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بررسي گزينههاي سياستي تعريف شخصيت حقوقي صدا و سيما

چكيده اجرايي
يكي از مهمترين مسائلي كه سازمان صدا و سيما 1در طول دهههاي گذشته با آن مواجه بوده و با اتخاذ
تصميمات و تفسيرهاي قانوني جديدتر ،رفتهرفته به يك معضل جدي تبديل شده ،مسئله ابهام و
چندگانگي شكل حقوقي اين سازمان است .چندوجهي شدن صورت حقوقي سازمان صدا و سيما،
ابهاماتي را به وجود آورده كه از يكسو موجب ميشود ،سازمان در انجام تكاليف خود دچار مشكل شود
و با دخالت نهادها و سازمان هاي متعدد نتواند رسالت خود را به درستي انجام دهد و از سوي ديگر
بهرهوري اين سازمان را تحت تأثير قرار داده است.
اين اشكاالت و ابهامات هم در مواضع مديران سازمان به عنوان مانع مطرح شده و هم در
بررسيهايي كه مراجع نظارتي و قضايي انجام دادهاند ،انعكاس يافته است .نمونههايي از اين مسائل و
مشكالت كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي از صدا و سيما ،در آراي وحدت رويه
ديوان عدالت اداري ،در رسيدگيهايي كه در ديوان محاسبات كشور صورت گرفته و در بررسيهايي كه
سازمان بازرسي كل كشور انجام داده تا حد امكان در گزارش حاضر آمده است.
مجموعه قوانين و تفاسير قانوني كه به نوعي نشانهايي از ماهيت حقوقي اين سازمان دارد ،بيانگر
چهار گزينه سياستي براي صورت بندي شكل حقوقي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
است .اين مفروضات عبارتند از .1 :سازمان در حكم شركت دولتي است .2 ،سازمان ماهيت حقوقي
خاص دارد و از الگوهاي عام اداره كشور تبعيت نميكند به همين دليل شمول قوانين عمومي كشور بر
آن مستلزم تصريح نام صدا و سيماست .3 ،سازمان زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري بوده و .4
سازمان در حكم مؤسسه دولتي است .از ميان اين چهار رويكرد ،سه گزينه اول به فراخور اقتضائات،
مورد استناد مديران صدا و سيما قرار گرفته ،ولي گزينه چهارم با وجود اينكه بيش از يك دهه از
قانوني شدن آن ميگذرد ،چندان مورد اعتنا نبوده است.
بررسيهاي انجام شده در اين گزارش نشان ميدهد ،در حال حاضر شخصيت حقوقي صدا و سيما
يك شخصيت چهار وجهي است كه از چهار منبع هويتبخش ،صورت حقوقي آن شكل گرفته است:
 .1در حكم شركت دولتي،
 .2داراي قانون خاص ،مستلزم تصريح نام،
 .1در اين گزارش منظور از سازمان همان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران است.
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 .3واحد زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري،
 .4در حكم مؤسسه دولتي.
در شرايط كنوني هر يك از اين وجوه به تناسب موقعيت و شرايط مختلف امكان استناد يافته است.
بررسي تجربه قانونگذاري در طول پنج دهه اخير درباره صدا و سيما نشان ميدهد ،يكي از داليل
ايجاد وضعيت فعلي شخصيت حقوقي صدا و سيما عدم صراحت قانونگذار در لحظه تصميمگيري راجع
به اين سازمان است .اگر قانونگذار در ماده ( )30قانون اساسنامه صدا و سيما به جاي اينكه كليه قوانين
مغاير قانون مزبور را لغو نمايد ،به صراحت قانون تشكيل راديو و تلويزيون ملي ايران ،مصوب  1350را
نسخ ميكرد ،هيچگاه برخي مدعي لزوم به تصريح نام صدا و سيما ـ براي اينكه اين سازمان مشمول
قوانين عام كشور شود ـ نميشدند .در ماده ( )138قانون محاسبات عمومي ضمن اينكه اين سازمان در
حكم شركت دولتي شناسايي شده ،عبارت با رعايت قانون اداره مصوب  1359نيز درج گرديده كه
همين امر موجب ميشود تا سازمان صدا و سيما قواعد حسابرسي بر شركتهاي دولتي را نپذيرد و با
استناد به بند « »16ماده ( )9آن قانون ضوابط خاص را بر خود جاري كند .همچنين در صورتي كه در
قانون مديريت خدمات كشوري خصوصاً در ماده ( ،)117دايره دستگاههاي مستثنا توسعه داده نميشد،
استناد سازمان به اين ماده نيز بالموضوع ميگرديد .بنابراين براي رفع ابهاماتي كه در مورد شخصيت
حقوقي اين سازمان به وجود آمده ،قانونگذار ميبايست هر آنچه مدنظر است در اين سازمان اجرا شود
ـ به دور از هرگونه عبارات و مفاهيم دو يا چندپهلو مانند «در حكم شركت دولتي» يا «در حكم
مؤسسه دولتي» و امثال آن ـ را در متن قانون تصريح نمايد.
در يك نگاه كلي بايد گفت تعيين شخصيت حقوقي يك سازمان ،منوط به فهم درست از
چشمانداز ،مأموريت و رسالت آن ميباشد ،حتي ابهام در شخصيت حقوقي هر سازماني نيز ممكن است
ـ در يك تحليل علّي ـ به كژفهمي ،بدفهمي و يا نافهمي موارد مذكور بازگردد .به عنوان مثال جنس
تعريف شركت دولتي به موجب ماده ( )4قانون مديريت خدمات كشوري ،بنگاه اقتصادي است .اما آيا
به راستي جنس فعاليتهاي صدا و سيما و رسالت و مأموريتي كه در قانون اساسي براي آن مشخص
شده ،بنگاهداري و يا در حكم آن است؟
از اين منظر در مورد شكل حقوقي سازمان ،چهار گزينه سياستي مطرح است؛ اينكه بايد سازمان
در حكم مؤسسهاي دولتي قلمداد شود؛ يا آنكه بر موجوديت حقوقي خاص آن تأكيد گردد به طوري
كه شمول قوانين عام كشور بر آن مستلزم تصريح نام آن باشد .اينكه به موجب ماده ( )138قانون
محاسبات عمومي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ با رعايت قانون اداره صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  1359/10/8مجلس شوراي اسالمي ـ در حكم شركت دولتي محسوب
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شود .در آخر اينكه به موجب نظر تفسيري شوراي نگهبان ،سازمان صدا و سيما دستگاهي زير نظر
مستقيم مقام معظم رهبري باشد كه البته اين مفهوم نيز در جاي خود داللتهاي حقوقي دارد.
همچنين به موجب ماده ( )1طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما كه به تصويب كميسيون
فرهنگي رسيده« ،سازمان صدا و سيما ،مؤسسهاي با شخصيت حقوقي مستقل شناخته شده كه تابع
قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات دولتي است ،مگر در مواردي كه در اين قانون حكم خاصي ذكر
شده باشد» .اين نحوه قانونگذاري داراي ابهامات و ايرادات زير است:
 .1از آنجا كه به موجب بند « »8ماده ( )6اين طرح تصويب ضوابط اجرايي ،مالي ،معامالتي و
استخدامي سازمان جزء وظايف هيئت امنا شمرده شده ،بنابراين سازمان از اين جهت مشمول قوانين و
مقررات حاكم بر مؤسسات دولتي نخواهد بود ،چراكه مقرر شده هيئت امنا سازمان اين ضوابط را پس
از پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب برساند.
ايراد اساسي اين نحوه قانونگذاري آن است كه مسائل و مشكالت عمومي سازمان كه قرار بود با
تعيين شخصيت حقوقي آن حلوفصل شود به تعويق افتاده ضمن اينكه شكلگيري نهاد هيئت امنا نيز
در جاي خود اشكاالت اساسي دارد.
 .2عبارت «مؤسسهاي با شخصيت حقوقي مستقل» در صدر ماده ( )1باعث ميشود كه صراحت
ماده در خصوص تبعيت سازمان از قواعد مؤسسات دولتي از ابتدا دچار يك تعارض شود ،ضمن اينكه
ذيل اين ماده نيز عبارت « مگر در مواردي كه در قانون حكم خاصي ذكر شده باشد» به كار رفته كه به
نوعي وضعيت تخصيص اكثر ،از قواعد مؤسسات دولتي را ايجاد نموده ،زيرا در عمل قرار است ضوابط
اجرايي ،مالي ،معامالتي و استخدامي طبق اين قانون توسط هيئت امنا تعيين شود.
در مجموع به نظر ميرسد ابهامات و تعارضاتي كه در متن ماده ( )1طرح وجود دارد ،در عمل نيز
نتواند ابهامات و تعارضات شخصيت حقوقي صدا و سيما را مرتفع سازد .بنابراين تأكيد ميشود همان
طور كه به موجب ماده ( )2قانون مديريت خدمات كشوري كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي از آنها نام
برده شده در حكم مؤسسه دولتي شناخته ميشوند و با توجه به اينكه اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون
اساسي نيز به صراحت به صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اختصاص دارد ،ازاينرو سازمان در حكم
مؤسسه دولتي شناخته شود؛ بنابراين به منظور رفع ابهام و دوگانگي در تفسير شخصيت حقوقي اين
سازمان ،پيشنهاد ميشود كه به صراحت به «مؤسسه دولتي» بودن اين سازمان تأكيد شود .البته اتخاذ اين
رويكرد به اين معنا نيست كه سازمان استقالل خود را از دست داده و از اين حيث زيرمجموعه قوه مجريه
محسوب شود ،بلكه مؤيد اين امر است كه در تقسيمبنديهايي كه مواد ( )4-1قانون مديريت خدمات
كشوري از شكل حقوقي دستگاههاي اجرايي ارائه نمودهاند ،سازمان صدا و سيما ،وزارتخانه و يا شركت
دولتي و نهاد عمومي غيردولتي نبوده و لذا در حكم مؤسسه دولتي تلقي ميگردد.
در نتيجه پيشنهاد ميشود ماده ( )1طرح مصوب كميسيون فرهنگي به شكل زير اصالح شود:
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گزينه سياستي مشخص اين است كه ماده ( )1طرح به نحو زير اصالح گردد:
ماده ( )1ـ در اجراي اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي ،سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
مؤسسه دولتي است.
تبصره ـ عدم شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به صدا و سيما مستلزم تصريح خاص قانونگذار در هر
مورد است.

