن های ماهواره کردند که برنامه ای با این ایده دفاع می های ماهواره کانال

کشورهای غربی با هدف تضعیف اعتقادات اسالمی در ایران است. در نتیجه سازوکارهای حکـومتی  
محور پخش گسترده در رادیو و  های تأثیرگذار در مجلس از ظهور بازار رقابت از پیش موجود و جدال

انحصار  قانونی در حوزة پخش گسترده، در نهایت  تلویزیون ممانعت شد. با ممنوعیت هر نوع فعالیت
 .(1385؛ خبرگزاری فارس، 1385وله،   سامانة پخش گستردة در مالکیت حکومت تقویت شد )دویچه

های مختلف عینی نیز برای ارادة متصلب حکومت در  در پایان باید به این نکته اشاره کرد که نشانه
در دولــت  1380هــای انحصـاری پخــش گســترده وجــود دارد. بـرای نمونــه، ســال    حفـظ ســامانه 

هـای   طلب سید محمد خاتمی با همراهی مجلـس ششـم کـه در آن زمـان اکثریـت کرسـی       اصالح
ای  هـای مـاهواره   مجلس را در اختیار داشت، برای تغییر قانون فوق و از بین بردن ممنوعیت کانـال 

ـ تجه یریطـرح ضـوابط بکـارگ   هایی صورت گرفت. با وجود آنکه طرح قانونی مجلس ) تالش  زاتی
های مهمی را در مجلـس و حـوزة    برانگیز بود و بحث ( در این زمینه جدل1380، هاز ماهوار افتیدر

عمومی برانگیخت، در نهایت شورای نگهبان، به عنوان بخشی حیاتی از ساختار حکـومتی آن را رد  
کرد که از آنجا که این طرح برخالف اصل غیرقانونی بودن تصویب قوانینی است  کرد. شورا ادعا می

توانــد آن را تصــویب کنــد و در نهایــت  ای اســالمی مغــایرت دارد، مجلــس نمــیهــ کــه بــا ارزش
های  کاران نشدند. حتی تالش طلبان در این موضوع هرگز موفق به مقاومت در برابر محافظه اصالح

شـده از   تیریطرح استفاده مـد ای دربرنداشت ) های بعد نیز چندان نتیجه اندک اصولگرایان در سال
 (.1385، میستقپخش م یها ماهواره

 

 

 افزایش بودجه دولتي براي پخش گسترده

های دولتی  شدت وابسته به بودجه تداوم پخش گستردة رادیویی و تلویزیونیِ در مالکیت حکومت، به
های سالیانة بودجه و سازوکارهای دولتی فرعـی دیگـر سـاالنه     است که پرداخت آن از طریق قانون

ن از شود. تقریباً نیمی از بودجة صداوسیما از بودجـة دولتـی و بـاقی آ    توسط قوة مجریه تضمین می
شود. عدد بودجة دولتی معموالً در لوایج بودجة سـالیانه پیشـنهاد و    های مالی تأمین می دیگر کمك

پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان پرداخت آن قانونی و توسط سازمان برنامه و بودجـه  
 22شـود. مـادة    برای مصارف پخش گسترده توسط سازمان صداوسیمای ج.ا.ا تخصـیص داده مـی  

بینی شـده اسـت:    محل مختلف پیش 8( درآمد و منابع اعتبارات سازمان از 1362ساسنامة سازمان )ا
( عوایـد  2هـای مختلـف، )   ( درآمد ناشی از حق پخش، توزیع محصوالت و ارائة خدمات به بخش1)
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 (4( درآمد و سود ناشی از فعالیت تولیدی، )3حاصل از اجرای قانون توسعة شبکة تلویزیونی کشور، )
( اعتبـارات از  5وجوه دریافتی از محل بودجة کل کشور و دیگر وجـوه داده شـده از طـرف دولـت، )    

های نقدی و غیر نقـدی اشـخاص    ( کمك7( درآمد ناشی از تبلیغات، )6های عمرانی، ) محل بودجه
( عواید دیگر قانونی. اساسنامه روشن نکرده است که سهم منابع مالی سـازمان  8حقیقی و حقوقی، )

سال گذشته  12ز قوانین بودجة سنواتی چه مقدار خواهد بود. با وجود این، مقایسة قوانین بودجه در ا
بـر   دهد که سهم بودجة دولتی سازمان در قوانین بودجه پیوسته افزایش یافته است. عالوه نشان می
. در توان مشاهده کرد که درصد افزایش بودجه گاهی جهشی و گاهی تدریجی بـوده اسـت   این، می
درصد افزایش سالیانة بودجه صداوسیما در قوانین سالیانة بودجه عمومی کل کشـور آمـده    2جدول 
 است.  

 1فهرست مبالغ بودجة سالیانه صداوسیما .2جدول 

 سال ردیف
 بودجة صداوسیما در قوانین بودجة سالیانه

 )هزار میلیون ریال(
افزایش سالیانه 

 )درصد(

1 1385 3517 - 

2 1386 3978 3/13 

3 1387 6064 4/14 

4 1388 2/5461 5/18 

5 1389 6437 8/17 

6 1390 7/6893 0/7 

7 1391 9938 16/44 

8 1392 9056 8/8- 

9 1393 3/9673 8/6 

10 1394 4/13189 3/36 

11 1395 14858 6/12 

12 1396 5/15986 5/7 

13 1397 2/18764 3/17 

 اند.  اعداد ستون سوم برای راحتی خوانش در مواردی گرد شده *

 
های مجلس شورای اسالمی استخراج شده است.  های مرکز پژوهش . ارقام بودجه هم از جداول قوانین بودجة سالیانة کل کشور هم از گزارش1

های مجلس  های مرکز پژوهش بودجه متفاوت است، استناد اصلی به گزارشبا توجه به آنکه ارقام الیحة بودجه، قانون بودجه و ارقام تخصیص 
ها دربارة  که این گزارش 1397و  1392ها استخراج شده است به جز بودجة سال  است و ارقام مصوب بودجه در سال قبل براساس این گزارش

ریزی و نظارت  ، معاونت برنامه1388سبیالن اردستانی،  ؛1396؛ 1395؛ 1393؛ 1390؛ 1388آن یافت نشده است.  )ر.ک. محسنیان و دیگران، 
 (.1396ریزی کشور،  ؛ سازمان مدیریت و برنامه1391؛ 1389راهبردی رئیس جمهور، 
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های مستقیم مخصوص شورای  بر این بودجة اولیه، قوانین بودجة سالیانه معموالًحاوی  بودجه عالوه
ای چون بودجة مخصوص تولید محصوالت نیـز هسـتند.    های متفرقه نظارت بر صداوسیما و بودجه
سال گذشته افزایش یافته است و برای نمونـه، در الیحـة    10ح در تدری بودجة شورای نظارت نیز به

