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هفته هــای انتهــای ســال در ســنت اداری مــا ایرانیــان معمــوال همــراه بــا نوعــی جمع بنــدی کارهــا و 
محاســبه نتایــج و تاثیــرات گــذران عمــر یک ســال گذشــته اســت. ســنتی موســوم بــه محاســبه نفــس 
کــه در نــگاه و توصیه هــای دینــی حتــی بــه صــورت روزانــه هــم مــورد تاکیــد و تشــویق قــرار گرفتــه  اســت. 
ــم  ــازمان تنظی ــب در س ــئولیت اینجان ــای دوره کاری مس ــا انته ــال 1400 ب ــی س ــاه پایان ــی م همزمان
ــازی  ــدی و مستندس ــی جمع بن ــرورت نوع ــاترا(، ض ــر )س ــر فراگی ــوت  و تصوی ــانه های ص ــررات رس مق

ــد. ــدان می کن ــب را دوچن ــج فعالیت هــای حاصــل از بضاعــت مزجــات اینجان نتای

ــای  ــت ها و مصاحبه ه ــم یادداش ــم گرفت ــالل آور، تصمی ــول و م ــزارش کار مط ــگارش گ ــوض ن در ع
انجام شــده خــودم در بــاب »تنظیم گــری رســانه« در طــول ســال های 1۳99 و 1400 را در قالــب 
ــغله های  ــه مش ــر ب ــد ناظ ــه هرچن ــه ای ک ــم؛ مجموع ــر کن ــع و منتش ــه« مجتم ــه »تنظیمان مجموع
یــک مدیــر اجرایــی در ســازمانی پــر مناقشــه و در حــال تاســیس نظیــر ســاترا عمــق علمــی و تواتــر و 
ــودن و انعــکاس دغدغه هــا و مشــاهدات کامــال  ــه روز ب ــه ب ــا نظــر ب ــدارد، ام ترتیــب رضایت بخشــی ن
میدانــی یــک پژوهشــگر حکمرانــی و تنظیم گــری رســانه ، دارای ارزش مطالعاتــی قابــل توجهــی بــرای 

پژوهشــگران و فعــاالن ایــن عرصــه بــه صــورت همزمــان خواهــد بــود. 

ایــن مجموعــه بــا ترتیــب زمانــی معکــوس مطالــب منتشــر شــده و از مصاحبــه اســفندماه ســال 1400 
ــاب »مــرور تجــارب ســاترا« آغــاز می شــود کــه در آن تــالش شــده نگاهــی  ــا در ب ــا خبرگــزاری ایرن ب
ــت های دوم و  ــه یادداش ــپس دوگان ــود. س ــه ش ــتی انداخت ــه سیاس ــن تجرب ــرود ای ــراز و ف ــه ف ــی ب کل
ــر  ــروری ب ــون م ــا مضم ــازی« ب ــای مج ــی فض ــازی در حکمران ــرد نظام س ــن »رویک ــا عناوی ــارم ب چه
تطــورات شــکل گیری مفهــوم تنظیم گــری و نســبت آن بــا ویرایــش بهمن مــاه طــرح جنجالــی موســوم 

مقدمـــه

  سیدمحمدصادق امامیان 
رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                                                       اسفند1400
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ــطحی«  ــی چندس ــا حکمران ــی ت ــرد تک بخش ــتار »از رویک ــار نوش ــررات، در کن ــم مق ــام تنظی ــه نظ ب
ــه دو ویرایــش از طــرح  ــی رویکــرد تنظیم گران ــرای ارزیاب ــاه، مرجعــی تاریخــی ب منتشر شــده در آبان م

ــران را فراهــم می کنــد. کمــاکان جنجالــی حمایــت - صیانــت از حقــوق کارب

در فاصلــه ایــن دو یادداشــت، گفتــار ســوم بــا عنــوان »رســانه ملــی و رونــق تولیــد محتــوای بومــی« 
ــی،  ــن رســانه مل ــا آنت در بحبوحــه جنجــال پیرامــون ســریال های نمایــش خانگــی و نســبت آنهــا ب

ــد.  ــن مناقشــه خونیــن روشــن می کن ــدگاه تنظیم گــر مســتقر را در ای دی

بین المللــی  مباحثــات  به روزتریــن  روایت گــر  پلتفرمــی«  »رســانه های  بــاب  در  پنجــم  گفتــار 
تنظیم گــران رســانه و ارتباطــات جهــان در اجــالس IRF2021 اســت؛ گفتــاری کــه در کنــار 
ــری از تــالش نافرجــام  ــا بازتولیــد حاکمیــت دیجیتــال« تصوی یادداشــت »از اینترنــت دولــت زدا ت
اروپــا بــرای پس گرفتــن حداقلــی از حاکمیــت رســانه ای ملــی و اقتــدار منطقــه ای بــر بــاد رفتــه خــود 
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و حـــوادث متعـــدد و شـــدیدا پویـــای صنعـــت رســـانه های دیجیتـــال. پایه گـــذاری تنظیم گـــری 
نویـــن رســـانه ای در نظـــام پیچیـــده اداری و سیاســـی کشـــور عمـــال بـــدون تالش هـــا و اراده 
همکارانـــم در ســـاترا، حمایت هـــای روســـای محتـــرم ســـازمان صداوســـیما و بـــذل دانـــش و 
ـــن  ـــود. ضم ـــن نب ـــریف ممک ـــی ش ـــگاه صنعت ـــی دانش ـــکده حکمران ـــم اندیش ـــی تی ـــدت علم مجاه
ـــر  ـــواده  ام - همس ـــار خان ـــود را نث ـــژه خ ـــکر وی ـــا تش ـــم در همین ج ـــا، مایل ـــام آنه ـــی از تم قدردان

ـــم.  ـــزم - بنمای ـــد عزی ـــداکار و فرزن ف

سیدمحمدصادق امامیان

تهران/ اسفندماه 1400
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مروری بر تجربه ساترا  

کامیابی ها و ناکامی های
یک تنظیم گری نوین

  سیدمحمدصادق امامیان 
رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                    مصاحبه با ایرنا / ۲1 اسفند 11400

در آخریـــن روز بهمـــن مـــاه رئیـــس صداوســـیما در حکمـــی ســـعید مقیســـه را بـــه ســـمت معـــاون رئیـــس 
صداوســـیما و رئیـــس ســـازمان تنظیـــم مقـــررات رســـانه های صـــوت و تصویـــر فراگیـــر در فضـــای 
ـــان  ـــن ترتیـــب دوران ریاســـت ســـیدصادق امامیـــان در ســـاترا پای مجـــازی )ســـاترا( منصـــوب کـــرد و بدی
یافـــت. ســـیدصادق امامیـــان پیـــش از ســـعید مقیســـه بـــه مـــدت دو ســـال و چنـــد مـــاه فعالیـــت، 

ـــت.  ـــت داش ـــیه را در دس ـــازمان پرحاش ـــن س ـــت ای ـــکان هدای س

امامیـــان در گفتگـــو بـــا ایرنـــا تلخی هـــا و شـــیرینی های چنـــد ســـال مدیریتـــش را ورق زد. او از 
ــد.  ــرآورده نشـ ــاه بـ ــان کوتـ ــه در ایـــن مـــدت زمـ ــتاوردها و ناکامی هایـــش گفـــت و آرزوهایـــی کـ دسـ
او معتقـــد اســـت مجلـــس بایـــد قانـــون ســـاترا را تکمیـــل کنـــد. دربـــاره اختـــالف بیـــن صداوســـیما و 
رســـانه های خصوصـــی تاکیـــد کـــرد کـــه دعـــوای کالن و جهانـــی رســـانه ای را نبایـــد بـــه دعـــوای داخلـــی 
تقلیـــل بدهیـــم. یـــک طـــرف ایـــن دعـــوا دنیایـــی بـــا ســـردمداری هالیـــوود و ســـیلیکون ولی آمریـــکا 
ـــه شـــبکه  ـــان ب ـــاره ممنوعیـــت ورود برخـــی مجری نشسته اســـت و یـــک طرفـــش هـــم بقیـــه دنیاســـت. درب
ـــد  ـــرا کن ـــه اج ـــد برنام ـــری بخواه ـــالن مج ـــه ف ـــد ک ـــادم نمی آی ـــن ی ـــا م ـــت هیچ کج ـــی گف ـــش خانگ نمای
ـــت  ـــز صحب ـــه چی ـــاره هم ـــاترا درب ـــین س ـــس پیش ـــا رئی ـــل ب ـــپ مفص ـــک گ ـــد.در ی ـــف باش ـــاترا مخال و س

1.https://www.irna.ir/news/84680619
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کردیـــم. از ناقـــص مانـــدن ســـریال »قبلـــه عالـــم« تـــا دعـــوای سیاســـی ســـازمان صداوســـیما و دولـــت قبـــل. 
مشـــروح ایـــن گفتگـــو را در ادامـــه می خوانیـــد. 

ــر     دو ســال و چنــد مــاه پیــش شــما ریاســت ســازمان تنظیــم مقــررات رســانه های صــوت  و تصوی
فراگیــر در فضــای مجــازی را بــه عهــده گرفتیــد� آن زمــان و پیــش از آن، نگاه حاکمیــت و حقوق دان ها 
بــه رســانه های خصوصــی و تنظیم گــری آن چگونــه بــود و شــما چــه شــناختی از ایــن حــوزه داشــتید؟

ـــی  ـــود و مبان ـــی موج ـــنت عمل ـــاس س ـــر اس ـــر آن ب ـــم ب ـــگ حاک ـــانه و فرهن ـــالمی رس ـــوری اس در جمه
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متوجـــه شـــدیم مســـئله ظهـــور مفاهیـــم جدیـــد مرتبـــط بـــا رســـانه مبتنـــی بـــر توســـعه دیجیتـــال 
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یـــک مفهـــوم جدیـــد، فراگیـــر و مناقشـــه برانگیز اســـت. شـــخصا بـــا شـــرکت در چنـــد کنفرانـــس 
ـــورهای  ـــانه  کش ـــران رس ـــی از تنظیم گ ـــل توجه ـــداد قاب ـــا تع ـــوی رو در رو ب ـــط و گفتگ ـــی مرتب بین الملل
مختلـــف، متوجـــه شـــدم تنظیم گـــر صـــوت و تصویـــر بخشـــی از نظام های حکمرانـــی تثبیت شـــده 

ـــت. ـــی اس ـــورهای اروپای ـــه کش هم

ــی  ــت عمل ــک واقعی ــال ی ــت. درعین ح ــود داش ــنتی وج ــه س ــه آن پای ــدیم ک ــاترا ش ــا وارد س ــی م زمان
داشــت خــودش را بــر مــا تحمیــل می کــرد و هیــچ کــدام از طرفیــن دعــوا - چــه حاکمیــت و چــه بخــش 

خصوصــی - نمی خواســتند بپذیرنــد کــه بایــد وارد یــک دنیــای جدیــد شــوند. 

دســتور یــک خــط و نیمــی ســال 94 فضــای جدیــدی را مقابــل مــا بــاز کــرد. بعــد از تتبــع فــراوان مــا 
ــه روی ماســت و ایــن دنیــا بــه شــدت درحال توســعه اســت و  متوجــه شــدیم کــه دنیــای جدیــدی روب

ــود. ــول می ش ــرعت دارد متح ــش به س ــم و مصادیق مفاهی

حــدود شــش مــاه قبــل از آمــدن بــه ســاترا در جایــگاه مشــاور رئیــس ســازمان روی ایــن موضــوع کار 
ــی کشــور  ــم می توانیــم یــک خــأ جــدی را در نظــام حکمران ــم. احســاس کردی تحقیقــی کــرده بودی
خصوصــا در فضــای رســانه پوشــش دهیــم. ایــن مجموعــه بعــدا اســمش ســاترا شــد. عبــارت ســاترا 
ــران« شــخصا پیشــنهاد دادم. خیلــی  ــوان مخفــف »ســازمان تنظیم گــر رســانه های ای ــه عن را بنــده ب
مهــم اســت کــه بــه ایــن نقطــه ورود دقــت شــود. ســه عزیمتــگاه حــوزه تلویزیــون، ســینما، مطبوعــات 
ــام  ــه ن ــدی ب ــه هــم رســیدند. در نقطــه تالقــی مفهــوم جدی ــاوری اطالعــات در یــک چهــار راه ب و فن

ــد شــد.  ــر اینترنــت متول رســانه های فراگیــر مبتنــی ب

 درحوزه پلتفرم های خارجی مداخله نکردیم   

  در اینســتاگرام هــم افــرادی کار تولیــد محتــوا در حــوزه تصویــر انجــام می دهنــد� چــرا نظــارت شــما 
هرگــز شــامل حال اینســتاگرام نشــد؟

ســاترا بــه دو علــت در ایــن حــوزه ورود پیــدا نکــرده  اســت. یــک علــت کامــاًل فنی اســت. اینســتاگرام در 
ابتــدای شــکل گیری  در ایــران جایگزیــن تلگــرام شــد. تلگــرام یــک پلتفــرم متن محــور بــود. اینســتاگرام 
در ابتــدا صفحــات عکــس و ویدئوهــای بســیار کوتــاه داشــت و بعــدًا پدیده هــای کامــاًل ویدئومحــور بــه 
ــوت و  ــران ص ــه تنظیم گ ــتاگرام در زیرمجموع ــرا اینس ــا اخی ــه اروپ ــد. در اتحادی ــه ش ــتاگرام اضاف اینس
تصویــر قــرار گرفتــه  اســت. علــت دوم هــم سیاســی بــود. اساســا ســاترا از ورود بــه مناقشــات قطبــی 
سیاســت زده فــرار می کــرد. لــذا مــا بــه هیــچ عنــوان درحــوزه پلتفرم هــای خارجــی مداخلــه نکردیــم. 
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سیاســت زده فــرار می کــرد. لــذا مــا بــه هیــچ عنــوان درحــوزه پلتفرم هــای خارجــی مداخلــه نکردیــم. 
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شــروع مســئله اینســتاگرام از پیام رســان ها بــود و مــا بــه عنــوان مســئله ای مناقشــه برانگیز تمایلــی 
ــا  ــن اولویت ه ــه ای ــل اینک ــه دلی ــتیم. ب ــتاگرام داش ــل از اینس ــی قب ــتیم. اولویت های ــه ورود نداش ب
ــی  ــن خیل ــد و همچنی ــرار می گرفتن ــا ق ــری م ــوزه تنظیم گ ــا در ح ــد و ذات ــور بودن ــال ویدئومح کام
ــم در ایــن ســیاه چاله زمین گیــر مــی شــویم و نمی توانیــم کارهــای  ــد، مطمئــن بودی سیاســی نبودن

ــم.  ــام بدهی ــم انج ــان را ه عادی م

مجلس باید قانون ساترا را تکمیل کند

  نماینــدگان مجلــس هنــوز نحــوه اداره، ســازکار، اختیــارات و وظایــف ســاترا را در مجلــس بررســی 
نکرده انــد� االن ســاترا قانونــی دارد کــه کامــل نیســت� ایــن شــرایط چــه تاثیــری بــر نحــوه فعالیــت 

ســاترا داشــته و دارد؟

یکــی از میراث هــای حضــور چنــد ســاله مــن در ســاترا بنــد قانونــی اســت کــه در قالــب الیحــه بودجــه 
1400 و تکــرار آن در الیحــه اخیــر بــا همــکاری مجلــس بــه دســت آمــده اســت. هنــوز راه داریــم تــا بــه 
تثبیــت حقوقــی و قانونــی کامــل برســیم. زمانــی کــه ســاترا شــکل گرفــت شــورای نگهبــان و نهادهــای 
دیگــر اجمــاع حقوقــی داشــتند. آنهــا معتقــد بودنــد بــر اســاس قانــون اساســی هــر آنچــه در مصــداق 
ــح قانونــی در  ــر فراگیــر قــرار بگیــرد، از قبــل تعییــن تکلیــف شــده اســت. ولــی تصری صــوت و تصوی
ــا ارشــاد بــر ســر  ایــن زمینــه وجــود نداشــت. ســاترا متولــی نظــارت بــر تــک محتــوا نبــود.  لــذا مــا ب
ســینما و محتواهــای اصطالحــا تیاتریــکال بــا دامنــه نمایــش محــدود در ســالن ها یــا روی دی وی دی 
ــذا  ــد. ل ــاترا باش ــی س ــا یعن ــارت م ــت نظ ــد تح ــر بای ــترهای فراگی ــم بس ــا می گفتی ــتیم. م ــوا نداش دع
سریال ســازی هــم کــه یــک مفهــوم همــزاد تلویزیــون و ذاتــا بــرای پخــش فراگیــر تولیــد می شــود در 

ــره نظارتــی ســاترا قــرار می گیــرد.   دای

مجلــس بایــد حتمــا ایــن قانــون را یــا در قالــب یــک قانــون مســتقل و یــا بــه عنــوان بخشــی از قانــون  
ــه  ســازمان صداوســیما تکمیــل کنــد. نهــاد ســاترا نیازمنــد یــک توســیع قانونــی اســت. همچنیــن ب
قوانیــن پایــه نیازمندیــم. مثــال مــا قانــون جرایــم رایانــه ای داریــم. یک  ســری قوانیــن محتوایــی حقــوق 
کــودک داریــم. امــا بســیاری از کارهــای ســاترا پایه هــای قانونــی اش روشــن نیســت. مثــال حقــوق و 
ــال اســت، احــراز  ــت در فضــای دیجیت ــت و رقاب ــم عدال ــر مفاهی ــران، قوانینــی کــه ناظــر ب داده کارب
هویــت کاربــران و قانــون جامــع ارتباطــات و رســانه )Communication Act( کــه در اغلــب 

ــت. ــانه اس ــر رس ــای تنظیم گ ــکل گیری نهاده ــای ش ــورها مبن کش

ســاترا مجبــور بــود همــه چیــز را از پایــه بنویســد. وقتــی مــا مقــررات رقابــت را نوشــتیم و ابــالغ کردیــم، 
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قانــون اصــل 44 را داشــتیم. ولــی نســبت بــه مقتضیات رقابــت در فضای دیجیتــال بســیار ابتدایی بود. 
مــا در کشــور قوانیــن پایــه را نداریــم. لزومــا تنهــا مشــمول ایــن قوانیــن ســاترا نیســت. تمــام تنظیم گران 
دیجیتــال و رســانه متاثــر از ایــن قوانیــن خواهنــد شــد. مــا هنــوز نیازمنــد تکمیــل زیرســاخت حقوقــی 

و قانونــی مــورد نیازمان هســتیم. 

ــی  ــد در نقــش متول ــد، ســازمان هــم بای ــد صداوســیما را رقیــب خــودش بدان بخــش خصوصــی نبای
صنعــت ظاهــر شــود.

  شــما بــه عنــوان  زیــر مجموعــه صداوســیما بــر عملکــرد شــبکه نمایــش خانگــی نظــارت داریــد، از 
طــرف دیگــر ایــن دو نهــاد بــا هــم رقابــت دارنــد� اینکــه رقیــب بخواهــد ناظــر باشــد منطقــا پذیرفتــه 
نیســت� احتمــاال ســاترا بــه گونــه ای بــازی رقابــت را طراحــی می کنــد کــه صداوســیما برنده شــود� این 

تناقــض از نظــر شــما چگونــه قابــل حــل اســت؟

اگــر ســوال شــما ایــن باشــد کــه ایــن تناقــض وجــود دارد مــن جــواب می دهــم هــم بلــه و هــم خیــر. 
ــوی  ــه نح ــازمانی ب ــر س ــتند. در ه ــبی هس ــع، نس ــارض مناف ــا تع ــت ی ــل عدال ــم مث ــی از مفاهی بعض
می توانیــد تعــارض منافــع پیــدا بکنیــد. ولــی بایــد ببینیــم آن تعــارض منافــع نســبت  بــه جایگزین هــای 
دیگــر بیشــتر اســت یــا کمتــر؟ آیــا صداوســیما اساســًا بایــد تعــارض منافعــی بــا رســانه ها داشــته باشــد 
یــا خیــر؟ در یــک نــگاه ایده آلــی می توانــد تعــارض منافــع نداشــته باشــد. تعــارض منافــع از منفعــت 
اقتصــادی یــا سیاســی ناشــی می شــود. اگــر صداوســیما در مســیر درســت خــودش حرکت کنــد، حتمًا 
برایــش منافــع تجــاری اصــل نیســت و حتمــا در درگیری هــای سیاســی داخــل کشــور وارد نمی شــود.  
از ایــن منظــر حتمــا وزارتخانه هــای دولتــی بــه واســطه وابستگی شــان بــه دولــت و انتخابــات، بســیار 
ــد. بخــش  سیاســی تر از ســازمان عمــل می کننــد و عمــل تضــاد منافــع سیاســی قابــل توجهــی دارن
خصوصــی کــه منفعــت تجــاری برایــش مهــم اســت و ممکــن اســت ســوگیری سیاســی نســبی هــم 
داشــته باشــد، نبایــد ســازمان صداوســیما را رقیــب خــودش بدانــد. امــا آیــا در عمــل ایــن اتفــاق افتــاده 
اســت؟ مــن می گویــم بلــه. به خاطــر اینکــه ســازمان صداوســیما گاهــی اوقــات نســبت  بــه تشــخیص 
جایــگاه حاکمیتــی و حــوزه رقابتــی خــودش به درســتی عمــل نکــرده  اســت. بخــش خصوصــی هــم 
-بــه ویــژه در زمــان دولــت دوازدهــم- خــودش را در مقابــل صداوســیما تعریــف کــرد. از هــر دو طــرف 
در ایــن دوقطبی ســازی دمیــده شــده بــود. هــر ســاختار دیگــری در کشــور مــا تشــکیل شــود تجربــه 

نشــان داده قابلیــت ایــن دوقطبی ســازی وجــود دارد. 

مــا فعــال یــک زیرســاخت حقوقــی و قانونــی داریــم کــه براســاس قانــون اساســی صداوســیما بایــد ایــن 
کار را انجــام دهــد. مــا نبایــد دعــوا را بــه ســطح عمیق تــر ببریــم. مــن ســعی کــردم بــه صــورت رفتــاری 
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قانــون اصــل 44 را داشــتیم. ولــی نســبت بــه مقتضیات رقابــت در فضای دیجیتــال بســیار ابتدایی بود. 
مــا در کشــور قوانیــن پایــه را نداریــم. لزومــا تنهــا مشــمول ایــن قوانیــن ســاترا نیســت. تمــام تنظیم گران 
دیجیتــال و رســانه متاثــر از ایــن قوانیــن خواهنــد شــد. مــا هنــوز نیازمنــد تکمیــل زیرســاخت حقوقــی 

و قانونــی مــورد نیازمان هســتیم. 

ــی  ــد در نقــش متول ــد، ســازمان هــم بای ــد صداوســیما را رقیــب خــودش بدان بخــش خصوصــی نبای
صنعــت ظاهــر شــود.

  شــما بــه عنــوان  زیــر مجموعــه صداوســیما بــر عملکــرد شــبکه نمایــش خانگــی نظــارت داریــد، از 
طــرف دیگــر ایــن دو نهــاد بــا هــم رقابــت دارنــد� اینکــه رقیــب بخواهــد ناظــر باشــد منطقــا پذیرفتــه 
نیســت� احتمــاال ســاترا بــه گونــه ای بــازی رقابــت را طراحــی می کنــد کــه صداوســیما برنده شــود� این 

تناقــض از نظــر شــما چگونــه قابــل حــل اســت؟

اگــر ســوال شــما ایــن باشــد کــه ایــن تناقــض وجــود دارد مــن جــواب می دهــم هــم بلــه و هــم خیــر. 
ــوی  ــه نح ــازمانی ب ــر س ــتند. در ه ــبی هس ــع، نس ــارض مناف ــا تع ــت ی ــل عدال ــم مث ــی از مفاهی بعض
می توانیــد تعــارض منافــع پیــدا بکنیــد. ولــی بایــد ببینیــم آن تعــارض منافــع نســبت  بــه جایگزین هــای 
دیگــر بیشــتر اســت یــا کمتــر؟ آیــا صداوســیما اساســًا بایــد تعــارض منافعــی بــا رســانه ها داشــته باشــد 
یــا خیــر؟ در یــک نــگاه ایده آلــی می توانــد تعــارض منافــع نداشــته باشــد. تعــارض منافــع از منفعــت 
اقتصــادی یــا سیاســی ناشــی می شــود. اگــر صداوســیما در مســیر درســت خــودش حرکت کنــد، حتمًا 
برایــش منافــع تجــاری اصــل نیســت و حتمــا در درگیری هــای سیاســی داخــل کشــور وارد نمی شــود.  
از ایــن منظــر حتمــا وزارتخانه هــای دولتــی بــه واســطه وابستگی شــان بــه دولــت و انتخابــات، بســیار 
ــد. بخــش  سیاســی تر از ســازمان عمــل می کننــد و عمــل تضــاد منافــع سیاســی قابــل توجهــی دارن
خصوصــی کــه منفعــت تجــاری برایــش مهــم اســت و ممکــن اســت ســوگیری سیاســی نســبی هــم 
داشــته باشــد، نبایــد ســازمان صداوســیما را رقیــب خــودش بدانــد. امــا آیــا در عمــل ایــن اتفــاق افتــاده 
اســت؟ مــن می گویــم بلــه. به خاطــر اینکــه ســازمان صداوســیما گاهــی اوقــات نســبت  بــه تشــخیص 
جایــگاه حاکمیتــی و حــوزه رقابتــی خــودش به درســتی عمــل نکــرده  اســت. بخــش خصوصــی هــم 
-بــه ویــژه در زمــان دولــت دوازدهــم- خــودش را در مقابــل صداوســیما تعریــف کــرد. از هــر دو طــرف 
در ایــن دوقطبی ســازی دمیــده شــده بــود. هــر ســاختار دیگــری در کشــور مــا تشــکیل شــود تجربــه 

نشــان داده قابلیــت ایــن دوقطبی ســازی وجــود دارد. 

مــا فعــال یــک زیرســاخت حقوقــی و قانونــی داریــم کــه براســاس قانــون اساســی صداوســیما بایــد ایــن 
کار را انجــام دهــد. مــا نبایــد دعــوا را بــه ســطح عمیق تــر ببریــم. مــن ســعی کــردم بــه صــورت رفتــاری 
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ایــن مســئله را حــل کنــم. حــل مســئله حقوقــی و ســاختاری خیلــی پرهزینــه بــود. مــن اصلی تریــن 
وظیفــه تنظیم گــری را در کلمــه »هم راستاســازی« می دیــدم. وظیفــه تنظیم گــر ایــن اســت کــه منافــع 
بخــش خصوصــی را بــا منافــع بخــش عمومــی، کــه مصالــح عمومــی کشــور اســت، هم راســتا کنــد. 
اگــر بخــش عمومــی منافــع عمومــی مثــل هویــت ملــی و ارزش هــای انقالبــی دارد بایــد احســاس 
ــه او کمــک می کنــد و اگــر بخــش خصوصــی در مســیر مصالــح  کنــد کــه بخــش خصوصــی دارد ب
عمومــی حرکــت کــرد، از توســعه و تقویــت او نترســد و احســاس خطــر نکنــد. در مقابــل هــم بخــش 
ــازگاری دارد و در  ــور س ــای کش ــا نیازه ــا ب ــت او لزوم ــعه فعالی ــد توس ــان بده ــد نش ــی بای خصوص

راســتای منافــع ملــی  اســت.

 دعوا را بین صداوسیما و رسانه های خصوصی نمی بینم

  هــر مخاطبــی در طــول ســال چنــد ســریال انگشت شــمار ایرانــی  می بینــد� وقتــی همه شــان را از 
شــبکه نمایــش خانگــی انتخــاب کنــد، مخاطــب تلویزیــون بــا افــت مواجــه می شــود� منظــور از رقابت 
ــریال های  ــاره س ــتر درب ــا بیش ــانه های م ــه در رس ــاهدیم ک ــت� االن ش ــون اس ــدن تلویزی ــزوی ش من
ــا تلویزیــون� شــما ایــن رقابــت را احســاس نمی کنیــد؟ شــبکه نمایــش خانگــی صحبــت می شــود ت

ـــر  ـــر و پیچیده ت ـــد. حـــوزه رســـانه خیلی متنوع ت ـــت را انتخـــاب کردی ـــی مصـــداق خاصـــی از رقاب شـــما خیل
از چنـــد ســـریال اســـت. اگـــر ســـریال های تلویزیـــون در زمان هایـــی دیـــده نشـــوند، مـــن مقصـــرش 
را شـــبکه نمایـــش خانگـــی نمی دانـــم. حتمـــا بخشـــی از تقصیـــر متوجـــه ضعـــف  سریال ســـازی در 
تلویزیـــون در آن مقطـــع خـــاص خواهـــد بـــود. از آن طـــرف شـــما رســـانه ها چـــون غالبـــا در تهـــران 
ـــده  ـــای دی ـــما در آماره ـــد. ش ـــا می کن ـــی تماش ـــش خانگ ـــران دارد نمای ـــه ای ـــد هم ـــر می کنی ـــتید فک هس
ـــش  ـــریال های نمای ـــدن س ـــده  ش ـــداد دی ـــه تع ـــی ک ـــتید. درحال ـــانه زده هس ـــی رس ـــش خانگ ـــدن نمای ش
خانگـــی هنـــوز هـــم قابل مقایســـه بـــا تلویزیـــون نیســـت. حتمـــا افولـــی در تلویزیـــون بـــه صـــورت عمومـــی 
ــد،  ــود می رسـ ــب خـ ــد مخاطـ ــه حـ ــون بـ ــریالی در تلویزیـ ــی سـ ــن االن وقتـ ــی همیـ ــته ایم. ولـ داشـ

هیچ کـــس نمی توانـــد بـــا آن رقابـــت کنـــد. 

