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Abstract:

According to the legal order in the Islamic Republic of Iran, the Broadcasting 
Organization is referred to as the national media, and in this respect, the IRIB 
has a special position and mechanisms are foreseen to monitor its activities. 
In this research, an attempt has been made to describe the dimensions of the 
parliament›s monitoring tools on IRIB by using library resources and in the 
light of the practical procedure of the Islamic Parliament. In spite of the many 
supervisory tools of the parliament, including the commission of Article 90 of the 
Constitution, research and investigation, legal supervision through legislation, 
financial supervision of the Court of Accounts, speeches, etc., it seems that 
according to the nature of the aforementioned mechanisms and the special 
position of the national media, according to the interpretation theory Article 175 
of the Constitution, the most effective supervisory mechanism of the Islamic 
Parliament on the national media is the presence of two representatives in the 
Supervisory Council of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization. 
In this regard, the result of this council›s monitoring of IRIB will be nothing 
but announcing the discovered cases to the Supreme Leader. And hence the 
proposals to amend the composition of the Supervisory Council, improve the 
website of the Supervisory Council with the aim of predicting the possibility 
of filing a complaint, strengthening the supervisory council by amending the 
statute of the IRIB organization and creating a mechanism to refer violations to 
the judiciary, as well as intensifying the punishments related to non-compliance 
with financial discipline, have been presented.
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چکیده
بر اسـاس نظام حقوقی در جمهوری اسـامی ایران، از سـازمان صداوسـیما به عنوان رسانه 
ملی یاد می شـود و از این حیث، صداوسـیما از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت و سـازکارهایی 
بـرای نظـارت بر فعالیت های آن پیش بینی شـده اسـت. در پژوهش حاضر سـعی شـده اسـت 
با اسـتفاده از منابع کتابخانه ا ی و در پرتوی نگرشـی به رویه عملی مجلس شـورای اسـامی، 
بـه تشـریح ابعـاد ابزارهـای نظارتـی مجلـس بر صداوسـیما پرداختـه شـود. باوجـود ابزارهای 
متعـدد نظارت مجلس از جمله کمیسـیون اصل نود قانون اساسـی، تحقیـق و تفحص، نظارت 
حقوقـی از طریـق قانونگـذاری، نظارت مالی دیوان محاسـبات، نطق و … به نظر می رسـد که 
با توجه به ماهیت سـازکارهای یاد شـده و نیز جایگاه ویژه رسـانه ملی مطابق نظریه تفسـیری 
اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسـی، مؤثرترین سـازکار نظارتی مجلس شـورای اسامی بر 
رسـانه ملی، حضور دو تن از نمایندگان در شـورای نظارت بر سـازمان صداوسـیمای جمهوری 
اسـامی ایـران اسـت کـه در این خصوص نیـز نتیجه نظارت  این شـورا بر صداوسـیما، چیزی 
جـز اعـام مـوارد کشـف شـده به مقـام معظم رهبـری نخواهد بـود. از ایـن رو،  پیشـنهادهایی 
مبنـی بـر اصـاح ترکیب شـورای نظارت، بهبـود تارنمای شـورای نظارت با هـدف پیش بینی 
امکان طرح شـکایت در آن، تقویت شـورای نظارت از طریق اصاح قانون اساسـنامه سـازمان 
صداوسـیما و ایجـاد سـازکار ارجـاع تخلفـات بـه قوه قضائیـه بـه همـراه تشـدید مجازات های 

مربـوط بـه بی انضباطی مالی ارائه شـده اسـت.
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مقدمه
در جمهـوری اسـامی ایـران، رادیو و تلویزیـون با توجه بـه اهمیـت ویـژه و کارکرد 
خـاص خـود، در انحصـار یک نهـاد حاکمیتـی تحت عنـوان صداوسـیمای جمهوری 
اسـامی ایـران قـرار گرفته انـد چنان که در نظریه تفسـیری شـورای نگهبـان از اصل 
چهل و چهـارم قانـون اساسـی آمـده اسـت: »مطابـق  نـّص صریـح  اصـل  چهل  و چهارم 
قانـون  اساسـی  در نظـام  جمهـوری  اسـامی  ایـران  رادیو و تلویزیـون  دولتـی  اسـت  و 
تأسـیس  و راه  انـدازی  شـبکه های  خصوصـی  رادیویـی  و تلویزیونـی  به  هر نحـو، مغایر 
ایـن  اصـل  می باشـد. بدین  جهـت  انتشـار و پخـش  برنامه هـای  صوتـی  و تصویـری  
فرسـتنده ،  ماهـواره ،  )هماننـد  فراگیـر  انتشـار  قابـل   فنـی   از طریـق  سیسـتم های  
فیبرنـوری  و غیـره ( بـرای  مـردم  در قالـب  امـواج  رادیوئـی  و کابلـی  غیـر از سـازمان  
صدا و سـیمای  جمهـوری  اسـامی  ایران  خـاف  اصل  مذکـور اسـت.« با توجه به همین 
مهـم نیـز سـازمان صداوسـیمای جمهـوری اسـامی ایـران به عنوان رسـانه رسـمی 
حاکمیـت از اهمیـت و جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت، چنان کـه حتـی یکـی از 
فصـول قانـون اساسـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. مشـکات پدیـد آمـده در 
مدیریـت رادیو و تلویزیـون تـا پیش از سـال 1368 موجب شـد که یکـی از محورهای 
بازنگـری در قانون اساسـی مطابـق فرمان امام خمینی )ره( مبنـی »تمرکز در مدیریت 
صداوسـیما بـه صورتـی کـه قوای سـه گانه در آن نظارت داشـته باشـند« قـرار گیرد. 
همچنیـن پـس از بازنگـری قانـون اساسـی در سـال 1368 مقـرر شـد تـا بر اسـاس 
اصـل 175، در صدا و سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران، آزادی بیـان و نشـر افـکار با 
رعایـت موازیـن اسـامی و مصالـح کشـور تأمین شـود. نصـب و عزل رئیس سـازمان 
صدا و سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران بـا مقـام رهبـری اسـت و شـورایی مرکب از 
نماینـدگان رئیس جمهـور و رئیـس قـوه قضائیه و مجلس شـورای اسـامی )هر کدام 
دو نفـر(   بـر این سـازمان نظارت خواهند داشـت. خط مشـی و ترتیب اداره سـازمان و 

