
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اظهارنظر كارشناسي درباره: 

 كارگيري ه »طرح الحاق يك ماده به قانون ممنوعيت ب 

 « تجهيزات دريافت از ماهواره

 
  

  740ثبت : 

 1401 تير

 سال دوم  –دوره يازدهم 

 1۸۳00مسلسل:  

 



 

 

 

  شناسنامه گزارش 
 ۲۷۰کد موضوعی:

 ۱۸۳۰۰ مسلسل:شماره 
گزارش: ب  عنوان  ممنوعيت  قانون  به  ماده  يك  الحاق  »طرح  درباره:  كارشناسي  كارگيري ه اظهارنظر 

 تجهيزات دريافت از ماهواره«

 

 

 

 ( مجازي فضاي و جمعي  ارتباطات رسانه، گروه) آموزش و  يفرهنگ مطالعات : نام دفتر

 سيدعلي محسنيان  تهیه و تدوین: 

 )دفتر مطالعات فرهنگي و آموزش(   اكرم آقامحمدي،  )دفتر مطالعات حقوقي(ميثم عظيمي  سيد  :انهمكار

مرکز   دگاناظهارنظرکنن پژمان:  داخل  حقوقي(،  امين  مطالعات  قاسمي  )دفتر  )دفتر عبدالرحيم  نژاد 

 مطالعات فرهنگي و آموزش(

ابوالفضل   ،نوروزي، حميد  مسعود اسعدي  ، علي قهرشي، محسن حدادي:  اظهارنظرکنندگان خارج از مرکز

سعيد  ، ولي ميرزايي،  شاهين تركمن  ، زاده، مهدي عابدينمجيد دوخته چي،  سعيد رجبي فروتن،  شهبازي

 برقسلطاني و مرتضي 

 جليل محبي  ، موسي بيات، كميل قيدرلو:  علمی  انناظر

 

 

 

 های کلیدی: واژه

 . تبليغات بازرگاني  1

 خارجي زبان فارسي ايهاي ماهواره. شبکه2

 اي  . قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره3

 

 

 

 ۲5/4/۱4۰۱تاریخ انتشار:  

 

  



 

 

 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب 

 1 .......................................................................................................................................................................................... مقدمه

 2 ........................................................................................................................... حوزه  نيدر ا يبيان مسئله و ضرورت قانونگذار

 4 ..................................................................................................................................................................... ارزيابي كليات طرح 

 4 ............................................................................................................................................................ الف( نقاط مثبت طرح

 6 ..................................................................................................................................................... ها راديها و اابهام يبرخ ب(

 6 ........................................................................................................................................................................ ارزيابي مفاد طرح

 11 ............................................................................................................................................................. گيري و پيشنهادنتيجه 

 12 .................................................................................. غات يتبل ياز آثار اقتصاد يمندبا هدف بهره  يجابيا يالف( راهبردها

 12 ......... معاند  ياماهواره  يهادر شبکه غاتيمواجهه با تبل يبرا يضمانت اجرا نييب( بسته پيشنهادي تقنيني در جهت تع

 14 ............................................................................................................................................................................ منابع و مآخذ 

 





 

 ____________________________________________________________________  

 

 

1 

 اظهارنظر کارشناسی درباره:

»طرح الحاق یك ماده به قانون ممنوعیت  

 «کارگیری تجهیزات دریافت از ماهوارههب

  

 

 

 

 

 مقدمه  

خاص به بحث استفاده از تجهيزات دريافت از  طور  به  كه  از ماهواره«  افتيدر  زاتيتجه  ي ريكارگبه  ت ي»ممنوع  قانون 

( قانون اساسنامه  7، در ماده )1362از آن و در سال    ترشي البته پبه تصويب رسيد.    1373ماه  بهمن  پردازد در مي  ماهواره

در هر نقطه   يونيزيو تلو  ييويراد يهاهرگونه فرستنده و پخش برنامه سيشده بود كه تأس حيتصر ما يس  و سازمان صدا

 .  شوديها هم م شامل ماهواره سازمان است كه قاعدتاً  نيكشور ممنوع و در انحصار ا

  تعيين  قانون   كه  مواردي در  جز  ماهواره از  دريافت  تجهيزات  از  استفاده  و  توزيع  ورود،» صدرالذكر به موجب قانون  

  حوزه به قانون اين ديگر،  بيان  به دارد توجه هاماهواره «افزاري سخت» بخش به تنها قانون اين. دش ممنوع «است كرده

 .  است دربرگرفته  را( ريسيور و ديش  عمدتاً )  افزاريسخت  هايگيرنده  تنها و نداشته  وروداي ماهواره هايبرنامه و محتوا

  ا ي   ماي از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و س  ي غات يتبل  يهايقانون »نشر آگه  نيا  (10)تبصره ماده    موجبهب

  ن ياالبته بايد توجه داشت كه    .ممنوع است«  باشديماهواره م  يهاكه متضمن جواز استفاده از برنامه  يشهر  غات يتبل

  ي اماهواره   يو ابزارها  زاتي تجه   جيترو  اي  يابيبازار  يبرا  رانيرا مورد هدف قرار داده است كه در داخل ا  يغاتيتبصره تبل

 د. كربه تبصره فوق استناد  توانينم ياماهواره ي هادر شبکه غ يتبل تيممنوع يبرا روني. ازشوديانجام م

مذكور    نامهنييآ  1374  ماهنيفرورد  در قانون  تصواجرايي  رس  بيبه  ماده  ديدولت  ،    نامهنييآاين    (13) . طبق 

قانون    (10)تبصره ماده    يدر اجرا   ران يا  ياسالم  يجمهور  يمايو سازمان صدا و س  ي»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 

و بنا به    نيتدو  رمجازيغ  يغات يتبل  يهايآگه  نييتع  يبرا  االزم ر  يهاخود دستورالعمل  ي هاتيولئمجازند به تناسب مس 

و    ي داخل  ي واحدها  نيهمچن  ي غاتيتبل  ي هاجداگانه به ناشران و مطبوعات و بنگاهطور  به  ساً وأخود، ر  ت يالححوزه ص

   «.نديتابع خود ابالغ نما

  گري تنظيم  موضوع  به  ،1382  مصوب   اطالعات  فناوري  و   ارتباطات  وزارت  اختيارات   و   وظايف  قانون  آن،   از   پس

  در   ايتوسعه  رويکرد  قانون،(  9)  و  ( 8)  مواد در    فضايي  عاليشوراي  و  سازمان  تشکيل   ضمن  آن  در  و  پرداخت  هاماهواره

  اين(  6)  و(  5)  مواد  موضوع  ارتباطات   مقررات   تنظيم   كميسيون  اينکه،  ضمن .  داد  قرار  كار   دستور   در  هم  را   بخش  اين

  پروانه  داراي  رانبكار  اينك هم  و  كرده  ابالغ  و  وضع  ايماهواره  خدمات  هايپروانه  صدور   براي  را  ضوابطي  و  مقررات  قانون،

 .1دارند  اشتغال حوزه اين خدمات  ارائه به

اي نياز  هاي ماهوارههاي تجاري ماهواره و امکان تبليغ كاال و خدمات در شبکهعلت ظهور استفادهبه مرور زمان به

 
 11/6/1397-279مصوبه جلسه شماره    (3)ت عمومي ديوان عدالت اداري اطالق ماده  ئهي   15/11/1398مورخ    3148ي شماره  أموجب ره ب  .1