ــی را  ــش خصوص ــی و بخ ــانه مل ــوای دو رس ــود. دع ــه نمی ش ــریال خالص ــط در س ــم فق ــون ه تلویزی
نبایــد بــه ســریال تقلیــل بدهیــم.  مرجعیــت رســانه ای رســانه ملــی بــا ترکیــب بی نظیــری از محتواهــای 
خبــری، نمایشــی، مســتند و تلویزیونــی، بــه هیچ وجــه بــا چنــد ســریال تهدیــد نمی شــود. االن دعــوای 

جامعــه مــا بــر ســر ســریال های تلویزیــون و نمایــش خانگــی نیســت. 

از آن مهم تـــر، االن حتـــی در کشورهای انگلیســـی زبان می گوینـــد لهجه هـــای مـــا دارد از بیـــن 
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ـــه ســـمت ســـریال های آمریکایـــی دارد مـــی رود. چالـــش اصلـــی در واقـــع  ـــان مـــا ب مـــی رود و مصـــرف جوان
ـــوا  ـــن دع ـــرف ای ـــک ط ـــم. ی ـــل بدهی ـــد تقلی ـــانه ای را نبای ـــی رس ـــوای کالن و بین الملل ـــت. دع ـــن اس ای
ـــش  ـــک طرف ـــت و ی ـــکا نشسته اس ـــازی آمری ـــاوری و سریال س ـــای فن ـــردمداری غول ه ـــا س ـــی ب دنیای
ـــی  ـــا و حت ـــی نمی بینم.م ـــانه های خصوص ـــیما و رس ـــن صداوس ـــوا را بی ـــن دع ـــت. م ـــه دنیاس ـــم بقی ه
ـــا در  ـــه م ـــت ک ـــوی اس ـــدر ق ـــل این ق ـــه مقاب ـــتیم. جبه ـــه هس ـــک جبه ـــورها در ی ـــر از کش ـــی دیگ خیل
یـــک جبهـــه هســـتیم. نبایـــد نـــوک دماغ مـــان را ببینیـــم. مصـــرف رســـانه ای جوانـــان مـــا و کل دنیـــا بـــه 
ـــر  ـــی ب ـــای غرب ـــی محتواه ـــی  و حت ـــانه های غرب ـــرف رس ـــمت مص ـــه س ـــش ب ـــی دارد تعادل ـــرز عجیب ط

ـــی رود.  ـــی م ـــانه های ایران ـــتر رس بس

شــما بــه عنــوان یــک خبرگــزاری می توانیــد بــا دیگــر خبرگزاری هــای داخلــی رقابــت داشــته باشــید. 
ولــی دســت آخــر یــک دعــوای جهانــی وجــود دارد. اگــر مــا همــه توانمــان را روی هــم بریزیــم در برابــر 

ســیل خبــری کــه دارد می آیــد ســهم کمــی داریــم. 

 ساترا جلو مجریان را نگرفت

  تعــدادی از مجریــان مثــل رامبــد جــوان، احســان علیخانــی و فردوســی پور می خواســتند در شــبکه 
نمایــش خانگــی اجــرا داشــته باشــند کــه گفتــه شــد ســاترا و صداوســیما جلوی شــان را گرفتــه انــد� 

دربــاره عــادل فردوســی پــور توضیــح دهیــد�

ــی  ــد و مکانیزمـ ــیما قصـ ــای صداوسـ ــایر بخش هـ ــا سـ ــم. اساسـ ــش را نگرفتیـ ــا جلویـ ــا مـ حتمـ
نداشـــتند کـــه نظرشـــان را بـــه ســـاترا  تحمیـــل کننـــد. هـــر رســـانه بایـــد در یـــک فراینـــد قانونـــی بـــرای 
ـــی پور  ـــای فردوس ـــاره آق ـــد. درب ـــه ده ـــه ارائ ـــتعالم های اولی ـــری اس ـــش یک  س ـــت و محتواهای فعالی
ـــازکار  ـــات و س ـــالع از جزیی ـــزار ورود و اط ـــم اب ـــکان و ه ـــم ام ـــاترا ه ـــد. س ـــه نش ـــدارک الزم تهی آن م
ـــر  ـــه دیگ ـــناس ک ـــک کارش ـــوان ی ـــه عن ـــن ب ـــر از م ـــه اگ ـــدارد. البت ـــتگاه ها را ن ـــایر دس ـــتعالمات س اس
ـــر  ـــانه دیگ ـــه رس ـــانه ب ـــک رس ـــانه ای از ی ـــای رس ـــردن چهره ه ـــم ب ـــید، می گوی ـــتم بپرس ـــاترا نیس در س
ـــن افـــراد از پـــول بیت المـــال  ـــی ای بایـــد تابـــع قوانیـــن مالکیت فکـــری باشـــد. نظـــام حقوقـــی وقت
ــرای  ــیما بـ ــازمان صداوسـ ــد. سـ ــم باشـ ــر هـ ــد قوی تـ ــد بایـ ــتفاده می کننـ ــی اسـ ــوال عمومـ و امـ
دفـــاع از مالکیـــت خـــودش آمـــاده نبـــود و هنـــوز هـــم آمـــاده نیســـت. صداوســـیما چهره هایـــی 
را می ســـازد ولـــی نمی توانـــد از ایـــن ســـرمایه های عمومـــی محافظـــت کنـــد. ایـــن قاعـــده 
ـــا و  ـــن جرعه ه ـــات بی ـــوع مناقش ـــن ن ـــاهد ای ـــد ش ـــه  بع ـــن ب ـــت. از ای ـــازمان نیس ـــص س ـــه مخت البت

ــانه های خصوصـــی هـــم خواهیـــم بـــود.  ســـرمایه های رسـ
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ـــه ســـمت ســـریال های آمریکایـــی دارد مـــی رود. چالـــش اصلـــی در واقـــع  ـــان مـــا ب مـــی رود و مصـــرف جوان
ـــوا  ـــن دع ـــرف ای ـــک ط ـــم. ی ـــل بدهی ـــد تقلی ـــانه ای را نبای ـــی رس ـــوای کالن و بین الملل ـــت. دع ـــن اس ای
ـــش  ـــک طرف ـــت و ی ـــکا نشسته اس ـــازی آمری ـــاوری و سریال س ـــای فن ـــردمداری غول ه ـــا س ـــی ب دنیای
ـــی  ـــا و حت ـــی نمی بینم.م ـــانه های خصوص ـــیما و رس ـــن صداوس ـــوا را بی ـــن دع ـــت. م ـــه دنیاس ـــم بقی ه
ـــا در  ـــه م ـــت ک ـــوی اس ـــدر ق ـــل این ق ـــه مقاب ـــتیم. جبه ـــه هس ـــک جبه ـــورها در ی ـــر از کش ـــی دیگ خیل
یـــک جبهـــه هســـتیم. نبایـــد نـــوک دماغ مـــان را ببینیـــم. مصـــرف رســـانه ای جوانـــان مـــا و کل دنیـــا بـــه 
ـــر  ـــی ب ـــای غرب ـــی محتواه ـــی  و حت ـــانه های غرب ـــرف رس ـــمت مص ـــه س ـــش ب ـــی دارد تعادل ـــرز عجیب ط

ـــی رود.  ـــی م ـــانه های ایران ـــتر رس بس

شــما بــه عنــوان یــک خبرگــزاری می توانیــد بــا دیگــر خبرگزاری هــای داخلــی رقابــت داشــته باشــید. 
ولــی دســت آخــر یــک دعــوای جهانــی وجــود دارد. اگــر مــا همــه توانمــان را روی هــم بریزیــم در برابــر 

ســیل خبــری کــه دارد می آیــد ســهم کمــی داریــم. 

 ساترا جلو مجریان را نگرفت

  تعــدادی از مجریــان مثــل رامبــد جــوان، احســان علیخانــی و فردوســی پور می خواســتند در شــبکه 
نمایــش خانگــی اجــرا داشــته باشــند کــه گفتــه شــد ســاترا و صداوســیما جلوی شــان را گرفتــه انــد� 

دربــاره عــادل فردوســی پــور توضیــح دهیــد�

ــی  ــد و مکانیزمـ ــیما قصـ ــای صداوسـ ــایر بخش هـ ــا سـ ــم. اساسـ ــش را نگرفتیـ ــا جلویـ ــا مـ حتمـ
نداشـــتند کـــه نظرشـــان را بـــه ســـاترا  تحمیـــل کننـــد. هـــر رســـانه بایـــد در یـــک فراینـــد قانونـــی بـــرای 
ـــی پور  ـــای فردوس ـــاره آق ـــد. درب ـــه ده ـــه ارائ ـــتعالم های اولی ـــری اس ـــش یک  س ـــت و محتواهای فعالی
ـــازکار  ـــات و س ـــالع از جزیی ـــزار ورود و اط ـــم اب ـــکان و ه ـــم ام ـــاترا ه ـــد. س ـــه نش ـــدارک الزم تهی آن م
ـــر  ـــه دیگ ـــناس ک ـــک کارش ـــوان ی ـــه عن ـــن ب ـــر از م ـــه اگ ـــدارد. البت ـــتگاه ها را ن ـــایر دس ـــتعالمات س اس
ـــر  ـــانه دیگ ـــه رس ـــانه ب ـــک رس ـــانه ای از ی ـــای رس ـــردن چهره ه ـــم ب ـــید، می گوی ـــتم بپرس ـــاترا نیس در س
ـــن افـــراد از پـــول بیت المـــال  ـــی ای بایـــد تابـــع قوانیـــن مالکیت فکـــری باشـــد. نظـــام حقوقـــی وقت
ــرای  ــیما بـ ــازمان صداوسـ ــد. سـ ــم باشـ ــر هـ ــد قوی تـ ــد بایـ ــتفاده می کننـ ــی اسـ ــوال عمومـ و امـ
دفـــاع از مالکیـــت خـــودش آمـــاده نبـــود و هنـــوز هـــم آمـــاده نیســـت. صداوســـیما چهره هایـــی 
را می ســـازد ولـــی نمی توانـــد از ایـــن ســـرمایه های عمومـــی محافظـــت کنـــد. ایـــن قاعـــده 
ـــا و  ـــن جرعه ه ـــات بی ـــوع مناقش ـــن ن ـــاهد ای ـــد ش ـــه  بع ـــن ب ـــت. از ای ـــازمان نیس ـــص س ـــه مخت البت

ــانه های خصوصـــی هـــم خواهیـــم بـــود.  ســـرمایه های رسـ
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ــحال  ــما خوش ــرد ش ــرا می ک ــه اج ــاترا برنام ــت و در س ــی نداش ــور منع ــی پ ــادل فردوس ــر ع    اگ
می شــدید؟

ـــی  ـــت. زمان ـــازه ورود نداش ـــاترا اج ـــت. س ـــا ناراح ـــدم ی ـــحال می ش ـــن خوش ـــه م ـــت ک ـــم نیس ـــن مه ای
ســـاترا اجـــازه ورود دارد کـــه محمـــل قانونـــی داشـــته باشـــد. اگـــر امثـــال ایشـــان در یـــک روال حقوقـــی 
ـــود.  ـــی ب ـــدام مثبت ـــود اق ـــال ش ـــی پایم ـــانه مل ـــی از رس ـــه حق ـــدون این ک ـــد، ب ـــری بیاین ـــانه دیگ ـــه رس ب
ـــت  ـــن صنع ـــت. ای ـــداف ساتراس ـــی از اه ـــانه ها یک ـــت در رس ـــرمایه گذاری و مالکی ـــت س ـــن امنی تضمی
ـــد.  ـــت کن ـــار حمای ـــدگان آث ـــوق پدیدآورن ـــد از حق ـــی اش بتوان ـــام حقوق ـــه نظ ـــرد ک ـــکل می گی ـــی ش زمان
مـــا االن از نعمـــت بـــرق اســـتفاده می کنیـــم. اگـــر بفهمیـــم کـــه بـــرق ایـــن اتـــاق دزدی اســـت و از 
ـــرق  ـــت ب ـــد صنع ـــوری باش ـــن ط ـــر ای ـــویم. اگ ـــحال نمی ش ـــر خوش ـــت دیگ ـــده اس ـــی دزدی ـــرق عموم ب

کشـــور ورشکســـت می شـــود. 

  اگــر صنعــت بــرق بگویــد مــا نمی خواهیــم بــه شــهر بــرق بدهیــم چطــور؟ تلویزیــون می گویــد مــا 
نمــی خواهیــم از فردوســی پــور اســتفاده کنیم� پــس ایــن مجــری حــق دارد توانایی هایش را در رســانه 

بخــش خصوصــی نشــان بدهد�

ــا  ــای واقعــی نیســتند. ام ــای پیچیدگی هــای دنی ــه مثال هــا هــم گوی در مثــل مناقشــه نیســت و البت
ممکــن اســت شــرکت بــرق بگویــد مــن بــه ایــن ناحیــه کــه غیرقانونــی ســاخته شــده نمی خواهــم بــرق 
بدهــم و شــما هــم ممکــن اســت ایــن اســتدالل را  بــرای توســعه بلندمــدت کشــور مســموع و مقبــول 
بدانیــد. در هرحــال نــکات مــن لزومــا ناظــر بــه آقــای فردوســی پور نبــود، چــون تکــرار می کنــم اساســا  

ســاترا از علــت دریافــت نشــدن اســتعالم ها و مــدارک الزم اطــالع و مداخلــه ای نــدارد. 

درباره فردوسی پور استعالم مثبتی نیامد

  درباره احسان علیخانی و رامبد جوان چطور؟

ســـاترا هیـــچ ورودی بـــه صالحیـــت افـــراد نـــدارد و تنهـــا اجـــازه تنظیم گـــری محتوایـــی و 
رســـانه ای دارد. اســـتعالمات کار مـــا نیســـت. هیـــچ جـــا مـــن یـــادم نمـــی آیـــد کـــه فـــالن مجـــری 
ــن  ــاره ایـ ــد دربـ ــادم نمی آیـ ــی یـ ــن حتـ ــد. مـ ــف باشـ ــاترا مخالـ ــد و سـ ــرا کنـ ــه اجـ ــد برنامـ بخواهـ
افـــراد اســـتعالم منفـــی هـــم آمـــده باشـــد. دربـــاره آقـــای فردوســـی پـــور اســـتعالم مثبتـــی بـــرای 
مـــا نیامـــد. ولـــی دربـــاره دو نفـــر دیگـــر حتـــی تقاضایـــی هـــم نیامـــد کـــه کســـی رد کنـــد. دربـــاره 
آقـــای فردوســـی پور تقاضایـــی آمـــد کـــه بـــه علـــت نقـــص مـــدارک در شـــورا طـــرح نشـــد. 
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 دوست داشتم ساترا از روی صندلی اش بلند شود

  مســئولیت شــما در ســاترا بــه پایــان رســیده اســت� ایــن ســازمان را در چــه شــرایطی به مدیــر بعدی 
تحویــل می دهیــد؟

ــاد«  ــک »نه ــع ی ــاختار و در واق ــک س ــش از ی ــزی بی ــه چی ــم ک ــل می دهی ــرایطی تحوی ــاترا را در ش س
به معنــای سیاســت گذارانه ایجــاد شــده اســت. ایــن نهــاد شــامل ســاختار، مقــررات، ســنت ها و دانــش 
و مفاهیــم مرتبــط خــود در حــوزه داخــل کشــور تشــکیل، نهادینــه و عملیاتــی شده اســت. مــن دوســت 
ــه اتفاقــات بی تفــاوت  داشــتم ســاترا بــه ســمت پاســخگویی و شــفافیت پیــش  بــرود. ســاترا نســبت ب
ــتادم  ــف می فرس ــع مختل ــه مراج ــددی ب ــای متع ــده نامه ه ــخص بن ــت. ش ــی داش ــایت فعال ــود. س نب
ــا  ــی داشــت و ب ــط عمومــی فعال ــه چــه علــت دارم چــه کار می کنــم. ســاترا رواب و توضیــح مــی دادم ب
ــالف  ــرد. برخ ــتفاده می ک ــی اس ــم به خوب ــی ه ــانه های اجتماع ــزار رس ــی زد. از اب ــرف م ــانه ها ح رس
ســنت مالــوف بخــش حاکمیتــی و دولتــی مــا کــه یــاد گرفتــه اصــال نیــازی بــه پاســخگویی نــدارد. مگــر 

فشــار خیلــی ســنگین باشــد. 

ــود. مــن ســازمانی ایجــاد کــردم کــه  ــرای مــا مهــم ب شــاخص جوان گرایــی و تحــول ســازمانی هــم ب
اکثــر مدیرانــش جــوان بودنــد و فضــای دیجیتــال را می شــناختند. جوانــان عمل گرایــی را وارد ســاترا 

کردیــم کــه مجموعــا پاســخ مثبتــی دادنــد. 

مــن دوســت  داشــتم ســاترا یــک مقــداری از روی صندلــی اش بلنــد شــود. حــوزه رســانه های دیجیتــال 
و مــدرن بــا بقیــه بخش هــای کشــور ارتبــاط دارد. ســاترا دســت و دلبازانــه  صندلی هایــی بــرای 
نمایندگــی بقیــه بخش هــای کشــور فراهــم کــرد. ســاترا اولیــن ســازمانی بــود کــه دســتش را بــه ســمت 
ــا آنهــا کار کنــد. در دولــت  وزارت ارشــاد و ارتباطــات و قــوه قضاییــه و مجلــس دراز کــرد و خواســت ب
قبــل بنــده تــک تــک معاونــان وزرا را بــه دفتــرم دعــوت کــردم و بــا همــه آ نهــا پیش نویــس  تفاهم نامــه 
ــع می کــرد.  ــراد را من ــن اف ــت و وزرای مربوطــه ای ــد دول ــی کــه می خواســتند امضــا کنن نوشــتم. زمان
ــت  ــد. در دول ــا ش ــدی م ــد عالقه من ــکاری در ح ــعه هم ــع توس ــت زده مان ــی و سیاس ــای بخش نگاه ه
جدیــد موفقیت هــای مــا در ایــن زمینــه بیشــتر بــود. بــا وزیــر ارتباطــات و وزیــر ارشــاد ارتباطــات خوبــی 
برقــرار کردیــم. بــه مصــداق ذکــر مصادیــق موفــق، تاکیــد می کنــم کــه بهتریــن همــکاری را مــا البتــه 
بــا قــوه قضاییــه بــه ویــژه دادســتانی کل کشــور داشــتیم. اجــازه بدیــد از همیــن فرصــت جهــت تشــکر 
از ایــن همکاری هایــی کــه بــا اســتانداردهای بخشــی نگری در کشــور مــا بســیار مترقــی و همراهانــه 

محســوب می شــدند، اســتفاده کنــم. 
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 دوست داشتم ساترا از روی صندلی اش بلند شود

  مســئولیت شــما در ســاترا بــه پایــان رســیده اســت� ایــن ســازمان را در چــه شــرایطی به مدیــر بعدی 
تحویــل می دهیــد؟

ــاد«  ــک »نه ــع ی ــاختار و در واق ــک س ــش از ی ــزی بی ــه چی ــم ک ــل می دهی ــرایطی تحوی ــاترا را در ش س
به معنــای سیاســت گذارانه ایجــاد شــده اســت. ایــن نهــاد شــامل ســاختار، مقــررات، ســنت ها و دانــش 
و مفاهیــم مرتبــط خــود در حــوزه داخــل کشــور تشــکیل، نهادینــه و عملیاتــی شده اســت. مــن دوســت 
ــه اتفاقــات بی تفــاوت  داشــتم ســاترا بــه ســمت پاســخگویی و شــفافیت پیــش  بــرود. ســاترا نســبت ب
ــتادم  ــف می فرس ــع مختل ــه مراج ــددی ب ــای متع ــده نامه ه ــخص بن ــت. ش ــی داش ــایت فعال ــود. س نب
ــا  ــی داشــت و ب ــط عمومــی فعال ــه چــه علــت دارم چــه کار می کنــم. ســاترا رواب و توضیــح مــی دادم ب
ــالف  ــرد. برخ ــتفاده می ک ــی اس ــم به خوب ــی ه ــانه های اجتماع ــزار رس ــی زد. از اب ــرف م ــانه ها ح رس
ســنت مالــوف بخــش حاکمیتــی و دولتــی مــا کــه یــاد گرفتــه اصــال نیــازی بــه پاســخگویی نــدارد. مگــر 

فشــار خیلــی ســنگین باشــد. 

ــود. مــن ســازمانی ایجــاد کــردم کــه  ــرای مــا مهــم ب شــاخص جوان گرایــی و تحــول ســازمانی هــم ب
اکثــر مدیرانــش جــوان بودنــد و فضــای دیجیتــال را می شــناختند. جوانــان عمل گرایــی را وارد ســاترا 

کردیــم کــه مجموعــا پاســخ مثبتــی دادنــد. 

مــن دوســت  داشــتم ســاترا یــک مقــداری از روی صندلــی اش بلنــد شــود. حــوزه رســانه های دیجیتــال 
و مــدرن بــا بقیــه بخش هــای کشــور ارتبــاط دارد. ســاترا دســت و دلبازانــه  صندلی هایــی بــرای 
نمایندگــی بقیــه بخش هــای کشــور فراهــم کــرد. ســاترا اولیــن ســازمانی بــود کــه دســتش را بــه ســمت 
ــا آنهــا کار کنــد. در دولــت  وزارت ارشــاد و ارتباطــات و قــوه قضاییــه و مجلــس دراز کــرد و خواســت ب
قبــل بنــده تــک تــک معاونــان وزرا را بــه دفتــرم دعــوت کــردم و بــا همــه آ نهــا پیش نویــس  تفاهم نامــه 
ــع می کــرد.  ــراد را من ــن اف ــت و وزرای مربوطــه ای ــد دول ــی کــه می خواســتند امضــا کنن نوشــتم. زمان
ــت  ــد. در دول ــا ش ــدی م ــد عالقه من ــکاری در ح ــعه هم ــع توس ــت زده مان ــی و سیاس ــای بخش نگاه ه
جدیــد موفقیت هــای مــا در ایــن زمینــه بیشــتر بــود. بــا وزیــر ارتباطــات و وزیــر ارشــاد ارتباطــات خوبــی 
برقــرار کردیــم. بــه مصــداق ذکــر مصادیــق موفــق، تاکیــد می کنــم کــه بهتریــن همــکاری را مــا البتــه 
بــا قــوه قضاییــه بــه ویــژه دادســتانی کل کشــور داشــتیم. اجــازه بدیــد از همیــن فرصــت جهــت تشــکر 
از ایــن همکاری هایــی کــه بــا اســتانداردهای بخشــی نگری در کشــور مــا بســیار مترقــی و همراهانــه 

محســوب می شــدند، اســتفاده کنــم. 
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ســاترا مــردم را فقــط اهــرم فشــار نمی دیــد� ابــزار اجــرای وظیفــه اش می دیــد� مــا معاونــت 
کاربــران ایجــاد کردیــم و تنهــا وظیفــه آن ارتبــاط بــا بدنــه جامعــه اســت� ایــن رویکــرد اجتماعــی 

ــم�  ــته باش ــدی داش ــد ج ــم روی آن تاکی ــن می خواه ــه م ــت ک ــی اس ــاخص چهارم ــاترا ش س

ــد  ــه تاکی ــن همیش ــود. م ــر ب ــاخص دیگ ــانه ش ــوزه رس ــده ح ــازاری و خصوصی ش ــت ب ــم ماهی فه
می کــردم کــه مــا بــا یــک بــازار طــرف حســاب هســتیم و حتمــا بایــد بتوانیــم پایــداری و ادامــه ایــن 
بــازار را تضمیــن کنیــم. مقــررات مــا اگــر منافــع بخــش خصوصــی را بــه ضــرر بینــدازد، حتمــا اشــتباه 
اســت. در عیــن حــال نبایــد اجــازه بدهیــم بخــش خصوصــی کاله ســر کاربــران بگــذارد و از تبلیغــات 
دروغیــن پــول دربیــاورد. تمــام بســته مقــررات اقتصــادی مــا یــک نــوآوری اســت. مــا گفتیــم ابعــاد 

اقتصــادی رســانه را نبایــد نادیــده گرفــت. 

شــاخص بین المللــی بــودن بــرای مــا مهــم بــود. مــا مــرزی نداریــم کــه خارجی هــا نتواننــد در رســانه 
دخالــت کننــد. مــرزی بــرای  اثرگــذاری بین المللــی مــا هــم وجــود نداشــت. ســعی کردیــم خودمــان 
را بــا دانــش و ادبیــات و چالش هــای بین المللــی آشــنا کنیــم. ســاترا بــه نســبت انــدازه ای کــه داشــت 
»فعال تریــن ســازمان کشــور در عرصــه بین الملــل« بــود. تعــداد ســخنرانی های نماینــدگان ســاترا 
ــودش  ــر خ ــال عم ــم س ــک و نی ــاترا در ی ــدگی س ــزان شناخته ش ــی و می ــای بین الملل در کنفرانس ه

حتمــا بی نظیــر اســت. 

ــه  ــای اینک ــا به ج ــود. م ــق نب ــی موف ــه خیل ــن زمین ــی در ای ــت ول ــوری را در پیش گرف ــاترا داده مح س
ــدون  ــه و ب ــر داده هــا باشــد و  عمل گرایان ــوع نگاه مــان مبتنــی ب ــد ن اصــول ثابتــی داشــته باشــیم بای
پیش ذهنیــت بــر اســاس داده هــا تصمیــم بگیریــم. مثــال وقتــی مــا متوجــه می شــویم ســبد مصــرف 
جوانــان مــا بــه ســمت رســانه های غیرایرانــی رفتــه، حتمــا درگیــر شــدن در دعــوای دو ســریال شــبکه 
نمایــش خانگــی دعــوای انحرافــی اســت. مــن اگــر در ایــن دعــوا گیــر افتــادم، زمیــن  بــازی را اشــتباه 

ــد.  ــان می ده ــری نش ــز دیگ ــه چی ــای صحن ــم. واقعیت ه گرفت

ــی  ــا منافع ــا واقع ــودش ی ــه خ ــتاده ک ــازی ایس ــک ب ــط ی ــه وس ــت ک ــن اس ــر ای ــختی کار تنظیم گ س
ــد داشــته باشــد. نقــش تنظیم گــر نقــش »واســطه گری و هم راســتا ســازی« اســت.  ــا نبای ــدارد ی ن
عمــوم جامعــه یک  ســری منافــع دارنــد. مــردم نگــران محتــوا و مســائل فرهنگــی و هویــت اجتماعــی 
ــت.  ــغلی اش اس ــت ش ــرمایه گذاری و امنی ــران س ــی نگ ــش خصوص ــر بخ ــرف دیگ ــتند.  از ط هس
تنظیم گــری زمانــی معنــا دارد کــه بتوانــد واســطه گری خوبــی بیــن دو طــرف داشــته باشــد و بیــن 

نیازهــای عمومــی جامعــه و نیازهــای کســب و کار خصوصــی ارتبــاط برقــرار کنــد. 
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 آرزوهای زیادی داشتیم که برآورده نشد

ــع  ــن مقط ــما در ای ــداف ش ــی از اه ــه بخش ــد� چ ــم بگویی ــا ه ــتاوردها از ناکامی ه ــار دس   در کن
ــد؟ ــق نش ــی محق زمان

مـــا آرزوهـــای زیـــادی داشـــتیم کـــه در ایـــن مـــدت زمـــان کوتـــاه بـــرآورده نشـــد. بخـــش زیـــادی از 
ـــده«  ـــف بن ـــت »ضع ـــه عل ـــا ب ـــازمان، تنه ـــران س ـــی مدی ـــم و همراه ـــالش همکاران ـــم ت ـــم علیرغ ـــا ه آنه
ـــش  ـــه بخ ـــت ک ـــن اس ـــتم، ای ـــودم و هس ـــه ب ـــا آن مواج ـــن ب ـــه م ـــی ک ـــی از چالش های ـــد. یک ـــام نش انج
خصوصـــی در کشـــور مـــا بایـــد بـــا یکجـــا طـــرف حســـاب باشـــد. دریچـــه واحـــد حاکمیتـــی وجـــود 
داشـــته باشـــد. بعضـــا از چندیـــن ســـازمان مختلـــف مثـــل قـــوه قضاییـــه، پلیـــس امنیـــت، شـــورای عالـــی 
ـــی  ـــش خصوص ـــر بخ ـــک مدی ـــا ی ـــد و ب ـــا را برمی دارن ـــی ه ـــاد و ... گوش ـــازی، وزارت ارش ـــای مج فض
ـــا  ـــد. م ـــواب بده ـــد ج ـــی بای ـــه کس ـــه چ ـــروز ب ـــه ام ـــرزد ک ـــش می ل ـــر روز تن ـــد. او ه ـــاس می گیرن تم
ــا بخـــش خصوصـــی  داشـــتیم بـــه ســـمت یکپارچه ســـازی اتصـــاالت دســـتگاه های حاکمیتـــی بـ

ـــم.  ـــاکام بودی ـــه ن ـــن زمین ـــی در ای ـــم. ول ـــش  می رفتی ـــتیم پی داش

 بچه شما رقیب تان نیست

  در مواجهه با مدیران صداوسیما و مدیران رسانه ای بخش خصوصی چه چالشی داشتید؟

علیرغـــم اعتمـــاد و حمایت هـــای تمـــام قـــد روســـای محتـــرم ســـازمان از ســـاترا، مـــن نتوانســـتم 
ـــب اول  ـــمن و رقی ـــه دش ـــانم ک ـــدی برس ـــن جمع بن ـــه ای ـــیما را ب ـــران صداوس ـــده ای از مدی ـــمت عم قس
ـــا فضـــای رســـانه ای  ـــت ب ـــان را در رقاب ـــد خودت شـــما رســـانه های بخـــش خصوصـــی نیســـتند. شـــما بای
ـــی  ـــش خصوص ـــانه های بخ ـــد رس ـــما بای ـــد. ش ـــکا ببینی ـــت آمری ـــا مرکزی ـــد ب ـــی و قدرتمن ـــیار تهاجم بس
را ســـرمایه ملـــی همـــراه خودتـــان ببینیـــد. مثـــل کســـی نباشـــید کـــه بچـــه اش را رقیـــب خـــودش 
ـــت  ـــعه صنع ـــری و توس ـــئولیت تنظیم گ ـــود: مس ـــن ب ـــده ای ـــگی بن ـــدی همیش ـــه کلی ـــد. جمل می بین
صـــوت و تصویـــر بـــرای ســـازمان یـــک »ماموریـــت« بـــه نمایندگـــی از کل حاکمیـــت اســـت و نـــه یـــک 
ـــت  ـــذاری ماموری ـــر واگ ـــن تعبی ـــا ای ـــی. ب ـــب فرض ـــتن رقی ـــرای کش ـــی ب ـــا چماق ـــازمانی ی ـــزار« س »اب
ـــانه  ـــوای رس ـــت و محت ـــه خدم ـــنتی ارائ ـــت س ـــرض ماموری ـــار و هم ع ـــازمان، در کن ـــه س ـــری ب تنظیم گ

ملـــی فهـــم می شـــود، نـــه در طـــول آن.   