مقدمه
يكي از مهمترين مسائلي كه سازمان صدا و سيما 1در طول دهههاي گذشته با آن مواجه بوده و با اتخاذ
تصميمات و تفسيرهاي قانوني جديدتر ،رفتهرفته به يك معضل جدي تبديل شده ،مسئله ابهام و
چندگانگي شكل حقوقي اين سازمان است .چندوجهي شدن صورت حقوقي سازمان صدا و سيما،
ابهاماتي را به وجود آورده كه از يكسو موجب ميشود ،سازمان در انجام تكاليف خود دچار مشكل شود
و با دخالت نهادها و سازمان هاي متعدد نتواند رسالت خود را به درستي انجام دهد و از سوي ديگر
بهرهوري اين سازمان را تحت تأثير قرار داده است.
در مورد اهميت اين مسئله در بين كارشناسان دو رويكرد وجود دارد .رويكرد نخست آن است كه
اين مسئله جزء مسائل كليدي سازمان به شمار نميرود .استدالل اين كارشناسان مبتني بر اين
ادعاست كه تعيين تكليف شكل حقوقي تنها به روشن شدن وضعيت امور مالي ،معامالتي ،اداري و
استخدامي سازمان كمك خواهد كرد در حالي كه اين مسائل جزء موضوعات كليدي سازمان به حساب
نميآيند .اين كارشناسان معتقدند آنچه به عنوان مسئله كليدي درباره سازمان صدا و سيما وجود دارد،
ابهام در مأموريت و رسالت آن است كه خود را در مسائل ديگر نشان ميدهد .لذا مسائل مديريتي،
مختص صدا و سيما نيست و در سراسر نظام اداري كشور وجود دارد .ازاينرو اگرچه ميتوان شخصيت
حقوقي سازمان را به صورت اساسي مورد مداقه قرار داد و احياناً در اهميت آن نيز مبالغه كرد ،ولي بايد
توجه داشت اساساً پذيرش هر يك از صورتهاي حقوقي براي سازمان ،هيچ يك از مسائل كليدي آن را
حل نميكند .به عنوان مثال ،اگر بپذيريم كه سازمان يك مؤسسه دولتي است يا بپذيريم كه يك
شركت دولتي است ،هر چند شفافيت بيشتري در برخي روابط و مناسبات ايجاد خواهد شد ،لكن
مسئله نظارت بر محتوا و ديگر مسائل بنيادين سازمان حل نميشود .جالب اينكه بعضي سازمانهايي
كه وضعيت شخصيت حقوقيشان نيز روشن است گرفتار مسائلي مشابه با صدا و سيما از جمله مسئله
نظارت هستند .بنابراين پرداختن به شخصيت حقوقي سازمان يك خطا از نوع انتخاب اشتباه اولويت
است و در واقع حل اين مسئله از نوع حل كردن يك مسئله درجه دوم به شمار ميآيد.
 .1در اين گزارش منظور از سازمان همان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران است.
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رويكرد ديگري نيز در مورد اهميت اين موضوع وجود دارد و آن اينكه استقالل سازمان در گرو
روشن شدن شكل حقوقي آن است .به عبارت ديگر ،مسائل بغرنجي كه سازمان صدا و سيما در انجام
مأموريتهاي خود با آنها مواجه است و بيم آن ميرود كه سازمان را به روابط عمومي دستگاههاي
دولتي تبديل كند ،در گرو روشن شدن شكل حقوقياش ميباشد .از اين جهت ،شكل حقوقي يك
سازمان تأثير مستقيمي در نظام تأمين مالي آن دارد و همين موضوع نقش بنيادين در تعيين ماهيت
حقوقي  ،محوريت سود يا خدمت ،استقالل يا وابستگي سازمان و به تبع آن تعيين قلمرو مأموريتها و
چشمانداز واقعي سازمان خواهد داشت .اين موضوع حتي در سبك زندگي و الگوهايي كه صدا و سيما
ترويج ميكند نيز مؤثر خواهد بود.
در كل بايد گفت اوالً ،ديدگاه نخست ارتباط و پيوستگي كه ميان صورت حقوقي با مأموريتها و
رسالت سازمان وجود دارد را ناديده ميگيرد ،در حالي كه ميتوان ادعا كرد حل مسائل كليدي در گرو
طراحي يك ساختار اداري ـ اجرايي صحيح است و در واقع همين زيرساختهاي حقوقي و قانوني
شرط الزم براي حل مسائل كالن و كليدي سازمان به شمار ميرود .ثانياً ،به هر رو با مهندسي معكوس
طرحها و پيشنويس اليحهاي كه با موضوع صدا و سيما تهيه و تنظيم شده ،ميتوان پي برد،
اختالف نظرات جدي در زمينه شكل حقوقي و به تبع آن ماهيت حقوقي اين سازمان وجود دارد كه
ميبايست ابعاد آن روشن شود .ثالثاً ،اگرچه سازمانهايي كه ماهيت حقوقي روشني دارند نيز با مسائل
مديريتي مشابه مسائل سازمان مواجهند ،ولي وضع صدا و سيما از نظر شاخصهاي مذكور در شرايط
بغرنج قرار گرفته؛ گواه اين مطلب وضعيت حادي است كه صدا و سيما از نظر نيروي انساني ،تأمين
مالي ،ساختار تشكيالتي و معضالت نظارتي و غيره با آن مواجه است .رابعاً ،اينكه حتي اگر با رويكرد
عملگرايانه نيز به اين موضوع توجه كنيم ،باالخره اين مسئله خواه تأثيرگذار باشد يا نباشد ،از
موضوعات اساسي است كه در قانون اداره سازمان مانند قانون اداره هر سازمان ديگر ميبايست با
صراحت تكليف آن مشخص شود.
سير تحول ماهيت حقوقي صدا و سيما
در طول  60سال گذشته يعني از زمان پيدايش راديو و پس از آن تلويزيون در ايران ،ماهيت حقوقي
نهاد راديو و تلويزيون به اقتضاي شرايط اقتصادي ،سياسي و مطالبات اجتماعي و فرهنگي جامعه،
دستخوش تحوالتي شده است .سير تحوالت اين نهاد را ميتوان به سه دوره متناوب تقسيم كرد .در
ادامه به بررسي تطور ماهيت حقوقي راديو و تلويزيون در ايران در ادوار مختلف ميپردازيم.
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 .1ماهيت حقوقي راديو و تلويزيون پيش از انقالب اسالمي
قبل از انقالب اسالمي «راديو و تلويزيون ملي ايران» از ادغام تشكيالت راديو با چهار شبكه تلويزيوني
ايجاد شده بود .فارغ از تشكيالت راديو ،سرمايهگذاران چهار شبكه تلويزيوني به ترتيب ذيل مقرر
گرديد؛ «تلويزيون خصوصي ايران» كه متعلق به حبيباهلل ثابت پاسال از سرمايهداران وابسته به دربار
بود؛ «تلويزيون آموزش تهران» كه زير نظر وزارت آموزش و پرورش افتتاح شده بود؛ «تلويزيون ملي»
كه با همكاري يك گروه فرانسوي در ايران ايجاد شده بود 1و «تلويزيون ارتش اياالت متحده آمريكا»
كه در سال  1339با دريافت اجازه از دولت ايران ،فرستنده يك كيلوواتي را در تهران افتتاح كرد 2.ولي
از آنجا كه نخستي ن بار بخش خصوصي ،تلويزيون را در سال  1337به كشور وارد كرده بود ،اداره آن
ابتدا مدلي تجاري داشت كه مبتني بر پخش آگهي بازرگاني بود .همين مبنا باعث شده بود كه در
قوانين بعدي نيز ،اين وجه درآمدزا در اداره نهاد تلويزيون مورد توجه مضاعف قرار گرفته و در
شكلگيري ماهيت حقوقي اين سازمان نيز مؤثر باشد .به همين جهت در نخستين قانون مصوب براي
سازمان تلويزيون ملي ايران در تاريخ  ،1346/4/6تصريح شد كه در كشور سازماني به نام سازمان
تلويزيون ملي ايران وابسته به وزارت اطالعات تشكيل ميشود .سازماني كه داراي شخصيت حقوقي و
استقالل مالي است و طبق اصول بازرگاني اداره

ميشود3.

پس از آن نيز هنگامي كه دولت در اوايل دهه  50تصميم گرفت تا سياست تمركز بر اداره
تلويزيونها را در پيش گرفته و راديو و تلويزيونهاي متعدد را برچيده و در انحصار خويش قرار دهد،
در ماده ( )3قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران 4اذعان ميدارد كه سازمان به صورت
شركت سهامي اداره ميشود .در ادامه اين قانون آمده ،سازمان و كليه شركتها و سازمانهاي وابسته
به آن تابع اين قانون و مقررات اساسنامه خود ميباشند .همچنين در مواردي كه اساسنامههاي مربوط
مسكوت باشد طبق قا نون تجارت عمل خواهد شد .اين سازمان از هر لحاظ استقالل كامل داشته و
مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت نميباشد مگر آنكه در
قانون صراحتاً از اين سازمان اسم برده شود.
شايان توجه است ،بهرغم اينكه اين سازمان به عنوان يك شركت سهامي شناخته شده ،با اين
حال ماده ( )12قانون مذكور دولت را مكلف نموده هر سال به تناسب نيازمنديهاي سازمان ،اعتبار
الزم را به عنوان كمك در بودجه كل كشور منظور نمايد .همچنين در اين قانون تالش شده ساختار
شركتي نيز براي سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران پيشبيني شود به همين جهت مطابق اين قانون
 .1سيدجمال الدين اكبرزاده جهرمي ،پساتلويزيون در ايران ،پيامدهاي همگرايي بر سياستگذاري رسانهاي ،پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات،تهران ،1395 ،ص .8
 .2مهدي محسنيانراد ،ايران در چهار كهكشان ارتباطي ،جلد سوم ،چاپ چهارم ،انتشارات سروش ،ص .1493
 .3صدر مادهواحده قانون تشكيل سازمان تلويزيون ملي ايران ،مجموعه قوانين و مقررات سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران ،تهران ،صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،معاونت امور مجلس و استانها ،سروش.1382 ،
 .4مصوب  1350/3/29مجلسين سنا و ملي.
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مجمع عمومي سازمان مركب از وزير اطالعات ،وزير دارايي و وزير پست و تلگراف و تلفن بوده كه مقرر
داشته رياست مجمع با وزير اطالعات 1باشد .در قانون مزبور يك شوراي عالي نيز براي سازمان در نظر
گرفته شده است.
 .2ماهيت حقوقي صدا و سيما پس از انقالب اسالمي ،قبل از بازنگري در قانون اساسي
روند سياستهاي مبتني بر تمركز با اندكي نوسان پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز درباره صدا و
سيما تداوم يافته و سازمان راديو تلويزيون ملي ايران به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي تغيير
نام ميدهد .همچنين در ماده ( )2اساسنامه آن تصريح شد كه سازمان و واحدهاي تابعه و مؤسسات
اداري وابسته به آن ،از لحاظ اداري و مالي و استخدامي تابع قانون اداره صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران و مقررات اين اساسنامه ميباشند؛ لكن شركتهاي متعلق يا وابسته به سازمان ،تابع
اساسنامههاي مربوط كه به تصويب شوراي سرپرستي ميرسد ،خواهد بود و در مواردي كه
اساسنامههاي مربوطه مسكوت باشد ،طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
حدود چهار سال بعد ،يعني در قانون محاسبات عمومي مصوب  ،1366در ماده ( )138تأكيد
ميشود كه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران مصوب  1359/10/8مجلس شوراي اسالمي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي
محسوب ميشود.
شايان ذكر است از عبارت «از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميشود» اين
گونه استنباط ميشود كه اين سازمان ماهيتاً شركت دولتي نيست؛ زيرا به لحاظ ساختار و سازوكارها و
گردش كار ،ضوابط شركت دولتي در آن ساري و جاري نيست و تنها از نظر اجراي قانون محاسبات
عمومي و حسابرسي ،با آن مشابه يك شركت دولتي رفتار ميشود.
تا اينجا مشخص شد كه سازمان مزبور از نظر اجراي مقررات مالي و محاسباتي موضوع قانون
محاسبات عمومي در حكم شركت دولتي است ،اما از نظر اداري و استخدامي ،خاص و تابع قوانين اداره
و اساسنامه ميباشد .بنابر تفسير برخي كارشناسان ،سازمان از نظر شمول قوانين عمومي كشور مستلزم
تصريح نام است .به اين معنا كه قوانين عام كشور در صورتي در اين سازمان اجرا ميشود كه آشكارا
عبارت «صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران» در مواد مربوط به تابعان قانون ،قيد شود .در غير اين
صورت قوانين عام ،شامل صدا و سيما نخواهد بود .همچنين ماده ( )29قانون برنامه ششم توسعه بر
اساس همين مبنا به نام صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تصريح نموده است .در اين خصوص
بايد توجه داشت كه مطابق بند « »9ماده ( )16اساسنامه سازمان ،بررسي و تصويب آييننامههاي مالي،