اي را ه خدمات پخش همگاني ماهواره ئه خدمات صوتي و تصويري و ارائكميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه مرجع صدور پروانه ارا
ن تشكيالت و  وقان  (88)و ماده    (12)ماده   «1»سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دانسته است مغاير قانون صادر شده و مستند به بند 

 شود. مي  اطالق آن ابطال 1392دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال آيين 
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 1385تيرماه    25در تاريخ  هاي تبليغاتي بيش از پيش احساس شد.  به تدوين مقررات و تنظيم چارچوب اين فعاليت

ازسوي    زبان مستقر در خارج از كشور«يهاي تلويزيوني فارسبر ممنوعيت »سفارش آگهي در شبکهمبني1اي بخشنامه

هاي تلويزيوني هرگونه همکاري اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهي به شبکهابالغ شد كه بر اساس آن »دولت 

استها  ماهوارهزبان  فارسي  غيرمجاز به   «.ممنوع  اگرچه  بخشنامه  به شبکهصراحت  اين  آگهي  تلوزيوني  هاي  سفارش 

  سه ي در مقا  بخشنامه  ك ي  يهاتياساساً با توجه به محدود  حال را ممنوع اعالم نموده با ايناي  ان ماهوارهزبغيرمجاز فارسي

در    غيسفارش تبل  تيممنوع يبرا يثر و معتبرؤم يضمانت اجرا  يدرمجموع حاو ،يفري در موضوعات ك ژهيوبا قانون به

 رسد. نظر ميو لذا تنظيم قانون مشخصي در اين رابطه ضروري به ست ين ياماهواره ي هاشبکه

انجام تمهيدات الزم براي كاهش آثار مخرب تهاجم فرهنگي از طريق مقابله با تبليغات  ناگفته نماند كه »همچنين  

حقيقي و حقوقي در  هاي مربوط به ممنوعيت هرگونه همکاري افراد زبان و اجراي سياستاي فارسيهاي ماهوارهشبکه

  رسانيِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دفتر تبليغات و اطالعبرعهده    2« زبان اي فارسيهاي ماهوارهحوزه تبليغات با شبکه

شده   دفتر  است.گذاشته  خطبر  عالوه  اين  تعيين  و  كانونسياستگذاري  و  مشي  قوانين  چارچوب  در  تبليغاتي  هاي 

موريت و وظايف خاص خود است و  أاي هم داراي مهاي ماهوارهمورد خاصِ تبليغات از شبکههاي مصوب، در  نامهآيين

هاي مربوط به  زبان، انديشيده و اجراي سياستاي فارسيهاي ماهوارهبايد تمهيدات الزم را براي مقابله با تبليغات شبکه

 3. را اجرايي كندزبان  فارسي  ايهاي ماهوارهکهممنوعيت هرگونه همکاري افراد حقيقي و حقوقي در حوزه تبليغات با شب

  تواند ي نم   رد ي گ ي م   صورت   قانون   نقض   كه   ي موارد   با   مقابله   ي برا   مناسب   يي اجرا   ضمانت   ن يي تع   كه   است   روشن   حال ن ي ا   با 

 .  است   ي اسالم   ي مجلس شورا   ي عن ي نهاد قانونگذار    ت ي امر چنانچه گفته شد در صالح   ن ي شود و ا   ن يي توسط نهاد مذكور تع 

 

 و ضرورت قانونگذاری در این حوزه لهئبیان مس

طور كلي با توجه به وضعيت دوگانه مجاز و غيرمجاز بودن محتواي تبليغات بازرگاني و بستر ارتباطي و نيز داخلي و  هب

 است: تبليغ كاالها و خدمات قابل تصور  براي هاي زيرحالت ، خارجي بودن مخاطب

 مجاز است و بستر ارتباطي نيز مجاز است.   ،محصوالتكاال، خدمات و تبليغ   .1

 ولي كانال ارتباطي مجاز است.   ،استغيرمجاز   ت،خدمات و محصوال كاال، تبليغ   .2

 است.غيرمجاز  ولي بستر ارتباطي ،مجاز است ، كاال، خدمات و محصوالتتبليغ   .3

 است.  غيرمجاز    بستر ارتباطي نيز براي مخاطب داخلي است و در عين حال  غيرمجاز    ، محصوالت   و   خدمات   كاال، تبليغ    . 4

دارد هرچند براي مخاطب  المللي  بين ولي كانال ارتباطي مخاطب ،مجاز است ،محصوالت و  خدمات كاال، تبليغ   .5

 است.  غيرمجاز   داخلي

  المللي بين  مخاطب  ارتباطي  كانال  ولي   ، استغيرمجاز    براي مخاطب داخلي   محصوالت  و   خدمات  كاال، تبليغ    .6

و در قلمرو سرزميني آن تبليغ مجاز    كننده خارجيمصرف براي  ولي    ، استغيرمجاز    داخلي  مخاطب  براي  و هرچند   دارد 

 
 . یجمهوراست یدفتر ر  25/4/1385مورخ  854188بخشنامه و دستورالعمل شماره . 1

2. https://press.farhang.gov.ir/fa/duty/press4   
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 . است مانند تبليغ دارو

اي توسط  هاي ماهوارهتبليغات در شبکه  و سفارش  ارائه  درحال وقوع است،هاي اخير،  در سالاتفاقاتي كه  يکي از  

گيرد خالف  اي صورت ميهاي ماهوارهناگفته نماند كه اغلب تبليغاتي كه در شبکه.  استوكارهاي مختلف  صنايع و كسب

هاي  هاي تبليغاتي، صنعت تبليغات و رسانهاينها، صدماتي كه از اين طريق به كانونبر  عالوه كننده هستند.واقع و گمراه

اقدامات متعددي  زبان  فارسي  ايهاي ماهوارهمقابله با تبليغات شبکهمنظور  به  البته   شود، بيشمار است.وارد مي  خلي دا

هاي نهادهاي انتظامي و امنيتي  موريتأهمزمان با موزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    رسانيازسوي دفتر تبليغات و اطالع

لکن همچنان    شده است.ها  منجر به كاهش چشمگير اين آگهيكه  گرفته  در كارگروه تبليغات قرارگاه ماهواره انجام  

 قانوني دراين زمينه وجود دارد.   خأل

دو سال پياپي  در  زبان  فارسياي  هاي ماهوارهدر شبکهها  دهد كه محتواي آگهيوضعيت موجود و آماري نشان مي 

به    5/32ظ موضوعي  از لحا  1400و    1399 بخش  هاي  آگهيدرخصوص    سالمت تعلق دارد.بخش  هاي  گهيآ درصد 

فروش ملك،   ازجمله  دفاتر حقوقي، سرمايهخدمات  بليط،  فروش  آژانس مسافرتي،  و تحصيل،  گذاري، مجتمع  اقامت 

شود كه نسبت به مدت مشابه سال  پخش شده را شامل ميهاي درصد از كل آگهي 29، هتل و اقامتگاه حدود  تفريحي

به آگهي اقامت و تحصيل    است. در اين ميان بيشترين سهم آگهي با محتواي فروش ملك و بعد از آن قبل افزايش داشته  

هايي  كننده از چنين تبليغاتي خسارتي وارد شود تعقيب قضايي شخص مقصر با دشواريزماني كه به مصرف  علق دارد و ت

ات قانوني دارند كه در اين زمينه خأل قانوني  صدور حکم نياز به مستندمنظور  به  مراجع قضاييزيرا  مواجه خواهد بود.  