ــاز  ــراز رســانه ای مــورد نی ــن مفاهمــه برســانم کــه ت ــه ای از آن طــرف نتوانســتم بخــش خصوصــی را ب
ــت  ــی صحب ــش خصوص ــانه های بخ ــران رس ــیاری از مدی ــا بس ــن ب ــد. م ــب کن ــران 1400 را کس ای
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 آرزوهای زیادی داشتیم که برآورده نشد

ــع  ــن مقط ــما در ای ــداف ش ــی از اه ــه بخش ــد� چ ــم بگویی ــا ه ــتاوردها از ناکامی ه ــار دس   در کن
ــد؟ ــق نش ــی محق زمان

مـــا آرزوهـــای زیـــادی داشـــتیم کـــه در ایـــن مـــدت زمـــان کوتـــاه بـــرآورده نشـــد. بخـــش زیـــادی از 
ـــده«  ـــف بن ـــت »ضع ـــه عل ـــا ب ـــازمان، تنه ـــران س ـــی مدی ـــم و همراه ـــالش همکاران ـــم ت ـــم علیرغ ـــا ه آنه
ـــش  ـــه بخ ـــت ک ـــن اس ـــتم، ای ـــودم و هس ـــه ب ـــا آن مواج ـــن ب ـــه م ـــی ک ـــی از چالش های ـــد. یک ـــام نش انج
خصوصـــی در کشـــور مـــا بایـــد بـــا یکجـــا طـــرف حســـاب باشـــد. دریچـــه واحـــد حاکمیتـــی وجـــود 
داشـــته باشـــد. بعضـــا از چندیـــن ســـازمان مختلـــف مثـــل قـــوه قضاییـــه، پلیـــس امنیـــت، شـــورای عالـــی 
ـــی  ـــش خصوص ـــر بخ ـــک مدی ـــا ی ـــد و ب ـــا را برمی دارن ـــی ه ـــاد و ... گوش ـــازی، وزارت ارش ـــای مج فض
ـــا  ـــد. م ـــواب بده ـــد ج ـــی بای ـــه کس ـــه چ ـــروز ب ـــه ام ـــرزد ک ـــش می ل ـــر روز تن ـــد. او ه ـــاس می گیرن تم
ــا بخـــش خصوصـــی  داشـــتیم بـــه ســـمت یکپارچه ســـازی اتصـــاالت دســـتگاه های حاکمیتـــی بـ

ـــم.  ـــاکام بودی ـــه ن ـــن زمین ـــی در ای ـــم. ول ـــش  می رفتی ـــتیم پی داش

 بچه شما رقیب تان نیست

  در مواجهه با مدیران صداوسیما و مدیران رسانه ای بخش خصوصی چه چالشی داشتید؟

علیرغـــم اعتمـــاد و حمایت هـــای تمـــام قـــد روســـای محتـــرم ســـازمان از ســـاترا، مـــن نتوانســـتم 
ـــب اول  ـــمن و رقی ـــه دش ـــانم ک ـــدی برس ـــن جمع بن ـــه ای ـــیما را ب ـــران صداوس ـــده ای از مدی ـــمت عم قس
ـــا فضـــای رســـانه ای  ـــت ب ـــان را در رقاب ـــد خودت شـــما رســـانه های بخـــش خصوصـــی نیســـتند. شـــما بای
ـــی  ـــش خصوص ـــانه های بخ ـــد رس ـــما بای ـــد. ش ـــکا ببینی ـــت آمری ـــا مرکزی ـــد ب ـــی و قدرتمن ـــیار تهاجم بس
را ســـرمایه ملـــی همـــراه خودتـــان ببینیـــد. مثـــل کســـی نباشـــید کـــه بچـــه اش را رقیـــب خـــودش 
ـــت  ـــعه صنع ـــری و توس ـــئولیت تنظیم گ ـــود: مس ـــن ب ـــده ای ـــگی بن ـــدی همیش ـــه کلی ـــد. جمل می بین
صـــوت و تصویـــر بـــرای ســـازمان یـــک »ماموریـــت« بـــه نمایندگـــی از کل حاکمیـــت اســـت و نـــه یـــک 
ـــت  ـــذاری ماموری ـــر واگ ـــن تعبی ـــا ای ـــی. ب ـــب فرض ـــتن رقی ـــرای کش ـــی ب ـــا چماق ـــازمانی ی ـــزار« س »اب
ـــانه  ـــوای رس ـــت و محت ـــه خدم ـــنتی ارائ ـــت س ـــرض ماموری ـــار و هم ع ـــازمان، در کن ـــه س ـــری ب تنظیم گ

ملـــی فهـــم می شـــود، نـــه در طـــول آن.   

ــاز  ــراز رســانه ای مــورد نی ــن مفاهمــه برســانم کــه ت ــه ای از آن طــرف نتوانســتم بخــش خصوصــی را ب
ــت  ــی صحب ــش خصوص ــانه های بخ ــران رس ــیاری از مدی ــا بس ــن ب ــد. م ــب کن ــران 1400 را کس ای
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ــه وضــوح می فهمیــدم کــه فهــم رســانه ای ندارنــد. کامــال رســانه را یــک تجــارت دیــده  می کــردم و ب
اســت. او می گفــت بــرای ایــن ســریال هــدف فرهنگــی نداشــتم و فقــط هــدف تجــاری داشــتم. ای 
کاش ایــن مدیــران می گفتنــد مــن در ســال آینــده می خواهــم پنــج پیــام فرهنگــی بدهــم و بــرای ایــن 
پیام هــا ایــن تعــداد ســریال می خواهــم بســازم. بخــش خصوصــی ایــن موضــوع را قبــال هــدف خــودش 
نمی دیــد و  فقــط می خواســت بــا ادبیــات اقتصــادی بــه ایــن صنعــت فرهنگــی - اجتماعــی نــگاه کند. 
همیــن نــگاه صرفــا کســب وکاری بــه رســانه باعــث نگرانی هــای قابــل فهمــی در مدیــران فرهنگــی و 
ــه مراتــب ایــن مســئله بهتــر شــده اســت و برخــی رســانه ها   رســانه ای کشــور می شــد. اخیــرا البتــه ب

ســازکارهایی شــبیه ســازمان تولیــد حرفــه ای ایجــاد کرده انــد. 

معضل رسانه های خصولتی 

  گالیه هایی هم از رسانه خصولتی داشتید� در این رابطه بیشتر توضیح بدهید�

مــا نتوانســتیم عرصــه رســانه کشــور را از دســت رســانه های »خصولتــی« رهایــی ببخشــیم. مــن معتقــدم 
بخــش عمومــی در رســانه بایــد حضــور داشــته باشــد. مــا بایــد رســانه عمومــی قدرتمنــد و مرجــع داشــته 
ــا  ــود. م ــد اداره ش ــی می خواه ــه ادبیات ــا چ ــوزه ب ــن ح ــه ای ــم ک ــن کنی ــف تعیی ــد تکلی ــی بای ــیم. ول باش
نهادهایــی داریــم کــه اصطالحــا وســط لحاف و شــترگاوپلنگ هســتند. بــا مدل دولتــی و حاکمیتــی دارند 
ــانه ها  ــوع رس ــن ن ــد. از ای ــی می کنن ــادی درآمدزای ــدل اقتص ــا م ــی ب ــد؛ ول ــتفاده می کنن ــا اس از رانت ه
ــن کار  ــا ســرمایه گذاری اپراتورهــا ایجــاد شــده اند. ای ــم. مثــال رســانه هایی کــه ب ــم آســیب می بینی داری
هــم ایــراد رقابتــی دارد و هــم غالــب ســهامدارانش بخش دولتــی و حاکمیتی هســتند.  علیرغــم احترامی 
کــه بــرای تصمیــم مدیــران ســازمان قبــل از تاســیس ســاترا قائلــم و ارجــی کــه بــه زحمــات مدیــران ایــن 
رســانه ها می گــذارم، از منظــر فنــی و سیاســتی مــن جــزو مخالفــان آی پی تی وی هــا بــودم. چــون آنهــا را 
یــک موجــود ناقص الخلقــه می دیــدم کــه نــه دولتــی و نــه خصوصــی اســت. نــه بــه ســودآوری رســیدند و 

نــه ســازمان صداوســیما توانســت بــا اینهــا بــه اهدافــش برســد. 

ــی  ــیم ولـ ــر برسـ ــود و هم تنظیم گـ ــاختارهای خـ ــه سـ ــم بـ ــد بودیـ ــی عالقه منـ ــن خیلـ همچنیـ
موفـــق نشـــدیم. آن مفاهمـــه بخـــش حاکمیتـــی و بخـــش خصوصـــی بـــه حـــدی نرســـیده بـــود 
کـــه بتوانیـــم بخشـــی از اختیارات مـــان را بـــه یـــک نهـــاد صنفـــی - خصوصـــی تفویـــض کنیـــم. 
مثـــال بگوییـــم یـــک ســـازمانی درســـت شـــود و ســـاترا بعضـــی از وظایـــف خـــودش را تفویـــض 
کنـــد. هنـــوز بـــه ایـــن نقطـــه نرســـیده ایم. ولـــی بـــه نظـــرم ایـــن کار جـــزو ضرورت هـــای حـــوزه 

ــت.  ــانه اسـ ــری رسـ ــت و تنظیم گـ مدیریـ
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 دولت قبل دلخوری اش را سر ساترا خالی می کرد

  تاثیر اختالفات سیاسی و فرهنگی داخل کشور بر مجموعه شما چگونه بود؟

مـــا بـــه واســـطه اینکـــه در تقاطـــع صنعـــت تلویزیـــون، ســـینما، مطبوعـــات و فنـــاوری اطالعـــات و 
ارتباطـــات )آی ســـی تی( قـــرار گرفتیـــم از آســـیب های همـــه ایـــن صنایـــع متاثـــر شـــدیم. زمانـــی 
کـــه دعـــوای ســـینمای ایـــران می شـــود، ایـــن صنعـــت آســـیب می بینـــد. مـــا از دعـــوای سیاســـی 
ـــام  ـــار برج ـــکاس اخب ـــر انع ـــل س ـــت قب ـــال دول ـــم. مث ـــیب دیدی ـــل آس ـــت قب ـــیما و دول ـــازمان صداوس س
ـــکایت  ـــاترا ش ـــرد. از س ـــی می ک ـــاترا خال ـــر س ـــوری را س ـــن دلخ ـــت و ای ـــالف داش ـــیما اخت ـــا صداوس ب
می کـــرد، هـــر نـــوع همـــکاری بخش هـــای دولتـــی بـــا ســـاترا را می بســـت. حتـــی وقتـــی ســـاترا 
ــه  ــد بـ ــت را تهدیـ ــی وقـ ــاون علمـ ــنیده ها معـ ــاس شـ ــر اسـ ــد، بـ ــوآوری بزنـ ــز نـ ــت مرکـ می خواسـ
ـــا  کلیـــت  ـــاد کـــه ســـاترا  اساســـا دعـــوای مســـتقلی ب ـــی افت ـــات زمان ـــن اتفاق ـــد. همـــه ای ـــاری کردن برکن

ـــود.  ـــیما ب ـــر صداوس ـــش خب ـــا بخ ـــان ب ـــع دعوایش ـــت. در واق ـــت نداش دول

ـــتیم  ـــا نتوانس ـــد. م ـــر ش ـــم متاث ـــت ه ـــه صیان ـــوم ب ـــرح موس ـــی تی و ط ـــت آی س ـــوای صنع ـــاترا از دع س
ـــی و  ـــوزه فن ـــه ح ـــد ب ـــر بای ـــم. تنظیم گ ـــدا کنی ـــت زده ج ـــدت سیاس ـــه ش ـــای ب ـــن دعواه ـــاترا را از ای س
ـــرای حـــل  ـــم قســـمت عمـــده ای از انرژی مـــان را ب ـــور بودی تکنیکـــی خـــودش مشـــغول باشـــد. مـــا مجب

ـــم.  و فصـــل دعواهـــای سیاســـی خـــرج کنی

  یکــی از گفته هــای منتقــدان ایــن بــود کــه ســاترا وجــودش زمانــی ضــرورت داشــت کــه دولــت و 
صداوســیما بــه لحــاظ سیاســی همســو نبودنــد� االن کــه دولــت عــوض شــده و  صداوســیما و دولــت 
نســبتا همســو هســتند، وزارت ارشــاد هــم می توانــد نقــش نظارتــی را ایفــا کنــد� پــس ضرورتــی نــدارد 

کــه نظــارت بــر شــبکه نمایــش خانگــی  بــر عهــده ســاترا باشــد� 

ایـــن ســـوال زمانـــی معنـــادار اســـت کـــه نقـــش ســـاترا را سیاســـی تلقـــی کنیـــم. نقـــش ســـاترا را 
ـــادی  ـــه زی ـــردم دغدغ ـــنجی ها م ـــه نظرس ـــواره در هم ـــم. هم ـــه کنی ـــی ترجم ـــی و غیرسیاس ـــد فن بای
ــد در  ــاس می کننـ ــد و احسـ ــره دارنـ ــودک و غیـ ــا قیمـــت، کیفیـــت، محرمانگـــی، کـ ــوا تـ از محتـ
صنعـــت رســـانه بـــه ویـــژه رســـانه های بخـــش خصوصـــی نادیـــده گرفتـــه می شـــوند. یـــک نفـــر 
بایـــد تضمیـــن بدهـــد کـــه ناظـــر دائمـــی تحقـــق آن دغدغه هاســـت. رســـانه را بایـــد بخشـــی از 
ـــاز  ـــورد نی ـــر م ـــاد تنظیم گ ـــک نه ـــانه، ی ـــای رس ـــود تهدیده ـــا وج ـــم. ب ـــردم بدانی ـــره م ـــی روزم زندگ
ـــورد  ـــن برخ ـــت. ای ـــی اس ـــم بزرگ ـــی ظل ـــوای سیاس ـــک دع ـــه ی ـــوع ب ـــن موض ـــل دادن ای ـــت. تقلی اس

ـــت.  ـــومی اس ـــان س ـــی جه خیل
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 دولت قبل دلخوری اش را سر ساترا خالی می کرد

  تاثیر اختالفات سیاسی و فرهنگی داخل کشور بر مجموعه شما چگونه بود؟

مـــا بـــه واســـطه اینکـــه در تقاطـــع صنعـــت تلویزیـــون، ســـینما، مطبوعـــات و فنـــاوری اطالعـــات و 
ارتباطـــات )آی ســـی تی( قـــرار گرفتیـــم از آســـیب های همـــه ایـــن صنایـــع متاثـــر شـــدیم. زمانـــی 
کـــه دعـــوای ســـینمای ایـــران می شـــود، ایـــن صنعـــت آســـیب می بینـــد. مـــا از دعـــوای سیاســـی 
ـــام  ـــار برج ـــکاس اخب ـــر انع ـــل س ـــت قب ـــال دول ـــم. مث ـــیب دیدی ـــل آس ـــت قب ـــیما و دول ـــازمان صداوس س
ـــکایت  ـــاترا ش ـــرد. از س ـــی می ک ـــاترا خال ـــر س ـــوری را س ـــن دلخ ـــت و ای ـــالف داش ـــیما اخت ـــا صداوس ب
می کـــرد، هـــر نـــوع همـــکاری بخش هـــای دولتـــی بـــا ســـاترا را می بســـت. حتـــی وقتـــی ســـاترا 
ــه  ــد بـ ــت را تهدیـ ــی وقـ ــاون علمـ ــنیده ها معـ ــاس شـ ــر اسـ ــد، بـ ــوآوری بزنـ ــز نـ ــت مرکـ می خواسـ
ـــا  کلیـــت  ـــاد کـــه ســـاترا  اساســـا دعـــوای مســـتقلی ب ـــی افت ـــات زمان ـــن اتفاق ـــد. همـــه ای ـــاری کردن برکن

ـــود.  ـــیما ب ـــر صداوس ـــش خب ـــا بخ ـــان ب ـــع دعوایش ـــت. در واق ـــت نداش دول

ـــتیم  ـــا نتوانس ـــد. م ـــر ش ـــم متاث ـــت ه ـــه صیان ـــوم ب ـــرح موس ـــی تی و ط ـــت آی س ـــوای صنع ـــاترا از دع س
ـــی و  ـــوزه فن ـــه ح ـــد ب ـــر بای ـــم. تنظیم گ ـــدا کنی ـــت زده ج ـــدت سیاس ـــه ش ـــای ب ـــن دعواه ـــاترا را از ای س
ـــرای حـــل  ـــم قســـمت عمـــده ای از انرژی مـــان را ب ـــور بودی تکنیکـــی خـــودش مشـــغول باشـــد. مـــا مجب

ـــم.  و فصـــل دعواهـــای سیاســـی خـــرج کنی

  یکــی از گفته هــای منتقــدان ایــن بــود کــه ســاترا وجــودش زمانــی ضــرورت داشــت کــه دولــت و 
صداوســیما بــه لحــاظ سیاســی همســو نبودنــد� االن کــه دولــت عــوض شــده و  صداوســیما و دولــت 
نســبتا همســو هســتند، وزارت ارشــاد هــم می توانــد نقــش نظارتــی را ایفــا کنــد� پــس ضرورتــی نــدارد 

کــه نظــارت بــر شــبکه نمایــش خانگــی  بــر عهــده ســاترا باشــد� 

ایـــن ســـوال زمانـــی معنـــادار اســـت کـــه نقـــش ســـاترا را سیاســـی تلقـــی کنیـــم. نقـــش ســـاترا را 
ـــادی  ـــه زی ـــردم دغدغ ـــنجی ها م ـــه نظرس ـــواره در هم ـــم. هم ـــه کنی ـــی ترجم ـــی و غیرسیاس ـــد فن بای
ــد در  ــاس می کننـ ــد و احسـ ــره دارنـ ــودک و غیـ ــا قیمـــت، کیفیـــت، محرمانگـــی، کـ ــوا تـ از محتـ
صنعـــت رســـانه بـــه ویـــژه رســـانه های بخـــش خصوصـــی نادیـــده گرفتـــه می شـــوند. یـــک نفـــر 
بایـــد تضمیـــن بدهـــد کـــه ناظـــر دائمـــی تحقـــق آن دغدغه هاســـت. رســـانه را بایـــد بخشـــی از 
ـــاز  ـــورد نی ـــر م ـــاد تنظیم گ ـــک نه ـــانه، ی ـــای رس ـــود تهدیده ـــا وج ـــم. ب ـــردم بدانی ـــره م ـــی روزم زندگ
ـــورد  ـــن برخ ـــت. ای ـــی اس ـــم بزرگ ـــی ظل ـــوای سیاس ـــک دع ـــه ی ـــوع ب ـــن موض ـــل دادن ای ـــت. تقلی اس

ـــت.  ـــومی اس ـــان س ـــی جه خیل
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 راه طوالنی برای مقابله با نقض مالکیت  فکری داریم

ــت  ــوی را رعای ــت معن ــق مالکی ــه ح ــاز ک ــایت های غیرمج ــدادی از س ــا تع ــان ب ــل فعالیت ت   در اوای
نمی کردنــد برخــورد کردیــد� ایــن اتفــاق مربــوط بــه انتشــار غیرقانونــی دو فیلــم »دیــدن ایــن فیلــم جرم 
اســت« و »شــنای پروانــه« بــود� چــرا ایــن اقــدام ادامــه پیــدا  نکــرد؟ در حــال حاضــر شــاهد هســتیم کــه 
ــد� ــش می کنن ــازه پخ ــدون اج ــی را ب ــای ایران ــی فیلم ه ــای تلگرام ــواره ای و کانال ه ــبکه های ماه ش

مـــا راه طوالنـــی بـــرای مقابلـــه بـــا نقـــض مالکیـــت فکـــری داریـــم. هـــم زیرســـاخت های حقوقـــی 
ــتگرمی  ــتر دسـ ــم بیشـ ــروع کردیـ ــه شـ ــل نیســـت. کاری کـ ــان کامـ ــاخت های فنی مـ ــم زیرسـ و هـ
ــا در  ــت. مـ ــم اسـ ــئله مهـ ــن مسـ ــم ایـ ــان بدهیـ ــتیم نشـ ــود. می خواسـ ــن بـ ــت نمادیـ و یـــک حرکـ
ـــی  ـــوای برخ ـــه محت ـــم. از اینک ـــری داری ـــت فک ـــای مالکی ـــن دعواه ـــت ممک ـــن حال ـــا افتاده تری پیش پ
ـــیما روی  ـــازمان صداوس ـــوای س ـــه محت ـــود؛ از اینک ـــش داده ش ـــر نمای ـــانه های دیگ ـــانه ها روی رس رس
رســـانه ها آپلـــود شـــود؛ از اینکـــه یـــک نفـــر ادعـــا کنـــد ایـــده ایـــن ســـریال از مـــن اســـت و ... همـــه 
ایـــن دعواهـــا جزئـــی از نظـــام رســـانه ای ماســـت. مـــا ســـعی کردیـــم مواجهـــه بـــا این هـــا را شـــروع 
ـــر  ـــور ب ـــت کش ـــر حاکمی ـــود و اگ ـــل نش ـــور کام ـــانه ای کش ـــازی و رس ـــای مج ـــی فض ـــر حکمران ـــم. اگ کنی
ـــرل  ـــم خـــورد. اگـــر داخـــل کشـــور را کنت ـــه خواهی ـــت نشـــود، حتمـــا ضرب حـــوزه رســـانه ای خـــودش تثبی
کنیـــم، از رســـانه هـــای خارجـــی ضربـــه خواهیـــم خـــورد. همیـــن مثال هایـــی کـــه زدیـــم مســـائلی 
اســـت کـــه مـــا نمی توانیـــم جلویـــش را بگیریـــم. بایـــد زمینه هـــای قانونـــی اش را  فراهـــم کنیـــم. مـــا 
ـــری  ـــت تنظیم گ ـــد تح ـــد بای ـــت می کنن ـــور فعالی ـــه در کش ـــی ک ـــانه های خارج ـــا رس ـــم حتم ـــد بودی معتق
ـــت  ـــی رای ـــداری کپ ـــق  ن ـــما ح ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــی از قواع ـــد. یک ـــور را بپذیرن ـــن کش ـــند و قوانی باش
کشـــور را نقـــض کنـــی. همـــه چیـــز بـــا قانـــون حـــل نمی شـــود. یکـــی دیگـــر از ابزارهایـــی کـــه مـــا 
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ـــانه  ـــران رس ـــرود، مدی ـــر ب ـــه جلوت ـــاترا ک ـــد. س ـــش بیای ـــر پی ـــالف نظ ـــت اخت ـــن اس ـــل کار ممک در اوای
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خودشـــان وظایـــف خودشـــان را انجـــام می دهنـــد. االن وقتـــی محتوایـــی ســـاخته می شـــود، 
رســـانه ها خودشـــان اصالحـــات محتوایـــی را انجـــام می دهنـــد و بعـــد بـــرای ســـاترا می فرســـتند. 
هنـــوز ســـازکار مـــا بـــه یـــک مفاهمـــه مشـــترک نرســـیده  اســـت. تمـــام ســـریال هایی کـــه از ســـاترا 
ـــا از  ـــت. م ـــئولیت ساتراس ـــل از مس ـــه قب ـــوط ب ـــان مرب ـــه و تولیدش ـــد فیلمنام ـــش گرفته ان ـــوز پخ مج
ـــاره اش نداشـــتیم. ایـــن دوران گـــذار تبعاتـــی داشـــت.  جایـــی وارد محتـــوا شـــدیم کـــه زمینـــه قبلـــی درب
ـــه  ـــد ک ـــر نمی رس ـــات آخ ـــه لحظ ـــرد و کار ب ـــکل می گی ـــی ش ـــدا همگرای ـــان ابت ـــد از هم در دوران جدی

ـــد.  ـــتری ببین ـــررش را مش ض

 پخش نشدن »قبله عالم« تصمیم پلتفرم بود

  درباره قبله عالم حجم باالی ممیزی ها موجب نیمه کاره ماندنش شد؟

ـــه  ـــریالش ب ـــد س ـــاس می کن ـــا احس ـــرم بعض ـــود. پلتف ـــرم ب ـــم پلتف ـــریال تصمی ـــن س ـــدن ای ـــش نش پخ
ـــاره  ـــی درب ـــه حاکمیت ـــچ مداخل ـــدارد. هی ـــازاری ن ـــت ب ـــد و جذابی ـــد نمی رس ـــه می خواه ـــه ای ک نتیج
ـــم ســـریال بیشـــتر  ـــم بگوی ـــدارم و نمی توان ـــن ســـریال انجـــام نشـــد. مـــن عـــدد و رقـــم ن قطـــع پخـــش ای
ـــریال  ـــن س ـــه ای ـــت ک ـــم گرف ـــودش تصمی ـــانه خ ـــه. رس ـــا ن ـــت ی ـــده اس ـــزی ش ـــریال ها ممی ـــه س از بقی
ـــال  ـــن مث ـــرای م ـــان ب ـــت های سرمایه گذاری ش ـــان از شکس ـــانه خودش ـــران رس ـــد. مدی ـــش نکن را پخ
زدنـــد. مـــن در مـــورد یـــک رســـانه و ســـریال خـــاص صحبـــت نمی کنـــم. بـــرای صداوســـیما هـــم 
ایـــن اتفـــاق می افتـــد. بـــه برخـــی ســـریال هایش خیلـــی امیـــد دارد. ولـــی بعـــدا در نظرســـنجی ها 

می بینـــد کـــه دیـــده نشـــد.
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رویکرد نظام سازی
در حکمرانی فضای مجازی
نگاهی به تغییر پارادایمی قانون نویسی از طرح صیانت تا نظام تنظیم مقررات خدمات  

  سیدمحمدصادق امامیان 
رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                        نشریه پیوست / ۲ بهمن 11400

ــا  ــی تـ ــرد تـــک بخشـ ــت »از رویکـ ــراوان یادداشـ ــد فـ ــا تردیـ ــی بـ ــاری در حالـ ــال جـ ــاه سـ آبان مـ
حکمرانـــی چندســـطحی فضـــای مجـــازی«۲ در شـــماره 95 نشـــریه پیوســـت را قلـــم مـــی زدم کـــه 
ــده،  ــی قطبیـ ــی در طرحـ ــوی و بنیادینـ ــر ماهـ ــان تغییـ ــق چنـ ــکان تحقـ ــه امـ ــی بـ ــد چندانـ امیـ
سیاســـت زده و مناقشـــه برانگیز موســـوم بـــه »طـــرح صیانـــت« را اساســـا تصـــور نمی کـــردم. 
ـــت وزارت  ـــا محوری ـــی ب ـــای متول ـــر نهاده ـــی کم نظی ـــوالت و همگرای ـــه تح ـــا مجموع ـــه ام نیکبختان
ارتباطـــات، زمینـــه ای تاریخـــی بـــرای تحقـــق ایـــده »حکمرانـــی تنظیم گرانـــه«۳ را، کـــه در چنـــد 
ســـال اخیـــر بـــه عنـــوان یکـــی از محوری تریـــن توصیه هـــای سیاســـتی همکارانـــم در اندیشـــکده 
حکمرانـــی شـــریف شـــناخته می شـــد، فراهـــم آورده اســـت. طرحـــی کـــه بـــا نـــام »نظـــام تنظیـــم 
ـــد  ـــت، واج ـــه اس ـــرار گرفت ـــژه ق ـــیون وی ـــتور کار کمیس ـــازی« در دس ـــای مج ـــات فض ـــررات خدم مق

نـــکات ارزشـــمندی از رویکـــرد مزبـــور اســـت.

1.https://peivast.com/p/122596
2.https://peivast.com/p/114474
3.Regulatory Governance

  یادداشت دوم 
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ـــد  ـــت، واج ـــه اس ـــرار گرفت ـــژه ق ـــیون وی ـــتور کار کمیس ـــازی« در دس ـــای مج ـــات فض ـــررات خدم مق

نـــکات ارزشـــمندی از رویکـــرد مزبـــور اســـت.