میلیـون ریـال بـوده اسـت      4468حدود  1395میلیون ریال و سال  3840حدود  1394بودجه سال 
 (.  1394، 1393ریزی کشور،  )سازمان مدیریت و برنامه

ای یـا   رمایههای تملـك دارایـی سـ    شدة دولت مربوط به هزینه های تضمین بخش دیگری از بودجه
هـای   بودجـة توسـعة زیرسـاخت    1393های عمرانی در عبارت مصطلح است. در سال  همان بودجه

درصد بیش از کـل بودجـة وزارت    35میلیون ریال بوده است که  3000فناورانة سازمان صداوسیما 
هـا  ای تن هـای تملـك دارایـی سـرمایه     (. این هزینه1393بان،  فرهنگ و ارشاد اسالمی است )آینده

هـای   ای کـه بتوانـد پـروژه    گونـه  کنـد بـه   سازمان پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی را تقویت می
ها را مستقیم یا از مسـیر کارفرمـا    عمرانی خود را تکمیل کند، حقوق و دستمزد کارمندان این پروژه

سـوابقی از  پرداخت کند یا تجهیزات مورد نیاز خود را از بازار داخلـی یـا خـارجی خریـداری نمایـد.      
های گذشته وجـود   تمام سازمان نیز در سال های نیمه های مالی مجزا از طریق دولت به پروژه کمك
 (.  1378، 1376، 1375، 1360وزیران،  هیأتدارد )

هـای دولتـی    تواند از محـل درآمـد شـرکت    شدة دولتی، سازمان می های تضمین بر بودجه عالوه
های بازرگانی درآمد داشـته باشـد. درآمـد     حل تبلیغات و آگهیو از م  1وابسته به سازمان صداوسیما

های گذشته ارقام ناچیزی بـوده و عمـدة درآمـد سـازمان همچـون       حاصل از سهام سازمان در سال
هـای بازرگـانی اسـت. سـازمان      های عمومی پخش گسترده از محل تبلیغات و آگهـی  دیگر سامانه

ای  کند؛ در نتیجه سـابقه  صورت عمومی منتشر نمی ت را بهمعموالً تراز مالی ساالنة مربوط به تبلیغا
رسمی دربارة درآمد نهایی سازمان از این محل وجود ندارد. در قوانین بودجه دقیقاً مشخص نیسـت  

ای  شود که بخش عمده که ردیف مربوط به درآمدهای سازمان از چه محلی است اما حدس زده می
 

های دولتی وابسته به سازمان صداوسیما پنج شرکت شامل شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیك  شرکت. 1
تأسیساتی ساراتل ایران، شرکت سهامی چوب و فلز و پالستیك )سیماچوب( و شرکت سهامی  ایران، شرکت سهامی ساختمانی و

در  1395ها متعلق به سازمان صداوسیما و از سال  درصد سهام این شرکت 100(. 1385انتشارات سروش هستند )زرشکن، 
 1397اما در الیحة بودجة سال  تا( سازی، بی سازی هستند )سازمان خصوصی فهرست موارد مشمل واگذاری سازمان خصوصی

درصد سود  50میلیون ریال درآمد حاصل از تقسیم سود داشته باشد که شامل  1960بینی شده که از سازمان از این محل  پیش
  (.2شود )پیوست شمارة  سهام ویژه و سود سهام شرکت نفت می
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بازرگانی باشد. با توجه به سـاختار شـرکتی ایـن سـازمان در     از این درآمد از محل تبلیغات و آگهی 
ده قرار دارد و معموالً تفاوت هزینـه و درآمـد    های زیان های گذشته همواره در فهرست شرکت سال

های  ای تسویه و بودجه های دولتی در قالب اعتبارات هزینه این سازمان )میزان ضرر( از محل بودجه
تـا   1395کنـد. از سـال    جداگانه تخصیص پیـدا مـی   طور بهای  رمایههای س مربوط به تملك دارایی

درصد افزایش پیدا کرده است که احتمـاالً عمـدة ایـن     10طور متوسط  درآمد این سازمان به 1397
 5/12افزایش درآمد از محل درآمدهای تبلیغاتی است. در مقایسه بودجة دولتـی سـازمان در حـدود    

هـای   تر وابستگی سـازمان بـه بودجـه    گ پرشتابدهندة آهن درصد افزایش پیدا کرده است که نشان
هـای قبـل نیـز تـالش      های تحقیقی مطبوعاتی در سـال  شده است. بعضی از گزارش دولتی تضمین

یکی از  براساسهای ترویجی را برآورد کنند.  اند تا درآمد صداوسیما از محل تبلیغات و گزارش کرده
میلیـون ریـال از آگهـی و تبلیغـات بازرگـانی       2000این برآوردها، سازمان احتماالً قادر است حدود 

دهـد   های سالیانة سازمان را پوشـش مـی   طور نسبی سهم کوچکی از هزینه درآمد داشته باشد که به
هـا و مسـیرهای    (. همچنـین بـه دلیـل گسـترش فنـاوری     1392؛ عصر ایـران،  1393زاده،  )مجدی

ترنت و تلفن همـراه در کنـار مسـیرهای در    ویژه گسترش تبلیغات مبتنی بر این جایگزین تبلیغاتی، به
حال گسترش سنتی همچون روزنامه و تبلیغات محیطی، فرض منطقی انتظار کاهش درآمد سازمان 

 از محل اختصاصی تبلیغات بازرگانی است.
توان گفت که با توجه به فضای اقتصاد کالن که بـا تـورم سـالیانه مواجـه اسـت،       بنابراین، می

هـای تملـك دارایـی     ها که مستلزم حقوق و دستمزد و افزایش هزینـه  فعالیت افزایش سالیانة حجم
هـای   در سـال  صداوسـیما ای است و نیز با توجه به کاهش احتمالی درآمدهای اختصاصـی،   سرمایه

گذشته احتماالً همواره با افزایش هزینه همراه با کاهش درآمد مواجه بوده است. همچنـین بـدیهی   
ها  های جنبی )مانند نشر( در مقایسه با هزینه ز حق اشتراک بیننده و فعالیتاست که درآمد سازمان ا

هـا،   های رادیـویی و تلویزیـونی و احتمـاالً گسـترش فعالیـت      بسیار اندک است. ادامة فعالیت کانال
هـای   مصارف مالی عمدتاً از مسیر افزایش بوجـه ای از این واقعیت است که شکاف در منابع و  نشانه

شده جبران شده است که به علل مختلف این افزایش گاه با شـیب زیـادتر و گـاه بـا      یندولتیِ تضم
 شیب کمتری همراه بوده است. 