اما براي صدور حکم كافي نيستند و    ، خوردچشم ميهايي بهخصوص برخي مصوبات يا بخشنامه. البته در ايندارد  وجود

در همين راستا هدف    قاضي بايد براساس حکم قانون موضوعه در مورد قضيه مطروحه اقدام به اتخاذ تصميم نمايد.مقام  

گونه كه در بخش  « آنكارگيري تجهيزات دريافت از ماهوارههالحاق يك ماده به قانون ممنوعيت بپيشنهاد طرح »از  

 .  استهاي غيرمجاز  تبليغات در شبکهدر حوزه    قانوني  ايهآمده، برطرف نمودن خأل  مقدمه)داليل توجيهي( طرح مذكور

ابعاد  ساير  به    مختلفهاي  در تبصره  ، غيرمجازاي  ماهوارههاي  در شبکه  تبليغات   موضوع  بر توجه بهحاضر عالوهطرح  

طور كلي همکاري در ساخت  يا بهبازيگران صحنه تبليغات  مرتبط با اين موضوع توجه داشته ازجمله اينکه درخصوص  

شايان توجه  غيرمجاز سعي نموده ضمانت اجراهايي را تعيين نمايد.  اي  ماهوارههاي  مرتبط با شبکههاي  و توليد برنامه

و تالش شده در   كه در ادامه به آنها پرداخته شده  هستند هاايرادداراي برخي  ي ذيل آنهاتبصرهطرح و  متناست كه 

مين  أت  ني و قانوهاي  براي رفع خألنويس منقحي  نيز پيش  اصالحي و درنهايت   راهبردهاي ايجابي و  ، هابخش پيشنهاد

   د.شوه ئنظر طراحان محترم ارا
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 ارزیابی کلیات طرح  

  شوراي اسالمي   هاي مجلس مركز پژوهش   آموزش شده ازسوي دفتر مطالعات فرهنگي و    برگزار متعدد  لسات كارشناسي  ج   رو ي پ 

 د. شو ارائه مي طرح بدين شرح    هاي و ابهام   ها نقاط مثبت و همچنين برخي ايراد  ،  كارشناسي هاي  و همچنين بررسي 

 

 نقاط مثبت طرح  (الف

شبکه  غات يتبلممنوعيت  موضوع   بس  كي   غيرمجازهاي  در  راستا  ار يموضوع  در  برنامه  ي مهم  با  مخرّب  هاي  مقابله 

هاي  شبکه  به   غيو تبل   يآگهرسد سفارش  نظر ميكلي بهطور  به  است.  رمجاز يمعاند و غزبان  فارسياي  ماهوارههاي  شبکه

 دنبال دارد:پيامدهاي زير را به  ،مجازريمعاند و غ زبان فارسياي ماهواره

 .رانيدر جامعه داخل اها  شبکه ن يا يبرا تيمشروع جاديا .1

 ها.شبکه ن يا يتوان مال  تيتقو .2

 آنها.  يتوان مال  تي تقودنبال بهها شبکه نيا ييو محتوا ي گسترش و توسعه فنّ .3

 كنند:يرا دنبال م ليخود اهداف ذ  يتوان مال  تيمعاند و معارض با تقوزبان فارسياي  ماهوارههاي شبکه

 ، هاهمه عرصه در  ي انقالب اسالم دستاوردهاي ها و كمرنگ كردن آرمان. 1

 ، انقالب ريمتفاوت از مس يو قرائت ي انقالب اسالم مي در مفاه  دي ترد جاديا. 2

 ، ياسالم  يسبك زندگ  ريو تحق  د يترد جاد ي ا و ياسالم  يبا سبك زندگ  ريمغا  يهايرو نهادن سبك زندگشيپ .3

داشتن همه    ي اسيس   شهي بر ر  د يتند و تأك  ي اسيمطالبات س  با   ياقتصاد   ، يفرهنگ  ، ياجتماع  هاييتي نارضا  ونديپ.4

 ،بهتر در برابر غرب يزندگ  يالگو يو نظر ي از ارائه عمل ناتواني كشورو  يفرهنگ  ،ياقتصاد ،يمشکالت اجتماع 

 ، معارضه با آن  ا ي  در كشور يت ينخبه كشور در نارضا  هاي انيدست نشان دادن همه عناصر و جر ك ي هنگ و  اهم.  5

 ،و... آن ي فرهنگ ، يالملل نيب هاياستي و مسئوالن و س كشور ه يعل يا و منطقه ي اجماع جهان يالقا  .6

 . يرانيو ا ياسالم ،يانقالب تيهو فيتضع.7

اصلي   ر، يمس  ن يا  در استيراني ا»هويت    « وياسالم، »هويت  « يانقالب  تي»هو  ترتيببه  دشمن  هدف  از  «  گاه   .

  يبرا  يي گرارانيهاي اگاه از آموزه  شود، ياستفاده م  راني ا  ي و سنت  ي خانوادگ  يهاارزش  ريتحق  يبه غرب برا  يفتگ يش

  كي عنوان  به  ياسالم   يجمهور   ت يو ماه  يانقالب  تيانکار هو  يبرا  ي هاي اسالمو گاه از آموزه  ي اسالم  تيهو  فيتضع

  ي هاها و آرمانباشد ارزش  شتريمردم به انقالب ب  يداند كه هرچه دلبستگ. دشمن ميشودبهره برده مي  ي نينظام د 

 خواهد داشت. يشتريحرمت و اعتبار ب يو مل  ياسالم

شدت  را به  ليخصمانه ذهاي  خود روش  يتوان مال   تيبا تقو  ييو محتوا  ي همگام با توسعه فنها  شبکه  ن يا  نيهمچن

 : ندي نمايم  يريگيپ

 : قي مولد از طر هايانيعناصر و جر  ر يو تکث ي اسالم يجمهور هيمحتوا عل د يگسترش سطح تول .1

 ، نامعارض  يبراثر ؤمهاي به رسانه ي ارائه محتوا و دسترس و  ديامکان تول  يآورفراهم  (الف

قالب  نامعارض   ليتبد  (ب گذاشتن  دسترس  در  با  بالفعل  به  كمبالقوه  م  نه يهزهاي  تحرؤو  و  طر  كيثر    ق ياز 
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 ،ارائه راهکار و ... ق،يتشو ع،يتطم ،يينمااهيس

 . نامعاند يبرا ت يامن ه يحاش جاد يو ا كشور يفعال برا  نا برخورد با معارض نهيباالبردن هز (ج

 :قيدر داخل نظام از طر يرانيو ا ياسالم  ،يانقالب يمحتوا د يتول ان يمختل كردن جر .2

  ي فکر  ،يارسانه ،يهنر  ،ي هاي فرهنگهمسو با نظام در همه عرصه ي مولدان فرهنگ ت يترور شخص اي کوت يبا (الف

  دكنندگان يتول  ي رسم  کوتي و با  ي تي ترور شخص  ا ي  ( ع)  ماني، ملك سل (ع)  امبر يپ  وسفي  لميمثال برخورد با ف   برايو... .  