1.https://peivast.com/p/122596
2.https://peivast.com/p/114474
3.Regulatory Governance
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ـــال 95 و  ـــدا در س ـــر ابت ـــای تنظیم گ ـــال نهاده ـــش فع ـــر نق ـــی ب ـــی مبتن ـــام حکمران ـــی نظ ـــده طراح ای
ـــکاران  ـــراوان هم ـــای ف ـــل تالش ه ـــه حاص ـــر«1 ک ـــت تنظیم گ ـــر دول ـــدی ب ـــاب »درآم ـــار کت ـــا انتش ب
ــور در  ــات کشـ ــون خدمـ ــالح قانـ ــه اصـ ــه الیحـ ــری بـ ــش تنظیم گـ ــزودن بخـ ــکده در افـ اندیشـ
دفتـــر هیئـــت دولـــت وقـــت بـــود، تشـــکیل نهادهـــای تنظیم گـــر مـــدرن را - برآمـــده از تجربـــه 
ناقـــص قانـــون اجرایی ســـازی سیاســـت های اصـــل 44 و تشـــکیل ناکارآمـــد شـــورای رقابـــت - 
ـــه  ـــد.  در ادام ـــور می دی ـــی کش ـــادی و اجتماع ـــعه اقتص ـــن توس ـــرای دوران نوی ـــی ب ـــی حیات ضرورت
ــکیل  ــر تشـ ــا در برابـ ــابقه وزارتخانه هـ ــت کم سـ ــی و مقاومـ ــات درون دولتـ ــداوم مناقشـ ــا، تـ امـ
نهادهـــای نیم بنـــد تنظیم گـــر بخشـــی مبتنـــی بـــر اختیـــارات قانـــون اصـــل 44؛ برخـــورد بـــه 
ـــکان  ـــدم ام ـــر ع ـــی ب ـــوا مبن ـــک ق ـــل تفکی ـــم از اص ـــی مله ـــوق اساس ـــرادات حق ـــتحکم ای ـــد مس س
واگـــذاری اختیـــارات مقررات گـــذاری تجمیع شـــده در قـــوه مقننـــه )ایـــرادات اصـــل 85 و اصـــل 
ـــات  ـــه تخلف ـــیدگی ب ـــارات رس ـــض اختی ـــی تعوی ـــع حقوق ـــور من ـــی(؛ و همین ط ـــون اساس 1۳8 قان
بـــه نهـــادی خـــارج از قـــوه قضاییـــه؛ در مجمـــوع دورنمـــای اثربخشـــی تنظیم گـــران بخشـــی 
ـــه  ـــردی ک ـــی راهب ـــود. چالش ـــاخته ب ـــه س ـــدی مواج ـــد ج ـــا تردی ـــکیل - ب ـــرض تش ـــی برف را - حت
در گـــزارش »حکمرانـــی تنظیم گرانـــه«۲ کـــه در مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ــر  ــر را بـــدون تغییـ ــای تنظیم گـ ــده اســـت و در آن تشـــکیل تک نهادهـ ــر شـ ــال 97 منتشـ در سـ
ـــین  ـــی از »ماش ـــوان بخش ـــه عن ـــا ب ـــن نهاده ـــی ای ـــدف جایاب ـــا ه ـــی ب ـــوی حکمران ـــرد در الگ رویک

ـــت. ـــرده اس ـــی ک ـــن ارزیاب ـــور« ناممک ـــتگاه اداره کش و دس

ــان  ــئولیتی توأمـ ــره مسـ ــا دایـ ــر فرارقابتـــی و بـ ــاد تنظیم گـ ــوان یـــک نهـ ــه عنـ ــاترا بـ تشـــکیل سـ
ـــری  ـــع تنظیم گ ـــوم موس ـــازی مفه ـــدی از پیاده س ـــه جدی ـــی، تجرب ـــی و فرهنگ ـــادی، اجتماع اقتص
ـــده  ـــریح ش ـــن و تش ـــکده تبیی ـــال 97 اندیش ـــاترا« س ـــیس و اداره س ـــرح تأس ـــزارش ط ـــه در »گ ـــود ک ب
ـــی در  ـــانه مل ـــوه ای رس ـــگاه فراق ـــی و جای ـــون اساس ـــتوانه قان ـــود پش ـــم وج ـــا علیرغ ـــر ام ـــت. بعدت اس
تأســـیس ســـاترا، هرچنـــد بـــه مصـــداق مصـــرع معـــروف حضـــرت حافـــظ »عشـــق آســـان نمـــود 
ــاد تازه تأســـیس  ــر ایـــن نهـ ــام حکمرانـــی دامن گیـ ــام عمـــل چالش هـــای نظـ اول«، ولـــی در مقـ
نیـــز شـــد. مجموعـــه چالش هایـــی کـــه نگارنـــده در یادداشـــت های سیاســـتی ســـه گانه آذرمـــاه و 
ـــرا  ـــه و همگ ـــرد کل گرایان ـــزوم رویک ـــی ل ـــت. از طرف ـــه اس ـــا پرداخت ـــادی از آنه ـــه ابع ـــاه 1۳99 ب دی م

1. این کتاب توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در سال 1400 منتشر شد که از لینک زیر قابل دریافت می باشد:
https://css.ir/fa/content/135960

۲. این گزارش در مرکز پژوهش های مجلس به چاپ رسیده و از این لینک قابل دریافت است:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009
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بـــه بهانـــه طراحـــی نهـــادی معیـــوب ســـند شـــبکه ملـــی اطالعـــات در یادداشـــت »همگرایـــی در 
ـــاد  ـــای اقتص ـــه دنی ـــران«1 در روزنام ـــت تنظیم گ ـــی و رقاب ـــتت حکمران ـــندرم تش ـــازی و س ـــای مج فض
آذرمـــاه 99 مـــورد اشـــاره قـــرار گرفتـــه بـــود. یادداشـــت »نهـــاد رگوالتـــور، چالـــش تفکیـــک قـــوا، 
ـــاترا را  ـــی س ـــیون عال ـــکیل کمیس ـــت، تش ـــه پیوس ـــماره 86 ماهنام ـــازمان«۲ در ش ـــا س ـــیون ی کمیس
ـــی  ـــگاه افراط ـــراث ن ـــذار از می ـــرای گ ـــت ب ـــی موق ـــوان راه حل ـــه عن ـــوه ب ـــه ق ـــدگان س ـــور نماین ـــا حض ب
ـــتار  ـــا نوش ـــا ب ـــه گانه ام ـــن س ـــد. ای ـــنهاد می ده ـــور پیش ـــی کش ـــوق اساس ـــام حق ـــوا در نظ ـــک ق تفکی
ـــل«۳  ـــا تکام ـــل ی ـــا، تداخ ـــتگاه قض ـــور و دس ـــئله »رگوالت ـــه مس ـــگان ب ـــه فرهیخت ـــاه 99 روزنام دی م
هـــم اشـــاره ای گـــذرا داشـــته اســـت. مســـئله ای کـــه بـــا توجـــه  بـــه تنـــوع و تکثـــر دســـتگاه های 
ــه  ــرد، بـ ــود می گیـ ــه خـ ــم بـ ــیع تری هـ ــاد وسـ ــه ابعـ ــوه قضاییـ ــه قـ ــی زیرمجموعـ ــبه اجرایـ شـ
نحوی کـــه بـــدون بازتعریـــف نســـبت معنـــاداری بیـــن نهـــاد تنظیم گـــر و دســـتگاه عدلیـــه، عمـــال 

ــد. ــت نیافتنی می نمایـ ــی دسـ ــام حکمرانـ ــران در نظـ ــق نقـــش تنظیم گـ ــکان تحقـ امـ

ـــت  ـــی جه ـــس قانون ـــن پیش نوی ـــول اولی ـــالم وص ـــت و اع ـــر دول ـــت تغیی ـــره فرص ـــی دو پنج هم زمان
ـــم  ـــی جرای ـــون حداقل ـــرای قان ـــه از اج ـــک ده ـــش از ی ـــازی - بی ـــای مج ـــر فض ـــی ب ـــال حکمران اعم
ــعه یافته در  ــی توسـ ــدگاه مبنایـ ــازی آن دیـ ــرای نهادینه سـ ــی بـ ــوب 1۳87- محملـ ــه ای مصـ رایانـ
ـــی  ـــرد. دیدگاه ـــم ک ـــرا را فراه ـــق و اج ـــن تحقی ـــتی بی ـــت سیاس ـــادی رفت وبرگش ـــالیان متم ـــس س پ
ـــاوی  ـــده ح ـــر نگارن ـــت و از منظ ـــه اس ـــور یافت ـــررات« تبل ـــم مق ـــام تنظی ـــی »نظ ـــارت ترکیب ـــه در عب ک

ـــت: ـــل اس ـــز ذی ـــوه تمای وج

کار ویـــژه تنظیم گـــری بـــا مفهـــوم کالن »هم راستاســـازی4 منافـــع بخـــش خصوصـــی و . 1
ـــبکه ای  ـــات ش ـــف ارتباط ـــدون تعری ـــم و ب ـــده از ه ـــای جدامان ـــک نهاده ـــکیل ت ـــا تش ـــی« ب عموم
ـــور و  ـــه گانه کش ـــوای س ـــا ق ـــادار آن ب ـــبت معن ـــالت و نس ـــف تعام ـــری و بازتعری ـــان- تنظیم گ می

ـــد. ـــد ش ـــق نخواه ـــی محق ـــی مل ـــام حکمران ـــایر ارکان نظ س

ــای . ۲ ــژه در فضـ ــه ویـ ــن بـ ــب وکار نویـ ــای کسـ ــورات مدل هـ ــاوری و تطـ ــریع فنـ ــوالت سـ تحـ
ـــذاری،  ـــنتی قانون گ ـــاختارهای س ـــر س ـــی ب ـــی مبتن ـــال حکمران ـــکان اعم ـــال ام ـــال، عم دیجیت
قضـــاوت و اجـــرای بخـــش عمومـــی را بـــه  چالـــش جـــدی کشـــانده اســـت. لـــزوم تعریـــف 
نهادهایـــی چابـــک، تخصصـــی و بـــا اختیـــارات متمرکـــز و مجهـــز بـــه ســـبدی از ابزارهـــای 

1.https://donya-e-eqtesad.com/fa/amp/news-3713745
2.https://peivast.com/p/91621
3.https://farhikhtegandaily.com/newspaper/5019/1/&page=191131
4.Reconciliation
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بـــه بهانـــه طراحـــی نهـــادی معیـــوب ســـند شـــبکه ملـــی اطالعـــات در یادداشـــت »همگرایـــی در 
ـــاد  ـــای اقتص ـــه دنی ـــران«1 در روزنام ـــت تنظیم گ ـــی و رقاب ـــتت حکمران ـــندرم تش ـــازی و س ـــای مج فض
آذرمـــاه 99 مـــورد اشـــاره قـــرار گرفتـــه بـــود. یادداشـــت »نهـــاد رگوالتـــور، چالـــش تفکیـــک قـــوا، 
ـــاترا را  ـــی س ـــیون عال ـــکیل کمیس ـــت، تش ـــه پیوس ـــماره 86 ماهنام ـــازمان«۲ در ش ـــا س ـــیون ی کمیس
ـــی  ـــگاه افراط ـــراث ن ـــذار از می ـــرای گ ـــت ب ـــی موق ـــوان راه حل ـــه عن ـــوه ب ـــه ق ـــدگان س ـــور نماین ـــا حض ب
ـــتار  ـــا نوش ـــا ب ـــه گانه ام ـــن س ـــد. ای ـــنهاد می ده ـــور پیش ـــی کش ـــوق اساس ـــام حق ـــوا در نظ ـــک ق تفکی
ـــل«۳  ـــا تکام ـــل ی ـــا، تداخ ـــتگاه قض ـــور و دس ـــئله »رگوالت ـــه مس ـــگان ب ـــه فرهیخت ـــاه 99 روزنام دی م
هـــم اشـــاره ای گـــذرا داشـــته اســـت. مســـئله ای کـــه بـــا توجـــه  بـــه تنـــوع و تکثـــر دســـتگاه های 
ــه  ــرد، بـ ــود می گیـ ــه خـ ــم بـ ــیع تری هـ ــاد وسـ ــه ابعـ ــوه قضاییـ ــه قـ ــی زیرمجموعـ ــبه اجرایـ شـ
نحوی کـــه بـــدون بازتعریـــف نســـبت معنـــاداری بیـــن نهـــاد تنظیم گـــر و دســـتگاه عدلیـــه، عمـــال 

ــد. ــت نیافتنی می نمایـ ــی دسـ ــام حکمرانـ ــران در نظـ ــق نقـــش تنظیم گـ ــکان تحقـ امـ

ـــت  ـــی جه ـــس قانون ـــن پیش نوی ـــول اولی ـــالم وص ـــت و اع ـــر دول ـــت تغیی ـــره فرص ـــی دو پنج هم زمان
ـــم  ـــی جرای ـــون حداقل ـــرای قان ـــه از اج ـــک ده ـــش از ی ـــازی - بی ـــای مج ـــر فض ـــی ب ـــال حکمران اعم
ــعه یافته در  ــی توسـ ــدگاه مبنایـ ــازی آن دیـ ــرای نهادینه سـ ــی بـ ــوب 1۳87- محملـ ــه ای مصـ رایانـ
ـــی  ـــرد. دیدگاه ـــم ک ـــرا را فراه ـــق و اج ـــن تحقی ـــتی بی ـــت سیاس ـــادی رفت وبرگش ـــالیان متم ـــس س پ
ـــاوی  ـــده ح ـــر نگارن ـــت و از منظ ـــه اس ـــور یافت ـــررات« تبل ـــم مق ـــام تنظی ـــی »نظ ـــارت ترکیب ـــه در عب ک

ـــت: ـــل اس ـــز ذی ـــوه تمای وج

کار ویـــژه تنظیم گـــری بـــا مفهـــوم کالن »هم راستاســـازی4 منافـــع بخـــش خصوصـــی و . 1
ـــبکه ای  ـــات ش ـــف ارتباط ـــدون تعری ـــم و ب ـــده از ه ـــای جدامان ـــک نهاده ـــکیل ت ـــا تش ـــی« ب عموم
ـــور و  ـــه گانه کش ـــوای س ـــا ق ـــادار آن ب ـــبت معن ـــالت و نس ـــف تعام ـــری و بازتعری ـــان- تنظیم گ می

ـــد. ـــد ش ـــق نخواه ـــی محق ـــی مل ـــام حکمران ـــایر ارکان نظ س

ــای . ۲ ــژه در فضـ ــه ویـ ــن بـ ــب وکار نویـ ــای کسـ ــورات مدل هـ ــاوری و تطـ ــریع فنـ ــوالت سـ تحـ
ـــذاری،  ـــنتی قانون گ ـــاختارهای س ـــر س ـــی ب ـــی مبتن ـــال حکمران ـــکان اعم ـــال ام ـــال، عم دیجیت
قضـــاوت و اجـــرای بخـــش عمومـــی را بـــه  چالـــش جـــدی کشـــانده اســـت. لـــزوم تعریـــف 
نهادهایـــی چابـــک، تخصصـــی و بـــا اختیـــارات متمرکـــز و مجهـــز بـــه ســـبدی از ابزارهـــای 

1.https://donya-e-eqtesad.com/fa/amp/news-3713745
2.https://peivast.com/p/91621
3.https://farhikhtegandaily.com/newspaper/5019/1/&page=191131
4.Reconciliation
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ـــرای  ـــی ب ـــه حداقـــل تمهیـــدات الزم نظـــام حکمران حقوقـــی، اقتصـــادی، فنـــی و رفتـــاری از جمل
مواجهـــه بـــا دنیایـــی پویـــا و به ســـرعت پیش رونـــده »فناوری هـــای تخریب گـــر«1 هســـتند.

بــا مفــروض انگاشــتن ایــن اصــل کــه »حــوزه دیجیتــال یــک بخــش نیســت«۲، به هم پیوســتگی . ۳
ــزوم  ــال، ل ــای دیجیت ــزون دنی ــی روزاف ــر از همگرای ــای متأث ــرزان بخش ه ــر و ل ــای متغی و مرزه
تعریــف ســاختاری جهــت نهادینه ســازی »همــکاری تنظیم گــران«۳، تقســیم کار پویــا، و تعریــف 
حوزه هــای جدیــد تنظیم گــری را گریزناپذیــر می نمایــد. ازایــن رو کمیســیون عالــی تنظیــم 
مقــررات بــا تعریــف جدیــد در طــرح حاضــر، یــک دگردیســی بنیادیــن از نهــادی »ابــر تنظیم گــر«4 
ــد. ــی می کن ــران« را نمایندگ ــر تنظیم گ ــه »تنظیم گ ــوم ب ــده«5 و موس ــاد »هماهنگ کنن ــک نه ــه ی ب

بـــا وجـــود مزایـــای قابـــل توجـــه طـــرح نظـــام تنظیـــم مقـــررات خدمـــات فضـــای مجـــازی، ایـــن 
ــیون و  ــبت کمیسـ ــف نسـ ــدم تعریـ ــرد. عـ ــج می بـ ــی رنـ ــل توجهـ ــای قابـ ــوز از خأهـ ــرح هنـ طـ
تنظیم گـــران بـــا دســـتگاه های اجرایـــی مرتبـــط و وزارتخانه هـــای بخشـــی، ابهـــام در نســـبت 
آنهـــا بـــا بخش هـــای متعـــدد دســـتگاه قضـــا، مســـکوت مانـــدن تعارضـــات نهادهـــای حمایتـــی و 
ـــام،  ـــن نظ ـــا ای ـــه ب ـــوه مقنن ـــالت ق ـــالت و تعام ـــف مداخ ـــأ تعری ـــری، خ ـــام تنظیم گ ـــهیلگر و نظ تس
فقـــدان رابطـــه مشـــخص بیـــن نهادهـــای فراقـــوه ای و الیـــه ارزشـــی نظـــام حکمرانـــی، در کنـــار 
ــه  ــت بومی از جملـ ــن زیسـ ــر6 در چنیـ ــود و هم-تنظیم گـ ــای خـ ــش نهادهـ ــر نقـ ــد بـ ــدم تاکیـ عـ
ـــیون  ـــیدگی در کمیس ـــان رس ـــت در جری ـــد اس ـــه امی ـــت ک ـــر اس ـــرح حاض ـــص ط ـــا و نقای محدودیت ه

ـــود. ـــدارک ش ـــه و ت ـــا تعبی ـــرای آنه ـــور ب ـــخی درخ ـــن پاس ـــد ممک ـــا ح ت

1.Disruptive Technology
2.Digital is not a sector
3.Regulatory Cooperation
4.Mega Regulator
5.Coordinator
6.Self and Co-Regulators
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رسانه ملی و رونق تولید محتوای بومی
دو پایه اصلی حاکمیت رسانه ای کشور

  سیدمحمدصادق امامیان 
رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                    خبرگزاری تسنیم/ 11 آبان 11400

ــت  ــریف یادداش ــی ش ــکده حکمران ــذار اندیش ــاترا و هم بنیان گ ــس س ــان رئی ــیدمحمدصادق امامی س
ــد: ــه می خوانی ــروح آن را در ادام ــه مش ــرار داده ک ــنیم ق ــار تس ــی را در اختی اختصاص

در ســال های اخیــر ســبد جهانــی مصــرف رســانه ای بــه نفــع رســانه های فراملــی  دائمــًا در حــال تغییــر 
ــی در  ــا آمریکای ــی ) SVoD( عمدت ــتراک محور نمایش ــرویس های اش ــهم س ــه س ــوی ک ــه نح ــوده ب ب
غالــب کشــورها بــه بیــش از 90 درصــد کل مشــترکین رســیده اســت. بنابــر گــزارش نهــاد ناظــر صــوت 
و تصویــر اتحادیــه اروپــا۲، در ســال ۲0۲0 مجموعــا بیــش از 140 میلیــون نفــر مشــترک پلتفرم هــای 
نمایشــی در کل اتحادیــه بوده انــد و بــازاری 11 میلیــارد و 600 میلیــون دالری را تشــکیل داده انــد. بــر 
طبــق آمــار انجمــن اقتصــاد جهانــی۳ در ســال ۲0۲0 نتفلیکــس بــا نزدیــک بــه ۲04 میلیون مشــترک و 
آمازون پرایــم بــا 150 میلیــون مشــترک بزرگ تریــن ســرویس های رســانه ای ویدئویــی آنالیــن در جهــان 
هســتند. رونــدی کــه در دوران همه گیــری کرونــا هــم جهشــی اســتثنایی و مضاعــف را تجربــه کــرد. 
بــه نحوی کــه علیرغــم افــول تاریخــی میــزان درآمــد ســایر رســانه های ســنتی، ســرویس های ویدئویــی 

اشــتراک محور بــا افزایــش درآمــد و مصــرف مواجــه بودنــد.

1.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/11/2600625
1.European Audiovisual Observatory
2.World economic forum
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نمایشــی در کل اتحادیــه بوده انــد و بــازاری 11 میلیــارد و 600 میلیــون دالری را تشــکیل داده انــد. بــر 
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آمازون پرایــم بــا 150 میلیــون مشــترک بزرگ تریــن ســرویس های رســانه ای ویدئویــی آنالیــن در جهــان 
هســتند. رونــدی کــه در دوران همه گیــری کرونــا هــم جهشــی اســتثنایی و مضاعــف را تجربــه کــرد. 
بــه نحوی کــه علیرغــم افــول تاریخــی میــزان درآمــد ســایر رســانه های ســنتی، ســرویس های ویدئویــی 

اشــتراک محور بــا افزایــش درآمــد و مصــرف مواجــه بودنــد.
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در ایــن بیــن امــا نهادهــای تنظیم گــر رســانه بــه عنــوان نگاهبانــان منافــع عمومــی، هویــت و فرهنــگ 
ــرای  ــگ هشــدار را ب ــی و رســانه های بی مــرز، زن ــا گــذر از انگاره هــای ســنتی فرهنــگ جهان ــی، ب مل
زوال حاکمیــت ملــی رســانه ای خــود بــه صــدا درآورده انــد. در آخریــن اجــالس جهانــی تنظیم گــران1 
در اوایــل اکتبــر امســال، بخــش عمــده ای از گفتگوهــا بــه چگونگــی حفاظــت از مرزهــای رســانه ای 
ــم  ــمردن اه ــعی در برش ــر س ــوارد زی ــت. م ــاص داش ــر اختص ــم ویرانگ ــن تهاج ــر ای ــورها در براب کش

ــو دارد: ــورد گفتگ ــت های م سیاس

ــازی � ۱ ــه خصوصی س ــالدی ک ــای 80 و 90 می ــس دهه ه ــه در پ ــی۲: گرچ ــت عموم ــانه خدم رس
ــا پیشــران های مقررات زدایــی و آزادســازی، بــه مثابــه تنهــا الگــوی پایــدار جهانــی بــه تمامــی  ب
ــروز  ــای ام ــود، در دنی ــه ب ــم یافت ــانه ها تعمی ــه رس ــی از جمل ــادی و اجتماع ــای اقتص بخش ه
کمتــر دیدگاهــی منکــر ضــرورت حیاتــی وجــود رســانه های خدمــت عمومــی بــه عنــوان حافــظ 
هویــت، زبــان و فرهنــگ ملــی و منبــع »خــرد عامــه۳« جامعــه وجــود دارد. ایــن رســانه ها 
ــع4« و  ــی جام ــر »نمایندگ ــالوه ب ــد ع ــی، بای ــش خصوص ــودمحور بخ ــانه های س ــالف رس برخ
بازنمایی»تنــوع5« جامعــه، جبران کننــده »بی  عدالتــی رســانه ای6« ناشــی از ظهــور پدیــده 
»ســرمایه داری دیجیتــال7«، بــا تقویــت »همبســتگی اجتماعــی8« از »قطبی گرایــی« سیاســی و 
اجتماعــی9 جامعــه جلوگیــری کننــد، پیشــران صنعت خــالق داخلی باشــند، رگ حیــات تولیدات 
ــد، و از »انحصــار رســانه ای11« توســط »ابررســانه های  ــگاه  دارن ــده ن »اصیــل و باکیفیــت10« را زن

ــه عمــل آورنــد.   ــان1۲« ممانعــت ب جهانــی دروازه ب

ــًا  ــرده1۳، عموم ــر ک ــکام منتش ــه آف ــه ای ک ــر مطالع ــی بناب ــت عموم ــانه های خدم ــد رس هرچن
ــه  ــًا ادام ــا اساس ــد، ام ــا بوده ان ــژه در  دوران کرون ــه وی ــردم ب ــاد م ــال و اعتم ــورد اقب ــان م همچن
ــل  ــع غیرقاب ــا و مناب ــوان، جذابیت ه ــل ج ــرف نس ــه مص ــر ذائق ــطه تغیی ــه واس ــا ب ــات آنه حی
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مقایســه غول هــای رســانه ای برآمــده از دوگانــه هالیــوود و ســیلیکون ولی1، دشــواری های 
تأمیــن مالــی عمومی،شــکاف های اجتماعــی و سیاســی، کاهــش مشــروعیت عمومــی و پدیــده 
»فــرار اســتعدادها۲« بــه صــورت جــدی دچــار ابهــام و چالــش جــدی شــده اســت. از ایــن رو ایــن 
ــری5«،  ــی4«، »تعامل پذی ــوع پلتفرم ــز۳«، »تن ــت »تمای ــرای تقوی ــی را ب ــالش  مضاعف ــانه ها ت رس
ــی خــود، و  ــه ای و پوشــش جغرافیای ــر مزیت هــای »تقــرب6« فرهنگــی ،منطق ســرمایه گذاری ب

توســعه تولیدات»اصیــل7« و متهورانــه در دســتور دارنــد.

بـــه عـــالوه دولت هـــا و تنظیم گـــران رســـانه هـــم بـــا اتخـــاذ سیاســـت های ویـــژه ای، 
چتـــر حمایتـــی خـــود را پیرامـــون رســـانه های خدمـــت عمومـــی توســـعه داده انـــد. تضمیـــن 
ـــا  ـــا و ابزاره ـــی9« در پلتفرم ه ـــانه عموم ـــت رس ـــد »بارزی ـــانه، قواع ـــت رس ـــری8« صنع »رقابت پذی
بـــا هـــدف حفـــظ »دیده شـــدگی، دسترســـی پذیری و کشف شـــدگی10« آن در انبـــوه تولیـــدات 
رســـانه ای، تنـــوع منابـــع درآمـــدی، و توســـعه نظـــام اولویت هـــای دسترسی،زیرســـاختی  
ــون  ــی چـ ــق مفاهیمـ ــا خلـ ــر بـ ــویی دیگـ ــت. از سـ ــن سیاست هاسـ ــه ایـ ــدی از جملـ و تولیـ
»محتـــوای خدمـــت عمومـــی«11در ســـپهر رســـانه های دیجیتالـــی، عـــالوه بـــر حفـــظ، ابقـــا و 
ـــتقال در  ـــی را مس ـــش خصوص ـــای بخ ـــرویس ها و پلتفرم ه ـــی، س ـــت عموم ـــانه خدم ـــای رس احی

قبـــال گســـترش ایـــن محتواهـــای غیرتجـــاری مســـئولیت پذیر کننـــد.

ــانه های � ۲ ــد رس ــی و تحدی ــانه های داخل ــهم رس ــت س ــی، تثبی ــانه  های نمایش ــبد رس ــادل س تع
خارجــی: علیرغــم تفاوت هــای قابــل توجــه، در غالــب کشــورها کفه تــرازوی ســبد رســانه ای بــه 
ــر اعــالم  ــه نفــع رســانه های نمایشــی فراملــی تثبیــت شــده اســت. بناب نحــو برگشــت ناپذیری ب
نهــاد ناظــر اروپایــی در تمــام ۲7+1 عضــو اتحادیــه، ســه پلتفــرم اول ویدئــوی اشــتراکی آمریکایی 
ــه در نظــام رســانه ای  ــا ســابقه دیرین ــا ب هســتند. در گزارشــی شــوک آور حتــی در کشــور بریتانی
پایــدار، بــرای اولیــن  بــار در ســال ۲0۲1 نتفلیکــس بــا کســب ســهم 66% از ســرویس محبــوب و 

ــش از 440  ــل بی ــورو در مقاب ــارد ی ــا ۳۳ میلی ــام اعض ــی تم ــن مال ــزان تامی ــوع می ــو، مجم ــا 64 عض ــا ب ــدگان اروپ ــه پخش کنن ــزارش اتحادی 1. در گ
میلیــارد یــورو  تــوان مالــی پنــج غــول آمریکایــی معــروف بــه گافــان اســت.