 .1فرهنگ سابق.
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معامالتي ،اداري و استخدامي و شركتهاي تابعه آن ،از جمله وظايف و اختيارات شوراي سرپرستي
بوده و سابقاً بدين نحو قوانين و مقررات خاص براي صدا و سيما تصويب شده است.
 .3ماهيت حقوقي صدا و سيما پس از بازنگري در قانون اساسي
پس از بازنگري قانون اساسي در سال  1368و تأكيد بر تمركز در مديريت سازمان ،همچنان ابهام در
شكل حقوقي آن باقي ماند .در بازنگري اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي عزل و نصب رئيس
سازمان بر عهده رهبري گذاشته شد و اين امر در جزء «ج» بند « »6اصل يكصدودهم تصريح گرديد
كه عزل ،نصب و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما جزء وظايف و اختيارات رهبري است .بر
اين اساس تلقي جديدي از شخصيت حقوقي سازمان به وجود آمد ،مبني بر اينكه نهاد صدا و سيما زير
نظر مستقيم رهبري اداره ميشود .تفسير فوق تا جايي گسترش يافت كه برخي صدا و سيما را به
عنوان يك واحد سازماني زير نظر مستقيم رهبري دانسته و به ابعاد ابهامآلود ماهيت حقوقي آن
افزودند .همچنين بر اساس ماده ( )2قانون مديريت خدمات كشوري كه در سال  1386به تصويب
رسيد ،كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي از آنها نام برده شده ،در حكم مؤسسه دولتي به حساب
ميآيند .بدين ترتيب ادارهكنندگان سازمان برداشتي چندوجهي از شكل حقوقي صدا و سيما ايجاد
كردند كه به فراخور وضعيتهايي كه در آن قرار ميگيرند ،امكان استدالل بر مبناي هر يك از آن
اشكال حقوقي ،وجود خواهد داشت .اين وجوه عبارتند از:
 .1در حكم شركت دولتي،
 .2داراي قانون خاص و مستلزم تصريح نام،
 .3واحد زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري،
 .4در حكم مؤسسه دولتي.
چالشهاي ناشي از ابهام در شخصيت حقوقي صدا و سيما
 .1اختالل در فرايندهاي پرداخت حقالزحمه ،جذب نيرو و انجام فعاليت
تفسيرهاي مختلف از ماهيت حقوقي باعث شده كه اختاللهايي در فرايند اداره سازمان پيش آيد .از
اين منظر نظام پرداخت ،جذب نيرو و انجام فعاليتها تحت تأثير اين ابهام بوده و پيشبرد مأموريتهاي
سازمان را دشوار ميسازد .با نگاهي بر قوانين بودجه ساليانه ،از يكسو صدا و سيما مانند يك مؤسسه يا
سازمان دولتي رديف مستقل بودجهاي (به شماره  )283500دارد و در كنار دستگاههاي دولتي اعتبار
دريافت ميكند و از سوي ديگر در پيوست  3قوانين بودجه مربوط به شركتهاي دولتي ،به عنوان يك
شركت دولتي زيانده همواره تعريف شده است .اشكالي كه سبب ابهام در نوع اعتبارات بودجهاي
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سازمان ميشود اين است كه به موجب اصل پنجاهوپنجم قانون اساسي ،ديوان محاسبات كشور ـ بر
اساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان1ـ تنها در بخش اعتباراتي كه از منابع عمومي تأمين ميشود،
اجازه حسابرسي دارد؛ به عبارت ديگر ديوان نميتواند به درآمدهاي اختصاصي ـ هم از جهت منابع و
هم از جهت مصارف ـ رسيدگي كند .در مقابل ،اگر شخصيت حقوقي صدا و سيما را شركت دولتي
تلقي نماييم ،سازمان حسابرسي ـ كه زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي است ـ ميبايست بر مبناي اصول
و ضوابط حسابداري و حسابرسي ،اعتبارات منابع و مصارف سازمان را رسيدگي كند كه در عمل اين
اتفاق هم نميافتد؛ چراكه بر مبناي تفويض اختيار رهبري به رئيس سازمان ،تمامي اختيارات شوراي
سرپرستي كه از جمله آنها تعيين حسابرس و بازرس ميباشد ،به وي واگذار شده است 2.رئيس سازمان
نيز اين مسئوليت مهم را به يك اداره كل در داخل سازمان واگذار كرده است .بنابراين نه ديوان
محاسبات و نه سازمان حسابرسي ،نظارتي بر درآمدهاي اختصاصي سازمان صدا و سيما ندارند و
وضعيت نظارت بر اعتبارات منابع و مصارف درآمدهاي اختصاصي نامشخص است .اين اشكال به تعبير

ديگر در متن گزارش تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما نيز انعكاس داشته است .در آن گزارش
آمده «در سازمان صدا و سيما خلط اين اختيارات ـ وضع مقررات ،ضوابط و آييننامهها ـ با امور اجرايي
موجب شده تا در نتيجه خأل قانوني اداره صدا و سيما اساسنامهها و آييننامهها توسط سازمان تهيه و
تصويب شود كه در آن قوانين و مقررات جاري كشور پيروي نگردد .مثالً براي حسابرسي به جاي
انتخاب سازمان حسابرسي كشور كه حسابرس قانوني دولت محسوب ميشود بر خالف مقررات
حسابرس داخلي به عنوان حسابرس قانوني انتخاب گرديده كه در نتيجه نظارت قانوني سازمان
حسابرسي ممكن نشده

است»3.

 .2ابهام در وضعيت معافيتها و عوارض
يكي از مهمترين مشكالتي كه وجود قوانين متعدد و بعضاً متعارض درباره ماهيت حقوقي سازمان صدا
و سيما ايجاد نموده ،ابهام در وضعيت معافيتها و پرداخت عوارض سازمان ميباشد .به عنوان مثال ،در
برخي استانها به استناد ماده ( )14قانون راديو و تلويزيون ملي ايران مصوب  1350/3/29ـ كه اذعان
ميدارد سازمان از پرداخت هرگونه عوارض شهرداري معاف است و مشمول معافيت مذكور در ماده
( )26قانون نوسازي و عمران شهري نيز خواهد بود ـ سازمان صدا و سيما را معاف از پرداخت
هزينههاي مربوط به شهرداري ميدانند؛ چراكه قانون مزبور در اين مورد صريحاً نسخ نشده و بنابراين
 .1نظريه تفسيري شماره  75/21/1116مورخ  1375/9/14شوراي نگهبان :اصل پنجاهوپنجم قانون اساسي ناظر به
اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صالحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان
موارد است.
 .2بند « »6ماده ( )16وظايف و اختيارات شوراي سرپرستي :انتخاب بازرس و حسابرس.
 .3متن گزارش طرح تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كه پس از ارائه آن توسط هيئت
تحقيق و تفحص ،طي سه جلسه متوالي در كميسيون فرهنگي ،مورد بحث و بررسي و اصالح قرار گرفت و در جلسه مورخ
 1382/2/2كميسيون با اكثريت آرا به تصويب رسيد و در صحن علني مجلس قرائت شد.
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هم قابل استناد بوده و هم مجراست .در حالي كه در برخي استانهاي ديگر ،مراكز صدا و سيما را
مشمول قوانين عمومي كشور مانند قانون لغو ماده ( )90قانون محاسبات عمومي مصوب 1363/11/9
مجلس شوراي اسالمي 1تلقي كرده و ازاينرو هزينههاي شهرداري و اخذ مجوز را از آن مراكز دريافت
2

ميكنند.

 .3ابهام در امور معامالتي ،استخدامي و ساختار تشكيالت
از نظر مسائل معامالتي اگرچه در قانون برگزاري مناقصات نام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران ذكر شده و سازمان مفاد آن را رعايت ميكند ،ولي به موجب بند «و» ماده ( )29قانون

مذكور3

كه موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه را بيان نموده ،سازمان صدا و سيما خود را از شمول اين قانون
مستثنا ميداند .ازاينرو مشخص نيست قلمرو معامالت و فعاليتهايي كه از قانون فوق مستثنا هستند،
شامل چه مواردي است .همچنين به لحاظ استخدامي سازمان صدا و سيما خود را مشمول قانون
مديريت خدمات كشوري ندانسته و از آن تبعيت نميكند كه از اين منظر مشكالتي براي كاركنان
سازمان ايجاد شده

است4.