 

 پخش گستردة متمركز بر مخاطبان عمومي

ـ ا یاسـالم  یجمهـور  یسـازمان صداوسـیما   یو اصول برنامه هـا  یکل یخط مش قانون»در   رانی
هـای پخـش گسـترده مشـخص      های بنیادین تولید محتوا و مخاطبان هدف رسانه ویژگی(« 1361)
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ها و تولیداتی فراهم کند کـه کـه    شده است. در این قانون بیان شده است که صداوسیما باید برنامه
برای همة ایرانیان باشد و هدفش پوشش دادن نیازها و مطالبات عموم مردم باشـد. عبـاراتی ماننـد    

(، آموزش عمومی )مادة 33(، دانش عمومی )مادة 26(، اذهان عمومی )مادة 5انشگاه عمومی )مادة د
( و غیره مؤیـد ایـن نکتـه اسـت.     63(، آمادگی رزمی عمومی )مادة 58(، مشارکت عمومی )مادة 44

 و یقـانون اساسـ   ،یو اجتمـاع  یمردم با حقوق فـرد  ییجهت آشنا یآموزش عموم»مواردی مانند 
مـردم نسـبت بـه اصـول      یبـر آمـوزش عمـوم    دیتأک»( یا 44)مادة « کشور ییو جزا یمدن نیقوان

( از جملة موادی است که نگـرش سیاسـتی اسـناد    47ی )مادة درمانی ریشگیپ یها وهیبهداشت و ش
 دهد.  مربوط به صداوسیما به موضوع منفعت عمومی و خدمات پخش گستردة عمومی را نشان می

های عمومی مـرتبط بـا پخـش گسـترده آشـکار و       تأکید کرد که سیاستتوان  با وجود این، می
هـای   ها( را هـدف قـرار داده اسـت و آنهـا را گـروه      پنهان مخاطبان هوادار گفتمان مسلط )اکثریت

سازی و تولید محسوب کرده است. بنا بـر اسـناد سیاسـتی     مخاطب هدف مهم و حیاتی برای برنامه
ای بـه گفتمـان    مشوقی برای مخاطبان که همفکری، یا عالقـه صداوسیما هیچ وظیفه، مسئولیت یا 

های دینی و دیگر مخاطبان خـاموش   مسلط ندارند، مخاطبان منتقد، مخاطبان غیر مسلمان یا اقلیت
برانگیـزی بـه    پردازی توجه گونه که در عبارت فوق قابل مشاهده است، هیچ عبارت ندارد زیرا همان

سازی  شاهده نشده است. این نگرش سیاستی که مبتنی بر برنامهاین موضوع در قوانین و مقررات م
های سیاسی حکومـت و فرهنـگ اسـالمی ایمـان      برای کسانی است که همزمان به اصول و ارزش

ای  دارند، متفاوت با نگرش سیاستی مرسوم خدمات پخش عمـومی گسـترده و سـاختارهای رسـانه    
ارت ساده، تأکید بر یك کـل بـا عنـوان عمـوم     مشهور مرتبط با آن در کشورهای دیگر است. به عب

دهـد کـه مخاطـب عمـومی      مردم بدون اشاره به انواع عمومی که در جامعه وجود دارد، نشـان مـی  
سازی و تولید  های برنامه صداوسیما در اسناد سیاستی مخاطبان اکثریت هستند و صداوسیما سیاست

)چه اکثریت واقعی باشد چـه اکثریـت فرضـی(     خود را باید تنها بر مبنای نیازها و مطالبات اکثریت
 تنظیم کند.  

 توسعة پخش گستردة هوایي؛ فراموشي نسبت به مسیرهاي دیگر

فنـاوری   براسـاس لحـاظ تـاریخی    پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی همچون دیگر نقاط جهان به
های مخابراتی زمینی تأسیس شده است که در آن زمان تنها  پخش گستردة هوایی از مسیر ایستگاه

های گذشته چنـدین فنـاوری جدیـد     فناوری در دسترس با چنین کارکردی بود. در حالی که در دهه
هـای   کانـال مبنـا،   های اینترنـت  های فیبر نوری، کانال برای پخش رادیویی و تلویزیونی مانند کانال
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گذارانـة   انـد، حکومـت هرگـز تـالش سیاسـت      ای و غیره توسعه پیدا کرده های ماهواره کابلی، کانال
ها صورت نداده است. برای نمونه، به ایدة تلویزیـون اینترنتـی    ای برای استفاده از این فناوری عمده

دارد و با وجود های اقتصادی جدی  های زیرساختی پخش گسترده مزیت که در زمینة کاهش هزینه
گذشت چندین سال از پیشنهاد و انجام مطالعات مقدماتی صرفاً در درون سازمان صداوسیما، هرگـز  

اندازی کامـل و   توجهی جدی دربرنداشته است زیرا با وجود فراهم بودن مقدمات فنی و فناورانه، راه
ه تـا زمـانی کـه    صورت جدی صورت نگرفته است به اضـافة ایـن کـ     توسعة آن در کشور هنوز به

ای در مخاطبـان   پوشش خدمات رایگان از مسیر پخش گستردة هوایی در دسترس قرار دارد، انگیزه
 های جایگزین وجود نخواهد داشت.  برای استفاده از کانال

به این معنا حکومت همواره عالقه داشته تا آنجا که ممکن است سامانة پخش گستردة هـوایی  
هـای پخـش    ة شهرها و روستاهای دوردست گسترش دهد و زیرساخترا در سراسر کشور و در هم

هـای گذشـته چنـدین بودجـه بـرای       هوایی و پوشش سیگنال سراسری فراهم کند. دولت در سـال 
( امـا ایـن   1385، 1384وزیـران،   هیـأت ای تصویب کرده است )برای نمونه:  رسانی ماهواره سیگنال

برقراری پوشش رادیویی و تلویزیونی صداوسـیما در   منظور اختصاص بودجه برای مصوبات عموماً به
مناطقی صورت گرفته است که پخش گستردة هوایی در آن مناطق به دالیل مختلف جغرافیـایی و  

عنوان راه حل جایگزین برای  ای به رسانی ماهواره سختی ممکن است و در نتیجه، از سیگنال فنی به
پخش هوایی در آن منطقه استفاده شده اسـت. بـه    رساندن سیگنال به مراکز مختلف سازمان برای

(، از طرفـی  1373)  قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافـت از مـاهواره   براساسعبارت بهتر، 
دریافت این امواج توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ممنوعیت قانونی روبرو است و از طرف دیگـر  

قانون مسـتثنی اسـت. بنـابراین، صداوسـیما در     صداوسیما و وزارت پست و تلگراف از شمولیت این 
هـای پخـش هـوایی خـود در      رسانی بـه ایسـتگاه   لحاظ فنی از این فناوری برای سیگنال مواردی به

دهـد کـه    کند. با وجود این، فقـدان اسـناد سیاسـتی مـرتبط نشـان مـی       مناطق مختلف استفاده می
ة استفاده از فنـاوری پخـش گسـتردة    صداوسیما از مسیر فرآیندهای سیاستی هرگز تشویق به توسع

