
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بيست ودوم، شماره هشتادوسه، پاييز 1394

ارزيابي قانون ممنوعّيت شبكه هاي ماهواره اي؛
انتظارات و واقعّيت ها

حسين صدري نيا*

تاريخ دريافت 1393/3/12        تاريخ پذيرش 1393/9/18

درحال حاضر بر فراز محدودة جغرافيايي ايران حدود 100 ماهواره فعاليّت و برنامه هاي قريب به سه هزار شبكه 
افغانستان،  ايران،  مردم  عمدتاً  و  فارسي زبانند  شبكه   30 دستكم  آنها  ميان  از  كه  مي كنند  پخش  را  تلويزيوني 
تاجيكستان و ديگر فارسي زبانان ساكن در اقصي نقاط جهان را مخاطب برنامه هاي خود قرار داده اند. در داخل 
كشور نيز عالوه بر شبكه هاي اختصاصي مراكز استان ها، بيش از 20 شبكه تلويزيوني از تهران برنامه پخش مي كنند 
كه به رغم فعاليت آنها، ميزان تمايل به اخبار و ديگر برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي طي ساليان اخير نه تنها كم 
نشده، بلكه به طور مداوم افزايش يافته و اين درحالي است كه بيش از دو دهه از زمان تصويب قانون ممنوعيّت 
به كارگيرى تجهيزات دريافت از ماهواره در سال 1373 گذشته و به رغم بروز مسائل و مشكالتي در روند اجراي 
مفاد اين قانون، مع الوصف تاكنون اقدام مؤثري براي بازنگري يا تجديدنظر در آن به عمل نيامده است. در اين 
مقاله ضمن بررسي علل گرايش روزافزون شهروندان و باالخص قشر جوان به شبكه هاي ماهواره اي، با استناد به 
نتايج يك پژوهش دانشگاهي با عنوان «عوامل مؤثر جذب كنندة نوجوانان و جوانان تهراني به اخبار تلويزيون 

راهكارهايي براي برون رفت از وضعيّت كنوني پيشنهاد شده اند. فارسي بي.بي.سي»
كليدواژه ها: ممنوعّيت قانوني؛ خبر؛ شبكه هاي ماهواره اي؛ صداوسيما؛ انحصار و فناوري؛ جوانان

Email: sadrinia1@yahoo.com * كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي؛  
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مقدمه
ايجاد شده اند  ارتباطي جديدي  فناوري ها، شبكه هاي  پيشرفت  به تبع  اخير،  دهة  ظرف چند 
اينترنتي  اجتماعي  شبكه هاي  نيز  و  ماهواره اي  تلويزيوني  شبكه هاي  آنها  مؤثرترين  از  كه 
هستندكه امكان ارتباط فرا زماني و فرامكاني انسان ها را به صورت فردي و جمعي با يكديگر 
فراهم كرده و با درنورديدن مرزهاي جغرافيايي، ملت ها و دولت ها را در مقابل يك تحول 

گريزناپذير ارتباطي قرار داده اند.
به لحاظ تاريخي، اولين ماهواره ساخت بشر، در سال 1957و در بحبوحة جنگ سرد توسط 
شوروي سابق به فضا پرتاب شد و يك سال بعد از آن آمريكا نيز ماهواره اي را در مدار زمين قرار داد.

رقابت تنگاتنگ ميان اين دو رقيب و برخي جوامع پيشرفته و صنعتي ديگر به ويژه در 
عرصه هاي فنّي و نظامي، به تدريج به توسعة فناوري هاي مرتبط با ماهواره انجاميد تا اينكه در 

دهه 1980، انتقال امواج تلويزيوني از طريق ماهواره ها به سطح زمين عماًل امكان پذير شد. 
در ايران نيز بحث شبكه هاي ماهواره اي عمدتاً از سال1370 به بعد مطرح شد و متعاقباً 
برخي از افراد حقيقي و حقوقي به ويژه در شهرهاي بزرگ توانستند از طريق سيستم DTH و 
گيرنده هاي اختصاصي خود به صورت مستقيم امواج ماهواره اي را دريافت و در قالب تصوير 
تماشا كنند. در آن زمان، براي دريافت امواج شبكه هاي ماهواره اي بايد ديش هاي بزرگي 

نصب مي شد كه البته تهيه و استفاده از آنها به سادگي و براي همگان ممكن نبود.
به موازات گذشت زمان و پيشرفت فناوري ها، اين روند ادامه يافت تا جايي كه اكنون در 
159 مدار تعريف شده در حريم كره زمين، بيش از 200 ماهواره تلويزيوني مستقر شده اند كه 
نيمي از آنها )حدود 100 ماهواره( فضاي ايران را كاماًل تحت پوشش و سيطرة خود قرار داده و 
امكان دريافت حدود سه هزار شبكه ماهواره اي و به ويژه بيش از 30 شبكه فارسي زبان را در اقصي 
نقاط كشور براي عالقه مندان فراهم ساخته اند. پرواضح است كه همة اين شبكه ها مشابه نيستند 
و به لحاظ اهداف مورد نظر مؤسسان، حرفه اي بودن مجريان و دست اندركاران، تنّوع و محتواي 

برنامه ها، مخاطبان هدف و نوع نگرش به مسائل ايران و جهان تفاوت فاحشي با هم دارند.
به عنوان مثال برخي از اينها نظير »صداي آمريكا«1و تلويزيون فارسي »بي.بي.سي«2 كه 

1. Voice of America )VOA( 
2. British Broadcasting Corporation (Chanel) Persian TV
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به ترتيب براساس مصوبة كنگرة آمريكا و مجلس اعيان انگليس ايجاد شده اند، عماًل توسط 
مسئوالن سياسي اين كشورها سياستگذاري و مديريّت مي شوند درحالي كه بيشتر شبكه هاي 

فارسي زبان را اشخاص حقيقي اداره مي كنند.
نيز بررسي مسائل  از ميان اين شبكه ها، برخي كه باالخص در زمينه هاي خبررساني و 
سياسي ـ  اجتماعي فعاليّت دارند به مرور راه خود را به بسياري از خانه هاي شهري، روستايي 
و حتّي عشايري بازكرده و به واقعيّت هايي انكارناپذير در جامعه امروز ايران تبديل شده اند. 

تلويزيوني  شبكه هاي  بشر،  دستاوردهاي  از  بسياري  نظير  كه  مي رسد  نظر  به  چنين 
ماهواره اي نيز تيغ دولبه اي هستند كه هم زمان با خلق فرصت هايي براي فرد و جامعه، تهديد ها 
و خطرات دنيوي و اخروي متعددي نيز متوجه هر دو مي سازند و به همين دليل از بدو ظهور 
تا  باال گرفت  آنها  با  تعامل  نحوه  مورد  در  واكنش ها  و  ايران، حساسيت ها  در  اين شبكه ها 
اينكه سرانجام در 23 بهمن 1373 »قانون ممنوعيّت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره« 

توسط نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد.1
از آن زمان سپري شده است و شواهد و واقعيت هاي موجود  از دو دهه  بيش  اكنون 
به ويژه در زمينه افزايش روزافزون آمار مخاطبان شبكه هاي ماهواره اي حكايت از آن دارند 
كه طي اين مّدت اقدامات سلبي و ايجابي پيش بيني شده در اين قانون چنانكه انتظار مي رفت، 
ثمربخش نبوده اند و به همين سبب بعضي دست اندركاران امور اجرايي و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي از چندي پيش درصدد اصالح اين قانون برآمده اند اگرچه هيچ يك از لوايح 

و طرح هاي مورد نظر آنها تاكنون به نتيجه مطلوب منتهي نشده اند.
برنامه   )104( مادة  »ط«  بند  قالب  در  مجريه،  قوة  در  مربوطه  مسئوالن  مثال  به عنوان 
پنجساله چهارم ايجاد شبكه هاي كابلي و از طريق بند »ب« ماده )10( قانون برنامه پنجساله 
برنامه ها  اين  از  پنجم تقويت شبكه هاي ماهواره اي همسو را پيش بيني كردند كه هيچكدام 

عملياتي نشدند.
به همين ترتيب عمده ترين اقدام نمايندگان مجلس ششم براي تجديدنظر در اين قانون 
در مصوبه اي تحت عنوان »طرح اصالح ممنوعيّت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره« 

1. متن و آيين نامة اجرايي اين قانون در قسمت پيوست مقاله آورده شده است.
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در جلسه مورخه 1381/7/28 تبلور يافت امّا به رغم همه جرح و تعديل هايي كه در هنگام 
بررسي و تصويب آن در اين طرح اعمال شده و آن را از صورت اوليه اش خارج كرده بود، 
مع الوصف شوراي نگهبان اين مصوبه را نيز رّد كرد و لذا هرگز به مرحله اجرا نرسيد. متعاقباً 
با عنوان »طرح استفاده مديريت شده از ماهواره هاي پخش مستقيم«  در سال 1385 طرحي 
توسط تعدادي از نمايندگان تهيه و در مورخة 1385/3/24 در مجلس اعالم وصول شد كه 
مراكز خصوصي  تشكيل  پيش بيني  به دليل  نيز  اين طرح  كه  بود  تبصره   4 و  ماده   10 شامل 
دريافت از ماهواره كه منجر به شكستن انحصار صداوسيما مي شد، هيچگاه در دستور كار 

مجلس شوراي اسالمي قرار نگرفت.
ممنوعيّت  قانون  تصويب  زمان  از  دهه  دو  بر  افزون  گذشت  از  پس  اكنون  هرحال  به 
ماهواره، عالوه بر مردم، صاحبنظران و نخبگان دانشگاهي،  از  به كارگيري تجهيزات دريافت 
مقامات عاليرتبه دولتي همچون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه 
جمع آوري ماهواره ها بي تأثير بوده و استفاده مردم از اين شبكه ها روزبه روز بيشتر شده است 

)عصر ايران، 94/2/20(.1 

1. تماي�ل روزاف�زون مخاطب�ان ايران�ي به ش�بكه هاي ماه�واره اي به رغم 
استمرار ممنوعّيت قانوني

در  ويدئو  با  انفعالي  مقابله  به  بي شباهت  ايران  در  ماهواره اي  شبكه هاي  ممنوعيّت كنوني 
سال هاي اوليه پس از پيروزي انقالب نيست زيرا در آن سال ها، استفاده از ويدئو بدون اينكه 
قانون مشخصي داّل بر ممنوعيّت آن وجود داشته باشد، جرم بزرگي به شمار مي رفت و در 
فروشگاه هاي  ويترين  اكنون  استفاده مي كردند.  ويدئو  از  مردم  از  زيادي  تعداد  همان حال 
لوازم صوتي و تصويري مملو از انواع دستگاه هاي ويدئو شده است و به دليل اينكه خريد و 
فروش و جابجايي آن جرم محسوب نمي شود، هيچ گونه حرص و ولعي هم براي خريد و 
استفاده از آنها وجود ندارد. تجهيزات گيرنده شبكه هاي ماهواره اي نيز طي دو دهة گذشته 

1. برخي از مستندات اين مقاله همچون اين مورد در جريان ارزيابي به درخواست داوران محترم به روز شده و لذا تاريخ 
www.asriran.com  .آنها بعد از ثبت و پذيرش مقاله است
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بر علّت  مزيد  اين مورد  قانوني در  اين تفاوت كه ممنوعيّت  با  پيدا كرده اند  چنين وضعي 
شده است. 