2.Talent Drain
3.Distinctiveness
4.Multi-Platformization
5.Interactivity
6.Proximity
7.Original
8.Level playing Field
9.Public Service Prominence
10.Visibility, Accessibility, Discoverability
11.Public Service Content
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ــی خــود، و  ــه ای و پوشــش جغرافیای ــر مزیت هــای »تقــرب6« فرهنگــی ،منطق ســرمایه گذاری ب
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ــر ســرمایه میــراث محتوایــی بی بی ســی )BVoD( شــکل گرفتــه  عمومــی BBC iplayer کــه ب
اســت، ســبقت گرفتــه و بــه رســانه اول آنالیــن ایــن کشــور مبــدل شــده اســت. چیــن امــا در ایــن 
ــو و  ــنت ویدئ ــتریمینگ تنس ــرویس های اس ــود. س ــوب می ش ــزرگ محس ــتثنای ب ــک اس ــد ی رون
ــا بیــش از یکصــد میلیــون مشــترک در گزارش هــای جهانــی رتبه هــای ســوم و چهــارم  IQIYI ب

ــد.  ــی - از آن خــود کرده ان ــوع جغرافیای ــدون تن ــه ب ــن را - صدالبت پرمخاطب تری

جــدای از چیــن بــه مثابــه یــک اســتثنا، از منظــر ایجابــی تالش هــای ناامیدانــه ای ناظــر بــه حفظ 
ــا تمرکــز بــر مزیت هــای محلــی در دســتور کار نهادهــای تنظیم گــر  معــدود رســانه های بومــی ب
ــاوت  ــای متف ــدت و ضعف ه ــا ش ــی ب ــای متنوع ــورها تالش ه ــب کش ــل غال ــرار دارد. در مقاب ق
ــد. از  ــاز کرده ان ــی آغ ــی فرامل ــانه های نمایش ــت ابررس ــازی فعالی ــد و قاعده مند س ــرای تحدی ب
ــا  ــی و نهایت ــای محتوای ــدور اخطاره ــا ص ــی، ت ــر محل ــیس دفت ــزوم تاس ــد ل ــکلی مانن ــد ش قواع
اســتفاده از ابزارهــای مالــی و مقــررات رقابتــی، مجموعــه بســته ابزارهــای کشــورها جهــت اعمال 

ــر ایــن رسانه هاســت. حداقلــی از حاکمیــت ب

ــانه، � ۳ ــرویس و رس ــه س ــت در الی ــذاری رقاب ــی از واگ ــتیصال ناش ــس اس ــی۱ : در پ ــوای بوم محت
ــرض زوال  ــت در مع ــای حاکمی ــرای احی ــورها ب ــران کش ــی تنظیم گ ــکای اصل ــه ات ــه نقط آنچ
رسانه ای شــان اســت، حفــظ ســهم قابــل قبولــی از محتــوای بومــی اســت. ابررســانه های 
ــا  ــه ب ــیلیکون ولی، بلک ــای س ــل از کمپانی ه ــای حاص ــه فناوری ه ــز ب ــا مجه ــه تنه ــی ن آمریکای
تکیــه بــر میــراث صنعــت محتــوای هالیــوودی عمــال با پدیــده »انفجــار تولیــد۲« امکان خاموشــی 
کامــل صنعــت تولیــد محتوای نمایشــی ســایر کشــورها را محتمــل می نماینــد. از ایــن رو، مقرراتی 
ــه صــورت جــدی  ــرای فعالیــت رســانه های فراملــی ب نظیــر حفــظ »حداقــل محتــوای بومی۳«ب
دنبــال می شــود. بــه رغــم مناقشــاتی کــه بــر ســر تعریــف و تعییــن محــدوده محتــوای بومــی و 
محتــوای اروپایــی وجــود دارد4، کــف ۳0 درصــدی محتــوای اروپایــی در کنــار مقــررات کشــوری 
ــا و  ــور معافیت ه ــت. همین ط ــن تالش هاس ــارزی از ای ــه ب ــا نمون ــه اروپ ــای اتحادی ــی اعض برخ
مشــوق های مالیاتــی محــرک جریــان تولیــد محتــوای بومــی، کــه عمــال رســانه های فراملــی را 
بــه ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف متمایــل می کنــد.  بــا ایــن وجــود بــر طبــق آمــار ۲0۲1 

1.Local Content
2.Production Explosion
3.Local Content Obligation
4. یکــی از چالش هــای مهــم اتحادیــه اروپــا تعریــف مــرز و محــدوده محتــوای بومــی و اروپایــی اســت. گفتگویــی مســتمر میــان نهادهــای تنظیم گــر 
ــای  ــی ارزش ه ــد، بازنمای ــهم از تولی ــرمایه گذاری، س ــده، س ــی تولیدکنن ــل کمپان ــی از قبی ــوای بوم ــاخص های محت ــن ش ــرای تعیی ــه ب ــن اتحادی ای

اروپایــی و مــوارد دیگــر وجــود دارد.
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آفــکام بــه ترتیــب بــر روی دامنــه بریتانیایــی دو پلتفــرم ویدئویــی بــزرگ جهــان یعنــی نتفلیکــس 
و آمــازون پرایــم تنهــا 8% و 1۲% محتــوای بومــی بریتانیایــی ارائــه شــده اســت. در حالــی کــه در 

ســرویس بریتانیایــی بریت باکــس، بــاالی 90درصــد محتــوای بومــی ارائــه شــده اســت.  

در کنــار ایــن سیاســت ها، البتــه افزایــش رقابــت و تمایــل مــردم بــه محتــوای نمایشــی بومــی، 
ــی منجــر شــده  ــه توســعه اســتراتژی »بومی ســازی محتوا1«توســط پلتفرم هــای فرامل عمــال ب
اســت۲و در پــس آن ورود منابــع مالــی سرشــار در کنــار امــکان دیده شــدگی در بــازاری جهانــی، 
ــن  ــیا 68% عناوی ــس، در آس ــار نتفلیک ــق آم ــر طب ــد. ب ــان می کن ــده را نمای ــده ای اغواکنن آین
محتوایــی دیــده شــده در ژاپــن، 48% در کــره جنوبــی و ۳8% در هنــد محتــوای بومــی اســت. 

ــم  ــا هـ ــی پلتفرم هـ ــی بومـ ــتراتژی های بازاریابـ ــی و اسـ ــت های ملـ ــن سیاسـ ــی ایـ ــا حتـ امـ
ـــه حیـــات تولیـــد محتـــوای بومـــی نیســـت. ســـرمایه گذاری روی بازارهـــا  ـــده ادام تضمین کنن
و تولیـــدات منتخـــب -کـــه لزومـــا تطابقـــی بـــا واقعیت هـــا و اولویت هـــای فرهنگـــی بومـــی 
ـــادل بـــازار بومـــی و افزایـــش هزینه هـــا و ایجـــاد  آن کشـــورها نـــدارد - در کنـــار برهـــم زدن تع
ـــانه های  ـــی و رس ـــی محل ـــای نمایش ـــدود پلتفرم ه ـــت مع ـــی فعالی ـــد۳«، حت ـــورم تولی ـــی »ت نوع
عمومـــی را بـــه شـــدت محـــدود می کنـــد. ضمـــن آنکـــه در عمـــل تضمینـــی بـــرای اســـتمرار 
ـــت  ـــل صنع ـــالل کام ـــس اضمح ـــی در پ ـــب، بوم ـــو منتخ ـــوای، ول ـــد محت ـــرمایه گذاری و تولی س

ـــدارد.   ـــود ن ـــی وج ـــانه ای مل رس

دورنمــای همــکاری رســانه  عمومــی و خصوصــی: در کشــور مــا امــا وجــود رســانه ملــی قدرتمنــد � ۴
در کنــار پلتفرم هــای نمایشــی داخلــی و صدالبتــه متاثــر از عــدم حضــور رســمی ابرپلتفرم هــای 
نمایشــی فراملــی، فرصــت کم نظیــری را بــرای صنعــت رســانه های نمایشــی فراهــم آورده اســت. 
هرچنــد عــدم التــزام بــه قوانیــن حــق انتشــار بــرای محتواهــای خارجــی بــه صــورت اولیــه بــازار 
مصــرف کشــور را در اختیــار انبــوه محتواهــای خارجــی - کــه در اســرع وقــت بــه صــورت تقریبــا 
مجانــی در اختیــار مخاطــب ایرانــی قــرار می گیــرد - قــرار داده بودنــد، امــا کشــش بــازار داخلــی 
در کنــار ورود ســرمایه های خــاص بــه ایــن صنعــت، در چنــد ســال اخیــر چرخــه تولیــد محتــوای 
نمایشــی ایرانــی، ورای رســانه ملــی، را بــه حرکــت درآورده اســت. بــا ایــن وجــود و علی رغــم وجــود 
ــا تعــادل  دغدغه هــای فرهنگــی - محتوایــی، همچنــان صنعــت رســانه های نمایشــی کشــور ب

1.Localisation of Content
۲. بنــا بــر اطالعــات ارائه شــده توســط کمپانــی دیزنی پــالس، بیــن تعــداد مشــترکین و میــزان ســرمایه گذاری روی محتــوای بومــی ارتبــاط مســتقیم 

وجــود دارد. بــه نحوی کــه در ژاپــن بیشــترین تولیــد محتــوای بومــی توســط پلتفرم هــا اتفــاق افتــاده اســت.
3.Production Inflation
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در کنــار ایــن سیاســت ها، البتــه افزایــش رقابــت و تمایــل مــردم بــه محتــوای نمایشــی بومــی، 
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در کنــار ورود ســرمایه های خــاص بــه ایــن صنعــت، در چنــد ســال اخیــر چرخــه تولیــد محتــوای 
نمایشــی ایرانــی، ورای رســانه ملــی، را بــه حرکــت درآورده اســت. بــا ایــن وجــود و علی رغــم وجــود 
ــا تعــادل  دغدغه هــای فرهنگــی - محتوایــی، همچنــان صنعــت رســانه های نمایشــی کشــور ب

1.Localisation of Content
۲. بنــا بــر اطالعــات ارائه شــده توســط کمپانــی دیزنی پــالس، بیــن تعــداد مشــترکین و میــزان ســرمایه گذاری روی محتــوای بومــی ارتبــاط مســتقیم 
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مطلــوب بــه نفــع تولیــد محتــوای بومــی فاصلــه قابــل توجهــی دارد.

یــادآور می شــوم کــه در ســند شــبکه ملــی اطالعــات، مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی، 
رســانه های نمایشــی بایــد در بــازه ســند بــه کــف 40 درصــدی محتــوای ایرانی برســند. ســبدی از 
سیاســت ها ماننــد تعییــن کــف محتــوای بومــی و الــزام بــه ســرمایه گذاری روی تولیــد، در کنــار 
تغییــر شــیب بــازار بــا هــدف تحدیــد عرضــه و مصــرف محتــوای خارجــی، ســازکار تولیــد مشــترک 
و تبــادل محتــوا بیــن پلتفرم هــای نمایشــی و رســانه  ملــی، و اتخــاذ »راهبــرد ســبز«1در اشــتراک 
ــع و گــردش محتــوای بومــی، الزمــه  ــا هــدف بازتوزی انبــاره پلتفرم هــای ایرانــی و رســانه ملــی ب

تحقــق هــدف باالدســتی مذکــور و مقــوم حاکمیــت رســانه ای کشــور هســتند.

1.Green Strategy: Programs must now be reduced, reused and recycled
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ـــردی  ـــادی و کارک ـــل نه ـــر تحلی ـــز ب ـــار تمرک ـــوام زده  در کن ـــی و ع ـــادالت سیاس ـــز از مج ـــرورت پرهی ض
ـــده  ـــی و متمایزکنن ـــل اساس ـــی، دو اص ـــات محتوای ـــف در مناقش ـــای توق ـــه ج ـــی۲ ب ـــین حکمران ماش
ـــت  ـــی »حمای ـــرح جنجال ـــون ط ـــث پیرام ـــه مباح ـــن رو ورود ب ـــت. ازای ـــتی۳ اس ـــرد سیاس ـــر رویک ـــم ب حاک
ــرای  ــه بـ ــورت اولیـ ــه صـ ــازی« بـ ــای مجـ ــردی در فضـ ــه کاربـ ــات پایـ ــران و خدمـ ــوق کاربـ از حقـ
پژوهشـــگران حـــوزه سیاســـت گذاری بـــه میـــدان مینـــی تشـــبیه می شـــود کـــه بالقـــوه می توانـــد 
پیام هـــای سیاســـتی آن را در باتـــالق پیش قضاوت هـــا و دســـته بندی های قطبیـــده و سیاســـت زده 
ـــال  ـــژه و احتم ـــیون وی ـــکیل کمیس ـــه تش ـــر ب ـــش رو، نظ ـــدات پی ـــه تهدی ـــم ب ـــم عل ـــد. علیرغ ـــون کن مدف
ـــگاه  ـــی و از جای ـــر کارشناس ـــد را از منظ ـــی چن ـــا نکات ـــدم ت ـــر آن ش ـــرح، ب ـــی ط ـــی های فن ـــروع بررس ش
ـــرم  ـــدگان محت ـــه کارشناســـان و نماین ـــی شـــریف جهـــت گفتگـــو و مداق پژوهشـــگر اندیشـــکده حکمران
ـــرد  ـــه رویک ـــدون ورود ب ـــه ب ـــتار عامدان ـــن نوش ـــه ای ـــت ک ـــح اس ـــم. پرواض ـــرح نمای ـــیون ط ـــو کمیس عض

1.https://peivast.com/p/114474
2.The machinery of governance
3.Policy approach

  یادداشت چهارم 
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ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــرح نگاش ـــت ط ـــه کلی ـــا علی ـــه ی ـــاوت ل ـــی و قض ارزش

ــد . 1 ــر چن ــت. ه ــی اس ــای حکمران ــی نهاده ــه طراح ــل اولی ــردی، اص ــاختاری و کارک ــب س تناس
نهادهــای سیاســت گذار1، هماهنگ کننــده۲، تنظیم گــر۳، مجــری4 و تســهیلگر5 همگــی اجزایــی 
ــن  ــک ای ــدم تفکی ــی ع ــوند، ول ــوب می ش ــی محس ــام حکمران ــه نظ ــر از مجموع جدایی ناپذی
نقش هــا از یکدیگــر و حرکــت بــه ســمت خلــق ســاختارهای »همــه کاره«6، تکــرار تجربــه ناموفقی 
اســت کــه در کشــور مــا ســابقه ای طوالنــی دارد. در درفــت فعلــی طــرح حمایــت، نمایی مشــوش 
و ناســازگار از »کمیســیون عالــی تنظیم مقــررات« ارائــه شــده اســت کــه تــالش دارد کارکردهــای 

متعــدد و گاه متعــارض و متناقضــی را بــه ســاختار ناهمگــون آن بــار نمایــد.

در جایـگاه سیاسـت گذاری کالن بـا مفهـوم تعییـن چارچوب هـای کالن، ارزش هـا، اهـداف و . ۲
منافـع عمومـی، این کمیسـیون در تعارض مسـتقیم با ماهیت شـورای عالی فضای مجـازی قرار 
می گیـرد.  فـارغ از ایـن تداخـل کارکـردی، اصـل سـازگاری حکـم می کند کـه نهاد سیاسـت گذار 
کالن مخاطـب خـود را تنهـا »نهادهـای عمومی سیاسـت گذار« لحاظ کند و از تخاطب مسـتقیم 
بـه  ارائـه دهنـدگان سـرویس ها پرهیـز کنـد. در پاسـخی پیش دسـتانه  بـا بخـش خصوصـی و 
اسـتدالل احتمالـی مدافعـان طرح مبنی بر لزوم چاره اندیشـی بـرای عدم تکـرار ناکارآمدی تقریبا 
مطلـق شـورای عالی فضـای مجـازی در اجرایی سـازی مصوبات خـود، عالوه بر متناسب سـازی 
ابزارهـای سیاسـتی متناسـب نظیـر  بـه  لـزوم تجهیـز نهـاد سیاسـت گذار کالن  بـر  سـاختاری 
مداخـالت راهبـردی، حقوقی، سیاسـی، تصویبی، مشـروعیت بخش، گفتمان سـاز و نظارتی و در 
مـوارد نـادر ورود بـه سـطح برنامه ای و هماهنگ کنندگـی در کنار ضرورت قطعی پرهیـز از ورود به 

سـطح مداخـالت تنظیمـی یـا ارائه خدمـات تاکید می شـود. 

در نگاهـی جایگزیـن بـه نقش کمیسـیون عالی بـه مثابه سیاسـت گذار اجرایـی و هماهنگ کننده  . ۳
- کـه در واژگان طراحـان بـا مفهـوم »تنظیم گر تنظیم گـران«7 و در ادبیات علمی بـا مفهوم »راهبر 
تنظیم گـری«8 مورد اشـاره قـرار می گیرد - با هدف اجرای سیاسـت های کالن از مسـیر نهادهای 
عمومـی اجرایـی یـا مداخالت تنظیمی، سـاختار نهـادی »قرارگاهـی« با ترکیب اعضـای حقوقی 

1.Policymaker
2.Coordinator
3.Regulator
4.Service provider
5.Facilitator
6.One fits all
7.Regulator of regulators
8.Regulatory Oversight Bodies (ROBs)
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محـدود شـامل سـازمان های اجرایـی و تنظیم گـران بخشـی، و اسـتفاده از بسـته ابـزار متناسـب 
نظیـر مداخـالت سـاختاری، انتصابی و بودجـه ای توصیه می شـود. ماهیـت »همگرایانه«1عرصه 
فضـای مجـازی، کارکـرد هماهنگ کنندگـی را بـه بخشـی الینفـک و محـوری از نظـام حکمرانی 
ایـن عرصـه مبـدل سـاخته اسـت. سـال گذشـته و در بحبوحـه تصویـب طـرح کالن شـبکه ملـی 
اطالعـات و پیوسـت تقسـیم کار ملـی و نگاشـت نهـادی آن در مقالـه ای چاپ شـده در روزنامـه 
دنیـای اقتصـاد بـا عنـوان  »همگرایـی در فضـای مجـازی و سـندرم تشـتت حکمرانـی و رقابـت 

تنظیم گـران«۲ بـه تفصیـل به ایـن موضـوع پرداخته ام.

نظـر . 4 بـه  مجازی«کشـور  فضـای  واحـد  »تنظیم گـر  مثابـه  بـه  عالـی  کمیسـیون  رویکـرد 
»یـک  مثابـه  بـه  مجـازی  فضـای  بـه  رویکـرد  اوال  اسـت.  محتمـل  برداشـت  نا متناسـب ترین 
بخـش«۳ در مجامـع علمـی و سیاسـت گذاری جهانـی همـواره بـه شـدت در معـرض مخالفـت 
جـدی قرار داشـته اسـت. عبـور از نگاه بخشـی به فضای مجـازی، در عمل امـکان تنظیم گری 
واحـد و متمرکـز را منتفـی می نمایانـد. ثانیـا اتخـاذ ایـن رویکرد در عمل به مثابه شـروع سلسـله 
تعارضـات تمام  ناشـدنی بین بخشـی در مقابـل واقعیـت فعلـی حکمرانـی فضـای مجازی کشـور 
تفسـیر می شـود. واقعیتی کـه با محوریـت »تنظیم گران بخشی«4مشـتمل بر سـاختارهای نوین 
- ماننـد سـازمان تنظیـم  مقـررات رادیویـی و سـاترا - در کنـار طیفـی از سـازمان های سـنتی 
بـا وظایـف تنظیم گرانـه - از جملـه واحدهـای تخصصـی در وزارتخانه هـای صمـت، ارشـاد و 
بانـک مرکـزی - عمـال نظـام واره ای از نهادهـای رگوالتـوری را در بخش هـای مختلـف متاثـر از 
دنیـای دیجیتـال نمایندگـی می کننـد. صدالبته کـه نظام واره مذکـور هنوز فاصلـه قابل توجهی 
نوپدیـد  بخش هـای  در  متناسـب  رگوالتـوری  نهادهـای  نبـود  از  و  دارد  مطلـوب  جامعیـت  تـا 
متعـددی رنـج می بـرد. امـا نـگاه تقلیل گرایانـه بـه واقعیـت به غایـت متکثـر و فرابخشـی فضـای 
مجـازی و بالتبـع، پیچیـدن نسـخه تنظیم گـر واحـد بـرای دنیـای دیجیتـال غیرعملـی و دور از 
شـواهد واقعـی بـه نظـر می رسـد. ثالثا بر فـرض تصمیم بـر غلبه کارکـرد تنظیم گر واحـد، اصول 
حاکـم بر سـاختار نهـاد رگوالتور مانند رویکرد فنی، بی طرفی سیاسـی، اسـتقالل و ثبات سـازمانی، 
سـازگاری سیاسـتی و بسـته ابزارهای تنظیمی مجموعا الگوی نهادی متفاوتی از آنچه را که ویرایش 
فعلـی طـرح ارائـه می دهد عرضه می کنند. قبال در یادداشـتی چاپ شـده در ماهنامه پیوسـت تحت 
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محـدود شـامل سـازمان های اجرایـی و تنظیم گـران بخشـی، و اسـتفاده از بسـته ابـزار متناسـب 
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اطالعـات و پیوسـت تقسـیم کار ملـی و نگاشـت نهـادی آن در مقالـه ای چاپ شـده در روزنامـه 
دنیـای اقتصـاد بـا عنـوان  »همگرایـی در فضـای مجـازی و سـندرم تشـتت حکمرانـی و رقابـت 

تنظیم گـران«۲ بـه تفصیـل به ایـن موضـوع پرداخته ام.
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جـدی قرار داشـته اسـت. عبـور از نگاه بخشـی به فضای مجـازی، در عمل امـکان تنظیم گری 
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تفسـیر می شـود. واقعیتی کـه با محوریـت »تنظیم گران بخشی«4مشـتمل بر سـاختارهای نوین 
- ماننـد سـازمان تنظیـم  مقـررات رادیویـی و سـاترا - در کنـار طیفـی از سـازمان های سـنتی 
بـا وظایـف تنظیم گرانـه - از جملـه واحدهـای تخصصـی در وزارتخانه هـای صمـت، ارشـاد و 
بانـک مرکـزی - عمـال نظـام واره ای از نهادهـای رگوالتـوری را در بخش هـای مختلـف متاثـر از 
دنیـای دیجیتـال نمایندگـی می کننـد. صدالبته کـه نظام واره مذکـور هنوز فاصلـه قابل توجهی 
نوپدیـد  بخش هـای  در  متناسـب  رگوالتـوری  نهادهـای  نبـود  از  و  دارد  مطلـوب  جامعیـت  تـا 
متعـددی رنـج می بـرد. امـا نـگاه تقلیل گرایانـه بـه واقعیـت به غایـت متکثـر و فرابخشـی فضـای 
مجـازی و بالتبـع، پیچیـدن نسـخه تنظیم گـر واحـد بـرای دنیـای دیجیتـال غیرعملـی و دور از 
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عنـوان »نهـاد رگوالتـور، چالـش تفکیک قوا، کمیسـیون یا سـازمان« به برخی شـاخصه های نهادی 
سـازمان های رگوالتـور پرداختـه بـودم1. بـر همیـن اسـاس، توصیـه سیاسـتی ایـن متن پرهیـز اکید 
کمیسـیون عالی از هرگونـه مواجهه مسـتقیم و مداخله تنظیمـی در ارتباط با ارائه دهنـدگان خدمات 
در بخـش خصوصـی اسـت. امـری کـه وقـوع آن احتمـال پدیـده تداخـل، تعـارض منافـع، رقابـت و 

بی اعتبـاری تنظیم گـران را بـه شـدت افزایـش می دهد.  

در مجمـوع متـن حاضـر صرفا با بررسـی طرح حمایت از منظر نهادی و مبتنـی بر الگوی »حکمرانی . 5
چنـد سـطحی«۲، از میـان سـناریوهای متعـدد بـر طراحـی نهـادی کمیسـیون عالـی بـه مثابـه نهـاد 
هماهنگ کننـده و همگراسـاز تنظیم گـران متکثـر فضـای مجـازی تاکید می کنـد. ناگفته پیداسـت 
که در نظام حکمرانی چندسـطحی، موفقیت کمیسـیون عالی مسـتلزم ارتقای عملکرد سـایر اجزای 
زیسـت بوم حکمرانـی نویـن فجـازی اسـت. تکمیـل زنجیـره سیاسـت گذاری کالن در شـورای عالـی 
فضـای مجـازی در کنـار ایجـاد نهادهـای »رگوالتـوری بخشـی« متناسـب بـا روند سـریع دیجیتالیزه 
شـدن بخش هـای نوپدیـد و با فـرض عملکرد مترقی نهادهای تنظیم گـر موجود، می توانـد ایده نظام 

حکمرانـی چندسـطحی دنیای مبتنی بر شـبکه را تحقق بخشـد.

تحقـق کارکـرد همگرایـی دیجیتـال در اجـالس اخیـر بین المللـی تنظیم گـران۳ نیـز تحـت عنـوان . 6
»همـکاری تنظیم گرایانه«4مـورد توجه جدی قرار گرفت. خانم مالنـی داوس5 مدیر آفکام - تنظیم گر 
همگـرای ارتباطـات بریتانیـا - ضمن تصریح به عبور از نگاه بخشـی به تنظیم گـری فضای مجازی، 
بـه ابتـکار اخیر این نهاد در تشـکیل »تـاالر همکاری تنظیم گـران دیجیتال«6 با حضـور رگوالتورهای 
رسـانه، ارتباطات، رقابت و حفاظت از داده اشـاره کرد.7 در تجربه ای مشـابه جامعه تنظیم گران ایرلند 
- بـه عنـوان مرکـز اروپایـی حضـور نماینـدگان ابرپلتفرم هـای آمریکایی ماننـد گوگل و فیسـبوک - از 
تشـکیل بخش دیجیتال »شـبکه تنظیم گـران اقتصادی«8 خبر دادند که متشـکل از تمـام نهادهای 
رگوالتـوری مرتبـط بـا فضـای مجـازی اسـت. تجاربی کـه نشـان از یک تـالش جهانی بـرای غلبه بر 
ماهیـت همگـرا  و غیربخشـی دنیـای دیجیتـال دارد و متعمدانـه راه حل هـای ساده سـازی شـده ای 
ماننـد ایجـاد نهادهـای همـه کاره و تنظیم گـر واحد را بـا ذات متکثـر و  پیچیده آن در تعـارض می بیند. 

1.https://peivast.com/p/91621
2.Multi-level Governance
3.International Regulators’ Forum 2021
4.Regulatory Collaboration
5.Malanie Dawes
6.Digital Regulation Cooperation Forum (DRCF)
7.https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/speeches/2021/collaborating-for-saf-
er-life-online?utm_source=linkedin&utm_medium=social
8.Economic Regulatory Network (ERN)
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رسانه های پلتفرمی
گریزناپذیری »تنظیم گری پیشینی«۱
و ضرورت »هم پیاده سازی«۲ بین المللی
برداشت اول از اجالس جهانی تنظیم گران ۲۰۲۱

سیدمحمدصادق امامیان
خبرگزاری فارس/19مهر۳1400 رئیسسابقساتراوهمبنیانگذاراندیشکدهحکمرانیشریف

ســـالگذشـــتهودرجریـــانکشـــاکشچندماهـــهانتخابـــاتآمریـــکا،چندیـــنمطلـــبدربـــاب
تبعـــاتغلبـــهبیرقیـــبپلتفرمهـــایجهانـــیبـــرفضـــایرســـانهایکشـــورهانوشـــتمواثـــرات
بیســـابقهوبرگشـــتناپذیرمداخـــالتمحتوایـــیوسانســـورسیاســـیترامـــپتوســـطپلتفرمهـــا
رابـــردنیـــایسیاســـتگذاریرســـانهمتذکـــرشـــدم.اجـــالس۲0۲1جهانـــیتنظیمگـــران4کـــه
ـــن ـــرازای ـــدیدامتاث ـــمش ـــده ـــزارش ـــات5برگ ـــیارتباط ـــتهتوســـطموسســـهبینالملل ـــهگذش درهفت

ـــود. ـــادهب ـــرونافت ـــردهب ـــتازپ واقعی

درادامــهرونــدیکــهبــه»پلتفــرممحـــورکــردنجوامع«6مشــــهورشــدهوبنــابــهنظــــرگروهــی

1.Ex-ante Regulation
2.International co-enforcement
3.https://www.farsnews.ir/news/14000719000211
4.International Regulators Forum
5.International Institute of Communication
6.The platformization of society
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نوعــی  رســـانه ای،  پلتفرم هــای  انحـــصارزای  خصوصـــیات  از  اســتفاده  بــا  تنظیم گــران  از 
ــن  ــت ای ــازی فعالی ــری و قاعده مندس ــت، تنظیم گ ــرده اس ــد ک ــال«1را بازتولی ــرمایه داری دیجیت »س
ابربازیگــران بین المللــی دارای پیچیدگــی روزافزونــی شــده اســت. از ســویی بــا گذر از دوران »حاشــیه 
امن«۲حقوقــی و بی مســئولیتی مطلــق رســانه ها در قبــال محتواهــای کاربــران، وارد دورانــی از 
ــده ایم  ــی ش ــای بین الملل ــداری پلتفرم ه ــی۳ و خود-رگوالتور -پن ــئولیت محتوای ــوم مس ــعه مفه توس
کــه در عمــل حاکمیــت ملــی کشــورها را متزلــزل کــرده اســت. از ســوی دیگــر هــم عمــال نظــارت 
پســینی بــر تک تــک  محتواهــای بــه اشــتراک گــذارده شــده توســط کاربــران نــه ممکــن می نمایــد 
و نــه مطلــوب. نقطــه تعادلــی کــه تقریبــا محــل اجمــاع تمامــی ســخنرانان و اتفاقــا مطابــق بــا نتایــج 
ــری  ــری تنظیم گ ــرورت و گریزناپذی ــود4، ض ــرکت کنندگان ب ــی ش ــده از تمام ــنجی انجام ش نظرس
ــه  ــردی ک ــود. رویک ــینی ب ــی پس ــر تخلف یاب ــز ب ــای تمرک ــه ج ــازکارها ب ــا و س ــینی فراینده پیش
الزمــه آن »شــفافیت الگوریتمــی«5و دسترســی بــه داده هــا و شــواهد درونــی عملکــرد پلتفرم هــا 

ــت. ــر اس ــای تنظیم گ ــط نهاده توس

ماهیـــت بین المللـــی پلتفرم هـــای مســـلط در کنـــار رویکـــرد چندکارکـــردی و »زیســـت بومی«6 
ــدی و  ــیر قاعده منـ ــدی در مسـ ــای جدیـ ــم چالش هـ ــی«7، هـ ــوم »همگرایـ ــل از مفهـ ــا، حاصـ آنهـ
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متفـــاوتسیاســـی،فرهنگـــیواجتماعـــیرویـــایقانونگـــذاریاجماعـــیوجهانشـــمول1را
ـــوان ـــهعن ـــازی«۲ب ـــات»هم-پیادهس ـــازندهوتفاهم ـــکاریس ـــردهم ـــد،رویک ـــتنیافتنیمینمای دس

راهحلـــیدســـتیافتنیمـــوردمباحثـــهوتوجـــهقـــرارگرفـــت.