از نظر ساختار تشكيالت نيز سازمان ضوابط مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري را نپذيرفته
است .در اين مورد بايد توجه داشت ،اگرچه تا حدي اين استدالل مورد پذيرش است كه مقتضي
سازمانهاي رسانهاي انعطافپذيري در امور اداري است و به اقتضاي عمليات رسانهاي ميبايست شكل
جديدي به خود بگيرند؛ با اين حال ابهام در ماهيت حقوقي سازمان باعث شده ،هيچگاه ساختار آن بر
اساس الگوهاي عام اداره كشور مورد نقد و بررسي قرار نگيرد .اين مسئله باعث شده با گذشت زمان
تعداد زيادي از نيروهاي انساني سازمان در بخش ستاد و پشتيباني متراكم شود.
 .4ابهام در وضعيت حقوق كاركنان سازمان
نمونهاي از ابهاماتي كه شخصيت حقوقي سازمان صدا و سيما ايجاد نموده در پرونده افزايش حقوق
كاركنان آن انعكاس يافته است .در اواخر دوره رياست اسبق سازمان صدا و سيما پس از چندين سال
كه هيچ افزايشي در حقوق و مزاياي كاركنان صورت نگرفت به يك باره در اواخر دوره رياست ،كليه
ارتقاي حقوق و دستمزد معوق كاركنان به جريان افتاد كه اين امر مورد ايراد ديوان محاسبات قرار
 .1از تاريخ اول فروردينماه سال  1364ماده ( )90قانون محاسبات عمومي لغو و كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي
دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و بنيادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداريها پرداخت نمايند.
 .2براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به :آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامههاي شماره  81/461و
دادنامه شماره .87/843

http://divan-edalat.ir/aho-print/3627
 .3خ دمات فرهنگي و هنري ،آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي
كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح كشور.
 .4مطابق برخي اظهارات ،قریب به  12هزار نفر در بخشهای مختلف صدا و سيما ،بدون اينكه رابطه استخدامی ،بيمه،
مزایا و حقوق آنها در چارچوب مشخصي تعريف شده باشد ،مشغول به کار هستند.
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گرفت .استدالل حسابرسي ديوان محاسبات اين بود كه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه ،بايد افزايش
حقوق ،در هيئت وزيران و شوراي حقوق و دستمزد تصويب شود 1و چون اين گردش كار در مورد
سازمان صدا و سيما طي نشده ،بنابراين از اين حيث تخلف صورت گرفته است .در حالي كه استدالل
سازمان صدا و سيما اين بود كه به موجب حكم رهبري ،وظايف شوراي سرپرستي به رئيس سازمان
تفويض شده و از اين جهت رئيس سازمان اين اختيار را داشته تا پس از چند سال ـ كه حقوق كاركنان
صدا و سيما بر خالف حقوق كاركنان دولت افزايش نيافته ـ در مورد آييننامه حقوق و دستمزد
تصميمگيري كند 2،با اين حال در دادسراي ديوان محاسبات رأي بر تخلف سازمان صادر شد .بنابر
حكم صادره به سازمان تكليف شد ،وجوه دريافتي يا از كاركنان بازپس گرفته شود و يا در صورت عدم
امكان ،وجوه از مقام مسئولي كه اين دستور را صادر كرده و يا اجرا نموده ،مسترد گردد .در دادگاه
تجديدنظر مجدداً دعوي حسابرسي ديوان محاسبات تأييد شد؛ اين رأي مورد اعتراض سازمان قرار
گرفت و در نهايت در شعبه همعرض تجديدنظر ،سازمان تبرئه شد .همان طور كه بررسي اين موارد
نشان ميدهد هر دو استدالل فوق در جاي خود درست است ،ولي به دليل عدم صراحت قانون،
برداشتهاي مختلفي از آن صورت ميگيرد .به نظر ميرسد ريشه اين قبيل اختالفات وجود قوانين
متعدد است؛ زيرا سازمان خود را در تبعيت از قوانين عمومي كشور مستلزم تصريح نام ميداند در
حالي كه برداشت مراجع نظارتي اين گونه است كه قوانين عام كشور مانند قانون برنامه توسعه كشور
حتي بدون تصريح نام هم شامل حال سازمان صدا و سيما ميشود.

بررسي امكانهاي پيش رو براي ماهيت حقوقي صدا و سيما
گزينه سياستي اول ـ در حكم شركت دولتي
مستند اين گزينه سياستي ماده ( )138قانون محاسبات عمومي است كه به موجب آن سازمان صدا و
سيماي جمهوري اسالمي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،مصوب
 1359/10/8مجلس شوراي اسالمي از نظر شمول ،در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد .در
قوانين بودجه سنواتي نيز سازمان در پيوست  3هرساله به عنوان شركت دولتي زيانده درج شده و
كمك زيان خود را طبق ماده ( )69قانون محاسبات عمومي دريافت كند.
 .1ماده ( )50ـ الف ـ هيئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساليانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول
قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب
افزایش جداول و امتيازات و ميزان فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوقالعاده ایثارگری در مورد
فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد ( )% 50و تعيين عيدی و پاداش 6ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخيص دستگاه
مربوط خدمات برجسته انجام دادهاند و تعيين موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقيم و غيرمستقيم با رعایت ماده ()125
قانون مدیریت خدمات کشوری ،تعيين میگردد .مصوبات هيئت وزیران ،شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت
در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجههای سنواتی است.
 .2ماده ( )16بند «»9ـ بررسی و تصویب آیيننامههای مالی ،معامالتی ،اداری و استخدامی سازمان و شرکتهای تابعه از
جمله وظايف و اختيارات شوراي سرپرستي است كه با حكم رهبري به رئيس سازمان صدا و سيما تفويض شده است.
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تحليل پيشنهاد
به منظور تحليل و بررسي اين گزينه سياستي بايد توجه داشت ماده ( )4قانون مديريت خدمات
كشوري كه شركت دولتي را تعريف نموده ،جنس و ماهيت شركت دولتي را بنگاه اقتصادي ميداند .لذا
مطابق اين تعريف شركت دولتي عبارت است از :بنگاه اقتصادي كه به موجب قانون براي انجام قسمتي
از تصديهاي دولت ـ كه بر اساس سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي ،ابالغي از سوي
مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب ميگردد ـ ايجاد و بيش از پنجاه درصد ( )% 50سرمايه
و سهام آن متعلق به دولت ميباشد .دقت در تعريف شركت دولتي به خوبي نشان ميدهد كه هيچ يك از
اجزاي تعريف فوق با جايگاه سازمان صدا و سيما سازگار نيست و حتي ساختار و تشكيالت سازمان نيز با
ساختار شركتهاي دولتي هماهنگ نميباشد .جالب اينكه نه تنها به لحاظ ماهوي و شكلي هيچ جزء
سازمان صدا و سيما شباهتي به شركت دولتي ندارد ،بلكه سازمان حتي به قواعد «در حكم شركت دولتي»
بودن از جمله حسابرسي توسط سازمان حسابرسي وزارت اقتصاد و دارايي نيز تمكين ننموده است و رئيس
سازمان كه اختيارات شوراي سرپرستي را نيز داراست ،خود حسابرس و بازرس را تعيين مينمايد.
از سوي ديگر درباره اينكه چرا در قانون محاسبات عمومي سازمان صدا و سيما در حكم شركت
دولتي شناخته شده و اينكه اين مفهوم چه كمكي به حل مسائل سازمان كرده ،ابهامات زيادي وجود
دارد؛ آيا به راستي سازمان صدا و سيما بنگاه اقتصادي است؟ اگر سازمان صدا و سيما در حكم بنگاه
اقتصادي مفروض گرفته شود در آن صورت منفعت عمومي را تأمين خواهد كرد؟ آيا مديران صدا و
سيما از تسلط و مهارت كافي براي بنگاهداري برخوردارند و ميتوانند از اين حجم عظيم امكانات و
منابع عمومي به خوبي بهره برداري كنند؟ اگر چنين است پس چرا سازمان به لحاظ مالي زيانده
محسوب شده و هرساله كمكزيان دريافت ميكند؟
بايد توجه داشت كه تلقي شركت دولتي بودن سازمان صدا و سيما و در نتيجه افزايش انتظار
درآمدزايي از آن  ،كه به نوعي در قوانين بودجه سنواتي با افزايش سقف درآمد اختصاصي در تأمين
اعتبارات سازمان مشاهده ميشود ،در جاي خود پيامدهاي زيانباري به دنبال دارد؛ به طوري كه امروزه
برخي معتقدند سازمان رسالتها و مأموريتهاي اصيل خود را رها كرده و به فروش آنتن و پخش
بيضابطه آگهيهاي تجاري و بازرگاني ،روي آورده است .اين موضوع يك معضل جديد در اداره سازمان
صدا و سيما به شمار ميرود 1.بر اين اساس ،تشديد روند تغيير جايگاه سازمان صدا و سيما از رسانه
عمومي به بنگاه اقتصادي ،درهم ريختن مرز ميان محتوا و آگهي در رسانههاي ايران و به دنبال آن
كاهش سطح اعتماد عمومي و تغيير نقش صدا و سيما از رسانه ملي به روابط عمومي سازمانها و
شركتها ،نتايج خواسته و ناخواسته فراگير شدن تصور ماهيت شركت دولتي از سازمان صدا و سيما
 .1آيندهپژوهي ايران  ،1396مركز بررسيهاي استراتژيك ،بهار  ،1396ص .99
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است .به هر روي ،شركت دولتي بودن يا در حكم شركت دولتي قلمداد شدن سازمان ،آن را در
موقعيت متناقض قرار خواهد داد كه در نهايت اين وضعيت به هر جهت زيانبار است.
همان طور كه از تعريف «شركت دولتي» در ماده ( )4قانون مديريت خدمات كشوري برداشت
ميشود ،مفهومي است كه در ادبيات حقوقي براي آن دسته از سازمانهايي كه ماهيت انتفاعي،

سودآور1

و درآمدزا داشته باشند ،به كار برده ميشود .سازمان صدا و سيما اگرچه جزء سازمانهايي است كه از
ابزارهاي تأمين مالي برخوردار ميباشد ،ولي تصور اين شكل حقوقي ،اين سازمان را در يك وضعيت
متناقض قرار خواهد داد كه از هر سو به آن بنگريم زيان عمومي براي كشور دربر خواهد داشت.
عالوه بر اين با استناد به ماده ( )300قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1348/12/24
كه تصريح ميكند ،شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامههاي خود ميباشند و فقط نسبت
به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامههاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون ميشوند و با توجه به
اينكه مقررات سازمان صدا و سيما نسبت به زيانده بودن سكوت كرده ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت
سازمان در مورد زيانده بودن ميبايست تابع مفاد قانون تجارت باشد .از سوي ديگر وفق ماده ()141
قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت كه اذعان ميدارد چنانچه حداقل نصف سرمايه شركت از ميان
برود (يعني زيانده باشد) بايستي يا سرمايه شركت به اندازه سرمايه موجود كاهش يابد و يا به كل
منحل شود ،بنابراين عمالً سازمان صدا و سيما با توجه به اينكه يك شركت زيانده ميباشد ادامه
فعاليت آن به صورت شركت دولتي در چارچوب قانون تجارت با ابهام مواجه است .در نتيجه اين گزينه
براي تعريف شخصيت حقوقي سازمان مناسب نيست.
گزينه سياستي دوم ـ سازمان خاص مستلزم تصريح نام