اگرچه به علت پابرجا بودن »قانون ممنوعيّت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره 
و  ماهواره اي  بينندگان شبكه هاي  آمار  از  دقيقي  و  مصوب 1373/11/23«، گزارش رسمي 
همچنين تعداد گيرنده هاي ماهواره اي موجود در كشور وجود ندارد، با اين وصف اظهارات 
مقامات مسئول و گزارش هاي رسمي و غيررسمي منتشر شده در سطح سايت ها و رسانه هاي 
مكتوب همگي حكايت از آن دارند كه در حال حاضر بين40 درصد )ضرغامي، خبرگزاري 
مهر، 1393/3/9( تا حداكثر 70 درصد از جمعيّت كشور مخاطب شبكه هاي ماهواره اي هستند 
)پيام نو، 1392/12/19(.1 به گفتة برخي صاحبنظران، تعداد بينندگان شبكه هاي ماهواره اي از 
تسنيم، 1393/6/2(  از  نقل  به  ايران  است )عصر  بيشتر شده  تماشاگران شبكه هاي سيما هم 
بدان سبب كه »مردم آنچه را دوست دارند و مورد عالقه و سليقه آنهاست در صداوسيما 
نمي بينند«.2 نكتة قابل توجه اين است كه تعداد مخاطبان شبكه هاي ماهواره اي در حالي به طور 
مداوم افزايش مي يابدكه مطابق تبصره ذيل مادة )10( قانون ممنوعيّت به كارگيري تجهيزات 
از طرق مختلف توسط مطبوعات،  تبليغاتي  نشر آگهي  هرگونه  اساساً  ماهواره،  از  دريافت 
صداوسيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه هاي ماهواره اي باشد، به كلّي 
ممنوع است و جالب تر اينكه خود سيما نيز كه بعضاً با ضبط و پخش گوشه هايي از برنامه هاي 
شبكه هاي ماهواره اي درصدد برجسته كردن نقاط ضعف آنها برآمده، اين تبصره را نقض و 

ناخودآگاه با هدف ضد تبليغي، عماًل به نفع آنها تبليغ كرده است.
تعداد مخاطبان  افزايش  اوالً  به اين ترتيب كه  نكته مهم ضرورت دارد  اينجا ذكر دو  در 
اين  مخاطبان  تعداد  آمارها،  مطابق  و  ندارد  ايران  به  اختصاص  صرفاً  ماهواره اي  شبكه هاي 
شبكه ها در يك دهة اخير در اغلب نقاط جهان چند برابر شده است، ثانياً صداوسيما نيز طي 
سال هاي اخير اقدامات مثبت متعددي براي جلب نظر عموم مخاطبان و به ويژه جوانان انجام 

داده است كه برخي از آنها مؤثر بوده اند و نبايد از نظر دور داشته شوند.
در واقع، استفاده از شبكه هاي ماهواره اي درميان اقشاري از مردم و باالخص قشر تحصيل كرده، 

1. http://payamno.com/detail=52781

2. اين جمله نقل قولي از داود ميرباقري، كارگردان سريال امام علي )ع( است )سايت خبري عصر ايران، 1394/4/31(.
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امري عادي و اجتناب ناپذير شده و به تبع پيشرفت فناوري و كوچك شدن ابعاد تجهيزات از يك 
سو و فراگيرشدن استفاده از اين شبكه ها ازسوي ديگر، مبارزه با اين پديده را رفته رفته دشوار 
اين نكته را  تبديل شده است.  ناموفق و پرهزينه  به رويكردي كاماًل  از آن  استفاده  و ممنوعيّت 
افراد آگاه خيرخواه مدت هاست كه متذكر شده اند، چنانكه سيدجالل يحيي زاده، عضو كميسيون 
فرهنگي مجلس هفتم و هشتم چندي قبل طي جمله اي موجز و خالصه تصريح كرده بود كه »نفي 

ماهواره نه ممكن است و نه ضرورت دارد« )خبرگزاري مهر، 1385/5/24(.
ميزان  و  كيفيّت  محتوا،  برون مرزي،  فارسي زبان  ماهواره اي  شبكه هاي  همة  وانگهي، 
اثرگذاري يكساني ندارند و به قول عماد افروغ، نماينده پيشين مردم تهران و رئيس كميسيون 
نيستند و از ]شبكه هاي[  فرهنگي مجلس هفتم »همة برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي مبتذل 
ماهواره اي برنامه هاي خوب هم پخش مي شوند كه ]بعضاً[ شايد از توليدات صداوسيما هم 

فاخرتر باشند« )همان(.
در اين مقاله، ضمن مروري كوتاه بر مبناي انحصار صداوسيما در ايران، سياست هاي 
سلبي و ايجابي اعمال شده براي مقابله با شبكه هاي ماهواره اي طي دو دهه گذشته بررسي 
و سپس با استناد به نتايج يك پژوهش دانشگاهي، علل اقبال مردم به شبكه هاي ماهواره اي 
فارسي زبان مورد توجه قرار گرفته و در پايان راهكارهايي براي خروج از اين بالتكليفي ارائه 

شده است.

2. مبناي انحصار رسانه اي در ايران
به رغم اينكه اصل )44( قانون اساسيـ  كه راديو و تلويزيون را نظير صنايع بزرگ به صورت مالكيّت 
عمومي و در اختيار دولت مي داند ـ و نيز اصل )175( اين قانون كه به نحوة ادارة صداوسيما اشاره 
دارد، هر دو در مورد امكان تأسيس شبكه هاي راديويي و تلويزيوني خصوصي و غيردولتي ساكتند، 
با اين وصف استفسارية سال 1379 شوراي نگهبان در مورد تفسير اصل)44( پيرامون ممنوعيّت 
ايجاد شبكه هاي راديويي و تلويزيوني اختصاصي صراحت دارد و لذا با استناد به اين استفساريه 
به هيچ عنوان به اشخاص حقيقي يا حقوقي در قالب سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي اجازه 
تأسيس شبكه هاي راديويي و تلويزيوني داده نمي شود و در نتيجه سازمان صداوسيما كماكان تنها 

بازيگر انحصاري و بي رقيب اين ميدان است.
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اين در حالي است كه به استناد تجربه هاي تاريخي و علمي موجود در جهان ايجاد انحصار 
مختلف  عرصه هاي  در  حقوقي  يا  حقيقي  شخصيّت هاي  براي  رانتي  و  ويژه  موقعيّت هاي  و 
دنبال  به  هنگفتي  خسارات  و  منفي  پيامدهاي  موارد  اغلب  و...  اجتماعي  فرهنگي،  اقتصادي، 
به قول رئيس  و  را درآورده  ايران صداي همه  انحصار صنايع خودروسازي در  دارد، چنانكه 
مجلس شوراي اسالمي، ريشه همه مشكالت صنايع خودروسازي كشور در اين است كه در اين 
برنامه تلويزيوني سفر بخير، 1392/12/28(.  عرصه رقابتي وجود ندارد )دكتر علي الريجاني، 
انحصار  كه  تفاوت  اين  با  است  صورت  همين  به  كمابيش  وضع  نيز  فرهنگي  عرصه هاي  در 
در عرصه هاي فرهنگي از نوع »نرم« و »ناپيدا« و خسارت آن »بسيار سنگين« و برخالف امور 
شدن  بي اعتنا  در  وضوح  به  خسارت  اين  از  بخشي  چنانكه  است،  جبران«  »غيرقابل  اقتصادي 

بسياري از مردم به قانون ممنوعيّت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مشاهده مي شود.

3. ارزيابي سياست هاي سلبي و ايجابي اعمال شده براي مقابله با شبكه هاي 
ماهواره اي در ايران

از بدو تصويب قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، سياست هاي سلبي 
و ايجابي متعددي براي كاستن از تعداد مخاطبان شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي به مورد اجرا 
درآمده اند كه موفقيّت اين گونه سياست ها با توجه به سير صعودي آمار بينندگان اين شبكه ها، 

مورد ترديد است.

1-3. سياست هاي سلبي
مجموع سياست هاي قانونمند سلبي و انفعالي پيش بيني شده براي مقابله با شبكه هاي ماهواره اي 

در سطح كشور را  مي توان در چهار عرصه به شرحي كه در پي مي آيد، تفكيك كرد:

1-1-3. جلوگيري از ورود تجهيزات گيرندة ماهواره به كشور
به موجب مادة )1( قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، ورود، توزيع و 
استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع است. براساس ماده )3( اين قانون وزارت كشور 
موظف شده است كه با همكاري وزارت اطالعات با وسايل ممكن نسبت به جلوگيري از ورود 
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و توزيع تجهيزاتي كه صرفاً براي دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي گيرند، اقدام و ضمن 
توقيف وسايل فوق، عاملين آن را با وسايل توقيفي به مراجع صالحه معرفي نمايد.

همچنين به موجب ماده )8( اين قانون واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان 
تا 100  پرداخت  به  اموال مكشوفه،  ماهواره عالوه بر ضبط و مصادره  از  تجهيزات دريافت 

ميليون ريال جريمه محكوم مي گردند.
بدين ترتيب در حالي كه گسترش قاچاق كاالهاي وارداتي هر سال خزانه كشور را از 
دريافت ارقام قابل توجهي حقوق گمركي محروم مي كند، اين قانون وظيفة مضاعف ديگري 
بر دوش مسئوالن مربوطه قرار داده است كه در مرزهاي گسترده و پهناور آبي ـ خاكي اين 
كشور، وظايف مشخصي را برعهده دارند. نتيجه اينكه طي دو دهة اخير اگرچه به ندرت و 
امّا  از ماهواره منتشر شده،  هرازگاهي اخباري در مورد كشف مقاديري تجهيزات دريافت 
نشده است  ارائه  ميزان جرائم دريافتي  و  اين بخش  ميزان كشفيات  از  دقيقي  هيچگاه آمار 
بدون هيچ  و  به خودي خود  نيز  ماهواره اي نصب شده در كل كشور  فراواني ديش هاي  و 

توضيحي، از ميزان عملياتي شدن اولين ماده از قانون يادشده حكايت مي كند.

2-1-3. جمع آوري تجهيزات ماهواره اي از پشت بام ها و جلوي پنجره ها
دومين اقدام سلبي كه برمبناي مادة )2( قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از 
بود  فيزيكي آنها  به مورد اجرا درآمد، جمع آوري تجهيزات ماهواره اي و حذف  ماهواره 
از نيروي  با استفاده  از قانون رسماً وزارت كشور را موظف كرده است كه  زيرا اين ماده 
به جمع آوري تجهيزات دريافت  نسبت  اسرع وقت  بسيج در  مقاومت  نيروي  يا  و  انتظامي 
از ماهواره اقدام كند. از آنجا كه در اين قانون به نحوة جمع آوري اين تجهيزات و اينكه 
قاعدتاً بايد با رعايت حقوق و حريم خصوصي مردم باشد، اشاره اي نشده، اجراي اين ماده از 
قانون در مرحله عمل  مسائل و مشكالت زيادي را پديد آورده و منجر به نارضايتي شديد 

افكارعمومي شده است.
اين ماده دو بند يا تبصره نيز دارد كه بسيار مهمند. براساس بند »الف« اين ماده، حمل، 
نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع بوده و مرتكبين به مجازات 
نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم مي گردند. همچنين در بند »ب« پيش بيني شده است 
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كه وجوه دريافتي بابت مجازات هاي ناشي از مواد )8 و 9( اين قانون به خزانه واريز مي شود تا 
صد درصد آن جهت تأمين هزينه هاي اجراي اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار 
وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيما قرار گيرد تا درحدود 

اعتبارات مصوب بودجه ساالنه كل كشور به مصرف برسد.

3-1-3. پيش بيني مجازات نقدي براي استفاده كنندگان از تجهيزات ماهواره اي
مطابق مادة )9( قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، استفاده كنندگان 
از تجهيزات دريافت از ماهواره عالوه بر ضبط و مصادرة اموال مكشوفه به مجازات نقدي از 
يك تا سه ميليون ريال محكوم مي شوند كه اين ماده نيز واكنش منفي زيادي را به دنبال داشته 

و به همين دليل كمتر ديده شده است كه اين بخش از قانون قابليّت اجرا پيدا كند.