ــال ــرانتقـ ــرانعـــالوهبـ ــاوچالشهـــایجامعـــهجهانـــیتنظیمگـ ــهروزتریـــندغدغههـ ــروربـ مـ
ـــانههای ـــررس ـــوانتنظیمگ ـــهعن ـــاتراراب ـــی،س ـــایبینالملل ـــنرونده ـــالعازجدیدتری ـــاربواط تج
ـــیدر ـــایمتول ـــایرنهاده ـــاس ـــاب ـــعههمکاریه ـــیوتوس ـــیرهمگرای ـــوردرمس ـــرکش ـــوتوتصوی ص
ـــزم ـــرع ـــیب ـــانههاییمبن ـــانش ـــقآنب ـــهتحق ـــدب ـــهامی ـــریک ـــاخت.ام ـــدس ـــرخواه کشـــورمصممت
ـــده ـــایمان ـــتزدهبهج ـــیوگاهسیاس ـــاختههایبخش ـــورازبرس ـــرعب ـــدب ـــتجدی ـــرمدول وزرایمحت
ازدولـــتقبـــلشـــدنیترمینمایـــد.ســـویدیگـــرایـــنواقعیـــتامـــامســـئولیتســـنگینســـاترا
درحفاظـــتازحاکمیـــترســـانهایکشـــوربـــاحمایـــتوتـــالشدرجهـــتپایدارســـازیوتوســـعه
ـــهیلگرانه ـــهتس ـــدمواجه ـــانیازمن ـــهقطع ـــتک ـــیاس ـــرمایههایمل ـــهس ـــهمثاب ـــیب ـــایبوم پلتفرمه

ـــوراســـت. ـــردیکش ـــتراهب ـــنصنع ـــیازای وحمایت

1.Universal legislation
۲.مدلیمشابههمکاریبینالمللیپلیسکشورهادراجرایقوانینملیواستردادمجرمین
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از اینترنت دولت زدا۱
تا بازتولید حاکمیت دیجیتال۲ 

  سیدمحمدصادق امامیان 
رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                    انتشارات ساترا / 17 مرداد ۳1400

قریـــب دو دهـــه پـــس از شکســـت تالش هـــای جامعـــه جهانـــی در ســـال های اولیـــه قـــرن 
جدیـــد بـــرای مشروعیت بخشـــی بـــه مداخلـــه حاکمیت هـــای ملـــی در اداره اینترنـــت4 و ترکتـــازی 
ـــدرت  ـــت ق ـــه تثبی ـــع ب ـــه در واق ـــبکه -ک ـــز ش ـــت غیرمتمرک ـــی و ماهی ـــاع از دولت زدای ـــکا در دف آمری
مطلـــق ایـــاالت متحـــده در دنیـــای دیجیتـــال ترجمـــه می شـــد - شـــاهد بازتولیـــد ماراتنـــی 
از قوانیـــن و مقـــررات ملـــی و منطقـــه ای هســـتیم کـــه وجـــه مشـــترک تمامـــی آنهـــا در کلیـــدواژه

»حکمرانی دیجیتال« خالصه می شود. 

اتفاقـــات پیرامـــون انتخابـــات آمریـــکا در پاییـــز ۲0۲0 و عملکـــرد یکپارچـــه و ســـازگار تمـــام 
ــل  ــک و اصـ ــای دموکراتیـ ــاع از ارزش هـ ــه دفـ ــن در آنچـ ــانه های آنالیـ ــب و رسـ ــای غالـ پلتفرم هـ
ـــه  ـــدون  مداخل ـــروف ۲۳0 - ب ـــد مع ـــر بن ـــی ب ـــر - مبتن ـــد در ظاه ـــد، هرچن ـــر می ش ـــات تعبی انتخاب
ـــن  ـــل مقتدرانه تری ـــا در عم ـــت، ام ـــورت پذیرف ـــی ص ـــای خصوص ـــط بنگاه ه ـــتقال توس ـــت و مس دول

1.De-governmentalised Internet 
2.Digital Sovereignty 
3.https://satra.ir/fa/wp-content/uploads/2019/12/Europe-Platforms01_compressed.pdf
ــت -IGF- و  ــی اینترن ــس حکمران ــابه در کنفران ــاق مش ــال ۲00۳ و اتف ــات -WSIS - در س ــی اطالع ــه جهان ــالس جامع ــت اج ــه شکس ــاره ب 4. اش

ICANN ــی ــاد غیردولت ــت نه محوری

  یادداشت ششم 
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مـــدل اعمـــال حکمرانـــی رســـانه ای1 را در تاریـــخ اینترنـــت ثبـــت کـــرد. بـــه نحوی کـــه در مقابـــل 
دیـــدگان جهانـــی، به یکبـــاره رئیـــس جمهـــور مســـتقر در کاخ ســـفید در یـــک »حصـــر رســـانه ای« 
نانوشـــته از رســـاندن پیـــام و صـــدای خـــود بـــه طرفـــداران و جامعـــه بـــه طـــور کامـــل بازمانـــد. 

ــان  ــته صاحبـ ــل و نانوشـ ــی کامـ ــر هماهنگـ ــی بـ ــی - مبتنـ ــی آمریکایـ ــدل حکمرانـ ــل مـ در مقابـ
پلتفرم هـــای غالـــب بـــا سیاســـت های حاکـــم- اتحادیـــه اروپـــا امـــا در غیـــاب وجـــود پلتفرم هایـــی 
ــای  ــط غول هـ ــال توسـ ــل دیجیتـ ــتعمار کامـ ــت اسـ ــر واقعیـ ــی بـ ــی و مبتنـ ــت اروپایـ ــا مالکیـ بـ
ــی  ــری حکمرانـ ــعی در بازپس گیـ ــن سـ ــررات و قوانیـ ــس مقـ ــی از پیش نویـ ــا ماراتنـ ــی، بـ آمریکایـ
ـــی  ـــن رقابت ـــر قوانی ـــالوه ب ـــود دارد. ع ـــت خ ـــانه و اینترن ـــت رفته رس ـــای از دس ـــده و مرزه مخدوش ش
ـــای  ـــوی نهاده ـــنگینی از س ـــم س ـــال جرای ـــتاویز اعم ـــواردی دس ـــه در م ـــار ک ـــری از انحص و جلوگی
اروپایـــی و ناظـــر بـــه پلتفرم هـــای آمریکایـــی گردیـــد، قانـــون کپی رایـــت اروپایـــی۲ - بـــه تحریـــک 
البی هـــای مرتبـــط بـــا پلتفرم هـــا - منجـــر بـــه مناقشـــه خیابانـــی در برخـــی پایتخت هـــای قـــاره 
ــل  ــی قابـ ــی و حقوقـ ــنگین مالـ ــه سـ ــرا عمـــال هزینـ ــورت اجـ ــد، در صـ ــار ۲019 شـ ــبز در بهـ سـ
ـــای  ـــت از داده ه ـــرد حفاظ ـــرد. رویک ـــد ک ـــل خواه ـــوا تحمی ـــتراک محت ـــای اش ـــر پلتفرم ه ـــی ب توجه
شـــخصی و قانـــون ســـختگیرانه اتحادیـــه۳ در ســـال ۲018 هـــم، ابـــزار دیگـــری جهـــت تحدیـــد 
ــت از  ــهم و حمایـ ــف سـ ــت کـ ــت از رعایـ ــم آورد. حفاظـ ــی را فراهـ ــی تاریخـ ــلط و برخوردهایـ تسـ
ــب دســـتورالعمل رســـانه های صوتـــی و  ــرمایه گذاری در تولیـــد محتـــوای اروپایـــی - در قالـ سـ
تصویـــری4 مصـــوب ســـال ۲018 - محـــور تنظیم گـــری رســـانه های نویـــن بـــه ویـــژه ســـامانه های 
ـــتراک  ـــای اش ـــار پلتفرم ه ـــرای اولین ب ـــه ب ـــتورالعملی ک ـــت. دس ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ای ق ـــی حرف نمایش
ـــی  ـــال حکمران ـــرای اعم ـــت و راه را ب ـــانه ها دانس ـــری رس ـــررات تنظیم گ ـــمول مق ـــم مش ـــو5 را ه ویدئ

بـــر پلتفرم هـــای آن ســـوی آتالنتیـــک همـــوار کـــرد. 

ـــی  ـــی اروپای ـــی از حکمران ـــت اقل ـــرای تثبی ـــه ب ـــم اتحادی ـــجم و متراک ـــالش منس ـــن دور از ت ـــه ای در ادام
بـــر دنیـــای دیجیتـــال، انتشـــار درفـــت دوگانـــه قوانیـــن خدمـــات و بـــازار دیجیتـــال6 بـــه عنـــوان 
ـــی را پایه گـــذاری کـــرده  ـــق آن، گفتگوهـــا و مباحـــث سیاســـتی جذاب ـــن و پیشـــروترین مصادی جدیدتری
ـــازار  ـــدازه ب ـــت، ان ـــوع فعالی ـــبت ن ـــه نس ـــا ب ـــئولیت پذیری پلتفرم ه ـــخگویی و مس ـــش پاس ـــت. افزای اس

1.Media Sovereignty
2.EU Copyright Directive
3.General Data Protection Regulation (GDPR)
4.Audiovisual Media Service Directive (AVMSD)
5.Video Sharing Platform (VSP)
6.Digital Service Act (DSA) & Digital Market Act (DMA)
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ـــد قـــدرت مســـلط و ســـطح  و ســـهم اثربخشـــی آنهـــا محـــور اصلـــی قانـــون خدمـــات دیجیتـــال، و تحدی
ـــرار  ـــال ق ـــازار دیجیت ـــون ب ـــز قان ـــل تمرک ـــوند، مح ـــده می ش ـــت1 خوان ـــان اینترن ـــه دروازه بان ـــار آنچ انحص
ـــا دامنـــه پوشـــش قوانیـــن خـــود را از حکمرانـــی  ـــه تحلیلـــی، در ســـالیان اخیـــر اروپ گرفتـــه اســـت. بنـــا ب
ـــا  ـــه ب ـــدی ک ـــت. رون ـــعه داده اس ـــال توس ـــی دیجیت ـــه حکمران ـــرا ب ـــانه، و اخی ـــی رس ـــه حکمران داده، ب
ـــه ســـمت  ـــت ب ـــانه هایی از حرک ـــوآوی، نش ـــد ه ـــی مانن ـــاور چین ـــرکت های فن ـــا ش ـــورد ب ـــروع برخ ش

ـــت.   ـــاخته اس ـــان س ـــم نمای ـــاوری۲ را ه ـــی فن حکمران

ـــوت  ـــه ص ـــاد رصدخان ـــط نه ـــه توس ـــت ک ـــطح باالس ـــیار س ـــداد بس ـــه روی ـــه از س ـــر برگرفت ـــزارش حاض گ
و تصویـــر اروپـــا برگـــزار شـــده اســـت. اطـــالع از جدیدتریـــن چالش هـــا و بـــه روزتریـــن تالش هـــای 
ــانه های نویـــن آمریکایـــی بـــه تمـــام  ــا تهاجـــم بی وقفـــه رسـ جامعـــه بین المللـــی بـــرای مقابلـــه بـ
ـــم و داده هـــای شـــخصی شـــهروندان ســـایر کشـــورها ضـــروری ـــی و حتـــی حری ـــاد فرهنگـــی، هویت ابع
ـــون  ـــع پیرام ـــه وقای ـــه در زمین ـــود ک ـــان می ش ـــتر نمای ـــی بیش ـــرورت زمان ـــن ض ـــد. ای ـــر می رس ـــه نظ ب
انتخابـــات آمریـــکا و تمکیـــن و همراهـــی پیش  دســـتانه همـــان پلتفرم هـــا بـــه منافـــع و ارزش هـــای 
آمریکایـــی تحلیـــل و بررســـی می شـــود. مطالعـــه ایـــن گـــزارش را کـــه توســـط همکارانـــم در مرکـــز 
ــام  ــه تمـ ــت، بـ ــده اسـ ــته شـ ــریف نگاشـ ــگاه شـ ــی دانشـ ــکده حکمرانـ ــاترا و اندیشـ ــات سـ مطالعـ
ــور توصیـــه می  کنـــم. ــانه، اینترنـــت و حکمرانـــی کشـ پژوهشـــگران و سیاســـت گذاران عرصـــه رسـ

1.Internet Gatekeepers
2.Technological Sovereignty
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ـــد قـــدرت مســـلط و ســـطح  و ســـهم اثربخشـــی آنهـــا محـــور اصلـــی قانـــون خدمـــات دیجیتـــال، و تحدی
ـــرار  ـــال ق ـــازار دیجیت ـــون ب ـــز قان ـــل تمرک ـــوند، مح ـــده می ش ـــت1 خوان ـــان اینترن ـــه دروازه بان ـــار آنچ انحص
ـــا دامنـــه پوشـــش قوانیـــن خـــود را از حکمرانـــی  ـــه تحلیلـــی، در ســـالیان اخیـــر اروپ گرفتـــه اســـت. بنـــا ب
ـــا  ـــه ب ـــدی ک ـــت. رون ـــعه داده اس ـــال توس ـــی دیجیت ـــه حکمران ـــرا ب ـــانه، و اخی ـــی رس ـــه حکمران داده، ب
ـــه ســـمت  ـــت ب ـــانه هایی از حرک ـــوآوی، نش ـــد ه ـــی مانن ـــاور چین ـــرکت های فن ـــا ش ـــورد ب ـــروع برخ ش

ـــت.   ـــاخته اس ـــان س ـــم نمای ـــاوری۲ را ه ـــی فن حکمران

ـــوت  ـــه ص ـــاد رصدخان ـــط نه ـــه توس ـــت ک ـــطح باالس ـــیار س ـــداد بس ـــه روی ـــه از س ـــر برگرفت ـــزارش حاض گ
و تصویـــر اروپـــا برگـــزار شـــده اســـت. اطـــالع از جدیدتریـــن چالش هـــا و بـــه روزتریـــن تالش هـــای 
ــانه های نویـــن آمریکایـــی بـــه تمـــام  ــا تهاجـــم بی وقفـــه رسـ جامعـــه بین المللـــی بـــرای مقابلـــه بـ
ـــم و داده هـــای شـــخصی شـــهروندان ســـایر کشـــورها ضـــروری ـــی و حتـــی حری ـــاد فرهنگـــی، هویت ابع
ـــون  ـــع پیرام ـــه وقای ـــه در زمین ـــود ک ـــان می ش ـــتر نمای ـــی بیش ـــرورت زمان ـــن ض ـــد. ای ـــر می رس ـــه نظ ب
انتخابـــات آمریـــکا و تمکیـــن و همراهـــی پیش  دســـتانه همـــان پلتفرم هـــا بـــه منافـــع و ارزش هـــای 
آمریکایـــی تحلیـــل و بررســـی می شـــود. مطالعـــه ایـــن گـــزارش را کـــه توســـط همکارانـــم در مرکـــز 
ــام  ــه تمـ ــت، بـ ــده اسـ ــته شـ ــریف نگاشـ ــگاه شـ ــی دانشـ ــکده حکمرانـ ــاترا و اندیشـ ــات سـ مطالعـ
ــور توصیـــه می  کنـــم. ــانه، اینترنـــت و حکمرانـــی کشـ پژوهشـــگران و سیاســـت گذاران عرصـــه رسـ

1.Internet Gatekeepers
2.Technological Sovereignty
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از تناقض حکمرانی تا تنازل سیاسی؛ 
نقدی بر رقابت انتخاباتی برای 
»حکمرانی زدایی« دیجیتال 

سیدمحمدصادق امامیان
روزنامه دنیای اقتصاد /17خرداد11400 رئیسسابقساتراوهمبنیانگذاراندیشکدهحکمرانیشریف

قریـــبدودهـــهپـــسازشکســـتتالشهـــایجامعـــهجهانـــیدرســـالهایاولیـــهقـــرنجدیـــد
ـــکادر ـــازیآمری ـــت۲وترکت ـــیدرادارهاینترن ـــایمل ـــهحاکمیته ـــهمداخل ـــیب ـــرایمشروعیتبخش ب
ـــق ـــدرتمطل ـــتق ـــهتثبی ـــعب ـــهدرواق ـــبکه-ک ـــزش ـــتغیرمتمرک ـــی«۳وماهی ـــاعاز»دولتزدای دف
ایـــاالتمتحـــدهدردنیـــایدیجیتـــالترجمـــهمیشـــد-شـــاهدبازتولیـــدماراتنـــیازمداخـــالت
دولتـــیوقوانیـــنومقـــرراتملـــیومنطقـــهایهســـتیمکـــهوجـــهمشـــترکتمامـــیآنهـــادرکلیـــدواژه

»حاکمیـــتدیجیتـــال«4خالصـــهمیشـــود.
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ــروف۲۳0- ــدمعـ ــربنـ ــیبـ ــر-مبتنـ ــددرظاهـ ــد،هرچنـ ــرمیشـ ــاتتعبیـ ــلانتخابـ واصـ

1.https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3770456
ــت-IGF-و ــیاینترن ــسحکمران ــابهدرکنفران ــاقمش ــال۲00۳واتف ــات-WSIS-درس ــیاطالع ــهجهان ــهشکســتاجــالسجامع ــارهب ۲.اش

ICANNــی ــادغیردولت ــتنه محوری
3.De-governmentalisation 
4.Digital Sovereignty

  یادداشت هفتم 



تم
هف

ت 
اش

دد
یا

ال
جیت

«دی
یی
زدا
نی
مرا
حک
ی»

برا
تی
خابا

انت
بت
رقا
یبر

قد
ی؛ن

اس
سی
زل
تنا
یتا

مران
حک

ض
ناق
ازت

51

از تناقض حکمرانی تا تنازل سیاسی؛ 
نقدی بر رقابت انتخاباتی برای 
»حکمرانی زدایی« دیجیتال 

سیدمحمدصادق امامیان
روزنامه دنیای اقتصاد /17خرداد11400 رئیسسابقساتراوهمبنیانگذاراندیشکدهحکمرانیشریف

قریـــبدودهـــهپـــسازشکســـتتالشهـــایجامعـــهجهانـــیدرســـالهایاولیـــهقـــرنجدیـــد
ـــکادر ـــازیآمری ـــت۲وترکت ـــیدرادارهاینترن ـــایمل ـــهحاکمیته ـــهمداخل ـــیب ـــرایمشروعیتبخش ب
ـــق ـــدرتمطل ـــتق ـــهتثبی ـــعب ـــهدرواق ـــبکه-ک ـــزش ـــتغیرمتمرک ـــی«۳وماهی ـــاعاز»دولتزدای دف
ایـــاالتمتحـــدهدردنیـــایدیجیتـــالترجمـــهمیشـــد-شـــاهدبازتولیـــدماراتنـــیازمداخـــالت
دولتـــیوقوانیـــنومقـــرراتملـــیومنطقـــهایهســـتیمکـــهوجـــهمشـــترکتمامـــیآنهـــادرکلیـــدواژه

»حاکمیـــتدیجیتـــال«4خالصـــهمیشـــود.

اتفاقـــاتپیرامـــونانتخابـــاتآمریـــکادرپاییـــز۲0۲0وعملکـــردیکپارچـــهوســـازگارتمـــام
ارزشهـــایدموکراتیـــک از آنچـــهدفـــاع آنالیـــندر ورســـانههای پلتفرمهـــایغالـــب
ــروف۲۳0- ــدمعـ ــربنـ ــیبـ ــر-مبتنـ ــددرظاهـ ــد،هرچنـ ــرمیشـ ــاتتعبیـ ــلانتخابـ واصـ

1.https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3770456
ــت-IGF-و ــیاینترن ــسحکمران ــابهدرکنفران ــاقمش ــال۲00۳واتف ــات-WSIS-درس ــیاطالع ــهجهان ــهشکســتاجــالسجامع ــارهب ۲.اش
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بـــدون  مداخلـــه دولـــت و مســـتقال توســـط بنگاه هـــای خصوصـــی صـــورت پذیرفـــت، امـــا در 
ـــه  ـــد. ب ـــت ک ـــت ثب ـــخ اینترن ـــانه ای1 را در تاری ـــت رس ـــال حاکمی ـــدل اعم ـــن م ـــل مقتدرانه تری عم
ـــفید در  ـــتقر در کاخ س ـــور مس ـــس جمه ـــاره رئی ـــی، به یکب ـــدگان جهان ـــل دی ـــه در مقاب ـــوی ک نح
ـــه  ـــداران و جامع ـــه طرف ـــود ب ـــدای خ ـــام و ص ـــاندن پی ـــته از رس ـــانه ای« نانوش ـــر رس ـــک »حص ی

بـــه طـــور کامـــل بازمانـــد. 

در مقابـــل مـــدل حکمرانـــی آمریکایـــی کـــه مبتنـــی بـــر هماهنگـــی کامـــل و نانوشـــته صاحبـــان 
پلتفرم هـــای غالـــب بـــا سیاســـت های حاکـــم اســـت، اتحادیـــه اروپـــا امـــا در غیـــاب وجـــود 
ــط  ــال توسـ ــل دیجیتـ ــتعمار کامـ ــت اسـ ــر واقعیـ ــی بـ ــی و مبتنـ ــت اروپایـ ــا مالکیـ ــی بـ پلتفرم هایـ
غول هـــای آمریکایـــی، بـــا زنجیـــره ای از پیش نویـــس مقـــررات و قوانیـــن ســـعی در بازپس گیـــری 
ــر  ــالوه بـ ــود دارد. عـ ــت خـ ــانه و اینترنـ ــت رفته رسـ ــای از دسـ ــده و مرزهـ ــی مخدوش شـ حکمرانـ
ــار کـــه در مـــواردی دســـتاویز اعمـــال جرایـــم ســـنگینی  قوانیـــن رقابتـــی و جلوگیـــری از انحصـ
ــت  ــون کپی رایـ ــد، قانـ ــی گردیـ ــای آمریکایـ ــه پلتفرم هـ ــر بـ ــی و ناظـ ــای اروپایـ ــوی نهادهـ از سـ
اروپایـــی۲ - کـــه بـــه تحریـــک البی هـــای مرتبـــط بـــا پلتفرم هـــا منجـــر بـــه مناقشـــه خیابانـــی در 
ـــنگین  ـــه س ـــال هزین ـــرا عم ـــورت اج ـــد- در ص ـــار ۲019 ش ـــبز در به ـــاره س ـــای ق ـــی پایتخت ه برخ
ــرد.  ــد کـ ــل خواهـ ــوا تحمیـ ــتراک محتـ ــای اشـ ــر پلتفرم هـ ــی بـ ــل توجهـ ــی قابـ ــی و حقوقـ مالـ
رویکـــرد حفاظـــت از داده هـــای شـــخصی و قانـــون ســـختگیرانه اتحادیـــه۳  در ســـال ۲018 هـــم، 
ـــت  ـــت از رعای ـــم آورد. حفاظ ـــی را فراه ـــی تاریخ ـــلط و برخوردهای ـــد تس ـــت تحدی ـــری جه ـــزار دیگ اب
کـــف ســـهم و حمایـــت از ســـرمایه گذاری در تولیـــد محتـــوای اروپایـــی - در قالـــب دســـتورالعمل 
رســـانه های صوتـــی و تصویـــری4 مصـــوب ســـال ۲018 - محـــور تنظیم گـــری رســـانه های نویـــن 
ـــار  ـــرای اولین ب ـــه ب ـــتورالعملی ک ـــت. دس ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ای ق ـــی حرف ـــامانه های نمایش ـــژه س ـــه وی ب
پلتفرم هـــای اشـــتراک ویدئـــو5 را هـــم مشـــمول مقـــررات تنظیم گـــری رســـانه ها دانســـت و راه را 
ـــر پلتفرم هـــای  ـــی ب ـــن اعمـــال حکمران ـــی6 و همچنی ـــره اعمـــال مســـئولیت محتوای ـــرای توســـعه دای ب

آن ســـوی آتالنتیـــک همـــوار کـــرد. 

در ادامـــه ایـــن دور از تـــالش منســـجم و متراکـــم اتحادیـــه بـــرای تثبیـــت اقلـــی از حکمرانـــی 

1.Media Sovereignty
2.EU Copyright Directive
3.General Data Protection Regulation (GDPR)
4.Audiovisual Media Service Directive (AVMSD)
5.Video Sharing Platform (VSP)
6.Editorial Responsibility

تم
هف

ت 
اش

دد
یا

ال
جیت

«دی
یی
زدا
نی
مرا
حک
ی»

برا
تی
خابا

انت
بت
رقا
یبر

قد
ی؛ن

اس
سی
زل
تنا
یتا

مران
حک

ض
ناق
ازت

5۳

اروپایـــیبـــردنیـــایدیجیتـــال،انتشـــاردرفـــتدوگانـــهقوانیـــنخدمـــاتوبـــازاردیجیتـــال1
ـــیرا ـــتیجذاب ـــثسیاس ـــاومباح ـــقآن،گفتگوه ـــروترینمصادی ـــنوپیش ـــوانجدیدتری ـــهعن ب
ــبت ــهنسـ ــابـ ــئولیتپذیریپلتفرمهـ ــخگوییومسـ ــشپاسـ ــت.افزایـ ــردهاسـ ــذاریکـ پایهگـ
ـــونخدمـــاتدیجیتـــال، ـــازاروســـهماثربخشـــیآنهـــا،محـــوراصلـــیقان ـــدازهب ـــوعفعالیـــت،ان ن
وتحدیـــدقـــدرتمســـلطوســـطحانحصـــارآنچـــهدروازهبانـــاناینترنـــت۲خوانـــدهمیشـــوند،
ـــر ـــالیاناخی ـــی،درس ـــهتحلیل ـــاب ـــت.بن ـــهاس ـــرارگرفت ـــالق ـــازاردیجیت ـــونب ـــزقان ـــلتمرک مح
اروپـــادامنـــهپوشـــشقوانیـــنخـــودراازحاکمیـــتداده،بـــهحاکمیـــترســـانه،واخیـــرابـــه
حاکمیـــتدیجیتـــالتوســـعهدادهاســـت.رونـــدیکـــهبـــاشـــروعبرخـــوردبـــاشـــرکتهای
فنـــاورچینـــیماننـــدهـــوآوی،نشـــانههاییازحرکـــتبـــهســـمتحاکمیـــتفنـــاوری۳راهـــم

ـــت. ـــاختهاس ـــانس نمای

ـــی ـــدلچین ـــیم ـــایحکمران ـــاقحوزهه ـــهاتف ـــبب ـــونقری ـــدرت،همچ ـــثق ـــنمثل ـــومای ـــعس ضل
ـــی ـــیواروپای ـــایآمریکای ـــلمدله ـــرودرمقاب ـــدوپیش ـــیقدرتمن ـــوانجایگزین ـــهعن ـــهب ـــتک اس
ــار ــیدرکنـ ــایبینالمللـ ــدیپلتفرمهـ ــدجـ ــد.تحدیـ ــیمیکنـ ــالخودنمایـ ــیدیجیتـ حکمرانـ
ـــدف ـــاه ـــیب ـــردتهاجم ـــیوراهب ـــازارداخل ـــدازهب ـــتران ـــربس ـــیب ـــایچین ـــیپلتفرمه ـــعهرقابت توس
کســـبســـهمازبازارهـــایجهانـــی،پایههـــایاصلـــیراهبـــردجاهطلبانـــهمذکورنـــد.واکنـــش
ـــپ ـــاصترام ـــاتخ ـــاادبی ـــهب ـــاک-ک ـــرمتیکت ـــهپلتف ـــکاب ـــتآمری ـــرفدول ـــارجازع ـــحوخ صری
ـــرای ـــایســـنگینمشـــابهب ـــتشـــد-ومحدودیته ـــالثب ـــیدیجیت درحافظـــهمناقشـــاتحکمران
شـــرکتهایچینـــیدراتحادیـــهاروپـــا،نشـــانازســـطحراهبـــردیایـــنمناقشـــهدرالیـــهاول

ـــیدارد. ـــدرتجهان ـــازعق تن

بـــهایـــنمدلهـــایســـازگاروجامـــعامـــا،میتـــوانلیســـتبلنـــدیازتالشهـــایپراکنـــدهو
ـــهفراخـــورحـــالو ـــدامب ـــههرک ـــزودک ـــررااف ـــفدرســـالهایاخی گاهناســـازگارکشـــورهایمختل
ـــاد ـــقیکـــیازابع ـــهســـمتتحق ـــتب ـــهنحـــویســـعیدرحرک ـــیخـــودب ـــیوجغرافیای بســـترزمان
حاکمیـــتدیجیتـــالداشـــتهاند.ازمناقشـــهقانـــونمحتوایـــیآلمـــان،تـــامناقشـــهاســـترالیاو
ـــت ـــاتفعالی ـــرالزام ـــیب ـــهمبن ـــرترکی ـــوناخی ـــاقان ـــریوت ـــعخب ـــرمناب ـــرس ـــوگلوفیســـبوکب گ
پلتفرمهـــایخارجـــیدرایـــنکشـــورونهایتـــاایـــدهمرزبانـــیاینترنـــت4روســـیهکـــهآخریـــن

1.Digital Service Act (DSA) & Digital Market Act (DMA)
2.Internet Gatekeepers
3.Technological Sovereignty
4.Internet Sovereignty
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اروپایـــیبـــردنیـــایدیجیتـــال،انتشـــاردرفـــتدوگانـــهقوانیـــنخدمـــاتوبـــازاردیجیتـــال1
ـــیرا ـــتیجذاب ـــثسیاس ـــاومباح ـــقآن،گفتگوه ـــروترینمصادی ـــنوپیش ـــوانجدیدتری ـــهعن ب
ــبت ــهنسـ ــابـ ــئولیتپذیریپلتفرمهـ ــخگوییومسـ ــشپاسـ ــت.افزایـ ــردهاسـ ــذاریکـ پایهگـ
ـــونخدمـــاتدیجیتـــال، ـــازاروســـهماثربخشـــیآنهـــا،محـــوراصلـــیقان ـــدازهب ـــوعفعالیـــت،ان ن
وتحدیـــدقـــدرتمســـلطوســـطحانحصـــارآنچـــهدروازهبانـــاناینترنـــت۲خوانـــدهمیشـــوند،
ـــر ـــالیاناخی ـــی،درس ـــهتحلیل ـــاب ـــت.بن ـــهاس ـــرارگرفت ـــالق ـــازاردیجیت ـــونب ـــزقان ـــلتمرک مح
اروپـــادامنـــهپوشـــشقوانیـــنخـــودراازحاکمیـــتداده،بـــهحاکمیـــترســـانه،واخیـــرابـــه
حاکمیـــتدیجیتـــالتوســـعهدادهاســـت.رونـــدیکـــهبـــاشـــروعبرخـــوردبـــاشـــرکتهای
فنـــاورچینـــیماننـــدهـــوآوی،نشـــانههاییازحرکـــتبـــهســـمتحاکمیـــتفنـــاوری۳راهـــم