نظـارت بـر آن را قانـون معیـن می کند. 
 عنایـت به نفـوذ و اهمیـت رادیو و تلویزیـون از یک سـو و نصـب و عـزل رئیـس 
سـازمان از جانـب مقـام رهبـری از سـوی دیگـر موجـب شـده اسـت کـه نظـارت بر 
ایـن نهـاد از اهمیـت ویژه ای برخوردار شـود تا ضمن حفظ اسـتقال رسـانه، آن را از 
هرگونـه انحـراف بازدارد و عاوه بر جلوگیری از جانبداری رسـانه ملی نسـبت به یک 
جریـان فکـری، جناحی خاص، موجب تقویت دموکراسـی در کشـور شـود و از اعمال 
قـدرت بـر آن نیـز جلوگیـری کنـد. همچنین بر اسـاس نظریـه تفسـیری اصل 175 
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پارلــمانی بر رسانه ملی قانـون اساسـی، »... در نظـام جمهوری اسـامی ایران، صداوسـیما زیر نظر مسـتقیم 

مقـام معظـم رهبری می باشـد؛ بنابراین سیاسـتگذاری، هدایت و تدابیـر الزم در همه 
ابعـاد خصوصـاً در راسـتای تحقـق آزادی بیان و نشـر افکار با رعایت موازین اسـامی 
و مصالـح کشـور در همـه شـئون و مراتـب کـه در صـدر اصـل مذکـور بـه آن اشـاره 
 شـده اسـت، از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشـد.« از این رو، سـازمان صداوسیما 
به عنوان رسـانه رسـمی حاکمیت، از سیاسـتگذاری های هماهنگ و جامعی از سـوی 
عالی تریـن مقـام کشـور  در تمـام اجزای خـود برخوردار اسـت چراکه سیاسـتگذاری، 
هدایـت و تدابیـر الزم در همـه ابعـاد، مطابـق نظریـه تفسـیری شـورای نگهبـان، بر 
عهـده مقـام معظـم رهبـری قـرار دارد. با توجه بـه چنین جایگاهی اسـت کـه نظارت 
بـر ایـن سـازمان باید بر اسـاس سـازکار و قواعـدی خاص باشـد. پژوهـش حاضر نیز 
وفـق مطالـب یـاد شـده به دنبـال ارائه پاسـخ به این پرسـش اسـت که »آیـا مجلس 
شـورای اسـامی از ابزارهـای الزم برای نظارت بـر رادیو و تلویزیون برخوردار اسـت؟«

مجلـس شـورای اسـامی وفـق قانـون اساسـی، دارای دو صاحیـت قانونگذاری 
و نظـارت اسـت. بـا عنایـت بـه ملزومـات فعالیـت رسـانه ای نظیـر سـرعت عمـل و 
بی طرفـی، آنچـه در خصـوص صداوسـیما به عنـوان رادیو و تلویزیـون رسـمی کشـور 
بـه ذهـن متبـادر می شـود این اسـت که مجلس شـورای اسـامی به عنـوان مجموعه 
نماینـدگان ملـت و شـاخص عملـی دموکراسـی در کشـور از چـه ابزارهایـی بـرای 
نظـارت بر رسـانه رسـمی حاکمیـت برخوردار اسـت؟ به نظر می رسـد کـه  نظارت بر 
سـازمان صداوسـیما به عنـوان رادیو و تلویزیـون و به عنوان سـاختار، زیر نظر مسـتقیم 
مقـام رهبـری اسـت دارای ویژگی هـای خاصـی اسـت کـه آن را از نظـارت بـر سـایر 

دسـتگاه  متمایـز می کند. 
ابزارهـای نظـارت مجلـس را می توان به دو شـاخه »ابزارهای نظارتـی تقنینی« و 
»ابزارهـای نظارتـی غیرتقنینی« تقسـیم کرد، سـازمان صداوسـیما )رئیس آن( طبق 
اصـل یکصد و هفتاد و پنجـم، هـم در مقابـل رهبـری و هـم در مقابـل شـورای نظـارت 

قوای سـه گانه دارای مسـئولیت اسـت )هاشـمی، 1386: 622(.

پیشینه و مبانی نظری
نظـارت به عنـوان یکـی از صاحیت هـای مجلـس شـورای اسـامی، در تألیفـات 
مختلفـی کـه بـه موضـوع قانـون اساسـی پرداخته اند، مـورد توجـه قرار گرفته اسـت 
سـید محمد هاشـمی در جلـد دوم کتاب حقوق اساسـی جمهوری اسـامی ایـران، به 
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تشـریح ابعـاد مختلـف نظـارت از طریق سـاختارهای سیاسـی کشـور پرداخته  اسـت. 
همچنیـن موضـوع نظـارت در برخـی از کتاب هـا به صـورت ویـژه، مـورد بررسـی قرار 
گرفته اسـت. عباسـعلی عمیـد زنجانـی و ابراهیم موسـی زاده )1389(، کتـاب نظارت 
بـر اعمـال حکومـت و عدالـت اداری را بـه رشـته تحریـر در آورده انـد و نظـارت بـر 
سـاختارهای قـدرت و ارتباط آن بـا عدالت اداری را تشـریح کرده اند؛ همچنین محمد 
راسـخ )1390( کتـاب نظـارت و تعـادل در نظـام حقـوق اساسـی را بـا هـدف شـرح 
ارتبـاط نظـارت و تعـادل میان قوا و سـاختارهای سیاسـی بـه نگارش درآورده اسـت. 
در خصـوص مقـاالت منتشـر شـده در موضـوع نظـارت نیـز می توان گفـت که بخش 
عمـده مقـاالت بـه دو نظارت قضایـی و اداری اختصـاص یافته اند و تعـداد معدودی از 
مقـاالت بـه موضوعاتـی نظیر کمیسـیون اصـل نود قانون اساسـی و یا شـورای نظارت 
سـازمان صداوسـیما به عنـوان مصـداق رادیو و تلویزیـون پرداخته انـد. مقالـه بهنیـا و 
محمدعلی پـور ) 1385( نیـز بـا موضوع تأملـی در ماهیت، حدود وظایـف و اختیارات 
شـورای نظـارت بـر سـازمان صداوسـیما در همین زمینه نگاشـته شـده اسـت؛ اما در 
خصـوص موضـوع ایـن پژوهش که بررسـی ابزارهای نظارت مجلس شـورای اسـامی 
بـر رادیو و تلویزیـون اسـت، کتـاب و یـا مقالـه ای به صـورت جامـع و تخصصی انتشـار 
نیافتـه اسـت ؛ به همین دلیـل، یکـی از اهـداف ایـن پژوهش، رفـع خأل موجـود و خلق 

ادبیـات در ایـن حـوزه به منظـور تسـهیل کار پژوهشـگران در آینده اسـت.