4-1-3. ارسال پارازيت براي مختل كردن شبكه هاي ماهواره اي
انجام  ماهواره اي  شبكه هاي  دريافت  از  جلوگيري  براي  كه  مقطعي  سلبي  اقدامات  ديگر  از 
مي شود، ارسال پارازيت براي ايجاد اختالل در روند پخش برنامه هاي بعضي از شبكه ها است 
قانون  ندارد چراكه چنين چيزي در  قانوني  مبناي  اساساً  اقدام  اين  موارد ديگر،  بر خالف  كه 

ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره نيز پيش بيني نشده است. 
عوارض  از  صرفنظر  ماهواره اي  شبكه هاي  پخش  روند  در  پارازيت  و  اختالل  ايجاد 
احتمالي آن برسالمت مردم و ديگر جانداران ـ كه اگر ثابت شود قابل چشم پوشي نخواهد 
شهروندان،  به  غيرضرور  هزينه هاي  تحميل  همچنين  و  افكارعمومي  ساختن  ناراضي  ـ  بود 
تاكنون حاصل ديگري دربرنداشته است زيرا شبكه هاي ماهواره اي شناخته شده و مورد اقبال، 
برنامه هاي خود را به طورهم زمان از چندين كانال پخش مي كنند و با ايجاد اختالل در يك 
كانال و شبكه، مخاطبان سراغ كانال ها و شبكه هاي ديگر مي روند ضمن اينكه هرگونه ايجاد 
نسان حريٌص علي ما ُمنع« انگيزة  محدوديت در اين زمينه، براساس ضرب المثل معروف »الاَ

مخاطبان را براي تماشاي شبكه هاي ماهواره اي تقويت مي كند. 
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه حتّي اگر همة شواهد علمي و پزشكي داللت كننده بر 
كفايت  عقالني  دليل  همين يك  ناديده گرفته شوند  ماهواره اي  پارازيت هاي  بودن  زيان آور 
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مي كند كه غربي ها و دشمنان اين ملّت كه در چارچوب تحريم هاي فلج كننده و ضد انساني 
خود حتّي از ارسال دارو و قطعات خودرو و هواپيماهاي مسافربري به ايران جلوگيري مي كردند 
هرگز كاالهايي نظير انواع سيگار، نوشابه هاي گازدار و تجهيزات ارسال پارازيت را در زمرة 
موارد تحريم خود قرار نداده اند زيرا هرچيزي كه براي مردم ايران ضرر قطعي داشته باشد نه 
تنها در زمرة ليست تحريم قرار نمي گيرد بلكه تسهيالتي نيز براي قاچاق آنها به داخل مرزها 
را  ماهواره اي  پارازيت هاي  اجازة پخش  غربي هرگز  براستي چرا كشورهاي  مي شود.  فراهم 

در محدودة ممالك خود نمي دهند، اما چنين تجهيزاتي را مي سازند و به ديگران مي فروشند؟

2-3. سياست هاي ايجابي
برخي از مفاد قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره را مي توان از نوع 
اقدامات فرهنگي، ضبط و  از جملة آنها مي توان پيش بيني برخي  ايجابي دانست كه  تدابير 
پخش برنامه هاي مفيد ماهواره اي و استثناكردن برخي سازمان ها و شخصيت هاي حقوقي را 

از شمول اين قانون نام برد.

1-2-3. اجراي برنامه هاي تبليغي و فرهنگي براي جذب مخاطبان
براساس مادة )4( قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، كليه دستگاه هاي 
فرهنگي كشور موظف شده اند كه اثرات مخرب برنامه هاي منحرف كننده ماهواره اي را درجامعه 
تبيين كنند كه  طي 20 سال اخير در همين زمينه تبليغات و اقدامات فرهنگي گوناگوني از طريق 
نيز  تا حدودي  نهادهاي رسمي صورت گرفته است كه بعضاً  مساجد، صداوسيما، مدارس و 
را جمع آوري  ماهواره اي  گيرنده هاي  اهالي محله اي در شيراز شخصاً  بوده اند، چنانكه  موفق 

كرده و براي تخريب در اختيار مسئوالن قرار داده اند )سايت فرهنگ، 1392/4/9(.1

2-2-3. تالش نافرجام براي اقدام حقوقي عليه پخش برنامه هاي ماهواره اي
يكي ديگر از اقدامات ايجابي كه در قالب مادة )10( قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات 

1. http://tnews.ir/news/21C515504106.html
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دريافت از ماهواره پيش بيني شده امّا به دليل نداشتن زمينة مقبوليّت بين المللي هرگز قابليّت 
اجرايي نيافت، استفاده از اهرم هاي حقوقي بين المللي براي جلوگيري از فعاليت شبكه هاي 

ماهواره اي فارسي زبان فرامرزي بود. 
پرواضح است كه اگر چنين كاري امكان پذير بود، چه بسا ديگران نيز براي جلوگيري از 

فعاليّت برخي از شبكه هاي ماهواره اي فرامرزي ايران انجام مي دادند.

3-2-3. افزايش تعداد شبكه هاي داخلي
از ميزان گرايش ساليق مختلف جامعه و  براي كاستن  ايجابي كه  از مهم ترين تدابير  يكي 
افزايش تعداد شبكه هاي  انديشيده شد،  به ويژه جوانان و خانواده ها به شبكه هاي ماهواره اي 
پنج  حدود  از  تلويزيوني  شبكه هاي  تعداد  اخير  چندسال  ظرف  كه  به گونه اي  بود  داخلي 
شبكه در تهران، به بيش از 20 شبكه رسيد و شبكه هايي نظير شما، سالمت، آي فيلم، پويا، 
ورزش، نسيم، افق و تعدادي شبكه ماهواره اي غيرفارسي همچون »پرس.تي.وي« و »العالم« 
به  مخاطبان  اصلي گرايش  علّت  اينكه  از  غافل  راه اندازي شدند  درچارچوب همين هدف 
در  تكثّر  و  تنوع  فقدان  بلكه  نيست،  شبكه ها  تعداد  بودن  كم  ماهواره اي،  شبكه هاي  سوي 
تبعيّت مي كنند و مثاًل در  از سياست واحدي  محتواي آنهاست زيرا همة شبكه هاي داخلي 
زمينة پخش خبر عملكرد مشابهي دارند، چنانكه حتّي در زمينة اخبار غيرسياسي نيز از اعالم 
همة ابعاد مربوط خبرها مي پرهيزند. به عنوان مثال در هفتة آخر تيرماه 1393، فدراسيون جهاني 
فوتبال )فيفا( پس از پايان يافتن مسابقات جام جهاني 2014 رده بندي جديد كشورها را اعالم 
كرد كه براساس اين رده بندي، تيم ملي فوتبال ايران به دليل دو شكست و يك تساوي در 
مسابقات جام جهاني، با 6 پله سقوط در مكان 45 جهان و دّوم آسيا قرار گرفت امّا در حالي 
كه متن خبر مزبور حتّي در سايت شبكه خبر كامل ارائه شده بود )شبكه خبر، 93/4/26(1 با 
اين وصف هنگام پخش اين خبر در چندين شبكه سيما، صرفاً به رتبه جديد ايران اشاره شد 

و سخني از 6 پله سقوط به ميان نيامد.

1. http://www.irinn.ir/news/60985/26tir
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4. چرا تحقيق انجام ش�ده، معطوف به ارزيابي بخش خبر تلويزيون فارسي 
»بي.بي.سي« شده است؟ 

در مورد اينكه چرا در ميان چندين شبكة خبري ماهواره اي، تحقيق مورد نظر معطوف به بخش 
خبر تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« شده است؟ ذكر چند نكته بدين شرح ضرورت دارد:

اوالً براي اينكه يك پژوهش كاماًل با رعايت موازين علمي انجام شود و نتايج آن نيز 
از اطمينان قابل قبولي برخوردار باشد، چاره اي جز محدود كردن ابعاد موضوع مورد بررسي 
وجود ندارد و به همين دليل از ميان شبكه هاي مختلف فارسي زبان كه برنامة خبري دارند، 
ارائه  تلويزيوني  اين شبكة  برنامه هاي مختلفي كه  از خالل  »بي.بي.سي« و  فارسي  تلويزيون 

مي دهد، صرفاً اخبار اين شبكه مورد مطالعه قرار گرفته است.
ثانياً، در ميان شبكه هاي ماهواره اي متعددي كه برنامه هايي به زبان فارسي پخش مي كنند، 
تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« با وجودي كه عمر نسبتاً كوتاهي دارد و رسماً از 25 دي ماه 
1387 )14 ژانويه 2009( راه اندازي شده است، به سبب وابستگي سازماني به بنگاه خبرپراكني 
بريتانيا1 ـ كه بخش راديويي آن در زمينة انتشار اخبار فارسي كهنه كار بوده و حدود 75 سال 
سابقه فعاليت دارد2 ـ از اهميّت زيادي برخوردار است. بنابراين اگر قرار برانجام يك پژوهش 
آن هم در زمينه مقايسه چگونگي خبررساني يك شبكه داخلي با يك شبكه ماهواره اي باشد، 

قاعدتاً تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« در اولويّت قرار مي گيرد.
ثالثاً، شبكة تلويزيوني فارسي »بي.بي.سي« به اعتراف محافل صاحبنظر داخلي و خارجي 
در عرصة اطالع رساني بسيارحرفه اي تر از ساير شبكه هاي مشابه عمل مي كند و چنانكه مدير 
قبلي شبكة جهاني جام جم به درستي متذّكر شده است: »از نظرسياسي شبكه اي خطرناك تر 
است«  فارسي  »بي.بي.سي«  هم  نمونه اش  و  مي كند  عمل  دقيق  برنامه ريزي  با  كه  است 
)خبرآنالين به نقل از همشهري جوان، 1390/2/26( و اساساً به همين دليل بوده كه تلويزيون 

1. British Broadcasting Corporation  

2. بخش فارسي راديو »بي.بي.سي« از هشتم دي ماه 1319 )29 دسامبر 1940( ابتدا به بهانة رقابت با بخش فارسي راديو 
برلين و مقابله با تبليغات حكومت نازي آلمان تأسيس شد، اما پس از جنگ جهاني دوم و شكست آلمان نيز كماكان به 
كار خود ادامه داد و حتّي راه اندازي تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« در 68 سال بعد نيز باعث توقف فعاليت هاي آن نشد.
http://fa.wikipedia.org
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تلويزيوني  كانال  از 150  بيش  ميان  در  فعاليّت خود،  اولين سال هاي  در  فارسي  بي.بي.سي 
و  راديو  اتحاديه  از  را  جوايزي  و  شده  انتخاب  خبري  كانال  بهترين  به عنوان  جهان  سراسر 
تلويزيون هاي بين المللي و ديگر مراجع ذي ربط دريافت كرده است. اگرچه نقش آفريني اين 
شبكه در جريان انعكاس رويدادهاي سال 1388 ايران و سياسي كاري مجامع بين المللي در 
اعطاي اين جوايز بي تأثير نبوده اند، با اين وصف همه اينها دليلي بر انكار قابليت هاي حرفه اي 

اين شبكه نمي شود.
»بي. فارسي  تلويزيوني  شبكه  فعاليّت  قبال  در  كشور  مسئول  مقامات  واكنش  رابعاً، 

بوده،  فارسي زبان  تلويزيوني  شبكه هاي  ديگر  از  تندتر  و  بيشتر  مراتب  به  تاكنون  بي.سي« 
است.  نشده  داده  ايران  در  فعاليّت  اجازة  شبكه  اين  خبرنگاران  به  هرگز  كه  به گونه اي 
اعطاي  عدم  زمينة  در  تهران  اقدام  با  انگليس  دولت  كه  است  اين  آموزنده  و  جالب  نكتة 
به مثل نمي كند و  به خبرنگاران شبكة تلويزيوني فارسي »بي.بي.سي« مقابله  اجازه فعاليّت 
به خبرنگاران صداوسيما و خبرگزاري جمهوري اسالمي )ايرنا( اجازه مي دهد كه در آن 

كشور آزادانه فعاليّت داشته باشند.
فارسي زبان،  شبكه هاي  ديگر  برخالف  »بي.بي.سي«  فارسي  تلويزيوني  شبكة  خامساً، 
ايران،  ابتدا تمامي فارسي زبانان  از همان  بلكه  ايران نكرده  به  فعاليّت خود را صرفاً محدود 
تالش هاي  و  تلّقي  خود  مخاطب  به عنوان  را  جهان  نقاط  ديگر  و  تاجيكستان  افغانستان، 
برنامه ريزي شده اي را معطوف به جلب نظر آنان كرده است، چنانكه »نيگل چاپمن«، رئيس 
بنگاه  اين  فارسي  تلويزيون  فعاليت هاي  بدو شروع  در  »بي.بي.سي«  خبرپراكني  بنگاه  وقت 
تصريح كرده بود كه اين شبكه قصد دارد ميليون ها بيننده در ايران، افغانستان و تاجيكستان را 