2

مستند اين گزينه سياستي ماده ( )2قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران،
مصوب  1362/7/27مجلس شوراي اسالمي است كه به موجب آن سازمان و واحدهاي تابعه و
مؤسسات اداري وابسته به آن ،از لحاظ اداري و مالي و استخدامي تابع قانون اداره صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران و مقررات اين اساسنامه ميباشند .همچنين به موجب ماده ( )3قانون تشكيل
راديو و تلويزيون ملي ايران ،مصوب  1350/3/29سازمان داراي شخصيت حقوقي است و به صورت
شركت سهامي اداره ميشود ،اين سازمان از هر لحاظ استقالل كامل داشته و مشمول قوانين و
1. Forprofit
 . 2شايان توجه است عبارت مستلزم تصريح نام با مستلزم ذكر نام از نظر آثار حقوقي متفاوت است در مواردي كه شمول
قوانين عام بر دستگاه مستلزم تصريح نام ميباشد در صورتي دستگاه مربوطه مشمول قانون عام خواهد شد كه صريحاً از
دستگاه مشمول نام برده شود مثال ً اسم صدا و سيما صريحاً درج شود در غير اين صورت قانون عام شامل آن دستگاه
نخواهد شد .در حالي كه در مواردي كه شمول قوانين عام بر يك دستگاه مستلزم ذكر نام باشد چنانچه عنوان دستهبندي
كلي دستگاه هم درج شود مثال ً گفته شود دستگاههاي در حكم شركت دولتي مشمول قانون عام ميباشند در اين صورت
قانون عام شامل صدا و سيما خواهد شد .مديران سازمان با استناد به ماده ( )3قانون تشكيل راديو و تلويزيون ملي مصوب
 1350اين دستگاه را مستلزم تصريح نام ميدانند.
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آييننامهها و مقررات عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ،نميباشد مگر آنكه در
قانون صراحتاً از اين سازمان اسم برده شود .سازمان و كليه شركتها و سازمانهاي وابسته به آن تابع
اين قانون 1و مقررات اساسنامه خود ميباشند و در مواردي كه اساسنامههاي مربوط مسكوت باشد
طبق قانون تجارت عمل خواهد شد .ماده ( )29قانون برنامه ششم توسعه نيز بر همين مبنا سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران را به عنوان دستگاههاي مستلزم تصريح نام برشمرده و از آن نام
برده است.
تحليل پيشنهاد
 .1اين گزينه سياستي بيشتر از طرف مديران سازمان مطرح ميگردد .استدالل طرفداران آن است كه
رسانه ماهيتي سيال داشته و نياز دارد تا به سرعت با شرايط روز ،صفبندي جديد ايجاد كند؛ البته
ممكن است در اجراي اين مهم تاكنون موفق نبوده باشد ،ولي قاعدتاً ماهيتي كه ميبايست در سازمان
حاكم باشد ،چنين است .مضافاً در آينده اين سرعت عمل نيز بايد بيشتر باشد .در حال حاضر قوانين
موجود اجازه عكسالعمل سريع را از سازمان سلب كرده است .به عنوان مثال ايجاد يك پست سازماني
براي استخدام يك نيرو در ساختار دولت حداقل يك تا سه سال زمان الزم دارد و گردش كار ايجاد
يك پست حداقل پس از طي شدن يك قانون بودجه صورت ميگيرد تا به تصويب برسد .طي شدن
اين بازه زماني براي مواردي چون شرح وظايف نيز ساري و جاري است .در حالي كه در مورد صدا و
سيما در چهار سال اخير دو بار تغيير اساسي و عمده در ساختار و تشكيالت روي داده و اين به دليل
واكنش متناسب ساختار با تحوالت رسانهاي بوده است .بنابراين چه در قانونگذاري عمومي براي كشور
و چه قانونگذاري اختصاصي ،ميبايست انعطافپذيري و سياليت قوانين و مقررات در مورد سازمان صدا
و سيما مدنظر قرار گيرد.
البته سازمان صدا و سيما بايد نظارت پذير و پاسخگو باشد و به تخلفاتش رسيدگي شود ،ولي در
عين حال نبايد انعطافپذيري و سياليت آن نيز ناديده گرفته شود .شايان ذكر است نظارت بر اين امور
تنها از طريق نظارت پسيني ممكن خواهد بود (نه نظارت پيشيني و نظارت حين فعاليت) .كارشناساني
كه گرايش به اين گزينه سياستي دارند ،معتقدند در حال حاضر سازمان در شرايطي قرار گرفته كه
براي دستاندركاران كامالً مسجل شده كه چه قوانيني بايد رعايت شود؛ مثالً اينكه قانون مناقصات بايد
بر اساس چه ضوابطي اجرا شود و يا اينكه در سازمان هيچ وجهي خارج از شمول نبوده و همه
اعتبارات مشمول قانون محاسبات ميباشند .بنابراين قوانين عامي كه دفعتاً ايجاد ميشود سازمان را
دچار تنش خواهد كرد.
 .1قانون تشكيل راديو و تلويزيون ملي ايران ،مصوب  1350/3/29مصوب مجلس سنا و مجلس شوراي ملي.
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يك نمونه از مشكالتي كه اجراي قوانين عمومي جديد در سازمان صدا و سيما ايجاد نموده است،
قانون ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان است كه شامل سازمان هم ميشود 1.با اجراي اين قانون 150
تا  200نفر از مديران سازمان مشمول عدم بهكارگيري شده كه اين امر ميتواند باعث اخالل در
فعاليتهاي سازمان شود .اين گروه از كارشناسان معتقدند اين قبيل قوانين در سازمان صدا و سيما بر
خالف ساير دستگاهها در زمان كوتاهي بر روي پخش تأثير مستقيم ميگذارد و آن را در حالت
نيمهتعطيل قرار ميدهد .از سوي ديگر اجراي قوانين عمومي در مورد سازمان موجب ميشود جسارت
و جرئت و حريّت برنامهسازي از مديران آن گرفته شود.
نمونهاي ديگر از اين دست قوانين خاص سازمان صدا و سيما اين است كه بر خالف ساير
دستگاهها كه كارمندان با  30سال خدمت بازنشسته ميشوند ،در سازمان صدا و سيما طول مدت
خدمت براي كاركنان  25سال ميباشد .در اين خصوص ادعا ميشود در سازمان فرد بازنشسته ،به
عنوان نيروي از كار افتاده تلقي نميشود و قرار است بعد از بازنشستگي به فعاليتهاي هنري و توليدي
خود خارج از محيط سازمان ادامه دهد و مهارتهايي را كه تاكنون كسب نموده ،تداوم بخشد .لذا
سازمان روندهاي متفاوتي از روشهاي معمول را ايجاد نموده است.
 .2در ادامه طرفداران اين گزينه سياستي اظهار ميكنند ،برخي تكاليف عموميكه براي دستگاههاي
اجرايي كشور الزماالجراست ،در صورت دارا بودن بار مالي ،توسط خود دولت تأمين اعتبار ميشود؛
ولي سازمان صدا و سيما براي انجام همين تكاليف با مشكل تأمين اعتبارات مواجه خواهد شد .به
عنوان مثال در صورت ايجاد تكليف قانوني به افزايش حقوق كاركنان يا بازنشستگان مشمول قانون
مديريت خدمات كشوري ،براي دستگاههاي دولتي اتفاقي نخواهد افتاد ،زيرا خود دولت اعتبار آن را
تأمين خواهد كرد ،ولي سازمان صدا و سيما به اين دليل كه اعتبارات دولتي تخصيصي به آن ميزان
ثابتي است كه در قالب كمك پرداخت شده و به تناسب تكاليف عمومي افزايش نمييابد ،قادر به انجام
اين تكليف قانوني نبوده و در صورت اجرا با بحران مالي مواجه خواهد شد.
به عنوان مثالي ديگر ،در برنامه توسعه اگر تكليف شود كه حقوق بازنشستگان افزايش يابد چون
منابع مالي صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما مجزاست ،اجراي اين تكليف قانوني براي آن ميسر
نخواهد بود .همچنين تكاليف قانوني كه براي حمايت از ايثارگران وضع شده نيز به همين منوال است
و سازمان را در صورت اجرايي كردن آنها با مشكل تأمين اعتبار مواجه خواهد كرد .همچنين اگر قرار
باشد از طريق گردش كار عادي برخي تجهيزات مخابراتي تهيه شود ،ممكن است اين روند حداقل سه
ماه به طول انجامد در حالي كه سازمان مكلف شده ظرف يك هفته مأموريت مربوطه را به انجام