روش شناسی پژوهش
مقالـه پیـش رو از سـویی، با توجه بـه فقر پژوهش های مشـابه در ایـن موضوع خاص 
بنیادیـن و از سـوی دیگـر،  با توجه به مطالبـه عمومی نظارت بـر رادیو و تلویزیـون به ویژه 
در حـوزه منابـع و مصـارف اعتبـارات و بودجـه صداوسـیما که بخش عمـده آن از محل 
بودجه عمومی کشـور تأمین می شـود ،  پژوهشی کاربردی اسـت که می تواند نمایندگان 
ملـت را در انعـکاس این مطالبه عمومی یاری رسـاند. با عنایت به همیـن امر در نگارش 
مقاله حاضر سـعی شـده اسـت با اسـتفاده از منابع معتبر حقوقی )قوانین و مقررات( و 
نیـز رویه های عملی جاری در نظام سیاسـی کشـور کـه با اسـتفاده از روش کتابخانه ا ی 
جمـع آوری و طبقه بنـدی شـده اند اطاعـات مـورد نیاز، ارائـه و با توصیـف ابزارهایی در 
اختیـار مجلـس و نیز تحلیلـی از ارتباط مجلس با صداوسـیما )رادیو و تلویزیـون( امکان  
اعمـال ابزارهـای یاد شـده بیـان شـود. به این ترتیـب، روش تجزیه و تحلیـل اطاعات در 

این پژوهـش، توصیفی ـ تحلیـل خواهد بود. 
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پارلــمانی بر رسانه ملی یافته های پژوهش 

ابزارهـای نظارتـی مجلـس شـورای اسـامی را می تـوان بـه »ابزارهـای نظـارت 
تقنینـی« و »ابزارهـای نظـارت غیرتقنینـی« تقسـیم کـرد. البتـه ایـن تقسـیم بندی 
با توجه بـه تعـدد ابزارهـا، صرفـاً از بـاب تسـهیل در تجزیه و تحلیـل اطاعـات اسـت 

چنان کـه در برخـی مـوارد ممکـن اسـت ایـن ابزارهـا دارای وجـه دوگانـه باشـند.

1.ابزارهاینظارتتقنینی
مجلـس شـورای اسـامی بـر اسـاس اصـل هفتاد و یکـم قانـون اساسـی دارای 
صاحیـت عـام در حـوزه قانونگذاری در کشـور اسـت و می تواند در عموم مسـائل در 
حـدود مقـرر در قانـون اساسـی قانون وضـع کند؛ اما ایـن صاحیت مطلق نیسـت و 
مطابـق اصـول قانـون اساسـی، بـا محدودیت هایـی مواجه اسـت. ایفـای وظیفه وضع 
قانـون از سـوی، مجلـس نیازمنـد نوعی نظارت حقوقـی بر حوزه اجرایی و سـایر امور 
کشـور اسـت. هرچند بخشـی از فرایند تصویب قانون توسـط دولت و از طریق الیحه 
صـورت می پذیـرد امـا بررسـی و تصویـب طرح ها و لوایـح در مجلس، نیاز به اشـرافی 
جامـع بـر اوضـاع کشـور دارد و از ایـن رو، می تـوان گفـت، در صورتـی کـه نظـارت 
حقوقـی بـه درسـتی انجام گیرد، موجب توسـعه و پیشـرفت کشـور می شـود، اما اگر 
قانونگـذاری بـه دور از نظـارت حقوقی صـورت پذیرد، نتایج معکوسـی به بـار خواهد 
آورد کـه بی نظمـی، بی عدالتـی و فسـاد را بـه همـراه خواهد داشـت. مجلس شـورای 
اسـامی در سـه سـطح متفـاوت بـه ایـن نـوع نظـارت می پـردازد )عمیـد زنجانـی و 

موسـی زاده، 1389: 128-129(.

1-1.قوانینتوسعهکشور
قوانیـن توسـعه کشـور )اعـم از قانـون احـکام دائمـی توسـعه و قوانیـن توسـعه 
پنج سـاله( نقشـه و مسـیر فعالیـت کشـور را تعییـن می کننـد. اهمیت این دسـت از 
قوانیـن بـه حـدی اسـت که بر اسـاس مـاده )181( قانـون آیین نامه داخلـی مجلس، 
»اصـاح قانـون دائمـی و قانون برنامه توسـعه در حین بررسـی الیحه بودجه سـاالنه 
و اصـاح برنامـه توسـعه در زمـان بررسـی دیگـر طرح هـا و لوایـح بـه دوسـوم رأی 
نماینـدگان حاضـر نیـاز دارد.« بـر اسـاس قانون برنامـه در موارد متعـددی دولت و یا 
دسـتگاه های اجرایـی مکلـف بـه ارائـه گـزارش به مجلـس شـده اند،  چنان کـه از این 
میـان می تـوان بـه ارائه گـزارش اندازه گیری کارایـی و بهره وری دسـتگاه های اجرایی 
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و واحدهـای عملیاتـی بـر اسـاس مـاده )5(، ارائـه گـزارش تحقـق حکـم مربـوط بـه 
بنـد )ب( مـاده )22( از سـوی وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی به مجلـس در خصوص 
محیـط کسـب وکار و ارائـه گـزارش در خصـوص اقدامـات دولـت در مـورد کاهـش 

قاچـاق مصـرح بنـد )ج( مـاده )46( اشـاره کرد.
بـا وجـود آنکه قانـون آیین نامـه داخلی مجلـس برای قوانین توسـعه پنج سـاله و 
قانـون احـکام دائمی کشـور ارزشـی یکسـان قائل شـده اسـت، باید توجه داشـت که 
برنامه هـای پنج سـاله محـدود در دوره اعتبـار خـود هسـتند و پـس از انقضـای ایـن 

مـدت دیگـر نمی تـوان اجرای آنهـا را مطالبـه کرد.

1-1-1.قانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعهکشور
مطابـق مـاده )37( قانـون احـکام دائمی برنامه های توسـعه کشـور، دولت مکلف 
اسـت بـا بهره گیـری از ظرفیـت همـه دسـتگاه های مربـوط به ویـژه آموزش وپرورش، 
دانشـگاه ها و مراکـز علمـی و جهـاد دانشـگاهی، مراکـز فرهنگی و هنـری، حوزه های 
علمیـه، صداوسـیما، شـهرداری ها و مؤسسـات مـردم نهـاد و بسـیج، به منظـور زنـده 
و نمایـان نگهداشـتن مبانـی اسـام نـاب محمـدی )ص( و اندیشـه دینی، سیاسـی و 
فرهنگـی و سـیره عملی حضرت امام خمینـی )ره( بنیانگذار جمهوری اسـامی ایران 
و مقـام معظـم رهبری )مدظله العالـی( و برجسـته کـردن نقش ایشـان به عنـوان یک 
معیـار اساسـی در سیاسـتگذاری ها و برنامه هـا و تسـری آن بـه مجموعـه ارکان نظام 

و نیـز انتقـال آن به نسـل های آینـده، اقدامـات متعددی انجـام دهد.