تا سال هاي آينده به مخاطب اصلي خود تبديل كند.1
فعاليت  از چند سال  »بي.بي.سي« پس  فارسي  تلويزيون  بودجه  است كه  به ذكر  الزم 
هم اكنون به 15 ميليون پوند )معادل 22 ميليون دالر( رسيده است كه اين مبلغ نظير مخارج 
ديگر بخش هاي سرويس جهاني »بي.بي.سي« ازسوي وزارت خارجه بريتانيا تأمين مي شود.2

1. forum.p30world.com/showthrad.php?=235441&page=79.
2. http://fa.wikipedia.org - The Gardian
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5. مقايسه عملكرد صداوسيما و تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« در چارچوب 
نظريات ارتباطي 

در زمينة چگونگي تأثيرگذاري رسانه ها بر مخاطبان تاكنون نظريّات ارتباطي متعددي مطرح 
شده اند كه بارزترين آنها نظريات »تزريقي1يا گلولة جادويي«، »استحكام يا تأثير محدود«2، 

»برجسته سازي«3، »مارپيچ سكوت«4 و »استفاده و رضامندي«5 هستند.
سير تطّور اين نظريات نيز شايسته توجه است به گونه اي كه ظرف يك قرن اخير، نظريه 
تأكيد  اطالعات  به  لزوم محدود كردن دسترسي مخاطب  بر  يا گلولة جادويي كه  تزريقي 
داشت، تحت شرايط برگشت ناپذيري به نظرية استفاده و رضامندي منتهي شده است كه بر 

آزادي و هوشمندي مخاطب تأكيد دارد.
ارتباطي  نظريات  مهم ترين  و  از آخرين  كه  و رضامندي  استفاده  نظرية  در چارچوب 
ارتباط،  آغازگر  رسانه،  انتخاب  حق  داشتن  با  مخاطب  مي رود،  شمار  به  جهان  در  مطرح 
پويا وجست وجوگر فرض مي شود و به همين دليل رقابت رسانه ها براي تأمين نياز مخاطبان 

ضرورت مي يابد )مهديزاده، 1383-1384(.
از شواهد و نتايج تحقيق به عمل آمده چنين برمي آيد كه فعاليّت صداوسيما باالخص 
صورت  برجسته سازي  و  استحكام  تزريقي،  نظرية  سه  چارچوب  در  اغلب  خبر  بخش  در 
مي گيرد در حالي كه تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« عمدتاً در قالب دو نظرية »برجسته سازي« 
نظريات  به برخي  نيز  نيم نگاهي  البته عنداالقتضاء  »استفاده و رضامندي« عمل مي كند و  و 
ديگر همچون نظريه »تعامل«6 دارد كه اين موضوع به وضوح در رويكرد تعاملي اين شبكه 

مشاهده مي شود.
توحيدي،  جهان بيني  منشور  به عنوان  كريم  قرآن  كه  دارد  ضرورت  نكته  اين  ذكر 
قرن ها قبل از نظريه پردازان غربي، حق انسان را در دسترسي به اطالعات و اخبار مختلف 

1. Hypoderamic Theory 
2. Limited Effect Theory 
3. Agenda- Setting Theory
4. Spiral Silence Theory 
5. Use and Gratification Theory 
6. Interaction Theory 
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و گزينش بهترين آنها به رسميّت شناخته و صرفاً چنين كساني را هدايت يافته و خردمند 
دانسته است.1

6. سؤاالت تحقيق
با گسترش روزافزون تمايل مردم به سوي شبكه هاي ماهواره اي، اين سؤال ساده به ذهن هر 
شهروند و به ويژه متخصصان علوم ارتباطات خطور مي كند كه چرا تعداد زيادي از مردم به 
به  به سراغ شبكه هاي ماهواره اي مي روند و آنها را  قانوني،  رغم محدوديت ها و ممنوعيت 

شبكه هاي داخلي ترجيح مي دهند؟ 
اين تحقيق و پژوهش عمدتاً درصدد پاسخ به اين سؤال و سؤاالت مرتبط با آن است 

به اين ترتيب كه:
تدريجي  افزايش  و  ملي  رسانة  مختلف  شبكه هاي  مداوم  خبررساني  وجود  با  چرا   .1
تعداد اين شبكه ها با استفاده از بودجة عمومي، بخش قابل توجهي از شهروندان و باالخص 
جوانان در اقصي نقاط كشور و ازجمله تهران با صرف هزينه قابل توجهي، تجهيزات دريافت 
شبكه هاي ماهواره اي خريداري و نصب مي كنند تا به برنامه هاي مختلف شبكه هاي فارسي زبان 

ماهواره اي و ازجمله اخبار تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« دسترسي داشته باشند؟
2. به رغم اينكه افكارعمومي با توجه به رفتارظالمانه و عملكرد استعماري انگليس در 
تاريخ معاصر ايران و جهان، نگرش منفي و سوءظّن به حّقي نسبت به اقدامات و فعاليت هاي 
»ديويدبلو«  همچون  انگليسي  منصف  دانشمندان  از  برخي  را  بدگماني  اين  و  دارد  لندن 
و  مردم  از  قابل توّجهي  )برومند، 1384: 75( چرا عده  دانسته اند  موّجه  و  بجا  واقع بينانه،  نيز 
شبكة  به  خارجي  و  داخلي  رويدادهاي  اخبار  از  اطالع  براي  جوانان  و  نوجوانان  باالخص 

تلويزيوني فارسي »بي.بي.سي« مراجعه مي كنند؟
3. تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« در انتخاب، تعيين اولويت ها و چينش خبرها به چه ترتيبي 
عمل مي كند كه مورد توجه مخاطبان قرار مي گيرد؟ به عنوان مثال از ميان ارزش هاي خبري مهم از 

1. سورة مباركة زمر، آيات17 و 18: پس بندگان مرا بشارت ده همان هايي را كه به هر سخني گوش مي دهند پس بهترين 
آن را پيروي مي كنند، آنان هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنان هستند صاحبان خرد، ترجمه از الميزان )عالمه طباطبايي(.
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قبيل: »شهرت، دربرگيري، تازگي و...«، تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« كدام ارزش ها را در اولويّت 
قرار مي دهد وكدام يك از اين ارزش ها براي مخاطبان جوان ايراني اهميت بيشتري دارند؟

4. آيا استفاده بهينه از تاكتيك هاي حرفه اي و تكنيك هاي فنّي در روند انعكاس اخبار، 
در گرايش مخاطبان جوان به سوي تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« تأثير دارد؟

رويدادهاي  باالخص  و  اخبار  انعكاس  زمينة  در  رسانه  يك  صداقت  و  بي طرفي   .5
سياسي، براي مخاطبان جوان تاچه اندازه مهم است؟

6. مخاطبان اين پژوهش )نوجوانان و جوانان تهراني( در شرايط مساوي از نظر دسترسي، 
براي آگاهي از اخبار و رويدادهاي ايران وجهان به شبكه هاي خبري داخلي مراجعه مي كنند 

يا به تلويزيون فارسي »بي.بي.سي«؟  

7. مفروضات تحقيق 
1. بي طرفي نسبي يك رسانه درزمينة پخش اخبار در افزايش ميزان اعتماد مخاطبان به آن 

رسانه تأثير دارد.
2. انعكاس جانبدارانه و جهت دار اخبار توسط يك رسانه در كاهش ميزان اعتماد مخاطبان 

به آن رسانه تأثير دارد.
3. ميزان صداقت يك رسانه اعم از داخلي يا خارجي در زمينة پخش اخبار در جذب شدن 

هرچه بيشتر نوجوانان و جوانان به آن رسانه تأثيردارد.
4. كتمان اخبار )خودسانسوري( و ناديده گرفتن واقعيت هاي خبري مورد توجه نوجوانان و 

جوانان توسط يك رسانه باعث رويگرداني آنها از آن رسانه مي شود. 
شدن  جذب  سبب  مردم  نظر  مورد  خبري  ارزش هاي  و  اولويت ها  به  رسانه  يك  توجه   .5

مخاطبان ]و در اين تحقيق نوجوانان و جوانان[ به آن رسانه مي شود.
6. تحريف و دستكاري اخبار توسط يك رسانه در رويگردان شدن مخاطبان از آن رسانه 

تأثير دارد.
7. نارضايتي نوجوانان و جوانان از يك رسانه باعث جذب شدن آنها به سوي رسانة رقيب مي شود.

8. آراستگي ظاهري مجريان، دكوربندي زيبا و استفاده از شيوه هاي ابتكاري در زمينة ارائة 
اخبار توسط يك شبكه در ميزان تمايل مخاطبان به آن شبكه تأثير دارد.
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8. روش تحقيق
فارسي  تلويزيون  اخبار  به  تهراني  نوجوانان و جوانان  بررسي عوامل مؤثرجذب كنندة  براي 
بي.بي.سي با توجه به اقتضاي اين موضوع )كثرت جمعيّت مورد نظر( از يكسو وضرورت 
قابل اطمينان بودن نتايج آن ازسوي ديگر، بهترين روش تحقيق ممكن »پيمايشي« يا گردآوري 
نمونه  تعداد جامعة  اين چنيني كه  موارد  زيرا در  بود،  پرسشنامه  تكميل  از طريق  اطالعات 
بررسي  امكان  و  مي رود  به شمار  ممكن  پژوهشي  مطمئن ترين روش  پرسشنامه  است،  زياد 
عوامل مؤثر بر يك پديدة خاص را نيز ـ كه دراينجا عوامل مؤثرجذب كننده جوانان به اخبار 
شبكة تلويزيوني »بي.بي.سي« است ـ فراهم مي كند، به عالوه چنين روشي عيني و قابل تجربه 

وآزمون بوده و نتايج آن از نظر علمي با ضريب اطمينان باالتري قابل قبول است.

9. جامعه آماري و روند نمونه گيري
جمعيّت آماري (N) مورد نظر اين تحقيق نوجوانان و جوانان ساكن تهران بودند كه تعداد آنها 
با مالحظة آمارهاي رسمي تعيين شد. يادآور مي شود كه هزاران دانشجو يا جوان شهرستاني 

مقيم پايتخت در اين جامعة آماري قرار نگرفته اند.
از آنجا كه نوجوانان و جوانان، در هرم سنّي جمعيّت ايران وزن تعيين كننده اي  ضمناً 
دارند و ميزان تأثيرپذيري، تأثيرگذاري و نقش آفريني آنها بسيار بيش ازكودكان يا كهنساالن 
است، لذا اين تحقيق عوامل جذب كنندة آنها به شبكة تلويزيوني فارسي »بي.بي.سي« را مورد 

توّجه قرار داده است.
براين اساس ابتدا با استفاده از فرمول اّول »كوكران« تعداد جمعيّت نمونه به اين شرح 

محاسبه شده است:
Z=1/96

Pa (1-pa)>0/5 (1-0/5)= (0/25) واريانس = s2

 z2 s2     (1/962) (0/25)          0/96
n  =  384 = ـــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــ

   d2             0/0025          0/0025

درمرحلة بعدي، جمعيّت آماري نوجوانان و جوانان تهراني به استناد آمارهاي رسمي 
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موجود محاسبه شده است. بدين ترتيب كه براساس سرشماري سراسري سال 1385، تعداد 
جمعيت ايران 70 ميليون و 495 هزار و 782 نفر اعالم شده كه از اين تعداد48 ميليون و 
259 هزار و 946 نفر ساكن شهرها و بقيه مقيم روستاها بوده اند )مركز آمار، 1386: 96(. 
در آن سال از مجموع جمعيّت شهري كشور چهار ميليون و277هزار و 679 نفر در سنين 
10 تا 14، پنج ميليون و 776 هزار و 97 نفر در فاصلة سنّي 15تا19سال، 6 ميليون و 259 
هزار و 429 نفر در سنين 20 تا 24 سال و پنج ميليون و 77 هزار و 373 نفر در فاصلة سنّي 