 ،آنهاست يبرا ياستراتژ ن يا تيو ... نشانگر اهم گريد ي فرهنگ عي در صنا  تيمرتبط با بدنه حاكم

قبل از انقالب و    يفرهنگ   هايانيجر  ييبزرگنما  قيو اعتبار هنر و فرهنگ انقالب از طر  گاهيكمرنگ كردن جا  (ب

 ، رانيفرهنگ ا  خي مطلع در تار د ينقطه عطف و تجد ك ي انکار انقالب به مثابه 

هاي  ائتالف  جاديو ا  داخلي عناصر جبهه    نياز طرق مختلف ب  يزيانگو اختالف  ياهيدامن زدن به مسائل حاش  (ج

 ، عناصر جبهه انقالب فيجبهه با عناصر معارض در جهت تضع نياز ا يعناصر  نيب يک ي تاكت

  ي ها ارزش  جيترو  قياز طر  داخلي   يروهايسردرگم كردن ن  اي   دكردن ي و ناام  يفرهنگ  ت يريمد  ي هانفوذ در دستگاه  ( د

 .كشور  مهاجم با استفاده از امکانات

 معارضه. يهابزنگاهها و جانبه از بهانهو بهنگام و همه ع يو استفاده سر يطلب فرصت .3

اند كه  كرده  يطراحاي  گونهروز بودن است. آنها به و به  يجبهه معارض نوآور  يمحتوا  دي تول  يمهم در استراتژ  نکته

م از ميبا آن در لحظه  را ص   اني توانند  اتفاقات چند مورد  و  بزرگنما  د يانبوه خبرها  تعب  يي و  به   يبرا  گر يد  ر يكنند. 

 كنند.يم ارائهربط( ينو )باربط و ببه  نو ق يشان مصادمي مفاه

جمله به  ازاز طرق مختلف،  ها  شبکه  نيا  نکهيمگر ا  ، شوديو محقق نم  ييامور اجرا  نيكه گفته شد، ا  گونههمان

 .ندياز داخل كشور اقدام نما يبازرگان يجذب آگه 

بلکه    ، شد  ي دستپاچه و شتابزده عمل كرده و دچار روزمرگ  ، يادر برابر هر بحران رسانه  ستي الزم ن  ، يفرض   ن يچن  با

به  ديبا را  راهبرد  د يد  اني جر  ك ي از    ي اصورت حلقهآن  آن جر  يبرا  ي و  ن  انيبه شکست كشاندن  اثر كردن  يب  زيو 

 داشت.  كشور و منافع عمومي  نابلندمدت معارضان و معاند ياستراتژ

روز در  و به  يقو  يشده است؛ نداشتن قانونها  شبکه  نيثر با اؤكه مانع از برخورد م  ييهاگسل  نيتراز مهم  يکي

  ي آن در مجلس شورا  بيو تصو  هيالحاق  ن يا  هيهاست كه ته شبکه  نيا  يازسو  غاتيو تبل  يبازرگان  يمواجهه با جذب آگه 

 . كندميمشکل بزرگ را حل  نيا ياسالم

شکال كه متن حاضر براي توليدكنندگان و صادركنندگان مانع  موافقان طرح حاضر همچنين در پاسخ به اين ا

 د:خواهد كرد معتقدن دايجا

به زبان    ي در جامعه داخل كشور پوشش دارند و همگزباني است كه  فارسيهاي  هدفگذاري اين طرح شبکه  اوالً

توسعه صادرات كاال و خدمات    يهمجوار نداشته و ندارند. لذا برا  يدر كشورها   ي نپوشش ف   ا يهستند و اقبال    ي فارس 

  ي كه به زبان فارس  ي المللنيمنطقه و ب  يدر كشورها بايد    و تبليغات و بازاريابي آنها   و كاال و خدمات  ع يصاحبان صنا

اي  ماهوارههاي  ست كه شبکها  يدرحال   ني. اابديو اقدام كرد. تا امر صادرات توسعه و گسترش    يگذارهيسرما  ستند ين

 ادامه دارد.   ي هدفگذار  ني سال است كه ا  يبه س  بيداخل كشور را هدف گرفته و قر  يهمگ  رمجاز يمعاند و غزبان  فارسي
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وزارت فرهنگ    يرسانو اطالع  غات ياداره كل تبل   اينکه،بيني شده ازجمله  اقدامات ايجابي براي اين منظور پيش  ثانیاً

،  اي اوراس  يامکان را در كشورها  نيا  ،و توسعه صادرات  لي تسه  يبرا  غاتيتبل   يسازمان جهان  يبا همکار  يو ارشاد اسالم

  دماتشان صادرات كاال و خ  يخود برا  تيعالقمندان به توسعه فعال  ستي فراهم آورده است. كاف   ، اروپا و...رانيا  گان يهمسا

 .ندنكمراجعه   يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  يرسانو اطالع غات يبه اداره كل تبل

 

 هاو ایراد  هابرخی ابهام (ب

  ي و تبيين دقيق سازحدود و ثغور آن نيازمند شفافكه    درحالي واحده كلمه »غيرمجاز« مبهم است.  در متن ماده .1

الزم  بدين ترتيب    ؛شودمي  خارجي هاي  سانه معاند است يا شامل تمام رسانهمنظور ردر همين قانون است. اينکه آيا  

 است.است تا حد امکان ضوابطي براي تعيين شبکه غيرمجاز بيان شود و كارگروه تعيين شده 

ديگري در  جامع و دقيق    هايپيشنهادها و لوايح  مقوله اينترنت طرح  با عنايت به اينکه درحال حاضر در رابطه با .2

تدوين و  بررسي  موازياست    دست  از  پرهيز  قوانين البه جهت  در  ابهام  و  به  كاري  اين طرح  قلمرو شمول  است  زم 

 .  يابداختصاص  اي ماهوارههاي شبکه

اي را گسترده  هاي ماهوارهدايره افراد همکار در جريان تبليغ در شبکه  « امثال آن»رت  با توجه به عبا  «7»تبصره  در   .3

رفع  منظور  به  بدين ترتيب  د.كنهايي مواجه  در نظر گرفته است؛ درنتيجه ممکن است شناسايي فرد خاطي را با دشواري

   .باشد »همکاري« در متن تبصره فوق مشخص  عبارت مذكور حذف شود تا مصاديقابهام شايسته است 

 

 ارزیابی مفاد طرح 

 مقدمه)دالیل توجیهی(

ب از ماهواره مصوب  هقانون ممنوعيت  از شبکه   1373كارگيري تجهيزات دريافت  استفاده  منع  اي در بعد  ماهواره هايصرفاً 

دريافت ماهواره  و استفاده از تجهيزات   صراحت آمده است: »ورود، توزيعدر قانون مذكور بهزيرا  كند؛  مي  افزاري را بيانسخت 

اي مواجه هستيم و با  ماهوارههاي  تبليغات در شبکه  ازسوي ديگر در شرايط فعلي با حجم گسترده همکاري  .ممنوع است«

افزاري اقدام به تبليغات  از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در بعد نرم  نواقصي كه در اين قانون وجود دارد امکان پيگيري قضايي 

هاي موجود در قانون  واحده ذيل سعي شده خألكنند وجود ندارد. لذا در مادهمي  معاندزبان  فارسي  هايو همکاري با شبکه

 . استفاده در زمينه محدود نمايدء با در نظر گرفتن ضمانت اجراهاي متناسب زمينه سو صدراالشاره رفع شود و
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 نظر کارشناسی 

منافع ارائه و تصويب طرح اشاره شود. در مقدمه توجيهي اين طرح  علل، اهداف و  مقدمه توجيهي الزم است بهدر .1

گيري  بندي و نتيجهذكر شده، اما درنهايت جمع  هاي صورت موردي و بدون پيوستگي برخي از خألها و ايرادصرفاً به

قانوني نيست و  و لوايح در بيان داليل توجيهي تقديم آنها دربردارنده حکم  ها  اگر چه مقدمه طرح.  عمل نيامده استبه

قوانين مربوطعنوان  به  لکن  ، نيستآور  الزام تواند مورد توجه قرار گيرد. بنابراين مناسب  مي  سند پشتيبان در تفسير 