ـــت. ـــاختهاس ـــانس نمای

ـــی ـــدلچین ـــیم ـــایحکمران ـــاقحوزهه ـــهاتف ـــبب ـــونقری ـــدرت،همچ ـــثق ـــنمثل ـــومای ـــعس ضل
ـــی ـــیواروپای ـــایآمریکای ـــلمدله ـــرودرمقاب ـــدوپیش ـــیقدرتمن ـــوانجایگزین ـــهعن ـــهب ـــتک اس
ــار ــیدرکنـ ــایبینالمللـ ــدیپلتفرمهـ ــدجـ ــد.تحدیـ ــیمیکنـ ــالخودنمایـ ــیدیجیتـ حکمرانـ
ـــدف ـــاه ـــیب ـــردتهاجم ـــیوراهب ـــازارداخل ـــدازهب ـــتران ـــربس ـــیب ـــایچین ـــیپلتفرمه ـــعهرقابت توس
کســـبســـهمازبازارهـــایجهانـــی،پایههـــایاصلـــیراهبـــردجاهطلبانـــهمذکورنـــد.واکنـــش
ـــپ ـــاصترام ـــاتخ ـــاادبی ـــهب ـــاک-ک ـــرمتیکت ـــهپلتف ـــکاب ـــتآمری ـــرفدول ـــارجازع ـــحوخ صری
ـــرای ـــایســـنگینمشـــابهب ـــتشـــد-ومحدودیته ـــالثب ـــیدیجیت درحافظـــهمناقشـــاتحکمران
شـــرکتهایچینـــیدراتحادیـــهاروپـــا،نشـــانازســـطحراهبـــردیایـــنمناقشـــهدرالیـــهاول

ـــیدارد. ـــدرتجهان ـــازعق تن

بـــهایـــنمدلهـــایســـازگاروجامـــعامـــا،میتـــوانلیســـتبلنـــدیازتالشهـــایپراکنـــدهو
ـــهفراخـــورحـــالو ـــدامب ـــههرک ـــزودک ـــررااف ـــفدرســـالهایاخی گاهناســـازگارکشـــورهایمختل
ـــاد ـــقیکـــیازابع ـــهســـمتتحق ـــتب ـــهنحـــویســـعیدرحرک ـــیخـــودب ـــیوجغرافیای بســـترزمان
حاکمیـــتدیجیتـــالداشـــتهاند.ازمناقشـــهقانـــونمحتوایـــیآلمـــان،تـــامناقشـــهاســـترالیاو
ـــت ـــاتفعالی ـــرالزام ـــیب ـــهمبن ـــرترکی ـــوناخی ـــاقان ـــریوت ـــعخب ـــرمناب ـــرس ـــوگلوفیســـبوکب گ
پلتفرمهـــایخارجـــیدرایـــنکشـــورونهایتـــاایـــدهمرزبانـــیاینترنـــت4روســـیهکـــهآخریـــن

1.Digital Service Act (DSA) & Digital Market Act (DMA)
2.Internet Gatekeepers
3.Technological Sovereignty
4.Internet Sovereignty
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ـــوگل۲-  ـــرکت گ ـــی ش ـــرم ویدئوی ـــا پلتف ـــور1 ب ـــن کش ـــات ای ـــر ارتباط ـــی ناظ ـــوای حقوق ـــه آن در دع نمون
ـــت.   ـــاهده اس ـــل مش ـــوب - قاب ـــو تی ی

ـــی دیجیتـــال  در کشـــور مـــا البتـــه، در ســـال های اخیـــر الگـــوی ناســـازگار و  پرتناقضـــی از حکمران
را شـــاهد هســـتیم. محدودیـــت برخـــی پلتفرم هـــای مطـــرح جهانـــی بـــدون تـــالش نظام منـــد 
و هماهنـــگ بـــرای مذاکـــره و چانه زنـــی شـــرکتی۳ بـــا آنهـــا و اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
دیپلماســـی فنـــاوری، در مقابـــل پهن کـــردن فـــرش قرمـــز و پیش کـــش کـــردن بـــازار کشـــور 
بـــه نحوی کـــه در مقاطعـــی پلتفرم هـــای  بـــه پلتفرم هـــای مشـــابه و گاه  پرمخاطره تـــر - 
ـــال  ـــه عم ـــور، بلک ـــت کش ـــانه و  اینترن ـــه رس ـــازع عرص ـــر اول و بالمن ـــه بازیگ ـــا ب ـــه تنه ـــی ن مختلف
ــده اند -  ــدل شـ ــی مبـ ــل محتوایـ ــوری و تعدیـ ــدار رگوالتـ ــده اقتـ ــن اعمال کننـ ــه اصلی تریـ بـ
ـــر از  ـــت. بدت ـــرده اس ـــی ک ـــردی معرف ـــت راهب ـــد عقالنی ـــاع و فاق ـــور را غیرقابل دف ـــت کش سیاس
ـــا  ـــگ« و ب ـــئله »فیلترین ـــول مس ـــده ای ح ـــه قطبی ـــه دوگان ـــردی ب ـــزاع راهب ـــن ن ـــل ای ـــه تقلی هم
ـــروز  ـــه ب ـــت ک ـــردان اس ـــی دولتم ـــتمداران و برخ ـــط سیاس ـــی توس ـــت داخل ـــرده سیاس ـــرف خ مص
ــزدان  ــه نامـ ــابقه »حکمرانی زدایـــی« عوام فریبانـ ــات و در مسـ ــام انتخابـ ــوری آن در ایـ کاریکاتـ

ــود.    ــان می شـ ــی نمایـ انتخاباتـ

ــی  ــانه و حکمرانـ ــری رسـ ــروه تنظیم گـ ــب دو گـ ــال در قالـ ــریف اقـ ــی شـ ــکده حکمرانـ اندیشـ
ـــی  ـــی مفهوم ـــا چارچوب ـــت ت ـــرده اس ـــالش ک ـــت و ت ـــرده اس ـــوع ورود ک ـــن  موض ـــه ای ـــال ب دیجیت
و توصیه هایـــی سیاســـتی بـــرای آن ارائـــه بدهـــد. در تکمیـــل ایـــن مطالعـــات، گفتگـــوی 
سیاســـتی پیرامـــون مضافـــات مقولـــه حکمرانـــی اعـــم از حکمرانـــی داده، رســـانه، دیجیتـــال 
و فنـــاوری ضـــروری اجتناب ناپذیـــر می نمایانـــد. مقایســـه درک  مفهومـــی - خـــواه مضیـــق و 
یـــا موســـع- و برنامه هـــای کاندیداهـــای مختلـــف حاضـــر در رقابت هـــای انتخابـــات ریاســـت 
ــد  ــور، می توانـ ــال کشـ ــت دیجیتـ ــت از حاکمیـ ــق و حفاظـ ــرای تحقـ ــیزدهم بـ ــوری سـ جمهـ
ـــت  ـــه دس ـــا را ب ـــتی نامزده ـــدی سیاس ـــردی و روزآم ـــق راهب ـــنجش عم ـــرای س ـــی ب ـــار دقیق معی
دهـــد. عبـــور از دوگانـــه ســـطحی و ســـاختگی »فیلترینـــگ« و ورود صریـــح و بـــدون روتـــوش 
بـــه ابعـــاد متنـــوع ایـــن مفهـــوم در ســـایه تحـــوالت ملـــی و بین المللـــی ایـــران 1400، الزمـــه 

ــتی اســـت. شـــکل گیری ایـــن گفتگـــوی سیاسـ

1.Roskomnadzor
2.https://www.reuters.com/technology/russia-gives-google-one-day-delete-banned-content-threatens-
slowdown-2021-05-24
3.Corporate Diplomacy
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هم پیوندی فناوری-سیاست۱
زوال خنثی بودگی۲ و بازتولید حاکمیت ملی۳ 

  سیدمحمدصادق امامیان 
رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                        روزنامه اعتماد / 9 بهمن 41۳99

ـــوان  ـــه عن ـــانه ب ـــی رس ـــخ حکمران ـــکا در تاری ـــپ در آمری ـــوری ترام ـــت جمه ـــی ریاس ـــه انتهای چندهفت
نقطـــه عطـــف بی نظیـــر و جهت دهنـــده بـــه سیاســـت های صنعـــت رســـانه های نویـــن ســـال های 
ــور  ــکا و ظهـ ــات آمریـ ــد از انتخابـ ــی بعـ ــای ابتدایـ ــتر و در هفته هـ ــد. پیشـ ــد شـ ــت خواهـ ــی ثبـ آتـ
ـــت  ـــی، در یادداش ـــکار عموم ـــه اف ـــپ ب ـــی ترام ـــر دسترس ـــا ب ـــت پلتفرم ه ـــانه های محدودی ـــن نش اولی
ـــزان  ـــن در می ـــات بنیادی ـــور تناقض ـــه ظه ـــی«5 ب ـــلط جهان ـــای مس ـــا و ارزش ه ـــوری پلتفرم ه »دیکتات
ـــل  ـــوم »تعدی ـــل مفه ـــرای کام ـــرو اج ـــی پی ـــع غرب ـــان در جوام ـــون آزادی بی ـــی چ ـــه ارزش های ـــد ب تعه
محتـــوا«6و »تنظیم گـــری شـــرکتی«7پرداخته شـــده بـــود. چنـــد هفتـــه بعـــد و در روزهـــای منتهـــی 
ـــانه ای«  ـــر رس ـــپ و »حص ـــداران ترام ـــط طرف ـــره توس ـــت کنگ ـــخیر موق ـــه و تس ـــم ژانوی ـــه شش ـــه حادث ب
ـــاد  ـــد ابع ـــعی ش ـــانه ای«8 س ـــار رس ـــلط و انحص ـــای مس ـــتار »پلتفرم ه ـــتقر، در نوش ـــور مس ـــس جمه رئی

1.Techno-Political Nexus
2.Neutrality 
3.National Sovereignty 
4.https://www.pishkhan.com/Archive/1399/11/13991109/Etemaad6911697109101484957184554.pdf

5. چاپ شده در روزنامه جام جم مورخ 19 آبان 1۳99
6.Content Moderation
7.Corporate Regulation

8. چاپ شده در روزنامه جام جم مورخ ۲4 دی ماه 1۳99

  یادداشت هشتم 
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هم پیوندی فناوری-سیاست۱
زوال خنثی بودگی۲ و بازتولید حاکمیت ملی۳ 

  سیدمحمدصادق امامیان 
رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                        روزنامه اعتماد / 9 بهمن 41۳99

ـــوان  ـــه عن ـــانه ب ـــی رس ـــخ حکمران ـــکا در تاری ـــپ در آمری ـــوری ترام ـــت جمه ـــی ریاس ـــه انتهای چندهفت
نقطـــه عطـــف بی نظیـــر و جهت دهنـــده بـــه سیاســـت های صنعـــت رســـانه های نویـــن ســـال های 
ــور  ــکا و ظهـ ــات آمریـ ــد از انتخابـ ــی بعـ ــای ابتدایـ ــتر و در هفته هـ ــد. پیشـ ــد شـ ــت خواهـ ــی ثبـ آتـ
ـــت  ـــی، در یادداش ـــکار عموم ـــه اف ـــپ ب ـــی ترام ـــر دسترس ـــا ب ـــت پلتفرم ه ـــانه های محدودی ـــن نش اولی
ـــزان  ـــن در می ـــات بنیادی ـــور تناقض ـــه ظه ـــی«5 ب ـــلط جهان ـــای مس ـــا و ارزش ه ـــوری پلتفرم ه »دیکتات
ـــل  ـــوم »تعدی ـــل مفه ـــرای کام ـــرو اج ـــی پی ـــع غرب ـــان در جوام ـــون آزادی بی ـــی چ ـــه ارزش های ـــد ب تعه
محتـــوا«6و »تنظیم گـــری شـــرکتی«7پرداخته شـــده بـــود. چنـــد هفتـــه بعـــد و در روزهـــای منتهـــی 
ـــانه ای«  ـــر رس ـــپ و »حص ـــداران ترام ـــط طرف ـــره توس ـــت کنگ ـــخیر موق ـــه و تس ـــم ژانوی ـــه شش ـــه حادث ب
ـــاد  ـــد ابع ـــعی ش ـــانه ای«8 س ـــار رس ـــلط و انحص ـــای مس ـــتار »پلتفرم ه ـــتقر، در نوش ـــور مس ـــس جمه رئی

1.Techno-Political Nexus
2.Neutrality 
3.National Sovereignty 
4.https://www.pishkhan.com/Archive/1399/11/13991109/Etemaad6911697109101484957184554.pdf

5. چاپ شده در روزنامه جام جم مورخ 19 آبان 1۳99
6.Content Moderation
7.Corporate Regulation

8. چاپ شده در روزنامه جام جم مورخ ۲4 دی ماه 1۳99

  یادداشت هشتم 
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ـــون  ـــی چ ـــود حداقل های ـــا و نب ـــلط پلتفرم ه ـــی از تس ـــانه ای ناش ـــی رس ـــار و خفگ ـــوکه کننده انحص ش
ـــود. ـــریح ش ـــانه ای تش ـــرای حکمرانی رس ـــات آن ب ـــده و تبع ـــاالت متح ـــی در ای ـــت عموم ـــانه خدم رس

آنچـه ایـن نوشـتار را متفـاوت از دو یادداشـت قبلـی می کنـد، تعمیـم مداخـالت سیاسـی بـه الیـه 
زیرسـاخت شـبکه و فنـاوری اسـت کـه عمال سـطح مناقشـه را به اصـول بنیادیـن حکمرانـی و آزادی 
اینترنـت1 بسـط و تعمیـم داده اسـت. مفهـوم خنثی بودگـی یـا »بی طرفـی شـبکه«۲ در سـال ۲015 
بـه عنـوان میـراث دوران اوبامـا عمـال حـق دسترسـی یکسـان بـه شـبکه را، بـه عنـوان یک سـرویس  
عمومـی۳، در زمـره حقـوق پایـه در نظـام مقرراتـی فـدرال تثبیـت کـرد. در دوران ترامـپ، البتـه، بـا 
منطقـی مبتنـی بـر اقتصـاد بـازار و بـا توجیـه لـزوم تشـویق سـرمایه گذاری در الیـه زیرسـاخت، ایـن 
قاعـده موقتـا توسـط نهـاد تنظیم گـر ارتباطـات آمریـکا4 مشـمول تنظیم زدایـی5 فـدرال قـرار گرفـت. 
بـا ایـن وجـود، منطـق غیراقتصـادی آن زیرسـوال نرفت. ایـن مفهوم بـا توسـعه نقـش »دروازه بانی«6 
دسترسـی بـه اینترنـت توسـط پلتفرم های مسـلط بین المللـی و همین طـور برندهای غالـب ابزارهای 
بـه دو  مفهـوم جدیـد »بی طرفـی  دسترسـی - شـامل گوشـی های همـراه و سیسـتم های عامـل- 
پلتفـرم«7و بعدتـر »بی طرفـی ابـزار«8 تعمیـم پیـدا کـرد. ایـن توسـعه مفهومی بر پایـه دو اصـل رقابتی 
بـودن بـازار و جلوگیـری از سوءاسـتفاده از موقعیـت مسـلط بـه عنـوان مبنـای اقتصـادی آن و اصـل 

دسترسـی همگانـی بـه اینترنـت بـه مثابـه یـک حـق اجتماعـی توجیـه و تفسـیر می شـد.  

ــای  ــن پلتفرم ه ــوادار او از مهم تری ــزار ه ــپ و ده هاه ــل ترام ــد و بعدتر»پلتفرم زدایی«9کام ــر تحدی اگ
شــبکه های اجتماعــی بــه صــورت همزمــان، زنگ خطــر را بــرای نقــض بی طرفــی پلتفــرم بــه 
صــدا در آورد، قطــع کامــل دسترســی شــبکه اجتماعــی پارلــر بــه سیســتم های عامــل شــرکت های 
گــوگل و اپــل و از همــه جالب تــر، قطــع دسترســی ایــن شــبکه بــه زیرســاخت ابــری شــرکت آمــازون 
ــود.  ــوب می ش ــی10 محس ــاخت دسترس ــبکه و زیرس ــی ش ــوم بی طرف ــه مفه ــی ب ــر خالص ــال تی عم
نکتــه جالــب آنجاســت کــه در تمــام مراحــل، اعمــال ایــن ســطح از فیلترینــگ محتــوا و در مرحلــه 
بعــد فیلترینــگ کل پلتفــرم، بــه حداقلــی از مشــروعیت حقوقــی و دموکراتیــک متکــی نبــوده و تنهــا 

1.Internet Freedom Order
2.Net Neutrality
3.Common Carrier Services
4.Federal Communication Council
5.De-Regulation
6.Gatekeeper
7.Platform Neutrality
8.Device Neutrality
9.Deplatforming

10. نکته قابل توجه اینکه تعمیم مفهوم شبکه به زیرساخت های مرتبط مثل خدمات ابری مورد اجماع نیست
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مبتنــی بــر آنچــه قواعــد شــرکتی خوانــده می شــود بنــا شــده اســت. ایــن واقعیــت کــه قبــال از ســوی 
ــی  ــات اروپای ــی مقام ــوی برخ ــرا از س ــود، اخی ــده ب ــده ش ــا« خوان ــوری پلتفرم ه ــده »دیکتات نگارن
ــانه ای،  ــدرت رس ــزان از ق ــن می ــای ای ــه در آن اعط ــت ک ــده اس ــاب ش ــی دیجیتال«1خط »الیگارش
بــه ویــژه زمانی کــه در فراینــد انتخابــات و در همراهــی سیاســی  بــا یکــی از طرفیــن مناقشــه تفســیر 

ــی دموکراســی شــناخته شــده اســت.  ــرای مبان می شــود، خطــری ب

ظهـــور ایـــن ســـطح از »هم پیونـــدی فناوری-سیاســـت« حاصـــل از تجســـم عریـــان نـــگاه 
ـــن ســـنتی دو ســـوی  ـــه فقـــط چیـــن و روســـیه، حتـــی متحدی ـــی۲، واکنـــش ســـایر کشـــورها، ن آمریکای
آتالنتیـــک را هـــم در پـــی داشـــته اســـت. زنجیـــره ای از قوانیـــن در اتحادیـــه اروپـــا حـــول محـــور 
»حاکمیـــت اروپایـــی«۳ -از حاکمیـــت دیجیتـــال تـــا حاکمیـــت داده و اخیـــرا حاکمیـــت رســـانه و 
حاکمیـــت تکنولوژیـــک4- در حـــال شـــکل گیری اســـت. فروتـــر از ســـطح اتحادیـــه، کشـــورهای 
عضـــو حتـــی منتظـــر بروکراســـی طوالنـــی بروکســـل نمانده انـــد و در ســـطوح ملـــی مقرراتـــی را 

ــد.  ــال کرده انـ ــع و اعمـ وضـ

فـــارغ از پیش بینـــی مســـیر پیـــش رو و برنـــده احتمالـــی ایـــن مناقشـــه، اقلـــی از برداشـــت های 
ـــه  ـــت توصی ـــا قابلی ـــور م ـــرای کش ـــی« ب ـــت مل ـــال »حاکمی ـــکان اعم ـــعه ام ـــر توس ـــی ب ـــتی مبتن سیاس

و نســـخه پیچی دارد:

1- تقویـــت و انســـجام »ائتـــالف ملی رســـانه  ای« متشـــکل از رســـانه ها و پلتفرم هـــای خصوصـــی 
ــانه های حاکمیتـــی و نهادهـــای سیاســـت گذار و تنظیم گـــر.  ایرانـــی، رسـ

ـــل  ـــی در مقاب ـــه ای و بین الملل ـــای منطق ـــاد پیمان ه ـــا ایج ـــانه ای ب ـــی رس ـــازی دیپلماس ۲- فعال س
ـــی. ـــال آمریکای ـــانه های دیجیت ـــی رس هژمون

بـــا  کشـــور،  در  بین المللـــی  پلتفرم هـــای  فعالیـــت  حکمرانی پذیـــری  و  قاعده مندســـازی   -۳
ــادی. ــی و اقتصـ ــی، فنـ ــی، سیاسـ ــای حقوقـ ــعه ابزارهـ توسـ

ــت های  ــور، سیاسـ ــر در کشـ ــر فراگیـ ــانه های صوت و تصویـ ــری رسـ ــی تنظیم گـ ــوان متولـ ــه عنـ بـ
ـــه  ـــر در مداخل ـــم و نتیجـــه تاخی ـــل اجـــرا و در دســـترس می بین ـــی قاب ـــوق را در شـــرایط فعل ســـه گانه ف

را، حرکـــت ناگزیـــر در مســـیر برگشـــت ناپذیر تثبیـــت هژمونـــی موجـــود پیش بینـــی می کنـــم. 

1.Digital Oligarchy
۲. از منظــر حقوقــی، حــق اعمــال مدیریــت محتوایــی پلتفرم هــای خصوصــی مبتنــی بــر تفســیر متمــم شــماره یــک قانــون اساســی آمریــکا و تحــت 

عنــوان حــق آزادی بیــان توصیــف شــده اســت.
3.European Sovereignty
4.Digital Sovereignty, Data Sovereignty, Media Sovereignty & Technology Sovereignty
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مبتنــی بــر آنچــه قواعــد شــرکتی خوانــده می شــود بنــا شــده اســت. ایــن واقعیــت کــه قبــال از ســوی 
ــی  ــات اروپای ــی مقام ــوی برخ ــرا از س ــود، اخی ــده ب ــده ش ــا« خوان ــوری پلتفرم ه ــده »دیکتات نگارن
ــانه ای،  ــدرت رس ــزان از ق ــن می ــای ای ــه در آن اعط ــت ک ــده اس ــاب ش ــی دیجیتال«1خط »الیگارش
بــه ویــژه زمانی کــه در فراینــد انتخابــات و در همراهــی سیاســی  بــا یکــی از طرفیــن مناقشــه تفســیر 

ــی دموکراســی شــناخته شــده اســت.  ــرای مبان می شــود، خطــری ب

ظهـــور ایـــن ســـطح از »هم پیونـــدی فناوری-سیاســـت« حاصـــل از تجســـم عریـــان نـــگاه 
ـــن ســـنتی دو ســـوی  ـــه فقـــط چیـــن و روســـیه، حتـــی متحدی ـــی۲، واکنـــش ســـایر کشـــورها، ن آمریکای
آتالنتیـــک را هـــم در پـــی داشـــته اســـت. زنجیـــره ای از قوانیـــن در اتحادیـــه اروپـــا حـــول محـــور 
»حاکمیـــت اروپایـــی«۳ -از حاکمیـــت دیجیتـــال تـــا حاکمیـــت داده و اخیـــرا حاکمیـــت رســـانه و 
حاکمیـــت تکنولوژیـــک4- در حـــال شـــکل گیری اســـت. فروتـــر از ســـطح اتحادیـــه، کشـــورهای 
عضـــو حتـــی منتظـــر بروکراســـی طوالنـــی بروکســـل نمانده انـــد و در ســـطوح ملـــی مقرراتـــی را 

ــد.  ــال کرده انـ ــع و اعمـ وضـ

فـــارغ از پیش بینـــی مســـیر پیـــش رو و برنـــده احتمالـــی ایـــن مناقشـــه، اقلـــی از برداشـــت های 
ـــه  ـــت توصی ـــا قابلی ـــور م ـــرای کش ـــی« ب ـــت مل ـــال »حاکمی ـــکان اعم ـــعه ام ـــر توس ـــی ب ـــتی مبتن سیاس

و نســـخه پیچی دارد:

1- تقویـــت و انســـجام »ائتـــالف ملی رســـانه  ای« متشـــکل از رســـانه ها و پلتفرم هـــای خصوصـــی 
ــانه های حاکمیتـــی و نهادهـــای سیاســـت گذار و تنظیم گـــر.  ایرانـــی، رسـ

ـــل  ـــی در مقاب ـــه ای و بین الملل ـــای منطق ـــاد پیمان ه ـــا ایج ـــانه ای ب ـــی رس ـــازی دیپلماس ۲- فعال س
ـــی. ـــال آمریکای ـــانه های دیجیت ـــی رس هژمون

بـــا  کشـــور،  در  بین المللـــی  پلتفرم هـــای  فعالیـــت  حکمرانی پذیـــری  و  قاعده مندســـازی   -۳
ــادی. ــی و اقتصـ ــی، فنـ ــی، سیاسـ ــای حقوقـ ــعه ابزارهـ توسـ

ــت های  ــور، سیاسـ ــر در کشـ ــر فراگیـ ــانه های صوت و تصویـ ــری رسـ ــی تنظیم گـ ــوان متولـ ــه عنـ بـ
ـــه  ـــر در مداخل ـــم و نتیجـــه تاخی ـــل اجـــرا و در دســـترس می بین ـــی قاب ـــوق را در شـــرایط فعل ســـه گانه ف

را، حرکـــت ناگزیـــر در مســـیر برگشـــت ناپذیر تثبیـــت هژمونـــی موجـــود پیش بینـــی می کنـــم. 