25 تا 29 سال بوده اند.
به بيان ديگر در سال 1385 جمعاً 21 ميليون و390 هزار و 579 نفر )حدود 30/3 درصد( 
از جمعيّت شهري كشور نوجوان و جوان )11تا 29 سال( بوده اند كه اين ميزان براي افزايش 

ضريب اطمينان در اين تحقيق 31 درصد درنظرگرفته شده است.
تحقيق  هنگام  در  آمار رسمي موجود  نيزمطابق آخرين  تهران  و ساكن  ثابت  جمعيّت 
)1389تا1390( هفت ميليون و 88 هزار و 287 نفر اعالم شده است )همان: 107( كه اگر 31 
درصد آن را نوجوان و جوان به حساب آوريم تعداد آنها دو ميليون و 197 هزار و 369 نفر 
مي شود. براي اطمينان بيشتر 3 درصد نيز به اين تعداد افزوده شده و تعداد نوجوانان و جوانان 
تهراني درنهايت دوميليون و263 هزار و 289 نفر محاسبه و براساس فرمول دّوم »كوكران« 

تعداد نمونة الزم آن به شرح زيرمحاسبه شده است:
N=2263289

براي تعيين واريانس از روش pq استفاده شده است:
Z=1/96
        N z2 s2               2263289 (1/962) (0/21)                  1825876/7n  = 400 = ــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــ

Nd2 + z2 s2   2263289 (0/0025)+ (1/962) (0/21)         4564/6

بنابراين با رعايت همة قواعد و مالحظات علمي تعداد نمونه الزم از ميان نوجوانان و جوانان 
تهراني براي اين پژوهش با توّجه به نامعلوم يا معلوم بودن جمعيّت تهران بين 384 تا400 نفر در نوسان 
بوده است كه براي اطمينان بيشتر با مالحظه شاخص ها و مالحظات علمي )سن و جنس، مقاطع 
تحصيلي، مدارس و دانشگاه هاي مختلف و مناطق 22گانه شهر تهران( نهايتاً بين 400 نفر پرسشنامه 
توزيع شده و داده ها پس از استحصال از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 
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10. عل�ل گراي�ش نوجوانان و جوان�ان تهراني به ش�بكه هاي ماهواره اي با 
تأكيد بر تلويزيون فارسي»بي.بي.سي« 

1. نتايج اين تحقيق حكايت از آن دارد كه تقريباً نيمي )49 درصد( از نوجوانان و جوانان 
تهراني درسطح خيلي زياد و زياد به شبكه هاي ماهواره اي دسترسي دارند.

2. 19/5 درصد نوجوانان و جوانان تهراني براي دريافت اخبار ابتدا به شبكه هاي داخلي مراجعه 
اينترنتي  سايت هاي  درصد   27/8 مي روند،  ماهواره اي  شبكه هاي  سراغ  درصد   29/3 مي كنند. 

مورد نظر خود را مي بينند و6/3 درصد نيز از طريق روزنامه ها درجريان اخبار قرار مي گيرند. 
بوده  اّولي  به سؤاالت 3 و 13 پرسشنامه1 كه دّومي كنترل كننده  نمونه  پاسخ هاي جامعة   .3
حاكي از آن است كه با توّجه به ممنوعيّت استفاده از ماهواره در ايران، تعدادي از پاسخگويان 
حتّي با وجود مشخص نبودن نام و نشان خود، در ابتداي پرسشنامه )سؤال3( از پاسخ به اين 
»بي.بي.سي«  ماهواره اي  از شبكه هاي  به كدام يك  اخبار و خبررساني،  »زمينة  سؤال كه در 
فارسي، VOA )صداي آمريكا(، شبكة من وتو و يا سايرين اعتماد داريد؟« خودداري كرده 
و فقط 37  درصد به صراحت گفته اند كه به تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« اعتماد دارند امّا 
فارسي  تلويزيون  به  اخبار  از  نوع  كدام  دريافت  »براي  اينكه  بر  مبني  سؤال13  به  پاسخ   در 
كه  خبرهايي  همة  دريافت  براي  كه  گفته اند  درصد   49/8 مي كنيد؟«  مراجعه  »بي.بي.سي« 
رسانه هاي داخلي پوشش نمي دهند به آن شبكه مراجعه مي كنند و 23 درصد نيز علّت تماشاي 

تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« را اطالع يافتن از اخبار سياسي ذكر كرده اند.
4. از آنجا كه جامعة نمونه اين تحقيق نوجوانان و جوانان بوده اند، يكي از سؤاالت پرسشنامه 
در زمينة خبرهاي ورزشي بوده است بدين مضمون كه »براي دريافت خبرهاي ورزشي از 
)صداي آمريكا( و ساير شبكه ها   VOA »بي.بي.سي«،  فارسي  تلويزيون  بين شبكة 3 سيما، 
كدام يك را ترجيح مي دهيد كه 60 درصد پاسخگويان شبكه 3 سيما را عالمت زده اند و پس 
از آن با فاصلة زياد تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« قرار دارد كه فقط 14 درصد نوجوانان و 

جوانان در پي خبرهاي ورزشي آن بوده اند. 
تأمين  منبعي  توّسط چه  »بي.بي.سي«  فارسي  تلويزيون  بودجة  اين سؤال كه  به  پاسخ  در   .5

1. نمونه پرسشنامه در پيوست مقاله موجود است.
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امّا 12/8 درصد نوجوانان و جوانان پاسخگو  مي شود 64 درصد انگليس را عالمت زده اند 
و  دانسته اند  رسانه اي  نيزكارتل هاي  درصد   6/5 و  آمريكا  را  شبكه  اين  بودجة  تأمين  منبع 
از  مالي هريك  تأمين  منشأ  نوجوانان و جوانان در مورد  ميان  دليل روشنگري در  به همين 

شبكه هاي ماهواره اي ضرورت دارد.
اين تحقيق بي طرفي يك شبكه در زمينة  حدود 76 درصد نوجوانان و جوانان مخاطب   .6
دانسته اند.  مؤثر  زياد  و  زياد  خيلي  تاحد  شبكه  آن  به  اعتماد خود  درجلب  را  اخبار   پخش 

15 درصد گزينة تاحدودي و6 درصد نيز كم و خيلي كم را عالمت زده اند.
7. در پاسخ به اين سؤال كه پخش جانبدارانة اخبار تاچه حّد دركاهش اعتماد شما به يك 
شبكه تأثير دارد؟، 47 درصد گزينة خيلي زياد، 23/5 درصد زياد و17/5 درصد نيز تاحّدي 

را عالمت زده اند كه اين جواب ها بدون هيچ توضيحي بيانگر اهميّت اين موضوع است.
شبكه  آن  به  شما  تمايل  در  حّد  تاچه  شبكه  و صداقت يك  راستگويي  اينكه  مورد  در   .8
نيز  درصد  و11  زياد  درصد   26/5 زياد،  خيلي  گزينة  پاسخگويان  درصد  تأثيردارد،58/3 

تاحّدي را انتخاب كرده اند.
9. درپاسخ به اين سؤال كه »اگر متوجه شويد كه يك شبكة داخلي يا خارجي درچارچوب 
مواضع خود اخباري را كتمان كرده يا ناقص ارائه مي دهد، آيا اعتماد شما به آن شبكه كم 
مي شود؟« 89 درصد پاسخ دهندگان پاسخ »بلي« را عالمت زده اند،10 درصد »نه« را انتخاب 

كرده و يك درصد نيز به اين سؤال پاسخ نداده اند.
10. ديگر سؤال پرسشنامه درصدد يافتن پاسخ به اين ابهام بود كه نوجوانان و جوانان در مورد 
چگونگي اولويّت بندي و ترتيب ارائة اخبار چه انتظاري از يك رسانه دارند و به همين دليل 
از مخاطبان پرسيده شده بود كه به سراغ كدام يك از دو شبكة ذكر شده مي رويد: »شبكه اي 
كه اخبار مورد انتظار شما را پخش كند« يا »شبكه اي كه اخبارمورد نظرخودش را پخش كند« 
كه 82/8 درصد جوانان اعالم كرده اند به سوي شبكه اي مي روند كه اخبار مورد انتظار آنها 

را پخش كند.
11. در ادامة سؤاالت پرسشنامة اين تحقيق از جامعة نمونه پرسيده شده بود كه »اگر روزي 
تحريف  خود  ميل  مطابق  را  آنها  و  دستكاري  اخبار  در  تلويزيوني  شبكة  يك  كه  دريابيد 
مي كند، در روزهاي بعد براي اطالع از اخبار چه مي كنيد؟« درجواب آن 39/3 درصد اعالم 
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كرده اند كه به شبكة اينترنت مراجعه مي كنند و 29 درصد نيز گفته اند كه به سوي رسانه هاي 
رقيب مي روند. 19/8 درصد نيز گزينة منصرف شدن از پيگيري اخبار را عالمت زده اند.

12. يكي ديگر از سؤاالت تحقيق اين بود كه »اگر شبكه اي اخبار مورد نظر شما را سانسور 
كند يا ناديده بگيرد، تاچه حّد از آن شبكه رويگردان مي شويد؟« كه 42/3 درصد مخاطبان 
در پاسخ به اين سؤال گزينة خيلي زياد، 32/5 درصد زياد و 18 درصد نيز تاحّدي را انتخاب 

كرده اند و بقيه نيز گزينة كم يا خيلي كم را عالمت زده اند.
13. نوجوانان و جوانان مخاطب اين تحقيق در پاسخ به اين سؤال كه »براي آگاهي از كدام 
»همة  گزينة  درصد   49/8 مي كنيد؟«  مراجعه  »بي.بي.سي«  فارسي  تلويزيون  به  اخبار  نوع 
اخباري كه شبكه هاي داخلي به آنها نمي پردازند« را انتخاب كرده و 23/8 درصد نيز اخبار 
سياسي را عالمت زده اند. خبرهاي فرهنگيـ  ورزشي و اقتصادي به ترتيب با 6/5 و 3/5 درصد 

در رديف هاي بعدي قرار دارند. 15/8 درصد نيز به اين سؤال هيچ پاسخي نداده اند.
14. در پاسخ به اين سؤال كه »به نظر شما ترتيب پخش اخبار بايد چگونه باشد؟« 45/8 
درصد تازگي خبر، 39/8 درصد اهميّت خبر براي مردم و 4/5 درصد نيز شهرت را در اين 

زمينه تعيين كننده دانسته اند.
15. در مورد اينكه »آراستگي ظاهري و زيبايي گويندگان خبر تا چه حّد اهميّت دارد؟« 32/5 

درصد گزينة خيلي زياد، 35/8 زياد و 24/5 درصد تاحدودي را عالمت زده اند.
16. يكي ديگر از سؤاالت تحقيق بدين ترتيب مطرح شده بود كه »نوع دكور، نورپردازي 
اهميّت دارد؟« كه 33/5 درصد نوجوانان و  براي شما چقدر  و ضرب آهنگ پخش اخبار 
جوانان در پاسخ به آن گزينة خيلي زياد، 40 درصد زياد و 23 درصد نيز تاحّدي را انتخاب 

كرده و 3/5 درصد نيز به دو گزينه كم و خيلي كم رأي داده اند.
17. مخاطبان اين تحقيق همچنين در پاسخ به اين سؤال كه »به خالقيّت، نوآوري و مشابه سازي 
نكردن شيوة ديگران توسط يك شبكة خبري چقدر اهميّت مي دهيد؟« 36/8 درصد گزينة 

خيلي زياد، 35/3 درصد زياد و 20/8 درصد نيز تاحدودي را عالمت زده اند.
18. سؤال بعدي تحقيق بدين مضمون بود كه »تهية تصاوير زنده وگزارش براي كامل كردن اخبار 
تا چه حّد ضرورت دارد؟« در پاسخ به اين سؤال 48/3 درصد گزينة خيلي زياد،40 درصد زياد 

و8/8 درصد تاحّدي را عالمت زده اند و بقيّه نيز دو گزينة كم وخيلي كم را انتخاب كرده اند.
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19. نوجوانان و جوانان مخاطب اين تحقيق در سؤال ديگري با اين پرسش كلّي مواجه شده 
چقدر  خبر  شبكة  باالخص  و  صداوسيما  داخلي  شبكه هاي  اخبار  از  »درمجموع  كه  بودند 
راضي هستيد؟« كه در اين قسمت 5/8 درصد گزينة خيلي زياد، 17 درصد زياد، 37/3 درصد 
تاحّدي، 15/5 درصد كم و حدود 24 درصد نيز گزينة خيلي كم را عالمت زده اند. با توجه 
محاسبه كرده  را 2/56  ارائه شده  پاسخ هاي  براي  ميانگين حاصله   SPSS نرم افزار  اينكه  به 
است، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه ميانگين رضايت نوجوانان و جوانان تهراني از اخبار 

شبكه هاي داخلي و به ويژه شبكة خبر كمتر از ميانگين مورد انتظار )3( بوده است. 
20. آخرين سؤال تحقيق نيز به اين صورت طرح شده بود كه »درمجموع از اخبار تلويزيون 
فارسي »بي.بي.سي« چقدر راضي هستيد؟« كه در پاسخ به آن 16/5 درصد گزينة خيلي زياد، 

23/3 درصد زياد، 32/3 درصد تاحّدي، 11 درصد كم و بقيه خيلي كم را عالمت زده اند.
با توجه به اينكه نرم افزار SPSS ميانگين پاسخ ها را 3/23 محاسبه كرده است، مي توان 
فارسي  تلويزيون  از  تهراني  جوانان  و  نوجوانان  رضايت  ميزان  كه  كرد  استنباط   اين گونه 

»بي.بي.سي« اندكي باالتر از ميانگين مورد انتظار )3( بوده است.