ای نشده است در سطحی که امکان دریافت عمومی توسط مخاطبان نهایی را فراهم کند یا  ماهواره
 صورتی توسعه یابد که قابل مقایسه یا جایگزینی با فناوری پخش هوایی باشد.   به

مبنـا و   هـای اینترنـت   به همین ترتیب اسناد سیاستی مختلف تاکنون دربارة اسـتفاده از فنـاوری  
های سیاستی بـه   اند. یکی از معدود اشاره کابلی برای پخش گستردة رادیو و تلویزیونی سکوت کرده

 یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 104های جایگزین در بند ط مادة  فناوری
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شـرایط الزم توسـط   ایجـاد  »( صورت گرفتـه اسـت کـه در آن بـه     1383) رانیا یاسالم یجمهور
رسـانی   هـای اطـالع   های صوتی و تصویری از طریـق شـبکه   صداوسیمای ج.ا.ا برای دریافت برنامه

اشـاره شـده اسـت و    « ضـوابط سـازمان صداوسـیمای ج.ا.ا.    براساسای  های ماهواره کابلی و کانال
نامة اجرایی آن با همـاهنگی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، ارتباطـات و فنـاوری        تصویب آیین

وزیران گذاشته شده است اما در  هیأتاطالعات و سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی به عهدة 
(. 1386وزیـران،   هیأتموضوع صورت نگرفته است )ای به این  نامة اجرایی مصوب هیچ اشاره آیین

قـانون برنامـه   های توسعة پنجم و ششـم وجـود نـدارد )    همچنین بند و مضمون مشابهی در برنامه
ـ ا یاسـالم  یپنجساله پنجم توسعه جمهور قـانون برنامـه پنجسـاله    ؛  1389، (1390- 1394) رانی

ـ ا یاسـالم  یجمهـور  یو فرهنگـ  یاجتمـاع  ،یششم توسعه اقتصاد (. 1396، (1396 -1400) رانی
( بـا عنـوان   1391اساسنامة مرکز ملی فضـای مجـازی )   چهارآخرین اشاره به این موضوع در مادة 

پی مدیا و نظارت مستمر بر آنها، صـورت گرفتـه اسـت     وی و آی تی  پی های کالن آی تصویب طرح
 وع پرداخته نشده است. ( اما در مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکنون به این موض7-2)بند 

وی در کشور وجود دارد  پی تی آنچه که اکنون با عنوان تلویزیون تعاملی یا با عنوان مصطلح آی
های زندة رادیویی و تلویزیونی بر روی اینترنت به  پخش گستردة برنامه 1سکوی پنجای از  مجموعه

شود  هایی را شامل می ها و سریال همراه امکان خرید ویدیوهای بسته به تقاضا است که عمدتاً فیلم
که قبالً از مسیر پخش هوایی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. پس از فراز و فرود بسیار از سال 

شرکت خصوصی توسط سازمان  چهارمجوز فعالیت آزمایشی برای  1395نهایت در سال  ، در1393
سیما در کنار این سکوها به فعالیـت در زمینـة    صداوسیما صادر شد و خود سازمان نیز با سکوی آی

بر آن که بنا  (. عالوه1395؛ قاسمی نراقی، 1395دهد )همشهری آنالین،  تلویزیون تعاملی ادامه می
های پخش گسترده اسـت، ارائـة خـدمات     ف، تلویزیون تعاملی متفاوت از پخش زندة برنامهبه تعری

ها و اختالف نظرهـای مختلفـی    لحاظ سیاستی با چالش در این حوزه نیز به 2ویدیوی بسته به تقاضا
 های گذشته روبرو بوده است.  در سال

 

1.  Platform 

2.  Video in Demand (VOD) 
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اطـات و فنـاوری اطالعـات،    بـین وزارت ارتب « صوت و تصویر فراگیـر »اختالف نظر بر سر موضوع 
هایی است. در مـادة   صداوسیمای ج.ا.ا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آخرین نسخة چنین چالش

( که در کمیسیون فرهنگی مجلس بـه  1396طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای ج.ا.ا ) سه
یون بـا قابلیـت انتشـار    تصویب رسیده و اعالم وصول شده است که هرگونه فعالیت رادیویی و تلویز

خـط مشـی و اداره   »طـرح   دوفراگیر در انحصار صداوسیما قرار گرفتـه اسـت. همچنـین در مـادة     
های صوتی و تصویری به صورت فراگیـر   پخش برنامه»(، 1395صداوسیمای ج.ا.ا و نظارت بر آن )

حصـار سـازمان   شـود و در ان  از کلیة بسترهای ارتباطی، فعالیت رادیویی و تلویزیونی محسـوب مـی  
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به تصـویب مـوادی از    1397اردیبهشت سال «. است

در شـورای عـالی فضـای    « صوت و تصویر فراگیـر »این طرح، پیشنهاد کرد که الزم است نخست 
 بر این، مدل اقتصادی و توسعة خدمات و محتوا در شبکة ملی اطالعـات  مجازی تعریف شود. عالوه

شود. او همچنین به ادعای صداوسیما اشاره کرد که خواسـتار انحصـار    با این طرح دچار مشکل می
درصـد از درآمـد    50باند بـه دلیـل انحصـار برادکسـت در قـانون اساسـی اسـت و از دریافـت          پهن

(. این موضـوع  1397؛ ایسنا، 1397های تلویزیون تعاملی توسط صداوسیما خبر داد )تابناک،  شرکت
هـای گذشـته بـرای اسـتفاده از      گذارانـة انـدکی در سـال    های قانون دهد که اگرچه تالش می نشان

باند در معنای گسترده و بستر اینترنت در معنای خاص صورت گرفته است، اما اختالف  فناوری پهن
دهد کـه هنـوز فنـاوری پخـش      نظر سیاسی و فقدان اسناد سیاستی مصوب در این زمینه نشان می

 رین بستر فناورانة موجود برای پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی است.  هوایی مهمت
شکل بارزی بر فنـاوری    توان گفت که پخش گستردة رادیویی و تلویزیونی در ایران به بنابراین، می

های پخش هوایی حتی  های فناورانة وابسته به آن متکی است. زیرساخت پخش هوایی و زیرساخت
هـای و   های کامل حکومتی و با بودجه ها و حمایت تدریج با کمك الب تاکنون بهاز زمان پیش از انق

اند. در حالی که خود سـازمان صداوسـیما در    های تضمینی دولت گسترش و توسعه پیدا کرده کمك
های جـایگزین اقـدام    کارگیری طیفی از فناوری های اداری و سازمانی خود برای به چارچوب فعالیت
سازی سامانة پخـش گسـترده یـا طراحـی و      های سیاستی اندکی برای مدرن الشکرده است، اما ت

تنظیم ساز وکارهای جایگزین پخش گسترده از مسیرهای فناورانة دیگر صـورت گرفتـه اسـت. در    
نتیجه تأکید پیوسته بر فناوری پخش هوایی و اجتناب از دیگر امکانات فناورانه رونـدی پیوسـته در   

تر از همه، از مسـیر سـکوت    سترده از گذشته تاکنون بوده است که مهمهای پخش گ سیاست رسانه
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های جایگزین ظهور و بروز پیـدا کـرده    گیری سیاستی دربارة فناوری عمدة اسناد سیاستی یا تصمیم
 است.  
 