2-1-1.قوانینبرنامههایپنجسالهتوسعهکشور
در قانـون برنامـه ششـم طـی مـاده )93(، دولـت مکلـف بـه اختصـاص معـادل 
هفت دهـم درصـد بودجـه عمومـی بـه سـازمان صداوسـیما شـده اسـت؛ قسـمت 
انتهایـی ایـن قانـون نیـز صداوسـیما را مکلـف بـه ارائه گزارشـی در ایـن خصوص به 

مجلـس کرده اسـت.

1-2.قوانینبودجهسنواتی
بودجـه بـر اسـاس قانون محاسـبات عمومی کشـور عبـارت اسـت از برنامه مالی 
دولـت کـه بـرای یـک سـال مالـی تهیـه می شـود و حـاوی پیش بینـی درآمدهـا و 
سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار و بـرآورد هزینه هـا بـرای انجـام عملیاتی اسـت که منجر 
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مجلـس شـورای اسـامی در جریـان بررسـی الیحـه بودجـه می تواند بـا رعایت اصل 
هفتاد و پنجـم قانـون اساسـی، ضمـن پیش بینـی منابـع مـورد نیـاز، اقدام بـه تعیین 
برخـی تکالیـف بـرای دسـتگاه های اجرایـی کنـد؛ امـا شـایان ذکر اسـت کـه قوانین 
بودجـه نیـز همچون قوانین توسـعه پنج سـاله، محدود بـه دوره ای زمانی  هسـتند که 

بودجـه بـرای آن به تصویب رسـیده اسـت.
بـر اسـاس بنـد )چ( مـاده )37( قانـون احـکام دائمی برنامه های توسـعه کشـور، 
بـه  قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری   )5( مـاده  اجرایـی مشـمول  دسـتگاه های 
هزینه کـرد مکلفنـد یـک درصـد از اعتبارات هزینه ای خـود را طی قرارداد با سـازمان 
صداوسـیما بـرای تولیـد برنامه با هدف فرهنگ سـازی، آگاهی بخشـی و اطاع رسـانی 
در اختیـار ایـن سـازمان قـرار دهنـد. مجلـس شـورای اسـامی در جریـان بررسـی 
الیحـه بودجـه 1401 در بنـد )ل( تبصره )19(، سـازمان صداوسـیما و دسـتگاه های 
اجرایـی بنـد )چ( مـاده )37( قانـون احـکام دائمـی برنامه هـای توسـعه کشـور را در 
حالـی مکلـف به ارائه گزارش به سـازمان برنامه وبودجه کشـور و کمیسـیون فرهنگی 
مجلـس شـورای اسـامی کـرده اسـت کـه چنیـن تکلیفـی در قانـون احـکام دائمی 

پیش بینی نشـده اسـت.

1-3.قوانینعادیکشور
عـاوه بـر قوانیـن باالدسـتی و بودجـه، تکلیـف دسـتگاه ها بـه ارائـه گـزارش در 
قوانیـن عـادی مسـبوق بـه سـابقه اسـت و در مـوارد متعـدد، مجلـس دسـتگاه های 
اجرایـی کشـور را مکلـف بـه ارائـه گـزارش کـرده اسـت. از جدیدتریـن ایـن مـوارد 
می تـوان بـه قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت مصـوب 1400/08/19 
اشـاره کـرد. بـر اسـاس صـدر تبصـره )3( مـاده )71( قانون یاد شـده »دسـتگاه های 
مذکـور در مـاده )29( قانـون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه، اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران )که سـازمان صداوسـیما نیـز یکی از آنها سـت(، 
مکلـف بـه ارائـه گزارش عملکرد شـش ماهه به سـتاد ملی جمعیت می باشـند. سـتاد 
ملـی جمعیـت موظف اسـت گزارش شـش ماهه خـود را به مجلس شـورای اسـامی 

و شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی ارائـه دهد.«
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2.سازکارهاینظارتغیرتقنینی
نظـارت مجلـس شـورای اسـامی به طـور کلـی از طریـق سـازکارهای مختلفـی 
صـورت می گیـرد. عـاوه بـر شـورای نظـارت، نظـارت کمیسـیون اصـل نـود قانـون 
اساسـی، نظارت دیوان محاسـبات کشـور به عنوان سـاختارهای زیرمجموعه مجلس و 
تحقیـق و تفحـص را به عنوان سـازکار مجلس بر سـازمان صداوسـیما اعمال می شـود.

1-2.شوراینظارتبرسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران
پیـرو صـدور فرمـان اصـاح قانون اساسـی از سـوی بنیانگذار جمهوری اسـامی 
نیـز  اساسـی  قانـون  یکصد و هفتاد و پنجـم  اصـل   ،1368/02/04 تاریـخ  در  ایـران 
دسـتخوش تغییر شـد و نحوه اداره سـازمان صداوسـیما از شـورایی به ریاستی تغییر 
یافـت و شـورایی  مرکـب  از نماینـدگان  رئیس جمهـور، رئیـس  قوه  قضاییـه  و مجلس  

شـورای  اسـامی )هرکـدام دو نفـر( نظـارت بـر ایـن سـازمان را بر عهـده گرفتند.
متعاقـب اصـاح قانـون اساسـی، مصوبـه  نحوه اجـرای اصـل 175 ایـن قانون در 
بخـش نظـارت نیـز در تاریـخ 1370/07/11 بـه تصویـب مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام رسـید و بـر اسـاس آن ، برخـی وظایـف نظارتـی از جملـه، نظـارت بـر حسـن 
انجـام کلیـه امور سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـامی ایران و تذکـرات الزم در 
مـورد تخلفـات و انحرافـات بـرای اصـاح، نظارت بر حسـن اجرای قوانیـن مربوط در 
سـازمان صداوسـیما، نظـارت بـر ایجـاد و یـا انحال هـر بخـش، واحد، شـعبه، دفتر 
یـا نمایندگـی، نظـارت بر انعقـاد قراردادها و خریدهـای داخلی و خارجـی، نظارت بر 
سـایر امـوری کـه سـازمان طبـق قانون بـر عهـده دارد و انجـام می دهد و... بـر عهده 

این شـورا قـرار گرفت.
 بـا توجـه بـه مـاده )2( مصوبـه یاد شـده، مـدت عضویت اعضـای شـورای نظارت 
2 سـال و تجدیـد انتخـاب آنهـا بـرای دوره هـای بعـدی بااشـکال اسـت. بـر همیـن 
اسـاس، انتخـاب نماینـدگان ناظـر در مجامـع، هیئت هـا و شـوراها طبق مـاده )216( 
قانـون آیین نامـه داخلی مجلس شـورای اسـامی تعیین شـده اسـت و طـی آن برای 
انتخـاب ناظـران کمیسـیون های تخصصـی و یا مجلس شـورای اسـامی، کمیسـیون 
ذی ربـط موظـف اسـت حداقـل بـه تعـداد دو برابر مـورد نیـاز از نماینـدگان داوطلب 
واجـد شـرایط را به مجلس معرفی کند تا نسـبت به انتخـاب تعداد مورد نیاز اقدام شـود.