11. جمع بندي، نتيجه گيري و پيشنهادها
1. چنانكه قباًل اشاره شد، قرآن كريم دسترسي به اخبارگوناگون را به عنوان حقّي بنيادي و تشريعي براي 
همة انسان هاي مؤمن به رسميّت شناخته1 و البته مسئوليت هايي نيز در مورد ضرورت بررسي اخبار ارائه 
شده توّسط منابع فاسد2 و اعراض از هرگونه لغو و بيهودگي برعهدة خود مخاطبان محّول فرموده است.3 
بديهي است كه نوجوانان و جوانان همچنانكه اغلب خانواده ها در مورد آنها حساسيّت هاي 
بجا و بحّقي نشان مي دهند همچون عرصه هاي مختلف زندگي، در زمينه چگونگي استفاده 

1. سورة زمر، آيات 17 و 18: پس بندگان ]من [ را مژده ده، ]همان[ كساني كه به سخن ]ها[ گوش فرامي دهند و از 
نيكوترين آن پيروي مي كنند آنان كساني هستند كه خدا راهنمايي شان كرده و فقط آنان خردمندانند )ترجمه از رضايي(.

]و  بررسي كنيد  نيك  فاسقي شما را خبري آورد، پس  اگر  ايمان آورده ايد  2. سورة حجرات، آية 6: اي كساني كه 
آهستگي نماييد[ تا مبادا به ناداني گروهي را آسيب برسانيد، پس بر آنچه كرديد پشيمان شويد )ترجمه از حلبي(.

3. سوره مؤمنون، آيات 1 تا 3: به راستي كه مؤمنان رستگار شدند ]همان[ كساني كه آنان در نمازشان فروتنند و كساني 
كه آنان از ]كار و سخن[ بيهوده روي گردانند )ترجمه از رضايي و همكاران(.
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مطلوب از رسانه ها نيز نياز به هدايت و مراقبت دارند امّا مواردي همچون ممانعت از دسترسي 
آنها به رسانه ها، ارسال پارازيت و ايجاد اختالل در فرايند اطالع رساني شبكه هاي ماهواره اي 
و اينترنتي و جمع آوري گيرنده ها، ضمن اينكه با آموزه هاي توحيدي مغايرت دارد، جوانان 

را در مورد گرايش به سوي اخبار شبكه هاي ماهواره اي حريص تر و مصمم تر مي كند. 
2. نبايد از نظر دور داشت كه تعّدد با تنّوع و تكثّر تفاوت دارد و چنانكه نتايج اين تحقيق به 
وضوح نشان مي دهد، حتّي نوجوانان و جوانان نيز اين موضوع را متوجه مي شوند. بنابراين 
اگر تعدد شبكه ها همراه با تكثر و تنوع برنامه ها و رويكردها نباشد موفقيت چنداني در زمينه 

جلب نظر اكثر مخاطباني كه به سوي شبكه هاي ماهواره اي مي روند، حاصل نخواهد شد. 
3. همة شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان اهداف، محتوا و اثرگذاري يكساني ندارند و لذا 
نمي توان همة آنها را با يك چوب راند و تقبيح كرد زيرا همچنانكه در بين آنها شبكه هاي 
ضد اخالقي و مستهجن، منحرف كننده، ضد دين، سياسي و نظاير اينها وجود دارند، كمابيش 
شبكه هايي با برنامه هاي مفيد نيز به چشم مي خورند )خبر آنالين به نقل از الف، 1390/1/14( 
كه بعضاً درچارچوب فرهنگ اسالمي و ايراني فعاليّت مي كنند و به سبب اينكه هزينه اي نيز 

به جامعه تحميل نمي كنند، دليلي براي مخالفت با آنها وجود ندارد.
بيانگر  باشد،  اضافي  توضيح  هرگونه  به  نيازي  اينكه  بدون  آمده  عمل  به  تحقيق  نتايج   .4
رضايت نوجوانان و جوانان تهراني از اخبار ورزشي صداوسيما است امّا در زمينة بقيه اخبار 

اين وضعيّت معكوس شده و گرايش به اينترنت و شبكه هاي ماهواره اي بيشتر مي شود.
و  جغرافيايي  تسلط  و  تصرف  طريق  از  صرفاً  جوامع  ديگر  بر  سيطره  گذشته  قرون  در   .5
آنها  رفتار  انسان ها و مديريّت  انديشه ها و روح  بر  تسلّط  اكنون  بود در حالي كه  سرزميني 
جايگزين شيوه هاي قبلي شده است چرا كه اين روش اوالً براي استعمارگران سود بيشتر و 
هزينة كمتري دارد و ثانياً به دليل اينكه انسان ها باارزش ترين ثروت روي زمين هستند، جلب 

نظر آنها خود به خود اهداف ديگر را نيز محقق مي سازد.
به  نيز  را  تهديدهايي  ساخته،  فراهم  را  فرصت هايي  كه  همانگونه  اطالعات  آزاد  6. جريان 
دنبال داشته است. عقل و منطق حكم مي كند كه به جاي پاك كردن صورت مسئله، براي 
برنامه ريزي  تهديدهاي رسانه اي  و  با چالش ها  مقابله  و  از فرصت ها  بيشتر  بهره مندي هرچه 

عقالني و منطقي صورت گيرد.
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دقيق  توّجه  از  ناشي  خبرپراكني،  زمينه  در  فارسي»بي.بي.سي«  تلويزيون  نسبي  توفيق   .7
به  به ويژه نوجوانان و جوانان، پرداختن  نيازهاي عموم مخاطبان و  انتظارات و  به  اين شبكه 
اخباري كه صداوسيما آنها را ناديده مي گيرد ولي براي مردم مهمند، ارائة برنامه هاي موافق با 
تكثّرساليق و تنّوع ذائقه ها، ايجاد تعامل هرچه بيشتر با مخاطبان و استفادة بهينه از ظرفيّت هاي 
ارتباطي و رسانه اي موجود براي نقش آفريني هرچه بيشتر در خأل ناشي از انحصاري بودن 

تلويزيون و ضعف هاي حرفه اي آن در ايران است. 
8. تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« در دوران نخست وزيري »گوردون براون« از حزب كارگر 
محافظه كار  مخالف  حزب  از  بعداً  كه  نيز  كامرون«  »ديويد  دولت  امّا  شد،   راه اندازي 
بر سركار آمد، به رغم اينكه بودجة اغلب بخش ها و حتّي امور دفاعي و نظامي را تا 20 درصد 
كاهش داد، در مورد لزوم افزايش بودجة تلويزيون فارسي »بي.بي.سي« هيچ ترديدي به خود 
راه نداد كه اين موضوع بيش از هر چيز از راهبردي و مهم بودن اين شبكه براي گردانندگان 

خود حكايت مي كند.
با  تحقيق  اين  نمونه  جامعة  اينكه  يكي  است:  تعميم  قابل  دليل  سه  به  تحقيق  اين  نتايج   .9
رعايت مالحظات آماري انتخاب شده است و بنابراين قابل تعميم به كل تهران و بلكه تمامي 
شهرهاي ايران است، دوم اينكه روش تحقيق به دليل پايايي سنجي كاماًل علمي و مستند شده 

و سوم اينكه گذر زمان بر درستي و صحت نتايج آن مهر تأييد نهاده است.
10. رسانه هاي مختلف امروزي براي تأثيرگذاري بر مخاطب وگمراه كردن او از حدود 50 نوع 
مكر، حيله و ترفندـ  تحت عنوان تاكتيك ها و ماساژهاي خبريـ  استفاده مي كنند كه ازجملة اين 
به اصطالح تاكتيك ها مي توان تحريف خبر، حذف و سانسور، بزرگ نمايي، كوچك نمايي، 
يا چند دشمن  پيام، ساختن يك  به مخالفان، دستچين كردن  دروغ، جعل خبر، برچسب زدن 
ادعاهاي  طرح  معاني،  و  مفاهيم  تغيير  رسانه اي،  خشونت  ترويج  حقيقت گويي،  پاره  فرضي، 
واهي، ارائة پيشگويي هاي مغرضانه، پيچيده كردن خبر براي جلوگيري از كشف حقيقت و... را 
نام برد )سلطاني فر و هاشمي، 1382(. پرواضح است كه انسان ها به عنوان هوشمندترين مخلوق 
نظام هستي دير يا زود متوجه ترفندهاي فريبنده به كار گرفته شده توسط هريك از رسانه ها اعم 
از  داخلي يا خارجي مي شوند و پس از آن است كه حناي چنين رسانه هايي رنگ مي بازد و 

اعتماد مخاطبان به عنوان گرانبهاترين سرمايه يك رسانه از دست مي رود.
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وضعيّت  از  رهايي  براي  پايان  در  كنوني:  وضعّيت  از  برون رفت  براي  پيشنهادهايي   �
بالتكليف كنوني در مورد مواجهه با شبكه هاي ماهواره اي مواردي بدين شرح پيشنهاد مي شوند: 
از  دريافت  تجهيزات  به كارگيري  ممنوعيّت  قانون  در  اساسي  بازنگري  و  اصالح   .1
اطالعات1 مصوب  به  انتشار و دسترسي آزاد  قانون  مفاد  به  توجه  با  ماهواره مصوب 1373 
1387/11/6 و تأييد شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1388/5/31 كه از 

مردادماه 1394 براي اجرا ابالغ شده است و همچنين با مالحظه موارد زير:
الف( به رسميت شناختن حق دسترسي آزادانه شهروندان به اطالعات و اخبار آن گونه 
كه قرآن كريم در قالب آيات 17 و 18 سورة مباركة زمر تبيين فرموده است2 همراه با تبيين 

مسئوليت هاي فردي و اجتماعي آنها.
با  مغاير  قوانين  زيرا  زمينه،  اين  در  افكارعمومي  تمايالت  و  انتظارات  به  توجه  ب( 

خواسته هاي مردم معموالً در مرحله اجرا با مشكل مواجه مي شوند.
تكنولوژيكي روزمره در  فنّي و  پيشرفت هاي  به  توجه  با  اقدامات سلبي  از  ج( كاستن 

عرصه ماهواره ها و شبكه هاي اجتماعي و افزودن بر تدابير و راهكارهاي ايجابي.
د( بررسي پيامدهاي احتمالي جسمي و رواني ناشي از ارسال پارازيت هاي ماهواره اي 
اين گونه  مخّرب  و  منفي  تأثيرات  محاسبة  و همچنين  جانداران  ديگر  و  انسان ها  بر سالمت 
اقدامات بر تجهيزات فنّي مورد استفاده در بخش هاي مختلف خدماتي كشور، چنانكه سازمان 
را  مورخه 1393/3/12تهران  بعدازظهر  به موقع طوفان  پيش بيني  در  ناتواني خود  هواشناسي 
ناشي از تأثير پارازيت ها بر تجهيزات فنّي اين سازمان دانسته است )سالمت نيوز، 1393/5/1(.3

1. براساس اين قانون رسانه ها و مردم در دسترسي به اطالعاتي كه جنبه محرمانه و سّري ندارند، آزادند، 1393/10/8 
.hamshahrionline.ir

2. پس بندگان ]من [ را مژده ده، ]همان[ كساني كه به سخن ]ها[ گوش فرامي دهند و از نيكوترين آن پيروي مي كنند آنان 
كساني هستند كه خدا راهنمايي شان كرده و فقط آنان خردمندانند )ترجمه از رضايي(.