 .1ماده واحده ــ از تاریخ ابالغ این قانون ،بهکارگيری افرادی که در اجرای قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید
شده یا بشوند ،در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 /7/8و کلیه
دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند ،ممنوع میباشد.
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برساند .در جذب نيروي انساني نيز اگر قرار باشد سازمان صدا و سيما هرساله براي اين موضوع مجوز
بگيرد با توجه به اقتضائات فعاليتهاي هنري قطعاً با مشكل روبهرو خواهد شد.
همچنين اگر سازمان بخواهد براي انجام تكاليف عمومي كه بر عهدهاش گذاشته ميشود از طريق
وابستگي به دولت تأمين اعتبار كند ،اين احتمال وجود دارد كه در عمل تبديل به روابط عمومي دولت
شده و اعتبار عمومي خود را از دست دهد .مضافاً در صورت وابستگي غيرمتعارف به دولت نيز بيم آن
وجود دارد كه با انتقاد از قوه مجريه ،تخصيص اعتباراتش دچار نوسان شده و اين نوسانات به سرعت بر
روي پخش سازمان اثر سوء بگذارد.
غايت طرفداران اين ديدگاه آن است كه با توجه به اتفاق خاصي كه در سازمان صدا و سيما در
جريان است و رسالت سنگين اين سازمان در مديريت افكار عمومي و مضافاً وظيفهاي كه اين سازمان
براي فرهنگسازي و اطالعرساني بر عهده دارد ،لذا تصميمگيري در مورد اين سازمان ميبايست با
سرعت كمتر و تأمل بيشتر صورت گيرد .بايد به سازوكاري انديشيد كه براي اين سازمان شرايط خاص
در نظر گرفته شود و به تبع متفاوت تصميم گرفت .نكته جالب توجه در مورد اين ديدگاه آن است كه
اگرچه در قواني ن اداره و اساسنامه سازمان كه پس از پيروزي انقالب اسالمي به تصويب رسيده به
عبارت «مستلزم تصريح نام بودن» و «عدم شمول قوانين و مقررات عمومي كشور بر اين سازمان»
تصريح نشده ،لكن طرفداران اين ديدگاه به قانون تشكيل راديو و تلويزيون ملي ،مصوب  1350استناد
ميكنند كه مطابق ماده ( )3اين قانون سازمان از هر لحاظ استقالل كامل داشته و مشمول قوانين و
آييننامهها و مقررات عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ،نميباشد مگر آنكه در
قانون صراحتاً از اين سازمان نام برده شود.
شايان توجه است ،در صورت پذيرش اين ديدگاه سازمان صدا و سيما خواهد توانست ،از نظارت
سازمان بازرسي كل كشور نيز جلوگيري به عمل آورد؛ چراكه مطابق ماده ( )2قانون سازمان بازرسي
كل كشور ،وظيفه اين سازمان بازرسي مستمر از دستگاههايي ميباشد كه شمول اين قانون بر آنها
مستلزم ذكر نام است؛ در حالي كه در قانون خاص صدا و سيما شمول قوانين بر اين سازمان مستلزم
تصريح نام آن ميباشد و چون در قانون سازمان بازرسي كل كشور چنين تصريحي صورت نگرفته ،لذا
سازمان بازرسي كل كشور مجاز به بازرسي مستمر از صدا و سيما نخواهد بود .همچنين سازمان صدا و
سيما با همين استدالل خواهد توانست از اجراي «قانون اصالح قانون منع بهكارگيري بازنشستگان» نيز
ممانعت به عمل آورد ،چراكه به موجب مادهواحده اين قانون دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ()5
قانون مديريت خدمات كشوري ،مصوب  1386/7/8و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه
عمومي كل كشور استفاده ميكنند ،مشمول منع بهكارگيري هستند و چون تصريحي به نام سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ننموده ،لذا سازمان ميتواند اين قانون را نيز اجرا ننمايد.
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در تقويت ديدگاه فوق مبني بر خاص بودن قوانين و مقررات اداري ،استخدامي و مالي سازمان
صدا و سيما ،به قوانين رسانههاي عمومي در ساير كشورها نيز استناد ميشود .اين گونه استدالل
ميشود كه در مورد مشابه مقررات مربوط به بيبيسي اساساً ذيل يك منشور كه توسط ملكه در بازه
زماني 10ساله صادر ميشود ،تنظيم گرديده و بر اساس آن بيبيسي نميتواند مورد بررسي و ارزيابي
قضايي ،قانون اداري كشور انگلستان قرار گيرد و وظيفه نظارت بر آن به آفكام 1منتقل شده است .در
نتيجه بيبيسي از مقررات مربوط به خود پيروي كرده و از اين جهت تمام قوانين عمومي بريتانيا بر
آن صدق نميكند .همچنين در كره جنوبي مواردي همچون سرمايهگذاري ،چارت سازماني و مقررات
استخدامي كيبياس( 2برودكستر اصلي) در مقررات جداگانهاي و با نظارت كميسيون ارتباطات كره
(سازمان ناظر بر فضاي ارتباطات كره جنوبي) تنظيم ميشود .در ماده ( )44قانون برودكست كانادا،
سيبيسي( 3برودكستر اصلي كشور كانادا) ميتواند از جانب خود كارمندان و كاركناني مورد نياز خود
را استخدام نمايد .كارمندان و كاركنان ذكر شده ،تحت شرايط ،ضوابط و با نرخ پرداختي مصوب هيئت
مديره سيبيسي استخدام

ميشوند4.

 .3در اين خصوص بايد توجه داشت كه اطالق اين حكم كه شمول قوانين و مقررات عام بر صدا و
سيما مستلزم تصريح نام است ،در مواردي كه قانون عام ناظر به اصول قانون اساسي است يا ناظر به
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت باشد ،مغاير قانون اساسي تلقي ميگردد .به عنوان مثال در قانون
محاسبات عمومي ،ديوان محاسبات نسبت به بودجه دستگاههاي اجرايي كه از بودجه عمومي اعتبارات
دريافت ميكنند ،نظارت دارد .اين حكم ناظر به اصل پنجاهوپنجم قانون اساسي است ،لذا سازمان
نميتواند از شمول اين حكم با اين استدالل كه مستلزم تصريح نام است ،مستثنا باشد.
 .4اين گزينه سياستي به درستي به انعطافپذيري و اقتضائات خاص رسانه فراگير و تأثيرگذاري
همچون صدا و سيما تأكيد ميكند و وضعيت متناقضنمايي كه در صورت وابستگي سازمان صدا و
سيما به دولت براي تأمين مالي ،قوانين عام ايجاد خواهد شد را نشان ميدهد ،ولي در عمل مشكل
دستگاههاي نظارتي را حل نخواهد كرد .سازمان از چرخه اداره و نظارت عمومي كشور بيرون مانده و
اين موضوع خود يعني عدم شفافيت و عدم پاسخگويي كه در زمينههاي مالي بسيار زيانبار خواهد بود.
 .5در مورد خاص بودن قوانين رسانهاي ساير كشورها نيز بايد توجه داشت كه در نظامهاي حقوقي
آنها ،نهادهايي خارج از رسانهها وضع مقررات نموده و از اين طريق بر عملكرد رسانههاي مزبور نظارت
دارند و اين رويه به نظام حقوقي مطبوعات در ايران شباهت دارد .نهادهايي مانند كميسيون ارتباطات
1. OFCOM
2. KBS
3. CBC
 .4آرين ابراهيمينژاد و محمدحسين خليلي ،لزوم تفكيك مقررات اداري سازمان صدا و سيما از ساير مقررات عمومي
(مروري بر قوانين ساير كشورها) ،انديشكده مطالعات حاكميت و سياستگذاري ،ارديبهشتماه .1397
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كره و آفكام در انگلستان نمونهاي از اين نهادهاست .به همين دليل مقايسه شرايط خاص رسانه در آن
كشورها با شرايط صدا و سيما بدون توجه به همه ابعاد موضوع ،نتايج نادرستي را القا ميكند ،زيرا
سازوكار پيشبيني شده در آن كشورها نظارت تخصصي بر رسانهها را ايجاد كرده ،در حالي كه خاص
بودن قوانين صدا و سيما عدم نظارت مؤثر بر اين سازمان را در پي خواهد داشت.
 .6همچنين در صورت تأكيد زياد بر اين مسئله ،اين امكان وجود دارد كه از اين پس در قوانين عمومي
كشور قانونگذاران در هر موردي نيز هوشمندانه نام سازمان صدا و سيما را صريحاً بهكار برده و عمالً
احتمال تحقق اين گزينه سياستي بالموضوع شود .بنابراين شايسته است مديران سازمان صدا و سيما
در هر موردي كه اقتضائات خاصي بر سازمان وجود دارد كه با اجراي قانون عام براي سازمان
محدوديت ايجاد خواهد كرد ـ و موجب تعطيلي و يا توقف فعاليت سازمان را دربرخواهد داشت ـ از
ظرفيت ماده ( )147آييننامه داخلي مجلس استفاده نمايند .به موجب اين ماده در هر مورد ،كميسيون
اصلي در رسيدگي به طرحها و لوايح موظف شده از باالترين مقام دستگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع
حسب مورد دعوت نمايد .پيشبيني اين مهم در جاي خود موجب تأمل بيشتر و تصميمگيري با
سرعت كمتر در مورد دستگاههاي موضوع قانون خواهد شد و موجب ميشود مالحظات دستگاه نيز
شنيده شود .دقت در اين امر تا حد زيادي موجب تأمين نظر سازمان خواهد شد و در صورتي كه عدم
اجراي قانون عام در مورد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ضرورت داشته باشد ،ميتوان
به آن تصريح نمود .بنابراين پيشنهاد مشخص آن است كه به منظور رفع دغدغه و نگراني طرفداران اين
ديدگاه به نحو زير تصميمگيري شود:
عدم شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به سازمان صدا و سيما مستلزم تصريح خاص
قانونگذار در هر مورد است.
گزينه سياستي سوم ـ واحد سازماني زيرمجموعه مستقيم مقام معظم رهبري
اين گزينه سياستي در امتداد استفساري است كه يكي از فقهاي شوراي نگهبان از شوراي نگهبان به
عمل ميآورد و نظريه تفسيري شورا در پاسخ به اين استفسار ارائه ميگردد .متن استفساريه و پاسخ به
آن به شرح زير است:
ـ استفسار عضو فقهاي شوراي نگهبان ـ محمد يزدي ـ مورخه  :1379/4/2مطابق ذيل اصل
يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي خطمشي و ترتيب اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران را قانون معين ميكند .آيا عبارت «در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران آزادي بيان
و نشر افكار با رعايت موازين اسالمي و مصالح كشور بايد تأمين گردد» ،نيز كه در صدر اين اصل ذكر
شده ميتواند به وسيله قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟
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ـ نظريه شوراي نگهبان :موضوع با توجه به ماده ( )18آييننامه داخلي در جلسه مورخ 1379/7/6
شوراي نگهبان مطرح و نظريه تفسيري شورا به شرح ذيل اعالم ميگردد:
الف) نظريه تفسيري در خصوص اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي؛ مطابق اصل
يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي در نظام جمهوري اسالمي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام
معظم رهبري ميباشد .بنابراين سياستگذاري ،هدايت و تدابير الزم در همه ابعاد خصوصاً در راستاي
تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسالمي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در
صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام

ميباشد1.

تحليل پيشنهاد
سه تلقي در بين كارشناسان در خصوص اين مفهوم كه سازمان صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام
معظم رهبري است ،وجود دارد:
 .1محدود .2 ،وسيع .3 ،نامحدود.
 .1يك تلقي ،محدود است كه با استناد به نص قانون اساسي فقط عزل و نصب رئيس آن را با
مقام معظم رهبري ميداند ،داللت اين ايده آن است كه مقام معظم رهبري دخالتي در اداره سازمان
صدا و سيما ندارد و بازيگران اصلي سازمان صدا و سيما ،رئيس و شوراي نظارت ،مركب از نمايندگان
سه قوه هستند و قواعد بازي را نيز مجلس در چارچوب قانون اداره ،نظارت و خطمشي تعيين ميكند.
بر اين اساس هر تفسير ديگري از اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي مصداق تفسير مااليرضي
صاحبه است .البته اين تلقي نسبت به تفسيري كه شوراي نگهبان از اين اصل نموده بيتفاوت نيست و
يك برداشت حداقلي از آن دارد به اين معنا كه باالخره رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبري
درباره صدا و سيما الزماالجراست.
 .2تلقي ديگر ،تلقي وسيع است كه نقش مقام معظم رهبري را نه فقط عزل و نصب رئيس
سازمان ،بلكه با استناد به نظر تفسيري شوراي نگهبان ،رهبري را نهاد عاليرتبه سياستگذار صدا و
سيما مي داند كه سياستگذاري ،هدايت و تدابير الزم در همه ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي
بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسالمي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در صدر اصل
يكصدوهفتادوپنجم به آن اشاره شده است را از اختيارات اختصاصي آن مقام ميداند .اين برداشت به
معناي دخالت رهبري در اداره امور سازمان نيست  ،متن پرسش و پاسخي كه از شوراي محترم نگهبان
صورت گرفته ،توضيح دهنده اين معناست كه سياستگذاري ،هدايت و تدابير الزم در ابعاد آزادي بيان و