موضوعـی کـه در ارتباط با شـورای نظارت بر سـازمان صداوسـیما و نحوه نظارت 
آن مطـرح اسـت و در سـال های اخیـر نیز محـل بحـث و اظهارنظر بوده، اسـتصوابی 
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بـودن نظـارت شـورا محـل ابهـام اسـت و عـده ای بـر ایـن عقیده انـد که اسـتطاعی 
بـودن نظـارت شـورا هیـچ فایـده عملـی نـدارد و شـورای نظـارت بایـد بـر عملکـرد 
اجرایـی سـازمان صداوسـیما در تمامـی مراحـل نظـارت مؤثـر داشـته باشـد )بهنیـا 
و محمد علی پـور، 1385: 135-134(. تمامـی طرح هایـی کـه در دوره هـای اخیـر 
مجلس شـورای اسـامی در خصوص نحوه اداره و نظارت سـازمان صداوسیما از سوی 
مجلـس اعـام وصـول گردیـده نیز بـا همین رویکـرد تدوین شـده اسـت. در مقابل، 
عـده ای معتقدنـد کـه با توجه بـه کارکردهـای رسـانه ملـی و بـا عنایـت بـه اهمیـت 
سـرعت و چابکـی رادیـو و تلویزیـون در ایفـای نقـش ذاتـی خـود، دخالـت نداشـتن 
شـورای نظـارت در امـور اجرایـی و چالش های ناشـی از آن امری ضروری اسـت و در 
کل، نوع نظارت این شـورا باید اسـتطاعی و پسـینی باشـد. این مهم در راهبردهای 
رسـانه ملـی مندرج در پیوسـت حکم انتصاب روسـای پیشـین سـازمان صداوسـیما  
ـ آقایـان سـرافراز و علی عسـکری ـ  نیـز بیـان شـده اسـت،  همچنین بـه دلیل تعدد 
مراجـع ناظـر بـر سـازمان صداوسـیما و نیـز امـکان تغییـر رویکـرد اعضـای شـورای 
نظـارت با توجه بـه تغییـر در قـوه مجریـه و مقننـه و تعـارض دیـدگاه آنان بـا مصالح 
نظـام و تدابیـر مقـام معظـم رهبـری، بـر ضـرورت اسـتطاعی و بعد از پخـش بودن 
نظـارت شـورا و نیـز ممنوعیـت دخالـت آن در امـور اجرایـی و مدیریتی رسـانه ملی 
تأکیـد شـده اسـت. از ایـن رو، باتوجه به مفاد نظریه تفسـیری شـورای نگهبان نسـبت 
بـه اصـل یکصد و هفتاد و پنجـم قانـون اساسـی مبنی بر اینکـه سیاسـتگذاری، هدایت 
و تدابیـر در تمامـی ابعـاد از اختیـارات اختصاصی مقام معظم رهبری اسـت، دسـتور 
معظم لـه در خصـوص نحوه نظارت شـورای نظـارت را باید نوعی سیاسـتگذاری تلقی 

کـرد و قائـل به اسـتطاعی بـودن نظارت این شـورا شـد.
فـارغ از اسـتصوابی یـا اسـتطاعی بـودن نظـارت شـورای نظـارت، با توجه به نص 
قانـون اساسـی، مصوبـه مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام و ترکیـب، سـازکار نظارت 
و صاحیت هـای ایـن شـورا می تـوان آن را به عنـوان اصلی تریـن سـازکار نظارتـی 

مجلـس بر صداوسـیما دانسـت.
یکـی از مـوارد ورود شـورای نظارت بر سـازمان صداوسـیما در پی طرح شـکایت 
از سـوی نماینـده رئیس جمهـور دولـت دوازدهـم در شـورای نظـارت، جنـاب آقـای 
حسـام الدین آشـنا مطـرح شـده بـود، بـر اسـاس مکاتبـه شـماره 92195 مـورخ 
1398/07/21 ایشـان، چهـار مـورد را بـا عناویـن: متهـم سـاختن دولـت بـه آمـاده 
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نکـردن ورزشـگاه ها بـرای حضـور زنـان، تمسـخر وزیـر ارتباطـات بـه دلیـل ورود به 
هـر موضـوع با اهـداف انتخاباتی، مقصر دانسـتن دولت در خودسـوزی دختـر آبی به 
دلیـل عـدم آمـاده  نشـدن ورزشـگاه ها از سـوی دولت و حضـور نماینده قـوه مقننه و 
قضاییـه و غیبـت نماینـده ای از قوه مجریه در برنامه های صداوسـیما، محور شـکایت 
قـرار داده و رسـیدگی بـه آنهـا را بـه دلیل اسـتنکاف صداوسـیما در خصوص پاسـخ 
بـه موارد یاد شـده را از رئیس وقت شـورای نظارت خواسـتار شـده بودنـد. در نتیجه 
ویدیویـی حـدود یـازده دقیقـه ای در تاریـخ 1398/07/21 از شـبکه سـه سـیما بـه 

پخش رسـید.

1-2.کمیسیوناصلنودقانوناساسی
کمیسـیون اصـل نود قانـون اساسـی، به عنوان واحـد داخلی مجلـس، اجراکننده 
وظیفـه ای اسـت کـه اصـل نـود  قانـون اساسـی بـر عهـده مجلـس گذاشـته اسـت. 
ایـن کمیسـیون کـه یکـی از سـازکارهای نظارتـی قوی در مجلس شـورای اسـامی 
محسـوب می شـود، مشـروعیت خـود را از باالترین سـند قانونی کشـور یعنـی قانون 
اساسـی، دریافـت می کنـد  )موسـی زاده، 1391: 165(. کمیسـیون یـاد شـده یکی از 

کمیسـیون های خـاص مجلس اسـت.
مطابـق نـص اصـل نـود قانون اساسـی »هرکـس  شـکایتی  از طـرز کار مجلس  یا 
قـوه  مجریـه  یـا قوه  قضاییه  داشـته  باشـد، می تواند شـکایت  خـود را کتباً بـه  مجلس  
شـورای  اسـامی  عرضـه  کنـد. مجلـس  موظـف  اسـت  بـه  ایـن  شـکایات  رسـیدگی  
کنـد...«. از ایـن رو، صاحیـت کمیسـیون اصـل نـود ، رسـیدگی به شـکایات ناشـی از 
هـر نـوع فعـل یـا ترک فعل ناشـی از فعالیت آن بخشـی از حاکمیت اسـت کـه صرفاً 
در چارچـوب مجلـس  شـورای اسـامی، قـوه  مجریه  و قـوه  قضاییه می گنجد و سـایر 
دسـتگاه ها و بخش هـا را شـامل نمی شـود. ایـن موضـوع عـاوه بـر اصـل یـاد شـده 
در مـاده )5( قانـون نحـوه اجـرای اصـل نود قانـون اساسـی جمهوری اسـامی ایران 