 گیري نتیجهبحث و . 5

ای ه ها و داللت با کاربرد چارچوب نظری مطالعة سیاست عمومی، روشن شد که برای کشف ویژگی
هـای پخـش    های پخش گسترده باید قوانین و مقررات مـرتبط معطـوف بـه رسـانه     سیاستی رسانه

گسترده تحلیل شود. در نتیجه اسناد قانونی و مقررات مرتبط با هرنوع فعالیت در پخش گسترده که 
اند، گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل محتـوای   های مختلف حکومت مصوب شده توسط بخش

مضمون عمدة  6اند. یافتة نهایی این فرآیند مشخص شدن  کدگذاری مضمونی تحلیل شدهکیفی و 
گیری حکومـت جدیـد    های پخش گسترده از آغاز انقالب اسالمی و شکل سیاستی مربوط به رسانه

هـای   های این پژوهش، مالکیت حکومتی متصلب، ترویج گفتمـان  یافته براساستاکنون بوده است. 
هـای دولتـیِ تضـمین     فرهنگی و سیاسی مسلط، یگانگی سامانة پخش گسترده، اسـتفاده از بودجـه  

ای  هـای عمـده   گیری مخاطبان عمومی و توسعة فناوری پخش گستردة هوایی مضمون شده، هدف
 اند.  پخش گسترده در ایران را شکل دادههای  هستند که وضعیت کنونی سیاست رسانه

هـای   به عبارت بهتر، تصویر عمومی سامانة پخـش گسـترده در ایـران کـه در سـطح سیاسـت      
ای را بـه وجـود آورده    بنیاد شکل گرفته است، سامانة پخش گسـترده - عمومی سطح کالن و دولت

قـانون اساسـی و    است که در مالکیت حکومت و انحصاری است. همة قوانین سطح کـالن شـامل  
هـای پخـش    کردن و مالکیت حکومـت بـر رسـانه    اساسنامة سازمان صداوسیمای ج.ا.ا از انحصاری

اند تا  ها بدون هیچ تغییر قابل توجهی ثابت و پایدار باقی مانده کند و این سیاست گسترده حمایت می
ن کننـد. کلیـت   لحاظ قانونی از تسلط حکومت بر سامانة پخش گسـترده حمایـت و آن را تضـمی    به

شـود و مـدیریت    شده از سـوی دولـت اداره مـی    های تضمین سامانة پخش گسترده با کمك بودجه
نوع فشار سیاستی از جانب هیچ سندی سیاستی یا حکومتی برای طراحی راهبـردی    سازمان با هیچ

ـ   دی در راستای تالش به منظور افزایش حجم درآمدهای جایگزین تبلیغاتی یا تقویت مقـررات جدی
برای کسب درآمد از محل اشتراک روبرو نبوده است. در این وضعیت که پخش گسترده انحصـاری  

شود، ضـرورتی بـه پیگیـری اهـداف مـالی ماننـد        لحاظ مالی توسط حکومت حمایت می شده و به 
افزایش درآمد یا رقابت با رقیبان به عنوان اهداف سازمان وجود نـدارد. هرچنـد کـه ممکـن اسـت      

های جدید، راهبردهایی بـرای افـزایش    های مختلف برای مخارج یا فعالیت زمان در دورهمدیریت سا
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ضرورتی سیاستی و مکتوب در اسناد  در واقعدرآمد و منابع مالی درنظرگرفته و پیاده کرده باشد، اما 
 سیاستی برای این موضوع وجود ندارد. 

هـای   گیـرد تـا گفتمـان    دف مـی سامانة پخش گستردة در کنترل حکومت، مخاطبان انبوه را هـ 
سیاسی مسلط را ترویج کند و طرفداری و حمایت سیاسی طرفداران از آن را تضمین کند. هدف نـه  
ارتباط برقرار کردن و گردآوردن هواداران و حامیان سیاسی بیشتر که تحکیم پیوند میان حکومت و 

یابد. به عبارت بهتر، منظـور  طرفداران است تا به شکلی، چرخة حیات گفتمان سیاسی مسلط تداوم 
سازی و تولید برای عموم در اسناد سیاستی، ارتباط با اکثریتی است کـه از گفتمـان مسـلط     از برنامه

 کند و برنامه و طرحی برای یارگیری بیشتر از افراد اقلیت در دستور کار تقریباً قرار ندارد.  پیروی می
های گذشته گسترش و توسعه  تلویزیونی در سال های جدید پخش گستردة رادیویی و اگرچه فناوری

بانـد( بـرای پخـش     ویـژه پهـن   های جدید )بـه  پیدا کرده است، اما حکومت از ورود و کاربرد فناوری
های گذشته حمایت یا آن را تشویق نکرده است شاید به دلیل این موضوع ساده که  گسترده در دهه

 قابل کنترل نیستند. های پخش گستردة هوایی کامالً  همچون زیرساخت
های سیاست عمومی به  شناسی ها با توجه به مهمترین نوع در این مطالعه، بحث دربارة مضمون

هـای   عنوان چارچوبی عمومی، نشان داد که در دورة زمانی مورد بررسی، حکومت همـواره سیاسـت  
ـ  های پخش گسترده را تقویت کرده است تا برای فعالیت تنظیمی برای رسانه القوة کنشـگران  های ب

ها بـه عنـوان    های مختلف حکومتی یا دولتی محدودیت ایجاد کند. سیاست رسانه دیگر و نیز بخش
جزئی از سیاست عمومی ممکن است شکل وکالتی، بازتوزیعی، تـوزیعی یـا مقرراتـی داشـته باشـد.      