 . دور از نقص و اجمال ارائه گردده  است در مقدمه اين طرح ضمن رعايت اصول نگارش متون قانوني داليل توجيهي آن ب

را مد  كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره  هبه قانون ممنوعيت بالحاق يك ماده  طرح پيشنهادي    با عنايت به اينکه .2

با  23/11/1373كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب هقانون ممنوعيت ب»الزم است عنوان  داده است نظر قرار

 .صورت كامل قيد شودواحده بههم در عنوان طرح و هم در متن ماده «اصالحات و الحاقات بعدي

هاست و در صورت  بودن رسيدگي طرح  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي اصل بر عادي( قانون آيين156)  وفق ماده  .3

 .  اقتضاي فوريت بايد داليل آن مستنداً در مقدمه توجيهي آورده شود

 

  شرح ذيل الحاق به 23/11/1373دريافت از ماهواره مصوب كارگيري تجهيزات هيك ماده به قانون ممنوعيت ب - واحده  ماده 

 شود. مي

)اعم    غيرمجازهاي  ها، بسترها و پلتفرم ها، رسانهتبليغ هرگونه كاال، خدمات و آثار هنري ايراني از طريق شبکه   -ماده الحاقي 

سيما،    و  از نمايندگان سازمان صدااي يا بر بستر پهن باند( كه فهرست آن توسط كارگروه تخصصي ماهواره متشکل  از ماهواره

د، ممنوع است.  شومي  بار اعالم وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، سازمان تبليغات اسالمي و دادستاني كل كشور هر سه ماه يك

( قانون مجازات اسالمي مصوب  20( و )19)  مقرر در مواد  7تا    5درجه  هاي  متخلف از اين حکم حسب مورد به يکي از مجازات

 شوند.  مي محکوم 1/2/1392

 .  رسدمي ماهواره تخصصي كارگروه تصويب به كه بود خواهد اجرايي نامهآيين  برابر جلسات  تشکيل و اداره نحوه -«1» تبصره

  مذكور هاي  مجازات  به  اشخاص  اين   و  نبوده  مديران  مسئوليت  رافع  حقوقي،   اشخاص  براي  فوق هاي  مجازات  اعمال  -«2»  تبصره

 .شد خواهند محکوم

 

 نظر کارشناسی 

  23/11/1373از ماهواره مصوب    افت يدر  زات يتجه  يريكارگ هب  ت ي»قانون ممنوعبه    ماده  اين   الحاق  بحث   كه   آنجا   از.  1

پرواضح است كه نظر به غناي  .  يابد  اختصاص  آن  به  شماره ماده  يك  بايد  است،  مطرح«يبا اصالحات و الحاقات بعد

علت آثار  هاي اين حوزه و همچنين بهبه مقررات قانوني در مواجهه با پرونده  مبرم نظام قضايي ادبيات حقوقي و نياز  

شود. پس بهتر  خصوص احساس مياي براي امر تبليغ نياز به يك مقرره قانوني در اينهاي ماهوارهسوء توسل به شبکه

منظور رفع خألهاي قانوني و قضايي اين طرح پيشنهادي در قالب يك ماده به قانون صدرالذكر مطرح و بدان  است كه به

 يك شماره ماده در قانون فوق بدان اختصاص يابد.  د رو بايينااضافه شود؛ از

نکه درخصوص  اختصاص يابد چه اياي  ماهوارههاي  د الزم است قلمرو شمول به اين ماده به شبکهش چنانچه اشاره  .  2

هاي قانوني  مرتبط با حوزه اينترنت  نگري خألكه الزم است با جامعاست  ها و لوايحي در دست تهيه  مقوله اينترنت طرح

  استفاده از لغت بيگانه »پلتفرم« در طرح مغاير اصل نويسي  لحاظ اصول قانوندر آن برطرف گردد. صرفنظر از ايراد، به
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  « سکوكلمه »  صورتي كه قرار باشد اين واژه در متن آورده شوددر  شود  پيشنهاد ميلذا  قانون اساسي است.    پانزدهم

استفاده    با توجه به عدم ،  همچنين.  )پرانتز( درج گردد معادل فارسي جايگزين آن شود و لغت مزبور در كمانك عنوان  به

ي( طرح  ي مواد ابتدا)ونه ابهام، الزم است اصطالح مزبور در  رفع هرگمنظور  به  از اصطالح »پلتفرم« در سوابق تقنيني و

 .تعريف شود

بيني شده است و  واحده طرح بدون تعيين مهلت زماني پيشماده  «1»ي در تبصره  ينامه اجراآيين  حکم به تنظيم .  3

 . كندمي اين امر اجراي قانون را با مشکل مواجه

عبارت دقيق »معاند  لحاظ بهاگر منظور از »غيرمجاز« به  ماده بايد مشخص شود.منظور از كلمه »غيرمجاز« در اين  .  4

ها،  ها، رسانه... در »شبکهو    طبق طرح پيشنهادي تبليغ كاال و خدماتد.  شو  تصريح   دبودن« شبکه يا رسانه است باي 

از  يموجود م  يمستندات در نظام حقوق  يبنابر برخ  غيرمجاز« ممنوع است.هاي  بسترها و پلتفرم توان گفت مقصود 

 مستندات عبارتند از:   از اين  يبودن آن است برخ «معاند»رسانه  كي بودن  رمجاز«ي»غ

تبل  يآگه  ت يممنوع  مجرمانه  يمحتوا  قي مصاد  نييتع  كارگروه  نشست  ن يودومستيکصدوبي   »در  ،اول   در   غيو 

از    ي و آگه  غياساس، ارائه هرگونه تبل  ن يابالغ شد. بر هم  ي دادستان  يو ازسو  بيتصو  زبانيفارس   ياماهواره  ي هاشبکه

كه    يي مجرمانه مرتبط با محتوا  قيبخش مصاد  «11-و» بند  عنوان  به  رمجازیمعاند و غ  ي اماهواره  ي هاشبکه  قيطر

. همه  شد  اضافه   مجرمانه  ي محتوا  ق يفهرست مصادم( به  ئجرا  ر ي)سا  كنديم م ئدعوت به ارتکاب جرا  اي   بيترغ   ك،يتحر

  ي ها سيوكارها، سروكسب  بر  نظارت   ا ي   ت يفعال  و   سيسأت  مجوز  ا ي   پروانه  ارائه  ثبت،  يقانون  فه ي وظ  كه   كشور   ربط يمراجع ذ

  مصوبه   نيا  طبق  بيترت  نيبد  1.هستند«  مصوبه  نيا  ياجرا  شمول  در  دارند،  را...  و  يغاتيتبل   ،يمطبوعات   ،يتجار  ،يخدمات

 .است رسانه بودن »معاند«   بودن رمجازيغ  اريمع

ساله  پنجقانون برنامه    (14)ماده    « ت» نامه تبليغات در حوزه پولي و بانکي كشور موضوع بند  آيين(3)ماده    دوم 

ايران اسالمي  فرهنگي جمهوري  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  از طريق  : »داردمقرر مي(1398)  ششم  تبليغات  انجام 

ها، كارگروهي متشکل از  رساني درخصوص اين شبکهممنوع است. مرجع تشخيص و اطالع معانداي هاي ماهوارهشبکه

  . «سيماي جمهوري اسالمي ايران است  و  نمايندگان وزارت اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا 

ر »غيرمجاز« بودن شبکه  ا معيعنوان  به  اي« شبکه ماهوارهمعاند بودن»  نيز  اين مصوبهشود در  طور كه ديده ميهمان

 تبيين شده است و تبليغ در آنها ممنوع است.