تهران، مشخص مي كند كه در سال هاي  بررسي تصاوير رادار هواشناسي  بنابر اعالم مسئوالن سازمان هواشناسي،   .3
يا  صوتي  )آلودگي هاي  الكترومغناطيسي  نويزهاي  دليل  به  شهرها  از  ديگر  برخي  و  تهران  رادار  ديد  ميدان  اخير، 
سيگنالي( ارسالي از منابع مختلف، بسيار محدود و در اغلب موارد تصاوير توليدشده توسط رادارها با نويز همراه شده 

است )سالمت نيوز، 1393/5/1( و اخبار مرتبط ديگر در سايت هاي مختلف.
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2. چاره انديشي براي پايان دادن به انحصار پرهزينه1 صداوسيما از طريق اعطاي امتياز 
براي تأسيس شبكه هاي تلويزيوني غيردولتي توّسط اشخاص حقيقي و حقوقي مورد اعتماد 

و مسئوالن احزاب قانوني.
3. اختصاص بودجه اي به وزارت آموزش و پرورش براي آگاه سازي فرزندان اين كشور 
نسبت به وجوه مثبت و منفي رسانه هاي جديد و به ويژه شبكه هاي ماهواره اي و اجتماعي و 

گنجاندن نكاتي سنجيده و آموزنده در برخي از مواد درسي.
4. برنامه ريزي اساسي براي تغيير رويكرد خبري صداوسيما و كاهش تدريجي اتكاي اين 
به ويژه  و  جامعه  بر  آن  مختلف  برنامه هاي  تأثيرات  و  نتايج  ارزيابي  عمومي2،  بودجه  به  سازمان 
سنجش ميزان رضايت مخاطبان از بخش خبر آن توسط مراجع ذي صالح خصوصي و غيردولتي 
به اين سازمان نداشته باشند و اختصاص بودجه براساس ميزان  كه هيچ گونه ارتباط و وابستگي 
موفقيّت شبكه ها و برنامه هاي مختلف اين سازمان در عرصه رقابت حرفه اي با شبكه هاي ماهواره اي.

والدين،  نيز  و  خانواده ها  بزرگان  تربيتي  و  آموزشي  ظرفيت هاي  از  بهينه  بهره برداري   .5
زيرا اعمال نظارت اجتماعي در مقايسه با كنترل نهادهاي رسمي به مراتب كم هزينه تر و مؤثرتر 
است چنانكه قريب به اتفاق خانواده ها همچنانكه شبكه هاي ماهواره اي مستهجن را قفل مي كنند، 

عنداللزوم به صورت موردي نيز رهنمودها و هشدارهاي الزم را به فرزندان خود ارائه مي دهند. 
6. از آنجا كه برمبناي جهان بيني توحيدي، هرانسان سالمي نظير همة مخلوقات به طور تكويني 
به همة قابليّت هاي الزم براي رسيدن به اهداف عالي مورد نظر از خلقت خود تجهيز و به واسطه 
نظام تشريع اين هدايت تكميل شده است3 لذا در قبال خود مسئوليت دارد و محاكمه فردي در 

1. بودجه جاري سازمان صداوسيما در سال گذشته )1393( 872  و در سال جاري )1394( 933 ميليارد تومان اعالم شده 
كه اين مبلغ عالوه بر پيش بيني درآمد 890 و 1200 ميليارد توماني آن از محل پخش آگهي هاي بازرگاني در اين دو سال 
است، مسئوالن صداوسيما ضمن معترض بودن به اين مبالغ، بودجه مورد نياز اين سازمان را دست كم سه هزار ميليارد 
www.irinn.ir/news/74497 تومان مي دانند. 

2. براساس مفاد قوانين بودجه ساالنه كل كشور از جمله در سال 1393، صداوسيما طي ساليان اخير همواره يكي از 9 
شركت بزرگ زيان ده ايران بوده است )عصر ايران، 1393/4/19(.

3. سوره طه آيه 50: گفت: »پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه را الزمه آفرينش او بوده داده سپس 
هدايت كرده است!« )ترجمه از مكارم شيرازي(.
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قيامت نيز با همين استناد صورت مي گيرد1. بنابراين بايد ضمن آگاه سازي شهروندان به حقوق و 
مسئوليت هاي ارتباطي خود، آنها را در معرض تصميم سازي قرار داد تا در برابر هرگونه انحراف 
رسانه اي موجود و نوظهور واكسينه شوند و بالندگي الزم را براي تشخيص سره از ناسره كسب 
كنند نه اينكه آنها را با جريمه و تنبيه به راه مورد نظر سوق داد زيرا بناي خداوند در هدايت تشريعي 

انسان ها از ابتدا بر اجبار نبوده و اختيار انسان ها همواره مورد توجه قرار گرفته است.2
در همين زمينه، قانونگذار مي تواند در زمينه مقابله با شبكه هاي اجتماعي و ماهواره اي 
به راهكارهاي نرم و غيرمستقيم نيز بيانديشد و به عنوان مثال براي هريك از وزارتخانه هاي 
آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسالمي، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و نيز ديگر نهادهاي مسئولي كه از محل بودجه عمومي اعتباراتي دريافت 

مي كنند، وظايف و كاركردهاي معيّني را تعيين و تبيين كند.
همچون  محلي  پرگويش  و  رايج  زبان هاي  به  استاني  و  سراسري  شبكه هاي  ايجاد   .7

آذري، كردي، گيلكي، بلوچ و نظاير اينها با هدف ايجاد همگرايي ميان خرده فرهنگ ها. 
شبكه هاي  و  آن  به  دسترسي  در  تسهيل  ايجاد  و  اينترنت  زيرساخت هاي  توسعه   .8

اجتماعي به عنوان رقيبي براي شبكه هاي ماهواره اي.
9. ضبط و پخش مديريت شده بخش هايي از برنامه هاي گزينش شدة ماهواره اي با ذكر منبع.

10. تقويت برخي از شبكه هاي ماهواره اي همسو.

1. سوره انعام آيه 94: و همانا نزد ما تنهاي تنها آمديد، به همان سان كه شما را اّولين بار آفريديم )ترجمه از برزي(
2. سوره يونس آيه 99: اگر پروردگارت مي خواست يقيناً همه كساني كه روي زمين اند ]اجباراً[ ايمان مي آوردند ]اي 
پيامبر! در حالي كه خدا از بندگانش ايمان اجباري نخواسته [ پس آيا تو مردم را وادار مي كني تا به اجبار مؤمن شوند؟ 

)ترجمه از انصاريان(، همچنين سوره رعد آيه 31.
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پيوست ها
پيوست 1 � متن كامل قانون و آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري 

تجهيزات دريافت از ماهواره
قانون منع استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره اي در 11 ماده تدوين شده كه بعدها و در 
روند اجرايي مواد )3( و )11( اين قانون، آيين نامه اجرايي آن در 14 ماده تصويب شد كه اين 

آيين نامه مالك عمل در برخورد با دارندگان تجيهزات دريافت از ماهواره است.

قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
ماده )1( ـ به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در 

مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي باشد.
ماده )2(ـ  وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج 

در اسرع وقت نسبت به جمع آوري تجهيزات دريافت از ماهواره اقدام نمايد.
تبصره ـ مهلت جمع آوري تجهيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون 
يك ماه مي باشد. بعد از انقضاي مهلت مذكور استفاده كنندگان به مجازات هاي تصريح شده 

در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده )3( ـ وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت اطالعات با وسايل ممكن نسبت 
به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزاتي كه صرفاً براي دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار 
به مراجع  توقيفي  با وسائل  را  نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن  اقدام  مي گيرد 

صالحه قضايي معرفي نمايد. نحوه هماهنگي در آيين نامه اجرايي مشخص خواهد شد.
تبصره ـ كليه كاالهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و 

تلويزيوني كشور در اختيار سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد.
برنامه هاي  از  استفاده  مخرب  اثرات  موظفند  كشور  فرهنگي  دستگاه هاي  كليه  ـ   )4( ماده 

منحرف كننده را در جامعه تبيين كند.
ماده )5(ـ  سازمان صداوسيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ) مؤسسه رسانه هاي تصويري( 
مي توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از  برنامه هاي ماهواره كه مغاير با ارزش هاي و مباني 

فرهنگ اسالمي و ملي نباشد اقدام نمايند.
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ماده )6( ـ دستگاه هاي صداوسيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان هاي وابسته از شمول اين 
قانون مستثني مي باشند.

تبصره ـ صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران به منظور واردات فرستنده ها، تجهيزات توليد و 
پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها مواد اوليه توليد فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي 
تلفن،  و  تلگراف  و  پست  وزارتخانه هاي  نظير  دولتي  سازمان هاي  و  وزارتخانه ها  عدم ساخت 
صنايع و بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف مي باشد.

از  است  الزم  خويش  قانوني  وظايف  انجام  براي  كه  سازمان هايي  و  دستگاه ها  ـ   )7( ماده 
تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز الزم را از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي با هماهنگي وزارتخانه هاي اطالعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند.
ماهواره  از  دريافت  تجهيزات  توزيع كنندگان  و  توليدكنندگان  واردكنندگان،  ـ   )8( ماده 
عالوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا يكصد ميليون ريال 

محكوم مي گردند.
ماده )9( ـ استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره عالوه بر ضبط و مصادره اموال 

مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم مي گردند.
الف( حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين 

به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم  مي گردند.
درصد  صد  و  واريز  خزانه  به  قانون  اين  و 9(   8( مواد  مجازات  بابت  دريافتي  وجوه  ب( 
)100 درصد( آن جهت تأمين هزينه هاي اجراي اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار 
وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 

قرار داده مي شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه كل كشور به مصرف برسد.
 ماده )10( ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و 
سازمان هاي ذيربط موظفند با استفاده از اهرم هاي حقوقي و بين المللي در جهت حراست از 
مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده عليه برنامه هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام 

الزم را انجام دهند.
تبليغات  يا  مطبوعات، صداوسيما  توسط  از طرق مختلف  تبليغاتي  نشر آگهي هاي  ـ   تبصره 

شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه هاي ماهواره مي باشد ممنوع است.
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 ماده )11( ـ دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه 
اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد.