مـال  های تنظیمی به صـورت مسـتقیم و غیـر متمرکـز بـر افـراد اع       گونه که گفتیم، سیاست همان
بنـدی   شکلی صـورت  های پخش گسترده در ایران همواره به های رسانه شود. از آنجا که سیاست می

هـای کنشـگرانی کـه بیـرون از      هـای بیشـتری بـرای فعالیـت     شده است کـه موانـع و محـدودیت   
تـوان بـا اطمینـان بیشـتری از ویژگـی تنظیمـی        کند، مـی  سازوکارهای حکومتی هستند، فراهم می

های پخش گسترده در  های پخش گسترده در ایران سخن گفت. در تاریخ رسانه انههای رس سیاست
ایران، همواره قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده اسـت کـه از انحصـار حکومـت حمایـت کنـد و       
مالکیت و تسلط آن را بـر پخـش رادیـویی و تلویزیـونی تأییـد کنـد. ایـن مقـررات کـه از طریـق           

انـد کـه از انعکـاس     مال شده است، این اختیـار را بـه وجـود آورده   های تنظیمی حکومت اع سیاست
های  های انتقادی و صداهای خاموش یا مخالف جلوگیری شود. در کنار این موضوع سیاست نگرش

های مربوط به صـوت   های جدید بازتوزیعی در قالب چالش توزیعی در قالب بودجه و یارانه و سیاست
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گرانه از پخش گستردة در انحصـار حکومـت    های حمایت ت سیاستو تصویر فراگیر در راستای تقوی
هـای پخـش گسـترده کـه      اند. در حالی که پارادایم نخست تالش سیاستی برای رسـانه  عمل کرده

کنندگان حکـومتی اسـت، در اکثـر کشـورها بـه       کردن پخش گسترده در پخش مبتنی بر انحصاری
 طـور  بهدهد که این پارادایم سیاستی  عه نشان میگردد، این مطال بازمی 1980های پیش از دهة  سال

 پیوسته و با کمترین میزان تغییرات و تحوالت احتمالی در ایران تقویت شده است.  
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 منابع و مآخذ
 

، مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران. 27/07/1362اساسنامة سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران. مصوب 
 http://re.majlis.ir/fa/law/show/90402                                                                :قابل دسترس در

  :، شورای عالی فضای مجازی. قابل دسترس در 31/04/1391. مصوب کشور یمجاز یفضا یاساسنامه مرکز مل
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/820227 

 یها برنامه یصورت گرفته بر رو یپژوهش ها لیو تحل یبررس(. 1394) اعظم کاری، فائزه، فاطمه ایازی و بهاره یعقوبی
. طرح پژوهشی گروه علوم اجتماعی، گروه تخصصی علوم انسانی. جهاد دانشگاهی. خراسان زبان یفارس یا ماهواره یها شبکه

  http://www.sid.ir/fa/plan/ViewPaper.aspx?ID=84590      از:  08/05/1397رضوی. بازیابی شده در 

    از: 05/05/1397. بازیابی شده در رای مثبت نداد  مجلس به فوریت طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره(. 1385خبرگرازی فارس )
                                                  https://www.farsnews.com/printable.php?nn=8503240181 

، ابالغیه 1362مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیما كیقانون الحاق 
 :مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران. قابل دسترس در 13/04/1388

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135782 

. بازیابی مایبه صداوس یمجاز یدر فضا ریفراگ ریوتصو صدور مجوز صوت تیمسئول یارتباطات با اعطا ریمخالفت وز(. 1397) ایسنا
 https://www.isna.ir/news/97020301401                                                از: 05/05/1397شده در 

     : از 08/05/1397. بازیابی شده در 1393پژوهی ایران  (. آینده1393) بان آینده
 http://www.ayandeban.ir/iran1393 

      از:  08/05/137. بازیابی شده در 1397پژوهی ایران  (. آینده1396) بان آینده
 http://www.ayandeban.ir/iran1396 

 از:  05/05/1397. بازیابی شده در مایصداوس یبه انحصار طلب یجهرم یواکنش آذر(. 1367) تابناک
http://www.tabnak.ir/fa/news/792831 

سواد  یارتقا کردیمتأثر از رو یرسانه ا یگذار استیسازوکار س یبازطراح(. »1394) تسلیمی، محمدسعید و آمنه کالته آقامحمدی

 . 1-28:  30، شماره تحقیقات فرهنگي ایران«. رانیا یاسالم یجمهور ی)مورد مطالعه: سازمان صداوسیما یا رسانه

  :شورای عالی انقالب فرهنگی. قابل دسترس در 20/08/1376ی. مصوب انقالب فرهنگ یعال یشورا فیاهداف و وظا گاه،یجا
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100544 

  از: 08/05/1397ی. بازیابی شده در اسالم یماهواره در مجلس شورا یطرح آزادساز(. 1386) وله دویچه
https://www.dw.com/fa-ir/a-2542840 

 از:  08/05/1397ی. بازیابی شده در دولت ده انیشرکت ز 9 ستیدر ل رنایا یصداوسیما و خبرگزار(. 1393) رادیوفردا
http://www.radiofarda.com/content/f4_iran_tv_irna_fail_budget/25452946.html 

 :ا. بازیابی شده درمیصداوس یدرآمدها یدرصد 40: کاهش دهد ینم یآگه ونیزیبه تلو یبخش خصوص(. 1388خبر ) رسانه
     از: 08/05/1397

     http://www.medianews.ir/fa/2009/08/24/iran-tv-advertisements.html 
-119 :52شماره  ،فصلنامة رسانه ،«یا ماهواره یها ونیزیتلو ی: مخاطب شناسونیزیو تلو ویراد(. »1381) رسولی، محمدرضا

114 . 
بررسی آسیب شناسانه فرایند سیاستگذاری در سازمان صداوسیمای (. »1391) روشندل اربطانی، طاهر، حسین رضی و سمیه لبافی

 . 79ـ 100: 10، شماره دولتي )دانشكده مدیریت دانشگاه تهران(مدیریت «. جمهوری اسالمی ایران

http://re.majlis.ir/fa/law/show/90402
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/820227
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/820227
http://www.sid.ir/fa/plan/ViewPaper.aspx?ID=84590
https://www.farsnews.com/printable.php?nn=8503240181
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135782
https://www.isna.ir/news/97020301401/
http://www.ayandeban.ir/iran1393
http://www.ayandeban.ir/iran1396
http://www.tabnak.ir/fa/news/792831/
http://www.tabnak.ir/fa/news/792831/
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100544
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100544
http://www.radiofarda.com/content/f4_iran_tv_irna_fail_budget/25452946.html
http://www.radiofarda.com/content/f4_iran_tv_irna_fail_budget/25452946.html
http://www.medianews.ir/fa/2009/08/24/iran-tv-advertisements.html
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 براساسطراحی و تبیین مدل سیاستگذاری خبری (. »1394) وحید عقیلی و سمیه لبافی ،اصغر پورعزت روشندل اربطانی، علی

 . 109-137: 28، شماره هاي مدیریت عمومي پژوهش«. های بنیادین در صداوسیمای ج.ا.ا. مؤلفه

. رانیا یاسالم یجمهور ی(: اعتبارات سازمان صداوسیما30کل کشور ) 1385بودجه سال  حهیال ةدربار(. 1385) لیالزرشکن، 
 های مجلس شورای اسالمی. قابل دسترس در:  تهران: مرکز پژوهش

http://farabi.majles.ir/parvan/resource/72884  
. )ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه( کل کشور 1392قانون بودجه سال (. 1392) سازمان برنامه و بودجه کشور

 http://dla.maj.ir/dorsapax/userfiles/file/Budget_Act_92.pdf    از: 01/05/1397بازیابی شده در 