تعيين شبکه  .5 براي  رسانهفهرست شبکهبيني شده است آن است كه  غيرمجاز پيشهاي  مدلي كه در طرح  ها،  ها، 

اعالم  اي يا بر بستر پهن باند( هر سه ماه يك بار توسط كارگروه تخصصي )اعم از ماهواره غيرمجازهاي  پلتفرمبسترها و 

 :دشومواجه زير  هايتواند با ايرادشود كه اين مدل مي

مين بار مالي آن مشخص نشده  أكند و از آنجا كه محل تمي  تشکيل كارگروه ماهواره و جلسات آن ايجاد هزينه،  اول

 .است قانون اساسي هفتادوپنجم  است مغاير اصل 

  اشخاص چالش جدي براي    براي تعيين مصاديق رسانه غيرمجاز،   ،هر سه ماه يك باردر بازه زماني  كسب تکليف    دوم، 

 كند. يم اجراي قانون را با مشکل مواجه  و كند مي ايجاد

 
1. https://ad.farhang.gov.ir/fa/news/572603/   
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از چه  اينکه    سوم، که  اين عبارتي  بهمشخص نشده است.    دشوطريقي و توسط چه نهادي اعالم ميمصاديق غيرمجاز 

و اينکه آيا اشخاص ملزم به استعالم از نهاد خاص هستند  كدام ارگان يا سازمان متولي ابالغ موارد غيرمجاز خواهد بود 

 خص نشده است.باشد، مش عهده آن ميرساني بهبايد اين تکليف را انجام دهد و اطالعو يا نهاد مشخصي 

قانون مجازات اسالمي، كتاب    (750)  ماده  موضوع)  مجرمانه  وايمحت  مصاديق  تعيين  كارگروه  وجود  به  عنايت  ، باچهارم

  اين  است   ضروري  كارگروه،  آن  در  طرح  اين  در   برشمرده  نهادهاي  همه  حضور  و(  هاي بازدارندهتعزيرات و مجازات  پنج، 

 .  دشو پرهيز  معارض البته  و  غيرضرور نهادسازي از و واگذار كارگروه  آن  به وليتئمس

  ، نيروي انتظامي  ، وزارت اطالعات  ،سيما  و  از جهت عدم تعيين تعداد نمايندگان سازمان صدا مذكور كارگروه  ،  پنجم

كه زيرنظر چه شخص    آنسازمان تبليغات اسالمي و دادستاني كل كشور و همچنين از جهت نامشخص بودن جايگاه  

 .كند داراي ابهام استمي يا نهادي فعاليت

  ن ياهاي  مشخصه  يوضمن آنکه به برخ  ابدي  رييتغ  «معاند »در متن ماده به    «مجازري غ» رو الزم است عبارت  نيازهم

برعهده كارگروه تع  قياعالم مصاد  تيشود درنها  ح يقانون تصرها در  نوع شبکه مجرمانه    يمحتوا  قيمصاد  نييآنها را 

 بازدارنده( قرار داد. هاي و مجازات راتيتعز ، )كتاب پنجم  ي( قانون مجازات اسالم (750))موضوع ماده  

ت.  6 همچنين  و  ماده  متن  »ب در  ابهام  «3صره  از  جلوگيري  مجازات  براي  نوع  شود  بايد  تعيين  از    وها  امکان  تا حد 

 د.  شوهايي با درجه واحد و يا حداكثر با اختالف يك درجه استفاده مجازت

 است.   مشخص نيست بيان چه حکمي را مد نظر داشته استابهام بوده و  ي دارا« 2تبصره ». 7

 
  قراردادهاي   در  مکلفند  خدمات،   دهندگانهئارا  و  هنري  آثار  صاحبان  كاال،  صاحبان  و  واردكنندگان  توليدكنندگان،  -«3»  تبصره

  تصريح  راغيرمجاز  هاي  شبکه  در  تبليغ  هئارا  ممنوعيت  خود،  شعب   وها  نمايندگي  ازجمله  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص   با  منعقده

 .  شد خواهند  محکوم مذكور مجازات  حداقل به ، شود ماده اين مشمول آنان تبليغات چنانچه صورتاين غير  در كنند،

 

  نظرکارشناسی 

اثر هنري    ظاهراًدر تبصره فوق مبهم است.    « يهنر  آثار  صاحبان »مفهوم  .1 آثار هنري« مالکان  از »صاحبان  منظور 

  ( 1)طبق ماده   فردي است كه داراي حقوق مادي و معنوي اثر باشد چه اينکهبراساس مقررات و ضوابط مالکيت فکري  

« گفته  مؤلف و مصنف و هنرمندبه »  پديدآورنده  1348لفان، مصنفان و هنرمندان مصوب  ؤقانون حمايت از حقوق م

توان آنها را  رو ميينامتعلق به اين اشخاص خواهد بود و ازبع حقوق مادي و معنوي ناشي از اثر فکري  طشود و بالمي

نظر به مبهم بودن مفهوم  صورت تر آورده شود. در غير اينريحصورت صلذا الزم است اين موضوع بهصاحب اثر دانست. 

آثار هنري«   بتوان»صاحبان  آثار هنري را كساني را كه مجموعه  چه بسا  از  آوري  تهيه يك گالري جمعمنظور  به  اي 

 داخل در اين مفهوم دانست.  را نيز اند كرده

 .  يستموضوع ماده نيازي به تبصره نانگاري  در صورت تصويب نهايي طرح با توجه به جرم .2
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  ايراني   هنري  ثارآ  يا  خدمات  يا   كاال  صاحب  درخواست  بدون  غيرمجاز،  ايماهواره  شبکه  چند  يا  يك  كه  صورتي  در  -«4»  تبصره

 مراجع اعالم  يا  و  اطالع  محض  به  مکلفند  خدمات  يا  كاال  صاحبان  نمايد،  اثر  يا  خدمات  يا  كاال  يغلتب  به  مبادرت  او،   نماينده  يا  و

 از  را  خود  به  متعلق  اثر  يا  خدمات  يا  كاال  تبليغات   پخش  از   جلوگيري  رابراي  الزم  قانوني   اقدامات  تبليغ،  پخش  بابت  ربطذي

 .  شد خواهند محکوم ماده اين در مذكور نقدي جزاي مجازات به صورتاين غير  در. آورند  عملبه صالح  قضايي مراجع طريق

 

 نظرکارشناسی 

افراد موضوع تبصره چه اقدامي را براي جلوگيري از    از اين جهت كه مشخص نيست دقيقاً«  4»  تبصره  حکممفاد   .1

بيني نمود  خصوص پيشتوان ضمانت اجراي كيفري در اين  نمي  پخش تبليغات انجام دهند داراي ابهام است و طبيعتاً

 د.  كراقداماتي را كه افراد مذكور بايد انجام دهند احصا   مگر آنکه بتوان دقيقاً

 .است 7تا  5يك از مجازات درجه ، كدام»مجازات جزاي نقدي مذكور« منظور از مشخص نيست  اين تبصرهدر  .2

 

  و  مديران  محکوميت  به نسبت  ماده،  اين  در   مندرج  اشخاص  محکوميت حکم  صدور   ضمن  مکلفند  قضايي   مراجع  -«5»  تبصره

 .  نمايند اقدام ماده  اين در مندرجهاي مجازات حداكثر بهغيرمجاز  ايماهوارههاي شبکه  اندركاراندست