سوم  و  بيست  يكشنبه  روز  جلسه  در  تبصره  چهار  و  ماده  يازده  بر  مشتمل  فوق  قانون 
بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شده و در تاريخ 

1373/11/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

متن كامل آيين نامه اجرايي  قانون
ارشاد  و  فرهنگ  توسط وزارت  ماهواره  از  دريافت  تجهيزات  از  استفاده  ـ مجوز   )1( ماده 
اسالمي با نظرخواهي از وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن ) براي صالحيت هاي فني( و 
اطالعات موظفند حداكثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست هاي واصل 
شده اعالم نظر نمايند پس از پايان مهلت تعيين شده در صورت عدم اعالم نظر دستگاه هاي 

فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.
ماده )2(ـ  وزارت امور خارجه مشخصات و اسامي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي كشورهاي 
قانون  اين  مفاد  شمول  از  بين الملل  حقوق  براساس  كه  را  بين المللي  سازمان هاي  و  خارجي 

مستثني هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم مي كند.
ماده )3(ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به طور مستمر اسامي و مشخصات استفاده كنندگان 
تا  مي نمايد  اعالم  كشور  وزارت  به  را  آنها  تغييرات  و  ماهواره  از  دريافت  تجهيزات  مجاز 
به  آنان  معرفي  و  غيرمجاز  استفاده كنندگان  تجهيزات  جمع آوري  به  نسبت  كشور  وزارت 

مراجع قضايي اقدام كند.
ماده )4( ـ شركت هاي توليدكننده و سازنده داخلي چنانچه حسب نيازهاي و سفارش سازمان 
صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن براساس قراردادهاي 
نمايند از  قانون در مدت قرارداد  به توليد و ساخت تجهيزات موضوع  منعقد شده مبادرت 
شمول ممنوعيت هاي مندرج در مواد )8( و )9( قانون خارج بوده و وزارت كشور متعرض 

آنها نخواهد شد.
تا  كند  اتخاذ  ترتيبي  الزم،  دستورالعمل  تدوين  ضمن  است  مكلف  كشور  وزارت 
مأمورين انتظامي در مقام اجراي مواد )8( و )9( قانون متعرض مأمورين و متصديان حمل و 
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نقل، انبارها و مراكز نصب و تعمير و نگهداري سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 
و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و  همكاري ها و هماهنگي هاي الزم را معمول كنند.

 ماده )5( ـ دستگاه هاي فرهنگي كشور براي تحقق مفاد ماده )4( قانون و به منظور تبيين اثرات 
مخرب استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي براي تحقق ماده )10( 
قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي 

ايران حسب مورد همكاري نمايند.
كشور،  كل  ساالنه  بودجه  تصويب  از  قبل  مكلفند  كشور  فرهنگي  دستگاه هاي  كليه 
طرح هاي الزم پيشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگي و تبيين اثرات مخرب برنامه هاي 
منحرف كننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه كنند تا در بودجه ساالنه آنان منظور گردد.

ماده )6( ـ وزارت كشور جهت جمع آوري تجهيزات دريافت از ماهواره با توجه به وظايف 
نيروي انتظامي اقدام خواهد نمود و حسب مورد مي تواند از نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايد.

ماده )7(ـ  كساني كه پس از انقضاي مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه، تجهيزات خود 
را تحويل دهند، مشمول مقررات مربوط به كيفيات مخففه در مجازاتها خواهند بود.

ماده )8( ـ در اجراي ماده )3( قانون، وزارت اطالعات از طريق تعيين رابط، اخبار الزم را در 
اختيار وزارت كشور قرار خواهد داد. وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي اطالعات، 
و  اخبار  به  توجه  با  ايران  گمرك  و  تلفن  و  تلگراف  و  پست  و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
اجرايي  اقدامات  مزبور  دستگاه هاي  توسط  شده  ارائه  راه كارهاي  و  شده  واصل  اطالعات 
الزم را معمول خواهد داشت. بدين منظور ستادي متشكل از نمايندگان دستگاه هاي مزبور در 

وزارت كشور مستقر خواهد گرديد.
ماده )9( ـ وزارت كشور مكلف است در قبال توقيف تجهيزات موضوع قانون صورتجلسه اي 
تنظيم و نسخه اي از آن را جهت اجراي تبصره ماده )3( قانون به سازمان صداوسيماي جمهوري 

اسالمي ايران ارسال نمايد.
ماده )10(ـ  تجهيزات موضوع قانون كه به طور داوطلبانه به وزارت كشور تحويل داده مي شود 
يا حسب مورد توسط وزارت كشور و مرجع صالحيت دار قضايي ضبط و مصادره مي شود، 
ماهانه طي صورتجلسه اي با امضاي نمايندگان وزارت كشور، مرجع ذيربط قضايي و سازمان 

صداوسيما به مراكز استاني سازمان صدا و سيما تحويل داده خواهد شد.
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ماده )11( ـ تعريف تجهيزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. 
وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف يك ماه نسبت به ارائه تعاريف مربوط 

اقدام نمايد.
تبصره ـ تشخيص تجهيزات فني مشمول قانون در مبادي ورودي و ساير نقاط كشور براساس 

قوانين و مقررات جاري كشور، بر عهده دستگاه هاي ذيربط خواهد  بود.
ماده )12( ـ در اجراي تبصره ماده )6( قانون، سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 
به منظور واردات فرستنده ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها، مواد اوليه 
از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه ها و سازمان هاي  فيلم و سريال  توليد 
سازمان  گواهي  و  بازرگاني  و  صنايع  و تلفن،  تلگراف  و  پست  وزارتخانه هاي  نظير  دولتي 

انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف است.
ماده )13( ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 
در اجراي تبصره ماده )10( قانون مجازند به تناسب مسئوليت هاي خود دستورالعمل هاي الزم 
را براي تعيين آگهي هاي تبليغاتي غيرمجاز تدوين و بنا به حوزه صالحيت خود، راساً و به طور 
جداگانه به ناشرين و مطبوعات و بنگاه هاي تبليغاتي همچنين واحدهاي داخلي و تابع خود 

ابالغ نمايند.
ماده )14( ـ دستگاه ها و سازمان ها مي توانند با ذكر داليل توجيهي به امضاي باالترين مقام 
از وزارت  تلويزيوني ماهواره اي  برنامه هاي  از تجهيزات گيرنده  استفاده  براي  اجرايي خود 

فرهنگ و ارشاد اسالمي درخواست مجوز كنند.
تبصره ـ مسئول واحد استفاده كننده از تجهيزات در برابر هر گونه استفاده غيرقانوني از آن 
براي  را  مناسب  توجيهي  دوره هاي  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بود.  پاسخگو خواهد 
آموزش و آمادگي اين مسئوالن برگزار مي كند. تأييد صالحيت مسئوالن منوط به موفقيت 

در اين دوره ها است.
ماه سال  فروردين   9 مورخة  در جلسه  قانون  اين  اجرايي  آيين نامه  مي شود كه  متذكر 

1374 هيئت وزيران به تصويب رسيده است.
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پيوست 2 � پرسشنامه
بسمه تعالی

نوجوان/ جوان عزيز تهرانی

با سالم، اين نظر سنجی به منظور مشخص شدن »عوامل جذب كننده نوجوانان و جوانان به تماشاى اخبار تلويزيون 
فارسی بی .بی .سی« انجام می شود. در قالب اين طرح تحقيقاتی همچنين عملكرد خبرى رسانه ملی )شبكه هاى 

متعلق به سيماى جمهورى اسالمی ايران( با تلويزيون فارسی »بی .بی .سی« مورد مقايسه قرار می گيرد.
با توجه به اينكه نيازى به معرفی خود و ذكر نام و نام خانوادگی نيست، از حضورتان خواهشمند است 

با پاسخ دقيق با اين سؤاالت به واقعی شدن نتايج تحقيق كمك فرماييد
با تشكر ـ آذر ماه 1389

مشخصات فردی
مرد □ جنس: زن □ 

25 تا 29 □ 20 تا 24 □   سن: 10 تا 14 □                      15 تا 19 □  
تحصيالت: راهنمايی □        دبيرستان □         ديپلم □         فوق ديپلم □         ليسانس □        فوق ليسانس □

بيكار □ شاغل □  شغل: دانش آموز □  دانشجو □ 

1. در خانه خود چه نوع تلويزيونی داريد؟
معمولی □  ال.سی.دى )ال.اى.دى( □

2. آيا به شبكه های تلويزيونی ماهواره ای هم نگاه می كنيد؟
خير □ بلی □ 

از  كداميک  جهان،  و  ايران  رويدادهای  و  اخبار  از  اطالع  برای  مساوی،  دسترسی  شرايط  در   .3
رسانه های زير را ترجيح می دهيد؟

صدا و سيما □ روزنامه ها □ 
شبكه  اينترنت □ شبكه هاى ماهواره اى □ 

4. برای اطالع از اخبار، از ميان  شبكه های خبری ماهواره ای زير بيشتر به كدام شبكه مراجعه می كنيد؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سي« □   □ )VOA( صداى آمريكا

شبكه يورونيوز □ شبكه من و تو □ 
5. خبرهای ورزشی ايران و جهان را كداميک از شبكه های زير بهتر پوشش می دهند؟

تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ شبكه  3 صدا و سيما □ 
6. اگر به دنبال خبرهای سياسی روز باشيد، ابتدا سراغ كدام شبكه می رويد؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ اخبار صدا و سيما □ 
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7. شما به اخبار كداميک از شبكه های زير اعتماد بيشتری داريد؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

8. كداميک از اين شبكه ها بيش از ديگری اخبار مورد نظر شما را پخش می كنند؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

9. نحوه ارائه خبر در كداميک از شبكه ها بهتر است؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ اخبار صدا و سيما □ 

10. كداميک از اين شبكه ها در زمينه تهيه و پخش اخبار صداقت )راستگويی( بيشتری دارند؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □  
11. كداميک از شبكه ها در زمينه تهيه و پخش اخبار نسبتًا بی طرف هستند؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

12. در ميان دو رسانه زير كداميک از اخبار را متناسب با ميل و منافع خود تحريف می كنند؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

13. كداميک از شبكه های زير اخبار مغاير و مخالف با منافع خود را سانسور می كنند؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

14. كتمان حقايق يا حذف و ناديده گرفتن واقعيت ها در كداميک از اين شبكه ها بيشتر است؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

15. كداميک از اين دو شبكه از نظر ترتيب پخش اخبار به اولويت های مورد نظر شما توجه دارند؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □  

16. گويندگان خبر در كداميک از اين شبكه ها آراستگی ظاهری بيشتری دارند؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 
17. دكوراسيون و نورپردازی در كداميک از اين دو رسانه جذاب است؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

18. نوآوری، ابتكار و خالقيت در كداميک از اين دو شبكه بيشتر است؟
تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« □ صدا و سيما □ 

19. در مجموع چقدر از اخبار شبكه های صدا و سيما رضايت داريد؟
25 تا 50 درصد □ 0 تا 25 درصد □ 

75 تا 100 درصد □ 50 تا 75 درصد □ 
20. اگر اخبار تلويزيون فارسی »بی.بی.سی« را می بينيد چقدر از آن رضايت داريد؟

25 تا 50 درصد □ 0 تا 25 درصد □  
75 تا 100 درصد □ 50 تا 75 درصد □ 
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منابع و مآخذ
 قرآن كريم و ترجمه ها و تفاسير معتبر دانشمندان شيعه و سنّي.. 1
باگديكيان، بن اچ )1385(. انحصار نوين رسانه اي، ترجمه عليرضا عبادتي، تهران، انتشارات روايت فتح.. 2
برنامه تلويزيوني سفر بخير، 1392/12/28.. 3
برومند، صفورا )1384(. تاريخ نگاري به سبك »بي.بي.سي«، تهران، دفتر پژوهش هاي راديو.. 4
سلطاني فر، محّمد و هاشمي، شهناز )1382(. پوشش خبري، تهران، انتشارات سيماي شرق.. 5
انتشارات . 6 دهقان،  عليرضا  ترجمة  ارتباطات،  نظريه هاي   .)1388( تانكارد  دبليو  و جيمز  ورنرجي  سورين، 

دانشگاه تهران.
فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي )1381(. سال نهم، ش 30-31.. 7
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، استفساريه هاي شوراي نگهبان و نيز متن قانون ممنوعيت به كارگيري . 8

تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )1394-1390(، اداره كل قوانين مجلس . 9

شوراي اسالمي.
و . 10 مديريت  سازمان   ،)1384-1388( فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعة  پنجساله چهارم  برنامه  قانون 
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مركز تحقيقات صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران )1391(. »گزارش نشست روند فناوري ماهواره اي«، . 12

فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه جديد، ش 1.
معتمدنژاد، كاظم )1386(. حقوق ارتباطات، تهران، دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها.. 13
مهدي زاده، سيدمحمد )1384-1383(. »جزوة نظريه هاي ارتباطات جمعي«، گروه علوم ارتباطات اجتماعي . 14

دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايي.
وردي نژاد، فريدون و شهال بهرامي )1388(. جامعه شناسي خبر، تهران، انتشارات ثانيه.. 15
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