بخش دوم، اعتبارات ر، شماره چها وستیپ)ماده واحده و  کل کشور 1394بودجه سال  (. الیحه1393) سازمان برنامه و بودجه کشور
 از:  01/05/1397بازیابی شده در . (واحد نهیو هز تیبر حسب برنامه، فعال ییاجرا یها دستگاه یا نهیهز

http://shenasname.ir/images/pdf/Ghane97 – Payvast4 -2.pdf 
ها و  های دولتی، بانك ، بودجة شرکت3کل کشور )پیوست شمارة  1395بودجه سال  (. الیحه1394)سازمان برنامه و بودجه کشور 

 از:  02/05/1397مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت(. بازبابی شده در 
https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=896cb63e-676a-4d10-87c6-

d4a46c726759 
ها و  های دولتی، بانك ، بودجة شرکت3کل کشور )پیوست شمارة  1396(. الیحه بودجه سال 1395) سازمان برنامه و بودجه کشور

 از:  02/05/1397(. بازبابی شده در های غیرانتفاعی وابسته به دولت مؤسسه
https://yazd.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=e088e36c-900a-4192-a0d7-

a832a50652e2 
ها و  های دولتی، بانك ، بودجة شرکت3کل کشور )پیوست شمارة  1397بودجه سال (. الیحه 1396) سازمان برنامه و بودجه کشور

 از:  02/05/1397(. بازبابی شده در های غیرانتفاعی وابسته به دولت مؤسسه
https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=83ae0858-8663-4357-b43d-

311f50b801d3&t=18 
 از:  01/05/1397. بازیابی شده در کل کشور 1397قانون بودجه سال (. 1397) سازمان برنامه و بودجه کشور

http://shenasname.ir/images/pdf/GHANONE97-PAYVAST4-2.pdf 
 از:  01/05/1397. بازیابی شده در 1395در سال ( 1)فهرست موارد مشمول واگذاری گروه تا(.  )بی سازی سازمان خصوصی

http://ipo.ir/uploads/ahdaf-3mahe1-95-1.pdf 
های مجلس  های دولتی(. تهران: مرکز پژوهش کل کشور )رسانه 1387(. دربارة الیحة بودجه سال 1386) سبیالن اردستانی، حسن

 http://farabi.majles.ir/parvan/resource/73762                              :شورای اسالمی. قابل دسترس در

 انیزبان در م یفارس یا ماهواره یها ونیزیاستفاده از تلو یالگوها یخاستگاه اجتماع(. »1387) شهابی، محمود و مجتبی جهانگردی

 . 23-56: 2، شماره ایرانتحقیقات فرهنگي  ،«یمخاطبان تهران

. تهران: انتشارات شكست انحصار: نقشه راه تأسیس رادیو تلویزیون خصوصي(. 1392) صادقی، فؤاد و فیروزه دشتی

 ایران. 
ـ  ویبه نظام متکثر راد یمدل گذار از نظام انحصار ،یجهانة تجرب(. »1391) صادقی، فؤاد، مریم جمشیدی و عمار کالنتری

 . 129-153:  2(، شماره اي در رسانه و فرهنگ )فرهنگ و رسانه رشته مطالعات میان«. یونیزیتلو

، مجلس شورای اسالمی جمهوری 20/01/1396. اعالم وصول رانیا یاسالم یجمهور یطرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما
 :اسالمی ایران )طرح در کمیسیون فرهنگی(. قابل دسترس در

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1014339 

http://farabi.majles.ir/parvan/resource/72884/
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/72884/
http://dla.maj.ir/dorsapax/userfiles/file/Budget_Act_92.pdf
http://shenasname.ir/images/pdf/Ghane97%20–%20Payvast4%20-2.pdf
https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=896cb63e-676a-4d10-87c6-d4a46c726759
https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=896cb63e-676a-4d10-87c6-d4a46c726759
https://yazd.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=e088e36c-900a-4192-a0d7-a832a50652e2
https://yazd.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=e088e36c-900a-4192-a0d7-a832a50652e2
https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=83ae0858-8663-4357-b43d-311f50b801d3&t=18
https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=83ae0858-8663-4357-b43d-311f50b801d3&t=18
http://shenasname.ir/images/pdf/GHANONE97-PAYVAST4-2.pdf
http://shenasname.ir/images/pdf/GHANONE97-PAYVAST4-2.pdf
http://ipo.ir/uploads/ahdaf-3mahe1-95-1.pdf
http://ipo.ir/uploads/ahdaf-3mahe1-95-1.pdf
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/73762
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1014339
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1014339
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مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی  24/03/1385، اعالم وصول میپخش مستق یها شده از ماهواره تیریطرح استفاده مد
 : ایران. قابل دسترس در

                                           http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/809247 
 مجلس شورای اسالمی 07/10/1395، اعالم وصول و نظارت بر آن رانیا یاسالم یجمهور یو اداره صداوسیما یطرح خط مش

  :جمهوری اسالمی ایران )طرح در کمیسیون فرهنگی(. قابل دسترس در
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1003909 

مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران.  04/10/1380، اعالم وصول از ماهواره افتیدر زاتیتجه یریطرح ضوابط بکارگ
 http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/809729قابل دسترس در 

 از:  08/05/1397(. قیمت هرثانیه تبلیغات در صداوسیما. بازیابی شده در 1392) عصر ایران
http://www.asriran.com/fa/news/266696 

ایران. قابل مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی  08/10/1359قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران. مصوب 
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90104 :                                                                   دسترس در

 :پرسی. قابل دسترس در همه 06/05/1368قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution 

، مجلس شورای اسالمی 15/10/1389. مصوب (1390ـ  1394)رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 :                             جمهوری اسالمی ایران. قابل دسترس در

 16/01/1396. مصوب (1396ـ 1400) رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد
 :اسالمی ایران. قابل دسترس در مجلس شورای اسالمی جمهوری

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547 

مجلس شورای اسالمی  11/06/1383. مصوب رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/9420                                       :قابل دسترس درجمهوری اسالمی ایران. 