 

 نظرکارشناسی 

تبليغاتي ضرورت دارد در متن ماده بيان شده است در  هاي  انگاري تبليغ يعني سفارش آگهيآنچه درخصوص جرم .1

ها چنانچه در  رو مديران اين شبکهانگاري شده است ازهميننيز جرممزبور هاي ادامه نيز همکاري اتباع ايراني در شبکه

بر تکليف  واحده مبنيماده  «5»حکم تبصره  صورت  شود در غير اينقالب اين موارد قرار گيرند كه مقصود حاصل مي

اين ماده    مندرج درهاي  به حداكثر مجازاتغيرمجاز  اي  ماهوارههاي  مراجع قضايي نسبت به محکوميت مديران شبکه

ر آنها چنانچه  اها اتباع غيرايراني باشند لذا رفت ضرورتي نداشته و چه بسا با توجه به اينکه ممکن است مديران اين شبکه

( قانون مجازات اسالمي قرار گيرد كه صرفنظر از مفاد اين قانون قابل تعقيب و مجازات  5در قالب موارد مندرج در ماده ) 

 . انگاري رفتار آنها وجود نداردورتي به جرمضرصورت هستند در غير اين

 .است مشخص حدومرز  فاقد  و  ابهام يدارا  اندركاران«دست»  عبارتابهام ديگر اين تبصره آن است كه  .2
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 تبليغات   پخش  از  ناشي  ديدهزيان   حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  دعوي  به  رسيدگي  مانع  محکوميت  حکم  صدور  -«6»  تبصره

 .  بود  نخواهد ماده  اين موضوعغيرمجاز 

 محتواي   توليد  و   مينأ ت منظور  به  قانون،  اين   ماده  موضوعهاي  پلتفرم  و ها  رسانه  ها، شبکه   با   همکاري  نوع  هر  -«7»  تبصره

  بازيگري،   كنندگي،تهيه   قالب  در  ايراني  تبعه  هر   توسط  پخش   و  ساخت   تا   نگارش  مرحله  از(  شنيداري  و   ديداري  نوشتاري،)

 ميزان  به   آن،  امثال   و  آگهي   و   برنامه  ساخت  تدوين،  موسيقي،   تهيه  نويسندگي،   صداگذاري،  اجرا،  تصويربرداري،  كارگرداني، 

 .  شوندمي محوم اسالمي مجازات قانون( 20) و( 19) مواد در مقرر 7 تا 5 درجههاي مجازات از يکي به مورد حسب

  انتشار،   يا  پخش  زمان  مدت  عمومي،  اخالق   مخل  محتواي  انتشار،  گستره  به  توجه  با  سازمان،  مقررات  از  متخلفين  -«8»  تبصره

  جامعه  امنيت  و   سايشآ   فرهنگ،  بر  ماده   اين  مندرج  احکام  نقض  ثيرأ ت  ميزان  و  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  به  وارده  خسارات

 .گيردمي قرار مالي   انتظاميهاي جريمه اعمال و پيگرد تحت

 

 نظرکارشناسی 

ازجمله    در قوانين ديگري مشخصي  مقررات    ، ديده زيان اي كه در اثر تبليغات  كننده حقوق مصرف درخصوص    هرچند  .1

غيرمجاز    و قانون ممنوعيت تبليغات و معرفي محصوالت و خدمات   13881كنندگان مصوب  قانون حمايت از مصرف   ( 7) ماده  

  اين   با وجود موجود است    1397المللي و فضاهاي مجازي  بين ارتباط جمعي داخلي و  هاي  رسان به سالمت در رسانه و آسيب 

 د.  شو تري بيان  صورت شفاف ولي الزم است حکم تبصره به   ، بالاشکال است   « 6» در تبصره    آن   مجدد   طرح 

انگاري نموده الزم است براي رعايت اصل  موضوع اين طرح را جرمهاي  كه انواع همکاري با شبکه  « 7»در تبصره   .2

  « و امثال آن»  شود و از ذكر عبارت   نظر طراحان احصا  اعمال مجرمانه مد  قكليه مصاديها م و مجازاتئبودن جراقانوني  

  مادهبر حکم    ئي استثنا  تبصرهاين  كه    االصول مبين استثنائات از حکم اصلي ماده است، درحالي تبصره علي  .پرهيز شود

 . آورده شود مستقلي در قالب ماده  الزم است نيست و 

 نوشته شود.  تري صورت شفاف و دقيقلذا بايد بهداراي ابهام است  «7» تبصره  در مندرج  هاي مجازت .3

در اين تبصره داراي ابهام است «  متخلفين از مقررات سازمان » از چند جهت داراي ايراد است. اواًل عبارت    «8» تبصره   .4

موضوع هاي سيماست كه الزام رسانه  و كدام سازمان است. اگر منظور سازمان صدا  «سازمان » و مشخص نيست منظور از 

بر تحت پيگرد و اعمال جريمه انتظامي مالي ي مبن   «8» اين طرح به تبعيت از مقررات آن اجرايي نيست. ثانيًا حکم تبصره  

 هاي كلي نظام قانونگذاري است. سياست  « 9» ن از مقررات سازمان نيز مبهم بوده و مغاير بند  ا قرار گرفتن متخلف 

 
 گیری و پیشنهاد نتیجه 

رسانه در شبکه   غات ي تبل  و  اثر گمراه   ي علت صدمات به   ي ا ماهواره   ي ها ها  در  است  به    ا ي كننده  كه ممکن  بودن  واقع  خالف 

  ، معاند اي  ماهواره هاي  اجتماعي و اقتصادي تبيلغات در شبکه مخرب    رات ي ث أ ت ساير  منظور  به   ن ي همچن   و   كننده وارد كند مصرف 

 با استناد به آن حکم صادر كنند.   ي غات ي تبل   ن ي در مواجهه با چن   يي تا محاكم قضا   است   ضمانت اجراهايي   ن ي و تد   ازمند ي ن 

 
یا اشتباه مصرف . »1 های ایل ارتباط جمعی، رسانه کننده ازجمله از طریق وستبليغات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب فریب 

 .باشدمی  تبليغاتی شود، ممنوعهای گروهی و برگه 

ماه تهيه و به تصویب   6نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حداکثر ظرف مدت تبصره ـ آیين  
  «.ت وزیران خواهد رسيدئ هي
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قانوني درخصوص نحوه مواجهه قضايي با موضوع تبليغ در    و وجود خأل   مندرج در اين گزارش با توجه به مطالب  

خصوص  قانونگذاري در زمينه ضرورت داشته و الزم است مقنن در اينتوان گفت  درنهايت ميمعاند  اي  ماهوارههاي  شبکه

معاند  اي  ماهوارههاي  بيني نمايد. در همين رابطه الزم است قلمرو طرح به موضوع شبکها پيشراي  مقررات بازدارنده

نيازمند  ابزارهايي كه در بستر اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرند  مقرراتگذاري راجع به  درخصوص    زيرااختصاص يابد  

ا مفاد طرح حاضر نسبت به اين موضوع تعيين  توان درحال حاضر بتري هستيم كه نميبيني قوانين جامع و دقيقپيش

با بررسي كارشناسي صورت گرفته برخي ابهامات و ايرادات مطرح شد كه راهکارهاي اصالح آنها  همچنين د. كرتکليف  

 .  دشنيز بيان 

مندي  مند نمودن مقوله تبليغات با هدف بهرهمنظور تعيين راهبردهاي مرتبط با چگونگي ضابطه  بهترتيب  بدين  

از آثار و پيامدهاي مثبت اين موضوع در جهت اهداف تجاري و اقتصادي و در عين حال اجتناب از آثار و پيامدهاي سوء  

 د: كراشاره  زير توان به دو دسته راهبردهاي ايجابي و سلبي ميمعاند هاي تبيلغات در شبکه

 

 اقتصادی تبلیغاتمندی از آثار با هدف بهره ایجابی  راهبردهای (الف

با اين اقدام بستر مناسب و ارزانقيمتي براي ديده شدن    :از جهت قيمت و محتوا  ملي  تسهيل دسترسي به اينترنت .1

اي براي تبليغات كاهش  ماهوارههاي  تمايل آنها به استفاده از شبکه  شده و هاي كوچك و متوسط فراهم  وكار بنگاهكسب

 خواهد يافت.  