 .1اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ،اصل يكصدوهفتادوپنجم ،شماره مسلسل  13960100تاريخ
 ،1396/9/23پژوهشكده شوراي نگهبان 3w.shora-rc.ir ww22-23
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نشر افكار و تعيين حدود و ضوابط آن از اختيارات اختصاصي آن مقام است و اين موارد نميتواند به
وسيله قانون عادي تشريح و تعيين گردد.
 .3بر مبناي تلقي نامحدود ،صدا و سيما يك واحد سازماني زير نظر مقام معظم رهبري است؛ همان
طور كه نيروهاي مسلح نيز زير نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند .نتيجه عرفي اين برداشت و تلقي كه
از واژه «مستقيم» وجود دارد ،اين است كه سازمان صدا و سيما مشمول قوانين عمومي كشور نشده و به
نهادهاي نظارتي پاسخگو نيست و تنها ميبايست به مقام معظم رهبري پاسخگو باشد و تحت نظارت
راهبردي نهاد رهبري قرار خواهد گرفت .بدان معنا كه در مورد همه امور سازمان به طور خاص
تصميمگيري خواهد شد و هرجا قرار باشد درباره سازمان صدا و سيما قانوني وضع شود و يا سازمان
مشمول قوانين عام باشد ،بايد از رهبري كسب اذن شود.
پيامد نامطلوب اين برداشت و تأكيدي كه بر عبارت «مستقيم» در اين گزينه سياستي وجود دارد،
اوالً ،حذف جايگاه قانون در اداره و نظارت بر اين سازمان است .با اين استدالل برخي با استناد به
پيوست حكم رئيس سازمان ،عليرغم تصريح اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي مبني بر اينكه
خطمشي ،نظارت و اداره اين سازمان را قانون معين ميكند ،شأن مجلس را در قانونگذاري درباره صدا
و سيما كمرنگ ميدانند .ثانياً ،اين تلقي باعث خواهد شد كه عملكرد ناكارامد سازمان صدا و سيما به
پاي رهبري نوشته شود؛ يعني همان نگراني كه ايشان در زمان بازنگري در اصل يكصدوهفتادوپنجم
معظمله در اداره مستقيم صدا و سيما
ٌ
قانون اساسي در جريان مذاكرات مطرح ميكنند 1در حالي كه
دخالتي نداشتهاند؛ ضمن اينكه در اظهارات ،ايشان اين تلقي را اشتباه دانسته و ميان نسبت خود با

سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح تمايز جدي قائل شدهاند و تصريح فرمودهاند« :رهبري در اينجا
فقط رئيس سازمان را عزل و نصب ميكند و هنگام عزل و نصب امر و نهيهايي هم ميكند كه به
بعضي عمل ميشود و به بعضي عمل نميشود»

2.

اساساً با دقت در مصوبات مجلس شوراي اسالمي ميتوان مالكي را ارائه كرد كه مدنظر قانونگذار
عادي براي شناسايي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري است .مالك مجلس شوراي اسالمي در
تعيين اين نهادها «دستگاههاي جزء اجرايي» است كه به نظر هيچ لزومي به استثنا كردن آنها از
 .1مشروح مذاكرات بازنگري در قانون اساسي .1368/3/9
 .2يکی از این اعتراضها ،اعتراض به صدا و سيما بود و اینکه بعضی میگویند اگر چنانچه صدا و سيما را نقد کنيم ،بر خالف
رهبری مطلبی گفتهایم؛ چرا؟ چون رهبری رئيس صدا و سيما را معين میکند! اگر واقعاً مالک این باشد ،که آدم باید به
هيچکس اعتراض نکند؛ چون رئيس قوه قضائيه را هم رهبری انتخاب میکند ،رئيسجمهور هم بعد از انتخابات ،تنفيذ رهبری
دارد؛ میگوید نصب کردم .پس باید به هيچکس اعتراض نکرد .نه آقا ،اوال ً صدا و سيما را رهبری اداره نمیکند؛ این معلوم
باشد .صدا و سيما را رئيس صدا و سيما اداره میکند .رهبری هم در موارد زیادی اعتراضهايی دارد .همين اعتراضهايی
که شما دارید ،بعضیهایش یا خيلیهایش ،اعتراضهای ما هم هست .احتماال ً اعتراضهای دیگری هم هست که چون
برای من از جوانب مختلف گزارش میآورند ـ با اینکه خود من ممکن است به قدر شما تماشاچی تلویزیون یا گوشکننده
رادیو نباشم ـ اطالعاتم زیاد است .از وضع صدا و سيما اعتراضهايی هم میکنيم ،اشکاالتی هم میکنيم ،گاهی با آنها
دعوا هم میکنيم .باالخره آنها هم یک ضرورتهايی دارند و جواب میدهند؛ گاهی جوابشان درست است ،گاهی هم
نادرست است .به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سيما مطلقاً به رهبری منتقل نمیشود .شما حق دارید
انتقاد کنيد؛ هيچ اشکالی ندارد .1387/7/7
بيانات در دیدار دانشجویان ()http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=3895
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قوانين ،به استناد زير نظر رهبري بودن وجود ندارد 1.بنابراين سازمان صدا و سيما كه در قانون اساسي
از آن نام برده شده و رئيس آن توسط مقام معظم رهبري منصوب ميشود ،مقصود قانونگذار عادي از
نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري نخواهند بود.
در زمينه استثنا كردن نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري از برخي قوانين نيز بايد گفت
نهادهاي مذكور طبق تعريف مجلس شوراي اسالمي« ،نهادهاي جزء اجرايي» و بيشتر در قالب
مؤسسات عمومي غيردولتياند؛ 2ازاينرو نيازي به استثنا كردن چنين مؤسساتي نيست .شايد اگر اين
ارگانها ،نهادهاي عالي و فراقوهاي با كارويژه كالن بودند ،آن هنگام اين استثنائات جايگاهي داشت.
بنابراين ميتوان گفت جداسازي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در قوانين عادي مطابق با رويكرد
مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان موجب محدوديتهايي در تقنين و نظارت خواهد شد كه با
اصول نظارتپذيري همه نهادها ،برابري در مقابل قوانين و صالحيت عام مجلس شوراي اسالمي در امر
تقنين به موجب اصل هفتادويكم قانون اساسي ،در تعارض است .در اين باره بايد توجه داشت كه صرف
قانونگذاري در مورد نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري ،بدون دخالت در اختيارات ايشان ،مورد ايراد
شوراي نگهبان نيست.
در مجموع از يكسو مطابق رويه تقنيني مجلس شوراي اسالمي ،سازمان صدا و سيما در معناي
حداقلي خود زير نظر مقام معظم رهبري به حساب ميآيد؛ از سوي ديگر حتي در صورتي كه بر اساس
رويكرد حداكثري 3زير نظر رهبري محسوب شود ،ضرورتي به اينكه از قوانين خاص پيروي كند ،وجود
نخواهد داشت و رويه تقنيني مجلس نيز در مورد اين نهادها چنين بوده است.
گزينه سياستي چهارم ـ در حكم مؤسسه دولتي
قسمت دوم ماده ( )2قانون مديريت خدمات كشوري سازمانهايي را كه در قانون اساسي از آنها نام
برده شده در حكم مؤسسه دولتي ميداند؛ اين در حالي است كه قانون اساسي نه تنها از سازمان صدا و
سيما نام برده ،بلكه يك فصل يعني فصل دوازدهم و اصل يكصدوهفتادوپنجم خود را به موضوع صدا و
سيما و آن هم با ذكر عبارت «سازمان» اختصاص داده ،بنابراين شكل حقوقي اين سازمان در حكم
 .1ولي رستمي و ميالد قطبي ،تحليلي بر مفهوم نهادهاي زير نظر رهبري در نظام تقنيني ايران ،فصلنامه دانش حقوق
عمومي ،سال سوم ،پاييز ،1393ش  ،9صفحات  69تا .90
 .2ستاد اجرايي فرمان امام (ره) نمونهاي از اين نهادهاست كه مالكها و خصوصيات مذكور را دارد و ميتوان گفت يكي از
مصاديق مدنظر قانونگذار عادي از نهادهاي زير نظر رهبري در متن قوانين است ،چراكه اوال ً در قانون اساسي نامي از آن
برده نشده و يك نهاد كالن و عالي نيست ،بلكه كارويژهاي جزئي دارد و زير نظر رهبري فعاليت ميكند ،ثانياً رئيس اين ستاد
از جانب رهبري منصوب مي شود و بجز اين مقام هيچ نهاد ديگري مانند قوه قضائيه يا قوه مجريه دخالتي در اخذ تصميمات و
امور اجرايي آن ندارند .ضمن اينكه اگرچه تمام تصميمات آن را هم نميتوان مورد تأييد رهبري دانست ،اما به هر حال بجز
اين مقام نهاد و مقامي ديگر مداخله اي در آن ندارد .بنياد پانزده خرداد ،بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و كميته امداد امام
خميني نيز از جمله اين نهاد ها هستند .نكته جالب توجه اين است كه اين نهادها هر يك داراي شكل حقوقي معيني
هستند و اين امر منافاتي با اينكه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري باشند نداشته است .به عنوان مثال ،بنياد 15
خرداد ،كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد مستضعفان انقالب اسالمي جزء مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
موضوع تبصره ماده ( )5قانون محاسبات عمومي كشور ،مصوب  1366ميباشند.
 . 3بر مبناي رويكرد حداكثري ،نهادهايي كه نصب و عزل باالترين مقام در آنها ،توسط رهبري انجام ميگيرد را ميتوان زير
نظر رهبري دانست ،البته اين رويكرد در ساحت نظري است و شايد در عمل اين گونه نباشد.
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مؤسسه دولتي خواهد بود .شايان ذكر است مطابق ماده ( )3قانون محاسبات عمومي ،فقط مؤسسهاي
دولتي شناسايي شده بود كه زير نظر يكي از قواي سهگانه اداره ميشد 1و قانونگذار براي حل مشكالت
مربوط به شكل حقوقي آن دسته از سازمانهاي اجرايي كشور كه زير نظر هيچ يك از قواي سهگانه
نبودند ،در عين حال يك سازمان اساسي محسوب مي شدند و در قانون اساسي تصريح شده بودند ،از
اين عنوان استفاده نموده است.
همچنين به موجب ماده ( )127قانون مديريت خدمات كشوري كليه قوانين و مقررات عام و
خاص بجز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ،مصوب  1386/6/5مجلس شوراي اسالمي
مغاير با قانون مذكور از تاريخ الزماالجرا شدن ،لغو گرديده است .به اين ترتيب شايد بتوان ادعا نمود
كه آخرين اراده قانونگذار درباره شكل حقوقي سازمانهاي فوقاالشعار به صراحت بيان شده و كليه
قوانين عام و خاص مغاير با آن نيز لغو گرديده است.
تحليل پيشنهاد
ايده در حكم مؤسسه دولتي بودن سازمان صدا و سيما بر خالف ساير موارد ،هيچگاه در خصوص اين
سازمان سابقه نداشته و در قوانين خاص آن نيز مطرح نبوده است .به همين دليل براي اينكه اين
گزينه سياستي اجرايي شده و در سازمان صدا و سيما پيادهسازي شود ،با موانع بسياري مواجه است.
توضيح اينكه ،ايده زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري بودن سازمان صدا و سيما مبتني بر نظر
تفسيري شوراي نگهبان است .ايده در حكم شركت دولتي بودن در ماده ( )138قانون محاسبات
عمومي تصريح شده و در قوانين بودجه ساليانه ديده ميشود .سابقه ايده خاص بودن سازمان صدا و
سيما و مستلزم تصريح نام بودن آن به قانون تشكيل راديو و تلويزيون ملي ايران در دهه  50باز
ميگردد؛ ضمن اينكه مديران سازمان صدا و سيما خود مدافع اين ديدگاه هستند .ولي ايده مؤسسه
دولتي بودن يك ايده بديع است كه ميل چنداني به آن وجود ندارد.
از اين حيث برخي با اين ايده مخالفند ،چراكه معتقدند واژه «دولتي» در عبارت «مؤسسه دولتي»
باعث ميشود ،صدا و سيما جزئي از مجموعه دولت يعني قوه مجريه محسوب شده و «استقالل» خود
را در تصميمگيريهاي مهم از دست بدهد .در اين صورت پويايي ،اثرگذاري و ابتكار عمل سازمان
تحتالشعاع اراده قوه مجريه قرار ميگيرد .اين در حالي است كه كارشناسان صدا و سيما ،اين سازمان
را يك نهاد حاكميتي زير نظر رهبري و برخي ديگر آن را نه تنها مجموعهاي از شبكههاي راديويي و
تلويزيوني ،بلكه قرارگاه فرهنگي براي حفظ نظام ميدانند .به همين جهت وابستگي سازمان به قوه
مجريه و اينكه آن را مشمول قواعد عمومي مؤسسات دولتي بدانيم پيامدهاي جبرانناپذيري براي
 .1ماده ( -)3مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بهموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره
ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد.
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كشور به دنبال خواهد داشت .البته به اعتقاد اين كارشناسان در ماده ( )117قانون مديريت خدمات
كشوري دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول قانون مديريت خدمات كشوري استثنا
شدهاند و با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان ،سازمان صدا و سيما زير نظر مقام معظم رهبري
شناخته شده و از شمول قانون مستثنا خواهد بود .در ادامه ارزيابي اين گزينه سياستي ،مواردي مطرح
است كه بدان اشاره ميشود:
ـ اينكه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در حكم مؤسسه دولتي است به اين معنا
نميباشد كه سازمان استقالل خود را از دست داده و زيرمجموعه قوه مجريه محسوب شود؛ بلكه به اين
معناست كه در تقسيمبنديهايي كه مواد ( )4-1قانون مديريت خدمات كشوري از شكل حقوقي
دستگاههاي اجرايي ارائه نموده ،سازمان صدا و سيما نه وزارتخانه ،نه شركت دولتي و نه نهاد عمومي
غيردولتي است ،بلكه در حكم مؤسسه دولتي به حساب ميآيد .همان طور كه سازمان بازرسي كل
كشور و ديوان محاسبات كشور و ديوان عدالت اداري از جمله سازمانهاي مندرج در قانون اساسي
هستند ،در حالي كه هريك مستقل از قوه مجريه عمل ميكنند ،لكن به موجب قسمت دوم ماده ()2
قانون مديريت خدمات كشوري در حكم مؤسسه دولتي شناخته ميشوند.
ـ نه مطابق رويه تقنيني مجلس شوراي اسالمي و نه بر اساس استدالل نظري ،سازمان صدا و
سيما واحد سازماني زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري به تفسيري كه تصور ميشود ،نيست و نظريه
تفسيري شوراي محترم نگهبان در همان چارچوبي كه بيان نموده ،يعني نهاد رهبري ،سياستگذار عالي
سازمان صدا و سيما ميباشد ،قابل پذيرش است .همان طور كه در سنت حقوق عمومي جمهوري
اسالمي ايران نيز تاكنون چنين بوده و مقام معظم رهبري نه تنها در مورد سازمان صدا و سيما ،بلكه
در مورد ساير رسانهها ،سياستگذار عالي رسانهها هستند .به همين استدالل سازمان صدا و سيما
مشمول ماده ( )117قانون مديريت خدمات كشوري نخواهد بود.
ـ همچنين به موجب ماده ( )127قانون مديريت خدمات كشوري كه آخرين اراده قانونگذار براي
اداره دستگاههاي اجرايي كشور محسوب ميشود ،كليه قوانين و مقررات عام و خاص بجز قانون
بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ،مصوب  1386/6/5مجلس شوراي اسالمي مغاير با اين قانون
از تاريخ الزماالجرا شدن ،لغو گرديده است .با اين حساب ادامه فعاليت سازمان صدا و سيما در هر
شكل ديگر غيرقانوني است.
ـ نگرانيهايي كه سازمان صدا و سيما از بابت از دست دادن «استقالل» و وابسته شدن به دولت
تصور ميكند نيز با ايجاد تضامين الزم براي تخصيص صد درصدي بودجه سازمان در قانون اداره آن تا
حد زيادي قابل حل است .ضمن اينكه در هر قانون عامي كه اجراي آن در سازمان موجب توقف،
محدوديت و يا تعطيلي فعاليتهاي صدا و سيما شود با پيشبيني امكان استثنا شدن سازمان صدا و
سيما از آن قانون عام ،نگراني مديران سازمان نيز مرتفع خواهد شد.
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 در صورت پيادهسازي مفهوم مؤسسه دولتي درباره سازمان صدا و سيما ،بهتر است بنابر نظربرخي كارشناسان ،سازمان كل هزينههاي خود را از درآمد عمومي كشور (اعتبارات مصوب طبق ماده ()7
قانون محاسبات عمومي) 1در قالب برنامه و فصول هزينه دريافت و نيز درآمدهاي قانوني خود را هم جزء
درآمدهاي اختصاصي وصول و سپس طبق موافقتنامههاي مبادله به مصرف برساند .سازمان صدا و سيما
كه اكنون فقط از فصل پنجم با عنوان (كمك) يارانه اعتبارات جاري خود را دريافت ميكند ،بدين شكل
ميتواند اعتبارات جاري را از طريق فصول هفتگانه دريافت نمايد .در اين زمينه گزينه مؤسسه دولتي
ميتواند ضمن ايجاد شفافيت در درآمدهاي سازمان صدا و سيما ،مالحظات سياستي پيرامون حفظ
استقالل آن را نيز تأمين نمايد .بدين منظور پيشنهادات الزامآوري در فصل مربوط به منابع مالي طرح
خطمشي ،اداره و نظارت بر صدا و سيما توصيه ميگردد كه به شرح ذيل است:
«كليه درآمدهاي سازمان صدا و سيما به حساب درآمدي نزد خزانه دارايي كل كشور واريز ميشود و معادل صد
درصد ( )% 100وجوه واريزي در قالب بودجه سنواتي طي رديف اختصاصي پيشبيني ميشود.
تبصره « - »1كليه اعتبارات مصوب سازمان در قوانين بودجه سنواتي به صورت صد درصد ( )% 100تخصيص
مييابد.
تبصره « - »2واريز هرگونه وجه به حسابي غير از حساب خزانه از سوي سازمان صدا و سيما و هرگونه تخلف
در تخصيص صد درصدي اعتبارات مذكور به سازمان صدا و سيما در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال
دولتي است».