مصـوب 1365/08/25 نیـز تصریح شـده اسـت.
بـا وجـود اینکـه در اصل نود قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایـران و نیز قانون 
نحـوه اجـرای اصـل یاد شـده، حـدود صاحیت هـای کمیسـیون به طور شـفاف بیان 
شـده اسـت، ایـن کمیسـیون در عمـل ،  بـه فعالیـت در حوزه هـای گسـترده تری از 
صاحیـت خـود می پـردازد. بـرای مثـال می توان بـه شـکواییه واصله دربـاره نمایش 
برخـی از فیلم هـای بدون پروانه نمایش در دو سـامانه ویدیوی درخواسـتی )فیلیمو و 
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پارلــمانی بر رسانه ملی نمـاوا( اشـاره کـرد کـه در این موارد دسـتگاه های مخاطبـی که خـارج از حدود اصل 

نـود هسـتند و یـا ورود بـه آنهـا مسـتلزم طـی فرایندهـای خاصـی اسـت، می توانند 
ضمـن تذکـر حـدود صاحیت های کمیسـیون یـاد شـده، از هرگونـه اقـدام آن نهاد 
جلوگیـری بـه عمـل آورنـد و یـا  به منظـور توسـعه شـفافیت در جامعـه، به صـورت 

داوطلبانـه اقـدام بـه ارائه اطاعـات کنند.
در نهایـت بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد کـه اقدامـات صـورت گرفته از سـوی 
کمیسـیون اصـل نود  قانون اساسـی، با توجه بـه اینکه در مـوارد فردی، به ارائه پاسـخ 
کافـی و در مـوارد عمومـی، بـه اطـاع عامـه ختم می شـود، بیشـتر جنبه سیاسـی و 
معنـوی دارد و اثـر روانـی بـر جامعـه و اثـر ارشـادی بـر دسـتگاه ها را در پـی خواهد 

داشت  )هاشـمی، 1386: 165(.

2-2.دیوانمحاسباتکشور
اعمـال نظـارت مالی بـر اقدامات دسـتگاه ها ، از طریق مجلس و دیوان محاسـبات 
کشـور صـورت می پذیـرد. در مرحله نظارت بر اجـرا، نیاز به دقـت و ورود به جزییات 
ارقـام، به مراتـب بیشـتر از مرحلـه تصویـب اسـت. ایـن نظارت بایـد بر مبنـای اصول 
و ضوابـط معینـی صـورت پذیـرد  )هاشـمی، 1386، 205(. دیوان  محاسـبات  کشـور 
به طـور مسـتقیم زیـر نظـر مجلـس  شـورای  اسـامی  فعالیـت می کنـد و  بـه  کلیـه  
حسـاب های  وزارتخانه هـا، مؤسسـات ، شـرکت های  دولتـی  و سـایر دسـتگاه هایی  که  
بـه  نحـوی  از انحـا از بودجـه  کل  کشـور بهره مند می شـوند، رسـیدگی  یا حسابرسـی  
می کنـد تـا  هیـچ  هزینـه ای  از اعتبـارات  مصـوب  در قانـون بودجـه تجاوز نکنـد  و هر 
وجهـی  در محـل  خـود هزینه شـود. بـر این اسـاس، دو وظیفـه مهم بر عهـده دیوان 
محاسـبات کشـور قرار گرفته که شـامل حسابرسـی از دسـتگاه های اجرایی و تنظیم 
و انتشـار گـزارش تفریـغ بودجـه اسـت و هـر دو ایـن مـوارد بر سـازمان صداوسـیما 

اعمال هسـتند. قابل 

2-3-1.حسابرسیازدستگاههایاجرایی
حسابرسـی از دسـتگاه های اجرایـی، همـان کار ویـژه دیـوان محاسـبات کشـور 
اسـت کـه بـر نحـوه هزینه کـرد بودجـه نظـارت می کنـد. بـر اسـاس هیئـت هفتـم 
حسابرسـی در سـال 1393، سـازمان صداوسـیما برخـاف قوانیـن و مقررات کشـور 
ازجملـه مـاده )74( قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری، اقـدام بـه افزایـش حقوق و 
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دسـتمزد کارکنـان و بازنشسـتگان خـود کـرد؛ ایـن اقـدام تحمیـل هزینـه ای حدود 
سـیصد میلیـارد تومـان را در پـی داشـت کـه در بودجـه پیش بینـی نشـده بـود و 
مسـتند بـه حکـم شـورای حقـوق و دسـتمزد نیـز نگردیـده بـود. پـس از برگـزاری 
جلسـات متعـدد در تاریـخ 1395/02/05 رأی دیوان محاسـبات کشـور علیه مدیران 
وقـت و شـاغل سـازمان صداوسـیما بـا شـماره 66/29 صـادر شـد و بـر اسـاس آن 
مسـئوالن شـاغل در سـازمان، ملـزم به اصـاح احکام کارکنـان و همچنین اسـترداد 

مبالـغ مـازاد بـه ذی نفعان شـدند.

2-3-2.گزارشتفریغبودجه
سـازمان صداوسـیما نیـز همچون سـایر دسـتگاه ها مشـمول نظـارت مالی، تحت 
نظـر بـازوی نظارتـی مجلـس در حـوزه بودجـه و امور مالـی، یعنی دیوان محاسـبات 
کشـور اسـت. ایـن نهـاد عـاوه بر نظـارت مسـتمر بر نحـوه هزینه کـرد اعتبـارات در 
رسـانه ملـی، در گزارش هـای تفریـغ بودجـه نیـز در صـورت بـروز تخلـف اقـدام بـه 
اعـام آن می کنـد. از ایـن میـان می تـوان بـه گـزارش تفریـغ بودجـه سـال 1399 
اشـاره کـرد که بر اسـاس آن »مطابـق بند )ک( تبصـره )9(، وزارت ورزش و جوانان و 
سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـامی ایـران مکلـف بوده اند درآمدهـای تبلیغاتی 
ناشـی از پخـش مسـابقات ورزشـی را بـه ردیف درآمـدی مربوط نزد خزانـه داری کل 
کشـور واریـز کننـد؛ در سـال 1399 از ایـن محـل، مبلغـی بـه حسـاب خزانـه واریز 

نشـده است«.