نيز افزايش پيدا كرده و    سکوهاصورت با ورود بخش خصوصي تعداد  ؛ در اينمحور داخليكاربرهاي  تقويت رسانه .2

 . دشوكاال و خدمات تسهيل ميتبليغ  رساني از طريقاطالع 

(؛ با حل معضالتي كه در زمينه سرعت و هزينه اينترنت در سطح كشور وجود  IPTV)  تعاملي  اندازي تلويزيونراه .3

توجهي ميزان استفاده از ماهواره  قابلطور  به  و درنتيجهاندازي چنين ابزارهايي فراهم شده  دارد بستر مناسب براي راه

 يابد. كاهش مي

تلويزيوني توليدات سينماگران و يا پخش انبوه تيزرهاي  بيني تسهيالت براي خريد حقوق  برخورد ايجابي و پيش .4

 مختلف. هاي آنها از شبکه

 

 معاند ای  ماهواره های  در جهت تعیین ضمانت اجرای برای مواجهه با تبلیغات در شبكه   بسته پیشنهادی تقنینی ب(  

د نمودن  نم اي و ضرورت قاعدهماهورههاي هاي تبليغاتي در شبکهجرا درخصوص فعاليتاالاهميت تصويب مقررات الزم

آثار سوء ناشي از چنين تبليغاتي آنقدر گسترده است كه رسانه، صنعت    زيرا  هايي بر كسي پوشيده نيست؛چنين فعاليت

قضايي در مواجهه با چنين    مقامات بنابراين  الشعاع قرار دهد.  هاي آگهي را تحتكننده و حتي كانونتبليغات، مصرف

د با استناد به آن تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد. در عين  ن د كه در مرحله صدور حکم بتواننز به مقرراتي داراي نيا پديده

هاي پيشنهادي لزوم اصالح و رفع ايراداتي كه گفته شد ضروري  ضرورت وجود چنين مقرراتي و تصويب چنين طرح

است. در اين طرح    واحدهيرمجاز« در متن مادهترين ابهامي كه مطرح شد مفهوم و حدود و ثغور »غ مهم  د.ن نمايمي

معاند  هاي  توان از عبارت شبکهميه  در همين رابطمعياري براي غيرمجاز بودن شبکه يا رسانه و... ارائه نشده است.  
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را به كارگروه تعيين محتواي مصاديق  ها، تعيين مصاديق آناين شبکههاي  گيژد و ضمن تعيين برخي ويكراستفاده  

 محول نمود.  اي مجرمانه جرائم رايانه

 

 متن پیشنهادی اصالحی طرح

( با اصالحات  ۱۳۷۳کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره )هعنوان: طرح الحاق دو ماده به قانون ممنوعیت ب

 و الحاقات بعدی 

( با  ۱۳۷۳)  دریافت از ماهوارهکارگیری تجهیزات  ه( به قانون ممنوعیت ب۱۲عنوان ماده )(: متن زیر به۱ماده )

 د:  شواصالحات و الحاقات بعدی الحاق می 

ممنوع است. مرتکب    ميرمستقيغ  اي   مي صورت مستق اي معاند بههاي ماهوارهشبکه  بهكاال و خدمات    غي هرگونه سفارش تبل

 شود.  محکوم مي 1/2/1392( قانون مجازات اسالمي مصوب 19ماده ) موضوع  6 ا ي 5به مجازات حبس درجه 

  ي اسالم   ي جمهور   ي مختلف قصد برانداز   ي ها و پخش برنامه   د ي با تول   كه   است   ي ا شبکه   معاند   ي ا ماهواره   شبکه   - « 1»   تبصره 

موضوع ماده    ي ا انه ي جرائم را   ق ي مصاد   ي محتوا   ن يي تع   ته ي مصالح كشور را دارد. كم   ا ي منافع    ا ي   ي مل   ت ي امن   ه ي هرگونه اقدام عل   ا ي 

  قي قانون، مصاد   ن ي ا   ب ي ماه از تصو   ك ي بازدارنده( ظرف    ي ها و مجازات   رات ي )كتاب پنجم تعز   ي اسالم ( قانون مجازات  750) 

 .  د ي نما   ي م   اقدام   آن   ي رزورسان ه ب   به   نسبت   لزوم   صورت   در   و اعالم    ي طرق مقتض   از و    ن يي را تع   مذكور   ي ها شبکه 

  به   ي بي آس  و  اني ز  غيتبل  اثر  در   كه  يموارد  يبرا  نيقوان  ريسا  در  مقرر  ي هامجازات  يماده ناف  نيحکم ا  -«2»  تبصره

 .  ستي ن گردديم وارد  اشخاص 

 

( با  ۱۳۷۳کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره)ه( به قانون ممنوعیت ب۱۳عنوان ماده )(: متن زیر به۲ماده )

 گردد:  اصالحات و الحاقات بعدی الحاق می 

(  شنيداري  و ديداري نوشتاري،) محتواي توليد و تأمين منظور به معاند ياماهواره يهاشبکه با كه  يرانيا اتباع از ك يهر

  صداگذاري،   اجرا،  تصويربرداري،  كارگرداني،  بازيگري،  كنندگي، تهيه  قالب   در   پخش  و  ساخت   تا   نگارش   مرحله  از

  5 درجات   ينقد يجزا ا ي حبس  مجازات به د ينما ي همکار ي آگه و برنامه ساخت و تدوين اي موسيقي تهيه نويسندگي،

  ينقد  يجزا  به  يافت يدر  وجوه  برابر  دو  معادل  باشد  كرده  افتيدر  زين  يوجوه  يهمکار  يبرا   چنانچه.  شوديم   محکوم  6  اي

 .  شوديم  اضافه يو
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 خذ منابع و مآ

هاي وزارت فرهنگ  معاونت حقوقي، امور مجلس و استان  مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، .1

 .1389 ماه چاپ چهارم مهر ارشاد اسالمي، خانه كتاب،و 

هاي فقهي و  كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره« و چالشتأملي درباره »قانون ممنوعيت به .يعقوبي و همکاران .2

 .1395، 48، ش 13، حقوق اسالمي، دوره حقوقي آن

،  3«، فصلنامه قانون يار، دوره  يفري كنونيعواقب مخرب و منفي ازدياد عناوين مجرمانه در نظام ك»  .لطفي، واهب .3

 . 1398، 11ش 

سياست جنايي جمهوري اسالمي ايران در استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره، مطالعه تطبيقي   .مجتبي.جاويدي، 4

 . 1392  ، چاپ اول ،دانشگاه امام صادق الملل و حقوق كشورهاي مصر، عربستان و چين،  در حقوق بين

5.  https://ad.farhang.gov.ir/fa/news/572603 / 
 

 

 