مجلس شورای  17/04/1361. مصوب رانیا یاسالم یجمهور یسازمان صداوسیما یو اصول برنامه ها یکل یقانون خط مش

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90575                     : در اسالمی ایران. قابل دسترس اسالمی جمهوری

مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران. قابل  23/11/1373. مصوب از ماهواره افتیدر زاتیتجه یریبکارگ تیقانون ممنوع
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92510                                                                      :دسترس در

 از:  08/05/1397(. دخل و خرج صداوسیما. تبیان. بازیابی شده در 1393زاده، زهرا ) مجدی
 https://article.tebyan.net/289443 

های  کل کشور )حوزه رسانه و ارتباطات جمعی(، تهران: مرکز پژوهش 1396(. بررسی الیحه بودجه سال 1395) محسنیان، علی
 http://farabi.majles.ir/parvan/resource/103807                  :مجلس شورای اسالمی. قابل دسترس در

کل کشور )حوزه رسانه و ارتباطات جمعی(. تهران: مرکز  1395(. بررسی الیحه بودجه سال 1394) محسنیان، علی و سارا عسگرنیا
 http://farabi.majles.ir/parvan/resource/2304 :های مجلس شورای اسالمی. قابل دسترس در پژوهش

کل کشور )بخش رسانه و ارتباطات  1394(. بررسی الیحه بودجه سال 1393) محسنیان، علی و سمیرا عسگرنژاد و مهدی ادیبان
 :اسالمی. قابل دسترس درهای مجلس شورای  جمعی(. تهران: مرکز پژوهش

http://farabi.majles.ir/parvan/resource/77781 

های حوزه رسانه(. تهران: مرکز  کل کشور )اعتبارات و برنامه 1389(. الیحة بودجه سال 1388) محسنیان، علی و طهمورث قاسمی
 :جلس شورای اسالمی. قابل دسترس در های م پژوهش

http://farabi.majles.ir/parvan/resource/75113/c/1150 

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/809247
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1003909
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1003909
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/809729
http://www.asriran.com/fa/news/266696
http://www.asriran.com/fa/news/266696
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90104
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/9420
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90575
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92510
https://article.tebyan.net/289443/
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/103807/
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/2304/
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/77781/
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/77781/
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/75113/c/1150
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/75113/c/1150
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های  هشها(. تهران: مرکز پژو کل کشور )حوزه رسانه 1391(. بررسی الیحة بودجه سال 1390) محسنیان، علی و علی جعفری
 http://farabi.majles.ir/parvan/resource/76290                    :مجلس شورای اسالمی. قابل دسترس در

کل کشور )حوزه رسانه و ارتباط جمعی(. تهران: مرکز  1397(. بررسی الیحه بودجه سال 1396) محسنیان، علی و یوسف مرادی
 /http://farabi.majles.ir/parvan/resource/113010های مجلس شورای اسالمی. قابل دسترس در  پژوهش

  در:، 08/05/1397،  بازیابی شده در 1365(. سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365مرکز آمار ایران )
https://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=200933&S=TP 

کل کشور )ماده واحده و جداول کالن منابع  1389قانون بودجه سال (. 1389ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) معاونت برنامه
رسانی. بازیابی شده  ورزی و اطالع ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده و مصارف بودجه(. تهران: معاونت برنامه

 http://www.iust.ac.ir/files/res_industry/files/budject_1389(1).pdf           از: 11/05/1397در 

کل کشور )ماده واحده و جداول کالن منابع  1391(. قانون بودجه سال 1391) ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت برنامه
  :ریزی. قابل دسترس در مدیریت و برنامهو مصارف بودجه(. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش 

http://fiscal.mefa.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=9097199d-5638-42b4-89d4-

6f8f43d5158a 
بانی ملی و پویش محیط کالن  بندی موضوعی برای دیده ارائة چارچوب دسته(. »1395) طالبیانموالیی، محمدمهدی و حامد 

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. پژوهي ایران آینده در«. ایران

 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام. قابل دسترس در 11/07/1370. مصوب در بخش نظارت یقانون اساس 175اصل  ینحوه اجرا
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99623 

 از:  05/05/1397اپراتور تلویزیون اینترنتی مجوز گرفتند. بازبابی شده در  5(. 1395) همشهری آنالین
http://hamshahrionline.ir/details/360027/Communication/communicationtech 

 هیأتمصوب  13/08/1360ی. اسالم یجمهور یصداوسیما یحفاظت یفور یازهایاعتبار جهت ن نیتأم(. 1360) وزیران هیأت
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/106103                                                     :وزیران. قابل دسترس در

 یها شیساختمان مرکز هما یو آماده ساز لیبه منظور تکم الیر اردیلیاعتبار و اختصاص مبلغ چهار م نیتأم(. 1375) وزیران هیأت
 :وزیران. قابل دسترس در هیأت، مصوب 20/03/1375. به آن سازمان رانیا یاسالم یجمهور یسازمان صداوسیما یالملل نیب

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117060 
از آن به  الیر ونیلیم ستیو اختصاص مبلغ ب یجمهور استیاعتبار و اضافه شدن به اعتبارات نهاد ر نیتأم(. 1376) وزیران هیأت

عامل سازمان  ریدولت و مد أتیدفتر ه سیجمهور، رئ سیدفتر رئ سیرئ ،یجمهور سیوزراء، معاونان رئ انیاز آقا كیهر 
 :وزیران. قابل دسترس در هیأت، 02/06/1376. مصوب رانیا یاسالم یجمهور یصداوسیما

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117980 
ربط  یذ ییاجرا یها چند پروژه به دستگاه لیتکم یبرا الیر اردیلیاعتبار و اختصاص مبلغ دو م نیتأم(. 1378) وزیران هیأت

  :وزیران. قابل دسترس در هیأت، 22/12/1378. مصوب ( یصداوسیما و جهاد سازندگ ،ی)استاندار
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120188 

 :وزیران. قابل دسترس در هیأت 24/12/1384ی. مصوب شبکه استان یا ماهواره یرسان گنالیس یبرقرار(. 1384) وزیران هیأت
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/127639 

، 01/04/1385ی. مصوب ونیزیچهارکانال تلو افتیدر یفاقد پوشش برا یروستا ستیپوشش در ب جادیا(. 1385وزیران ) هیأت
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/126522                                            : وزیران. قابل دسترس در هیأت

وزیران.  هیأت، 21/05/1386. مصوب قانون برنامه چهارم توسعه ،(104ماده )« ط»بند  ینامه اجرائ نییآ(. 1386) وزیران هیأت
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/128836                                                             :قابل دسترس در

http://farabi.majles.ir/parvan/resource/76290/
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/113010/
https://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=200933&S=TP
https://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=200933&S=TP
http://www.iust.ac.ir/files/res_industry/files/budject_1389(1).pdf
http://fiscal.mefa.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=9097199d-5638-42b4-89d4-6f8f43d5158a
http://fiscal.mefa.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=9097199d-5638-42b4-89d4-6f8f43d5158a
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99623
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99623
http://hamshahrionline.ir/details/360027/Communication/communicationtech
http://hamshahrionline.ir/details/360027/Communication/communicationtech
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/106103
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117060
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117060
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117980
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117980
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120188
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120188
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/127639
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/127639
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/126522
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/128836
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