3-2.تحقیقوتفحص
یکی دیگر از شـئون نظارتی مجلس شـورای اسـامی موضوع »تحقیق و تفحص« 
اسـت کـه به منظـور نظـارت و کسـب اطاع مجلس نسـبت بـه عملکرد دسـتگاه های 

اجرایی کشـور در اصل هفتاد و ششـم قانون اساسـی پیش بینی شـده اسـت.
ایـن حـق از ماهیـت قانونگذاری مجلس ناشـی می شـود و به این لحاظ شـباهت 
بـه نظـارت حقوقـی دارد؛ امـا مراحـل تحقیـق و تفحـص نشـان می دهـد کـه ایـن 
سـازکار قـوه مقننـه موجـب می کـردد تـا مجلـس از اوضـاع کشـور مطلع شـود و به 

نارسـایی ها و کاسـتی ها توجـه کنـد )عمیـد زنجانـی و موسـی زاده، 1389: 95(.
 بـر اسـاس اصـل هفتاد و ششـم قانـون اساسـی، »مجلـس شـورای اسـامی حق 
تحقیـق و تفحـص در تمـام امـور کشـور را دارد.« ایـن اصـل در ابتـدا در قالـب اصل 
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پارلــمانی بر رسانه ملی شـصت و هفتم پیش نویـس  قانـون اساسـی ، بـه ایـن نحو تدوین شـده بود: »مجلــس 

شــورای اسـامی حـق تحقیـق و تفحـص در هـر یـک از امـور کشـور را دارد.« این 
موضـوع در سـی و دومین جلسـه مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی در قالـب اصـل 
هفتاد و ششـم مطـرح شـد و بـا رأی مثبـت 65 نفر از حاضـران و تنهـا 1 رأی ممتنع 

بـه تصویب رسـید.
مجمـع طی مصوبه مـورخ 1378/01/20، با افزایش اسـتثنا های مذکور در نظریه 
تفسـیری شـورای نگهبـان، تحقیـق و تفحـص از برخـی امـور، ازجمله دسـتگاه هایی 
را کـه زیـر نظـر مسـتقیم مقـام معظـم رهبـری هسـتند و نیـز شـورای نگهبـان و 
مجلـس خبـرگان رهبری مسـتثنا دانسـت؛ هرچنـد به عقیـده برخـی از حقوقدانان، 
اسـتثنائات پیش بینـی شـده بـر حق تحقیـق و تفحص مجلـس، با صراحـت و اطاق 
و عمـوم مذکـور در اصل هفتاد و ششـم قانون اساسـی منطبق نیسـت و عبارت »تمام 
امـور کشـور« همـه نهادهـا و مقامـات عمومـی کشـور را در بـر می گیـرد  )راسـخ، 
1390: 81(. نکتـه قابـل توجـه در خصـوص مصوبـه مجمـع ایـن اسـت کـه بـه نظر 
می رسـد اسـتثنای مذکـور در خصـوص دسـتگاه های زیـر نظـر مسـتقیم معظم لـه، 
مطلـق نیسـت و مطابـق رویه عملی، در صورت اذن ایشـان، امـکان تحقیق و تفحص 

از ایـن قبیـل دسـتگاه ها فراهم اسـت.
در حـال حاضـر نیـز با توجه بـه اصاحـات صـورت گرفتـه در قانـون آیین نامـه 
نظـر  مـورد  دسـتگاه های  بـرای  امـکان  ایـن  اسـامی،  شـورای  مجلـس  داخلـی 
پیش بینـی شـده اسـت به نحوی که در قسـمت اخیـر تبصره )7( مـاده )212( قانون 
آیین نامـه داخلـی مجلس شـورای اسـامی آمده اسـت: »در مـورد دسـتگاه هایی که 
زیـر نظـر مقـام معظـم رهبـری هسـتند بـا اذن معظم  لـه امـکان تحقیـق و تفحـص 

توسـط مجلـس وجـود دارد.«
بـه اصـل  نگهبـان نسـبت  بـر اسـاس نظریـه تفسـیری شـورای  آنجـا کـه  از 
یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسـی، سـازمان صداوسـیما زیر نظر مستقیم مقام معظم 
رهبـری قـرار دارد، بایـد قائـل بـه امکان تحقیـق و تفحص نسـبت بـه آن در صورت 
اذن رهبـری بـود. ایـن مهم مسـبوق به سـابقه اسـت چنانکه پیـش از ایـن، در دوره 
ششـم مجلس شـورای اسـامی تقاضـای تحقیق و تفحص از سـازمان صداوسـیمای 
جمهـوری اسـامی ایـران در تاریـخ 1379/11/23 در کمیسـیون فرهنگـی مطـرح 
شـد و گـزارش آن در تاریـخ 1382/02/02 بـه تصویب رسـید و متعاقـب آن گزارش 
مبحوثٌ عنـه در تاریـخ 1382/02/17 در صحـن علنـی مجلـس شـورای اسـامی 
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قرائـت گردیـد. نکتـه قابل توجه اینکـه در جریان رسـیدگی به درخواسـت تحقیق و 
تفحـص از رسـانه ملـی، مقـام معظم رهبـری در تاریـخ 1380/03/28 در پاسـخ نامه 
رئیـس محترم مجلس شـورای اسـامی فرمودنـد: »تحقیق و تفحص مجلس شـورای 
اسـامی از دسـتگاه های گوناگـون کشـور یکـی از سـازکارهای مناسـب بـرای حفظ 
سـامت ایـن دسـتگاه ها اسـت. یقینـاً وجـود ایـن اصـل در قانـون اساسـی از جملـه 
نقـاط قـوت ایـن قانـون متیـن و جامع االطراف اسـت، بـه  نظـر اینجانب برخـورداری 
صداوسـیمای جمهـوری اسـامی ایـران از بـرکات ایـن اصل بـه نفع کشـور و به نفع 
خـود آن سـازمان اسـت...«. همچنیـن معظم  لـه در پاسـخ بـه نامـه دیگـری در ایـن 

خصـوص طـی نامـه شـماره 1/3160 مـورخ 1381/4/17 فرمودند:
»یقینـاً تحقیـق و تفحـص مجلس از صداوسـیما ماننـد دسـتگاه های دیگر کاری 

مفیـد اسـت و اکنون پـس از تصویـب مجلس دارای الـزام قانونی اسـت ...«.