جمعبندي و پيشنهاد
بررسيهاي انجام شده در اين گزارش نشان ميدهد ،در حال حاضر شخصيت حقوقي سازمان صدا و سيما
يك شخصيت چهار وجهي است كه از چهار منبع هويتبخش ،صورت حقوقي آن شكل يافته است:
 .1اينكه به موجب ماده ( )2قانون مديريت خدمات كشوري بايد سازمان در حكم مؤسسهاي
دولتي قلمداد شود.
 .2يا بر موجوديت حقوقي خاص آن تأكيد گردد به طوري كه شمول قوانين عام كشور بر آن
مستلزم تصريح نام آن باشد.
 .3يا به موجب ماده ( )138قانون محاسبات عمومي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران ـ با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  1359/10/8مجلس شوراي
اسالمي ـ در حكم شركت دولتي محسوب شود.

 .1ماده ( )7اعتبار عبارت از مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت
به تصویب مجلس شوراي اسالمی میرسد.
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 .4در آخر اينكه به موجب نظر تفسيري شوراي نگهبان سازمان صدا و سيما دستگاهي زير نظر
مستقيم مقام معظم رهبري باشد.
در يك نگاه كلي بايد گفت تعيين شخصيت حقوقي يك سازمان ،منوط به فهم درست از كاركردهاي
آن ميباشد ،حتي ابهام در شخصيت حقوقي هر سازمان نيز ممكن است ـ در يك تحليل علّي ـ به كژفهمي
موارد مذكور بازگردد .از اين منظر در بسياري از كشورها رسانهها در دو دسته تقسيمبندي ميشوند:
رسانههاي عمومي و رسانههاي خصوصي؛ در اين تقسيمبندي محتواي مورد نظر حاكميت از جمله
برنامههاي آموزشي و ملي توسط رسانههاي عمومي ارائه ميشوند و ساير برنامهها از طريق رسانههاي
خصوصي توليد و پخش ميگردند .در اين ساختار تأمين مالي و حسابرسي رسانههاي عمومي توسط
حاكميت و تحت قواعد سازمانهاي حاكميتي انجام ميشود و ساير رسانهها ذيل قواعد عمومي شركتهاي
تجاري فعاليت ميكنند .با توجه به اينكه بنابر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،هر دو اين وظايف در
سازمان صدا و سيما تجميع گرديده ،از اين جهت به سازمان ماهيتي دوگانه تحميل شده است؛ به صورتي
كه قواعد مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي هيچ يك به تنهايي براي اداره اين سازمان كفايت نميكند.
اما با توجه به ايرادات فراواني كه در متن گزارش به شركت دولتي بودن اين سازمان وارد شد ،پيشنهاد
مشخص اين است كه ماهيت حقوقي سازمان صرفاً به صورت يك مؤسسه دولتي به رسميت شناخته شده و
حسب مورد الزامات مربوط به فعاليتهاي شركتي آن در قالب موارد خاص و در همين قانون لحاظ شود .به
اين ترتيب ماده قانوني زير پيشنهاد ميشود:
ماده ( -)1در اجراي اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي ،سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
مؤسسه دولتي است.
تبصره ـ عدم شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به صدا و سيما مستلزم تصريح خاص قانونگذار در هر
مورد است.
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