بحث و نتیجه گیری 
با توجه بـه جایـگاه ویـژه سـازمان صداوسـیما در نظـام حقوقی و سیاسـی ایران و 
بـا عنایـت بـه مراتب یاد شـده، سـازکارهای نظارتی با امعـان نظر ویژه ای بر سـازمان 

صداوسـیما اعمال می شـوند.
 صداوسـیما نیـز ماننـد اکثر دسـتگاه ها و نهادهای سیاسـی کشـور تحت نظارت 
تقنینـی مجلـس قـرار دارد؛ امـا این نظارت بدون محدودیت نیسـت و تـا زمانی که با 
حـدود وظایـف و اختیـارات مقام معظـم رهبـری در اصـل یکصد و هفتاد و پنجم قانون 

اساسـی و نیـز نظریه تفسـیری آن تعارض پیـدا نکند، قابل اعمال اسـت.
برخـی سـازکارهای نظارتی مجلس بر سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـامی 
ایـران، کامـًا منطبـق بـر قانـون )شـورای نظـارت بـر سـازمان صداوسـیما و دیـوان 
محاسـبات کشـور(، برخی مشـروط بـه اذن مقام معظـم رهبری )تحقیـق و تفحص( 
و برخـی دیگـر، برخـاف قوانیـن جاری کشـور )کمیسـیون اصل نود  قانون اساسـی( 

بـه نظر می رسـند.
می تـوان گفـت اصلی تریـن سـازکار نظـارت غیر تقنینـی مجلس بـر فعالیت های 
صداوسـیما از طریـق شـورای نظـارت بـر سـازمان صداوسـیمای جمهـوری اسـامی 
ایـران اعمـال می شـود. جایـگاه و حـدود صاحیت های این شـورا در اصاحات سـال 
1368 قانـون اساسـی و نیـز قانـون  نحـوه اجرای اصـل 175 قانون اساسـی در بخش 
نظـارت مصـوب 1370/07/11 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام تبیین شـده اسـت. 
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پارلــمانی بر رسانه ملی از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن نهـاد، ترکیـب آن اسـت کـه منجـر بـه جلوگیـری از 

اعمـال فشـار از طریـق هـر یـک از قوا بـه سـازمان صداوسـیما و نقض اسـتقال آن 
می شـود. نحـوه نظارت شـورای نظارت اسـتطاعی اسـت و نتیجه این اعمـال نظارت 
مطابـق بنـد )7( مـاده )3( قانـون  نحـوه اجـرای اصـل 175 قانـون اساسـی، صرفاً به 
ارائـه گـزارش منظـم و مسـتمر از جریـان امور در سـازمان بـه مقام معظـم رهبری و 
قـوای سـه گانه جمهوری اسـامی ایـران منتج می شـود و از این رو، صرفـاً دارای جنبه 
ارشـادی اسـت کـه می توانـد به تنویـر اذهان عمومی نسـبت به سـازمان صداوسـیما 

و نحـوه عملکـرد آن کمـک کند.
 دیوان محاسـبات کشـور نیز بر نحوه هزینه کرد اعتبارات در سـازمان صداوسـیما 
نظـارت دارد و در صـورت نقـض قوانیـن، موضوعـات را بررسـی و رسـیدگی می کند؛ 
هرچنـد در مـواردی نظیـر تخلف مربوط بـه افزایش حقوق کارکنان از سـوی مدیران 
وقـت رسـانه ملـی که هزینـه ای معـادل 300 میلیارد تومـان را در سـال 93 تحمیل 
کـرده بـود، بـرای مدیـران و مسـئوالن صداوسـیما صرفـاً رأی بـه تذکـر بـدون درج 
در پرونـده صـادر کـرد؛ صـدور چنیـن مجـازات خفیفـی ریشـه در جایـگاه سیاسـی 
صداوسـیما دارد. سـازکار نظارتـی دیگـر مجلـس، تحقیـق و تفحـص اسـت کـه در 
صـورت موافقـت مقـام معظـم رهبـری می تواند اعمال شـود. ایـن نظارت بـه تنهایی 
اثر گـذاری چندانـی نـدارد؛ امـا بـا توجه به تبصـره )5( مـاده )212( قانـون آیین نامه 
داخلـی مجلـس، گـزارش نهایـی تحقیـق و تفحـص عـاوه بر صحـن، به کمیسـیون 

اصـل نـود  قانـون اساسـی بـرای اقـدام قانونی بعدی ارسـال می شـود.

پیشنهادها
در صـورت تشـخیص لـزوم بازنگـری در قانون اساسـی، ترکیب شـورای نظارت  •

بر سـازمان صداوسـیما بـه نحوی تغییر کند که فـارغ از نماینـدگان حاکمیت، امکان 
عضویـت شـخص یـا اشـخاصی بـه نمایندگـی از طـرف مـردم به عنـوان اصلی تریـن 

مخاطـب رسـانه ملی فراهـم آید.
به منظـور تضمیـن حقـوق افـراد در مقابـل فعالیت هـای سـازمان صداوسـیما،  •

پیشـنهاد می شـود تارنمای شـورای نظارت بر سـازمان صداوسـیما،  بار دیگر طراحی 
و زیرسـاخت های الزم بـرای احـراز هویـت و ثبـت شـکایت در آن پیش بینـی شـود؛ 
به نحـوی کـه اشـخاص بتواننـد ضمن ثبت شـکایت، جوابیه خـود را نیز بـرای پخش 

در برنامه هـای سـازمان صداوسـیما بارگـذاری کنند.
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 در صـورت اصـاح قوانیـن عـادی حاکم بر سـازمان صداوسـیما از جملـه قانون  •
اساسـنامه سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـامی ایـران مصـوب 1362، با توجه به 
گذشـت زمـان معتٌدبـه از تصویـب قانـون نحـوه اجرای اصـل 175 قانون اساسـی در 
بخـش نظـارت، شایسـته اسـت محتـوای آن با توجه بـه اثربخشـی کـم، بازنگـری و 

مـوارد زیـر در آن منعکس شـود:
الـف( امـکان ارسـال مـوارد نقـض قانـون به صورت رسـمی از شـورای نظـارت به 

قـوه قضاییه 
ب(پیش بینی امکان انتشار عمومی گزارش های شورای نظارت به صورت ادواری 

ج( با توجه بـه ابهامـات موجود نسـبت به اسـتصوابی یا اسـتطاعی بودن شـورای 
نظارت، نسـبت بـه آن رفع ابهام شـود.

با توجه به اهمیت مسـائل مالی در اسـتانداردهای سـامت اداری و نیز به منظور  •
حفـظ بازدارندگـی و اثرگـذاری مجازات هـا، پیشـنهاد می شـود کیفیـت مجازات های 
قابـل اعمـال از سـوی دیوان محاسـبات کشـور با هـدف تشـدید آنها مـورد بازنگری 

قـرار گیرد.

 محدودیت پژوهش
تـا زمـان نـگارش ایـن پژوهـش، کار علمـی مشـابهی کـه با تمرکـز بـر ابزارهای 
نظارتـی مجلـس شـورای اسـامی، نظارت پذیـری رادیو و تلویزیـون را از طریـق قـوه 
مقننـه بررسـی کـرده باشـد، یافـت نشـد و همیـن امـر نگارنـدگان را در جمـع آوری 

مطالـب بـا چالـش رو بـه رو کرد.
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