1.Digital Oligarchy
۲. از منظــر حقوقــی، حــق اعمــال مدیریــت محتوایــی پلتفرم هــای خصوصــی مبتنــی بــر تفســیر متمــم شــماره یــک قانــون اساســی آمریــکا و تحــت 

عنــوان حــق آزادی بیــان توصیــف شــده اســت.
3.European Sovereignty
4.Digital Sovereignty, Data Sovereignty, Media Sovereignty & Technology Sovereignty
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پلتفرم های مسلط جهانی
و انحصار رسانه ای 

سیدمحمدصادق امامیان
روزنامه جام جم/۲4دی11۳99 رئیسسابقساتراوهمبنیانگذاراندیشکدهحکمرانیشریف

ـــه ـــلطجهانی«۲ب ـــایمس ـــاوارزشه ـــوریپلتفرمه ـــوان»دیکتات ـــاعن ـــتاریب ـــلدرنوش ـــدیقب چن
چالـــشورودپلتفرمهـــایبینالمللـــیشـــبکههایاجتماعـــیبـــهمســـئلهتعدیـــلمحتـــوا۳
ـــا ـــنپلتفرمه ـــفنقـــشای ـــرپارادایمـــی4درتعری ـــکتغیی ـــهحاصـــلی ـــود؛ورودیک ـــهشـــدهب پرداخت
ـــان ـــه»دروازهبان ـــهمثاب ـــدب ـــاورودتمامق ـــرانت ـــایکارب ـــرمحتواه ـــقدربراب ـــئولیتیمطل ازبیمس
اینترنـــت«5ونهـــاد»خودتنظیمگـــر«6اســـت.فـــارغازارزیابـــیاینکـــهایـــنتغییـــربنیادیـــنآیـــا
پاســـخیبـــهتقاضـــایاجتماعـــیدربـــابلـــزوممســـئولیتپذیریپلتفرمهـــابـــودویـــاحاصـــل
یـــکبرنامـــهحسابشـــدهبازاریابـــیمرحلـــهای،واکنشهـــایروزهـــایاخیـــرنشـــانمیدهـــد
ـــوده ـــیشـــوکهکنندهب ـــشازحدتصـــورقبل ـــادانحصـــاررســـانهای7حاصـــلازآنبی ـــهحجـــموابع ک

ـــت. ـــهاس ـــرارگرفت ـــهق ـــوردتوج وم

ـــورها ـــایرکش ـــهس ـــرب ـــاناظ ـــونی ـــرکتیچ ـــریش ـــبکازتنظیمگ ـــنس ـــالای ـــیاعم ـــایقبل نمونهه

1.https://www.jamejamdaily.ir/Newspaper/Item/88294
۲.چاپشدهدرروزنامهجامجمبهتاریخ19آبان99

3.Content Moderation
4.Paradigmatic SHift
5.Internet Gatekeepers
6.Self-Regulator
7.Media Concentration

  یادداشت نهم 
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پلتفرم های مسلط جهانی
و انحصار رسانه ای 

سیدمحمدصادق امامیان
روزنامه جام جم/۲4دی11۳99 رئیسسابقساتراوهمبنیانگذاراندیشکدهحکمرانیشریف

ـــه ـــلطجهانی«۲ب ـــایمس ـــاوارزشه ـــوریپلتفرمه ـــوان»دیکتات ـــاعن ـــتاریب ـــلدرنوش ـــدیقب چن
چالـــشورودپلتفرمهـــایبینالمللـــیشـــبکههایاجتماعـــیبـــهمســـئلهتعدیـــلمحتـــوا۳
ـــا ـــنپلتفرمه ـــفنقـــشای ـــرپارادایمـــی4درتعری ـــکتغیی ـــهحاصـــلی ـــود؛ورودیک ـــهشـــدهب پرداخت
ـــان ـــه»دروازهبان ـــهمثاب ـــدب ـــاورودتمامق ـــرانت ـــایکارب ـــرمحتواه ـــقدربراب ـــئولیتیمطل ازبیمس
اینترنـــت«5ونهـــاد»خودتنظیمگـــر«6اســـت.فـــارغازارزیابـــیاینکـــهایـــنتغییـــربنیادیـــنآیـــا
پاســـخیبـــهتقاضـــایاجتماعـــیدربـــابلـــزوممســـئولیتپذیریپلتفرمهـــابـــودویـــاحاصـــل
یـــکبرنامـــهحسابشـــدهبازاریابـــیمرحلـــهای،واکنشهـــایروزهـــایاخیـــرنشـــانمیدهـــد
ـــوده ـــیشـــوکهکنندهب ـــشازحدتصـــورقبل ـــادانحصـــاررســـانهای7حاصـــلازآنبی ـــهحجـــموابع ک

ـــت. ـــهاس ـــرارگرفت ـــهق ـــوردتوج وم

ـــورها ـــایرکش ـــهس ـــرب ـــاناظ ـــونی ـــرکتیچ ـــریش ـــبکازتنظیمگ ـــنس ـــالای ـــیاعم ـــایقبل نمونهه

1.https://www.jamejamdaily.ir/Newspaper/Item/88294
۲.چاپشدهدرروزنامهجامجمبهتاریخ19آبان99

3.Content Moderation
4.Paradigmatic SHift
5.Internet Gatekeepers
6.Self-Regulator
7.Media Concentration

  یادداشت نهم 
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بـــود - ماننـــد حـــذف صفحـــات و مطالـــب مربـــوط بـــه شـــهید ســـلیمانی در اینســـتاگرام و فیســـبوک - و یـــا 
ـــد  ـــده نمی ش ـــض دی ـــود در تناق ـــده می ش ـــی خوان ـــلط جهان ـــای مس ـــی ارزش ه ـــگاه غرب ـــه از ن ـــا آنچ ب
ـــورد  ـــر م ـــبوک - کمت ـــاک و فیس ـــتیزانه« در تیک ت ـــوای »یهودس ـــل محت ـــت های تعدی ـــد سیاس - مانن
ـــی ملـــی«1 کامـــال  ـــن مـــوارد مســـئله »حکمران ـــود. هرچنـــد در ای ـــی قـــرار گرفتـــه  ب انتقـــاد یکپارچـــه جهان
ـــاع  ـــال غیرقابل دف ـــه انفع ـــر - از جمل ـــورهای متاث ـــدی کش ـــردن ج ـــا ورود نک ـــود، ام ـــده ب ـــدوش ش مخ
ـــا  ـــرکتی«۲ ب ـــد ش ـــی »قواع ـــر جایگزین ـــرش را در براب ـــن و پذی ـــی تمکی ـــران - نوع ـــر در ای ـــان ام متولی

ـــود. ـــی می نم ـــروع و پذیرفتن ـــی« مش ـــن مل »قوانی

ـــه ویـــژه حصـــر رســـانه ای روزهـــای  نـــوع مداخلـــه ایـــن پلتفرم هـــا امـــا در ماجـــرای پســـاانتخابات آمریـــکا ب
ـــی و  ـــزان هماهنگ ـــرد. می ـــل ک ـــکا منتق ـــای آمری ـــل مرزه ـــه داخ ـــش را ب ـــپ، چال ـــت ترام ـــین دول واپس
ـــاد  ـــپ، ابع ـــم ترام ـــانه ای تی ـــدرت رس ـــان و ق ـــد گفتم ـــه تحدی ـــلط ب ـــانه های مس ـــه رس ـــوع ورود یکپارچ ن
ـــت.  ـــا داده اس ـــن پلتفرم ه ـــی ای ـــده محتوای ـــار و حکمرانی خودخوان ـــور انحص ـــده نوظه ـــه پدی ـــدی ب جدی
ـــودن،  ـــزان دموکراتیـــک ب ـــار مســـئله می ـــن ب ـــی، ای ـــی در مـــوارد قبل ـــی مل معـــادل چالـــش نقـــض حکمران
ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــو ق ـــورد گفتگ ـــی را م ـــای فرامل ـــن قدرت ه ـــی4 ای ـــی سیاس ـــخگویی۳ و نمایندگ پاس

ــه قــدرت حصــر رســانه ای رئیس جمهــور مســتقر توســط چنــد شــرکت بــا مالکیــت  دسترســی ب
خصوصــی و بــا اســتناد بــه نقــض »قواعــد شــرکتی« و نــه تصمیــم هیــچ نهــادی بــا اقلــی از مشــروعیت 
دموکراتیــک، در حالــی کــه در نبــود رســانه ملی5 و در نظــام هژمونیــک رســانه ای آمریــکا6 هیــچ آلترناتیو 
ــی رســانه ای را  ــری دهشــتناک از آینــده آرایــش حکمران فرامــرزی هــم عمــال متصــور نیســت، تصوی
مجســم می کنــد. چشــم اندازی کــه در آن مدیــران غول هــای چندملیتــی مبتنــی بــر هــر منطقــی بــه 
جــز پاســخگویی عمومــی - در طیفــی  از منافــع تجــاری گرفتــه تــا مالحظــات سیاســی و ایدئولوژیــک 
ــود.  ــد ب ــه خواهن ــاد جامع ــام آح ــژواک پی ــزان پ ــده می ــن کنن ــی- تعیی ــئولیت اجتماع ــی مس ــا حت و ی
ــی  ــده دنیای ــک، آین ــاد تکنولوژی ــایر ابع ــه س ــانه ب ــوزه رس ــم آن از ح ــت تعمی ــه قابلی ــم اندازی ک چش
ــرکت های  ــا ش ــی ب ــای مل ــی حاکمیت ه ــد از جایگزین ــه در آن بع ــد ک ــیم می کن ــرکت محور را  ترس ش
خصوصــی، و قوانیــن ملــی بــا قواعــد شــرکتی، بایــد ظهــور مجامــع جهانــی شــرکتی به جــای نهادهای 

1.National Sovereignty
2.Corporate Rules
3.Accountability
4.Political Representation
5. علیرغــم تثبیــت ضــرورت وجــود رســانه های ملــی )PSB( در تمــام کشــورها بــا هــدف حفاظــت از هویــت ملــی و محتــوای خدمــت عمومــی، عمــال 
در بیــن کشــورهای توســعه یافته تنهــا دو کشــور آمریــکا و نیوزیلنــد بــا نگاه هــای رادیــکال دولــت حداقلــی، قائــل بــه ضــرورت رســانه ملــی نیســتند.
ــان  ــرای جری ــو رســانه ای ب ــت رســانه های ســایر کشــورها، عمــال امــکان ایجــاد آلترناتی ــود امــکان رقاب 6. نداشــتن اپوزیســیون خــارج از کشــور و نب
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بینالمللــینظیــرســازمانملــلراهــمانتظــارکشــید.

شــنیدهبــودمکــهدرجلســهایدرســالهایقبــل،رهبــرانقــالبخطــاببــهمقامــاتدولتــینســبت
بــهآینــدهایتحذیــردادهبودنــدکــهدرآنمقــدراتملــیوکنتــرلزیرســاختهایحیاتیکشــورها،نه
توســطنهادهــایبینالمللــیوحتــیدولمتخاصــم،بلکــهتوســطصاحبــانگمنــامکســبوکارهایی
ــد،ادارهخواهــدشــد. ــیازشــفافیتودسترســیپذیریراندارن ــیناشــناختهکــهحداقل ازمکانهای
ــی ــنشــرکتهاوحت ــرای ــکاب ــیآمری ــایامنیت ــینهاده ــمتســلطواضــحفعل ــهعلیرغ ــریک تحذی
شــائبهزدوبنــدسیاســیآنــانبــاجریــاندموکــراتبــرایحــذفرقیــبقدرتمنــدآنهــا،اقــالدرســایر

کشــورهاخیلــیدورازتحقــقنمینمایــد.

ــاال ــااجم ــزدارم،ام ــامپرهی ــتیخ ــایسیاس ــهوتوصیهه ــدیناپخت ــلدرجمعبن ــدازتعجی هرچن
ــم: ــلمیبین ــلتام ــرراقاب خطــوطسیاســتیزی

1 بـــاتوجـــهبـــهخصوصیاتـــینظیـــرقفلشـــدگیفنـــاوری1واثـــرشـــبکهای۲،لـــزومتمرکـــزبـــر.
الزامـــاتحفـــظحکمرانـــیملـــیدرنوآوریهـــایتکنولوژیـــک-بـــهویـــژهنظـــامرســـانهای-
ــارمصـــرف ــادنوعـــیانحصـ وپرهیـــزازفراهـــمآوردنامـــکاندسترســـیحداکثـــریوایجـ
بـــرایپلتفرمهـــایخارجـــیدربـــازارایـــران،بیـــشازپیـــشضـــروریبـــهنظـــرمیرســـد.
ـــر ـــینظی ـــرکتهایچین ـــوردش ـــکادرم ـــریآمری ـــهرهب ـــیب ـــهغرب ـــهجامع ـــیتیک ـــوعحساس ن

هـــوآویوتیکتـــاکازخـــودبـــروزدادهانـــد.

۲ گفتمــانغالبــیکــهتحــتعنــواندولتزدایــیحکمرانــی۳بــهویــژهدرعرصــهفضــایمجــازی.
توســطآمریــکاطــرحمیشــود،عمــالبــهاخــراجهــردولتــیبهجــزدولــتایــاالتمتحدهبــهنفع
غولهــایآمریکایــیمیانجامــد،کــهنوعــیتســلیمانحصــاریحکمرانــیمحســوبمیشــود.

۳ نــگاهفرصــتمحــوربــهتوســعهقــدرتبخــشخصوصــیداخلــی،بــهعنــوانمکمــلحکمرانــی.
متمرکــز،عمــالعرصــهرابــرایترکتــازیمنجــربــهانحصــارپلتفرمهــایجهانــیدربــازارایــران
ــاحــدیجــوابداده ــرفراگیــرت تنــگمیکنــد.مدلــیکــهدرعرصــهرســانههایصوتوتصوی
ونبــودپلتفرمهــایغالــبنظیــریوتیــوبونتفلیکــسدرکشــورخــأجبرانناپذیــریراایجــاد
ــاحــوزهپیامرســانها،عمــالکشــوررا ــرب ــانام ــلمــدلمواجهــهمتولی نکــردهاســت.درمقاب
ــت. ــردهاس ــورک ــیمحص ــددخارج ــایمتع ــارپلتفرمه ــریوانحص ــهجایگزینناپذی درچرخ

1.Technological lock-in
2.Network Effect
3.De-governmentalised Governance
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رگوالتور و دستگاه قضا؛
به بهانه تاسیس شعبه ویژه دادگاه صوت و تصویر فراگیر تداخل یا تکامل

  سیدمحمدصادق امامیان 
 رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                    روزنامه فرهیختگان/ 8 دی 11۳99

ــد  ــزرگ چن ــرکت های ب ــور ش ــا ظه ــان ب ــی۲، همزم ــه دوران ترقی خواه ــروف ب ــرن 19، مع در اواخــر ق
ملیتــی در آمریــکا  و افزایــش مناقشــات تجــاری و شــکایات از تبعــات اجتماعــی آنهــا، قابلیــت و کارایــی 
ــه صــورت  ــن شــرکت ها ب ــرل تخلفــات ای ــوان تنهــا راه حــل تعارضــات و کنت ــه عن ــی ب سیســتم  قضای
ــت تنظیم گــر«4 خــود در  ــه »ظهــور دول ــه  چالــش کشــیده شــد. گالســیر و شــالیفر۳ در مقال جــدی ب

ــد.  ــه می کنن ــور خالص ــد مح ــا را در چن ــن ناکارایی ه ــده ای ــال ۲00۳ عم س

از طرفـــی ورود دادگاه بـــه صـــورت پســـینی5، معـــدود و مـــوردی و پـــس از طـــی فراینـــد طوالنـــی و 
پرهزینـــه، عمـــال مانعـــی در مســـیر تحمیـــل هزینه هـــای گـــزاف و خســـارات اجتماعی-اقتصـــادی 
ــر، افزایـــش  قابل توجـــه و گاه غیرقابـــل  برگشـــت بـــه جامعـــه وکســـب وکارها نبـــود. از طـــرف دیگـ
پیچیدگی هـــای فنـــی و تکنیکـــی در کنـــار وقـــوع پرتکـــرار و پرحجـــم مناقشـــات تجـــاری و رقابتـــی 

1.https://farhikhtegandaily.com/news/49670
2.Progressive Era 1887-1917
3.Glaeser and Shleifer
4.The Rise of Regulatory State
5.Ex-Post

  یادداشت دهم 
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ـــات  ـــل تخلف ـــن قبی ـــه ای ـــی ب ـــی ورود قضای ـــت تخصص ـــی و صالحی ـــر بازدارندگ ـــه، اث ـــورت روزان ـــه ص ب
روبه تزایـــد را بـــه طـــور موثـــری زیـــر ســـوال بـــرده بـــود. 

ــش  ــالح بخ ــروژه اص ــی از پ ــوان بخش ــه عن ــر ب ــای تنظیم گ ــتفاده از نهاده ــعه اس ــه توس ــال ب اقب
ــا،  ــذاری پوی ــد. مقررات گ ــوب می ش ــش محس ــن چال ــه ای ــادی ب ــتی و نه ــخی سیاس ــی1، پاس عموم
ســریع و تخصصــی در مقابــل فراینــد طوالنــی و پیچیــده سیاســی - حقوقــی قانون گــذاری در 
ــی،  ــه قضای ــکایت محور4 و پرهزین ــیدگی ش ــر رس ــی۳ در براب ــه اجرای ــینی۲ و مداخل ــان، ورود پیش پارلم
امــکان اســتفاده از ظرفیــت دپارتمان هــای بخش عمومــی5 و حتــی نهادهــای صنفــی و تخصصــی در 
ــر  ــا تمرکــز ب ــا ماهیــت عمومــی، و نهایت ــی ب ــا انباشــت پرونده هــای حرفــه ای در دادگاه های مقایســه ب
تخلفــات تجــاری بــه عــوض توســعه جرم انــگاری بــه عرصه هــای تخصصــی از جملــه مزایــای توســعه 
»حکمرانــی تنظیم گرانــه«6 - بــه عنــوان »مکمــل و نــه جایگزیــن« ورود قضایــی- در پاســخ بــه ظهــور 

ــد. ــی بودن ــب و کارهای خصوص ــن کس ــی در بی ــای رقابت فض

در واقعیــت امــا چالش هــای فراوانــی در مســیر اســتفاده از نهادهــای تنظیم گــر در نظام هــای 
حقوقــی و سیاســی متفــاوت قــرار داشــت. تعــارض بــا اصــل تفکیــک قــوا7 بــا توجــه بــه اعطــای اختیــار 
ــارات  ــد اختی ــور تحدی ــود. همین ط ــع ب ــن موان ــه ای ــاری از جمل ــکام تج ــدور اح ــذاری و ص مقررات گ
دســتگاه قضــا در مــوارد شــکایات وارده، عمــال در تناقــض بــا حقــوق اساســی شــناخته می شــد. بــه 
ایــن مــوارد، تهدیــد تعــارض منافــع، عالقــه دولت هــا بــه حفــظ تصدی هــای خــود و امــکان مداخلــه 

سیاســی آنهــا را هــم بایــد اضافــه نمــود.

در کشــور مــا امــا، مفهــوم مــدرن تنظیم گــری عمــال بــا ابــالغ سیاســت های اجرایــی اصــل 44 قانــون 
اساســی توســط رهبــری معظم انقــالب در نیمــه اول دهــه هشــتاد وارد ادبیــات اقتصــادی شــد. بــدون 
ــق  ــا تحق ــوز ت ــت هن ــخص اس ــه مش ــوق، آنچ ــت های ف ــرای سیاس ــیوه اج ــزان و ش ــد می ــه نق ورود ب

عملــی حکمرانــی تنظیم گرانــه فاصلــه قابــل توجهــی وجــود دارد.

دســتگاه قضــا در ایــن بیــن، بــه ویــژه در دوره جدید ریاســت قــوه، ورودی قابل دفــاع و پیشــروانه در این 

1.Public service reform
2.Ex-Ante
3.Administrative intervention
4.Complaint-based
5.Public Departments
6.Regulatory Governance 
ــکاران، 1۳97(،  ــان و هم ــه” )امامی ــی تنظیم گران ــوان »حکمران ــا عن ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــکده حکمران ــزارش اندیش ــه گ ــود ب ــوع ش رج

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــارات مرک انتش
7.Separation of Powers
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مســیر داشــته اســت. بــه رســمیت شــناختن معــدود نهادهــای تنظیم گــر تشکیل شــده ماننــد شــورای 
رقابــت و ســاترا و صــدور بخشــنامه های ریاســت محتــرم قــوه بــرای ایــن دو نهــاد1، پیامــی واضــح و در 
باالتریــن ســطح بــه کل نظــام حقوقــی کشــور صــادر کــرد. تاکیــد بــر صالحیــت تخصصــی نهادهــای 
تنظیم گــر بــرای محاکــم قضایــی، هماهنگــی کامــل دادســتانی کل کشــور بــه عنــوان مدعی العمــوم 
بــا آنهــا، اختصــاص شــعب ویــژه بــه ارجاعــات ایــن نهادهــا و تعییــن مرجــع تجدیدنظــر احــکام صــادره 
از ســوی تنظیم گــران در دســتگاه قضایــی از جملــه رویکردهــای مترقیانــه قاضی القضــات بــه مقولــه 
لــزوم اصــالح نظــام حکمرانــی ملــی متناســب بــا تحــوالت اقتصــادی و فناورانه جامعه اســت. مســیری 
ــای  ــتن گام ه ــد برداش ــی، نیازمن ــام حکمران ــی کارا از نظ ــه بخش ــه مثاب ــری ب ــق تنظیم گ ــا تحق ــه ت ک

تکمیلــی از ســوی قــوای مجریــه و مقننــه می باشــد. 

در هفتـــه جـــاری، اعـــالم تاســـیس شـــعبه ویـــژه رســـیدگی بـــه جرایـــم رســـانه های صوت و تصویـــر 
ـــی  ـــه و مثال زدن ـــرد همراهان ـــن رویک ـــش از ای ـــت. پی ـــی اس ـــه و بررس ـــل مداق ـــر قاب ـــن منظ ـــر از ای فراگی
ـــه  ـــو کارا و به لحظ ـــه نح ـــگیرانه را ب ـــارات پیش ـــتفاده از اختی ـــکان اس ـــال ام ـــور، عم ـــتانی کل کش دادس
در اختیـــار نهـــاد تنظیم گـــر قـــرار داده بـــود. امـــا تعـــدد و تنـــوع وجـــوه جرایـــم محتمـــل در عرصـــه 
همگـــرای۲ رســـانه های نویـــن ،اعـــم از ابعـــاد محتوایـــی، فنـــی، امنیتـــی و اقتصـــادی، بـــه نحـــوی 
ـــه ایـــن حـــوزه حســـاس و راهبـــردی ایجـــاد  ـــا رویکردهـــای متفـــاوت را ب ریســـک ورود محاکـــم متعـــدد ب
ـــدون  ـــی ب ـــای خارج ـــت پلتفرم ه ـــی فعالی ـــت تهاجم ـــه واقعی ـــت ب ـــا عنای ـــه ب ـــدی ک ـــود. تهدی ـــرده ب ک
توجـــه بـــه صالحیت هـــای حکمرانـــی و قضایـــی کشـــور، عمـــال بـــه تحدیـــد فعالیـــت و مانعـــی در 
ـــازار  ـــهم ب ـــعه س ـــیر توس ـــور در مس ـــی کش ـــانه  ای بوم ـــای رس ـــردی پلتفرم ه ـــش راهب ـــای نق ـــیر ایف مس
ـــکایت از  ـــاد در ش ـــرای ارش ـــد. ورود دادس ـــوب می ش ـــه ای محس ـــی و منطق ـــان داخل ـــود از مخاطب خ
آپـــارات، دادســـرای جرایـــم اقتصـــادی در شـــکایت از نمـــاوا، و دادســـرای امنیـــت در مـــوارد مشـــابه 
از جملـــه ایـــن مـــوارد بودنـــد. تجمیـــع ایـــن قبیـــل پرونده هـــا در شـــعبه ویـــژه، عـــالوه بـــر اینکـــه 
ـــا  ـــط ب ـــای مرتب ـــه پرونده ه ـــیدگی ب ـــرای رس ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــگاه تخصص ـــش و ن ـــت دان ـــکان انباش ام
عرصـــه پیچیـــده و حســـاس رســـانه های نویـــن را فراهـــم  می کنـــد، عمـــال ریســـک ورود موضعـــی و 
ـــد.  ـــش می ده ـــود کاه ـــناخته می ش ـــی ش ـــت همگرای ـــا ماهی ـــا ب ـــه اساس ـــوزه ای ک ـــه را در ح تک جانب
ــه  ــت جبهـ ــه تقویـ ــم بـ ــرا هـ ــام اجـ ــی در مقـ ــکاری بین بخشـ ــن تدبیر و همـ ــن حسـ ــدوارم ایـ امیـ
رســـانه های بومـــی در کنـــار رفـــع دغدغه هـــای اقتصـــادی و فرهنگـــی کشـــور عزیزمـــان بینجامـــد. 

1. رجــوع شــود بــه بخشــنامه های شــماره 100/۳5657/9000 مــورخ 15 تیرمــاه 98 و بخشــنامه شــماره 100/1784۳9/900 مــورخ ۲8 دی مــاه 
98 ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه

2.Convergent
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مســیر داشــته اســت. بــه رســمیت شــناختن معــدود نهادهــای تنظیم گــر تشکیل شــده ماننــد شــورای 
رقابــت و ســاترا و صــدور بخشــنامه های ریاســت محتــرم قــوه بــرای ایــن دو نهــاد1، پیامــی واضــح و در 
باالتریــن ســطح بــه کل نظــام حقوقــی کشــور صــادر کــرد. تاکیــد بــر صالحیــت تخصصــی نهادهــای 
تنظیم گــر بــرای محاکــم قضایــی، هماهنگــی کامــل دادســتانی کل کشــور بــه عنــوان مدعی العمــوم 
بــا آنهــا، اختصــاص شــعب ویــژه بــه ارجاعــات ایــن نهادهــا و تعییــن مرجــع تجدیدنظــر احــکام صــادره 
از ســوی تنظیم گــران در دســتگاه قضایــی از جملــه رویکردهــای مترقیانــه قاضی القضــات بــه مقولــه 
لــزوم اصــالح نظــام حکمرانــی ملــی متناســب بــا تحــوالت اقتصــادی و فناورانه جامعه اســت. مســیری 
ــای  ــتن گام ه ــد برداش ــی، نیازمن ــام حکمران ــی کارا از نظ ــه بخش ــه مثاب ــری ب ــق تنظیم گ ــا تحق ــه ت ک

تکمیلــی از ســوی قــوای مجریــه و مقننــه می باشــد. 

در هفتـــه جـــاری، اعـــالم تاســـیس شـــعبه ویـــژه رســـیدگی بـــه جرایـــم رســـانه های صوت و تصویـــر 
ـــی  ـــه و مثال زدن ـــرد همراهان ـــن رویک ـــش از ای ـــت. پی ـــی اس ـــه و بررس ـــل مداق ـــر قاب ـــن منظ ـــر از ای فراگی
ـــه  ـــو کارا و به لحظ ـــه نح ـــگیرانه را ب ـــارات پیش ـــتفاده از اختی ـــکان اس ـــال ام ـــور، عم ـــتانی کل کش دادس
در اختیـــار نهـــاد تنظیم گـــر قـــرار داده بـــود. امـــا تعـــدد و تنـــوع وجـــوه جرایـــم محتمـــل در عرصـــه 
همگـــرای۲ رســـانه های نویـــن ،اعـــم از ابعـــاد محتوایـــی، فنـــی، امنیتـــی و اقتصـــادی، بـــه نحـــوی 
ـــه ایـــن حـــوزه حســـاس و راهبـــردی ایجـــاد  ـــا رویکردهـــای متفـــاوت را ب ریســـک ورود محاکـــم متعـــدد ب
ـــدون  ـــی ب ـــای خارج ـــت پلتفرم ه ـــی فعالی ـــت تهاجم ـــه واقعی ـــت ب ـــا عنای ـــه ب ـــدی ک ـــود. تهدی ـــرده ب ک
توجـــه بـــه صالحیت هـــای حکمرانـــی و قضایـــی کشـــور، عمـــال بـــه تحدیـــد فعالیـــت و مانعـــی در 
ـــازار  ـــهم ب ـــعه س ـــیر توس ـــور در مس ـــی کش ـــانه  ای بوم ـــای رس ـــردی پلتفرم ه ـــش راهب ـــای نق ـــیر ایف مس
ـــکایت از  ـــاد در ش ـــرای ارش ـــد. ورود دادس ـــوب می ش ـــه ای محس ـــی و منطق ـــان داخل ـــود از مخاطب خ
آپـــارات، دادســـرای جرایـــم اقتصـــادی در شـــکایت از نمـــاوا، و دادســـرای امنیـــت در مـــوارد مشـــابه 
از جملـــه ایـــن مـــوارد بودنـــد. تجمیـــع ایـــن قبیـــل پرونده هـــا در شـــعبه ویـــژه، عـــالوه بـــر اینکـــه 
ـــا  ـــط ب ـــای مرتب ـــه پرونده ه ـــیدگی ب ـــرای رس ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــگاه تخصص ـــش و ن ـــت دان ـــکان انباش ام
عرصـــه پیچیـــده و حســـاس رســـانه های نویـــن را فراهـــم  می کنـــد، عمـــال ریســـک ورود موضعـــی و 
ـــد.  ـــش می ده ـــود کاه ـــناخته می ش ـــی ش ـــت همگرای ـــا ماهی ـــا ب ـــه اساس ـــوزه ای ک ـــه را در ح تک جانب
ــه  ــت جبهـ ــه تقویـ ــم بـ ــرا هـ ــام اجـ ــی در مقـ ــکاری بین بخشـ ــن تدبیر و همـ ــن حسـ ــدوارم ایـ امیـ
رســـانه های بومـــی در کنـــار رفـــع دغدغه هـــای اقتصـــادی و فرهنگـــی کشـــور عزیزمـــان بینجامـــد. 

1. رجــوع شــود بــه بخشــنامه های شــماره 100/۳5657/9000 مــورخ 15 تیرمــاه 98 و بخشــنامه شــماره 100/1784۳9/900 مــورخ ۲8 دی مــاه 
98 ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه

2.Convergent
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همگرایی در فضای مجازی و سندرم 
تشتت حکمرانی و رقابت تنظیم گران

سیدمحمدصادق امامیان
روزنامه دنیای اقتصاد/۳آذر11۳99 رئیسسابقساتراوهمبنیانگذاراندیشکدهحکمرانیشریف

ــوالت ــولتحـ ــوالمعلـ ــهمعمـ ــعکـ ــاوصنایـ ــنتیبخشهـ ــتهبندیهایسـ ــوردردسـ ــولوتطـ تحـ
وظهـــورفناوریهـــایجدیـــدهســـتند،بخشـــیجداناشـــدنیازتاریـــختوســـعهصنعتـــیمـــدرن
ـــط ـــیازکســـبوکارهایمرتب ـــاانبوه ـــیب ـــرگصنایع ـــولوگاهم ـــرار،اف ـــهتک ـــوندک محســـوبمیش

وســـربرآوردنبازیگـــرانجدیـــدیدربازارهـــایجایگزیـــنراشـــهادتمیدهنـــد.

ـــهدرآنبهمپیوســـتگی ـــودک ـــیاطـــالقمیشـ ـــهایازتحـــولصنعت ـــهگون ـــی«۲ب ـــوم»همگرای مفه
وادغـــامفناوریهـــایســـابقامتفـــاوت،بـــهایجـــادســـاختارهایکســـبوکاریجدیـــدی
ــازی ــایمجـ ــد.فضـ ــراردارنـ ــنتیقـ ــدبخـــشسـ ــاچنـ ــترکدویـ ــرزمشـ ــهدرمـ ــدکـ میانجامـ
اصلیتریـــنعرصـــهظهـــورکســـبوکارهایهمگراســـت.ترکیبـــاتمضافـــیکـــهغالبـــادر
فارســـیبـــاپســـوند»آنالیـــن«همراهانـــد-نظیـــر»تاکســـیآنالیـــن«یـــا»فروشـــگاهآنالیـــن«یـــا
ــی ــیرانمایندگـ ــبوکارهایهیبریدیهمگرایـ ــیازکسـ ــوالنمونههایـ ــن«-معمـ ــانهآنالیـ »رسـ
میکننـــدکـــهازفراینـــددیجیتالیـــزهشـــــدنبازارهـــایســـنتیســـربرآوردهاند.فنـــاوریهمگـــرا،
ـــادل ـــنتیوتع ـــاختارهایس ـــموس ـــیآوردونظ ـــدانم ـــهمی ـــیراب ـــرانمتفاوت ـــدوبازیگ ـــازارجدی ب

1.https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3713745
2.Convergence

  یادداشت یازدهم 



هم
زد

ت یا
اش

دد
یا

ران
مگ
ظی
تتن

رقاب
یو

مران
حک
ت
شت
رمت
سند

یو
جاز

یم
ضا
درف

ی
گرای

هم

67

همگرایی در فضای مجازی و سندرم 
تشتت حکمرانی و رقابت تنظیم گران
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1.https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3713745
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ــد.  ــول می کنـ ــی را متحـ ــادی قبلـ ــدرت اقتصـ قـ

نمی شـــود.  ختـــم  کســـب و کاری«1  »همگرایـــی  بـــه  تنهـــا  فناورانـــه«،  »همگرایـــی  تبعـــات 
ــرورت  ــک، ضـ ــالت بروکراتیـ ــع و تداخـ ــارض منافـ ــای تعـ ــد، زمینه هـ ــای جدیـ ــور چالش هـ ظهـ
ســـرمایه گذاری و توســـعه مهارت هـــای بخـــش حاکمیتـــی و نیـــاز بـــه مقـــررات و قواعـــد جدیـــدی 
کـــه ســـابقًا در حیطـــه مســـئولیتی هیـــچ کـــدام از نهادهـــای ســـنتی نبـــوده اســـت، الـــزام نوعـــی 
رگوالتورهـــای  و  چالـــش شـــهرداری ها  گــــریز ناپذیر می نمایـــد.  را  »همگرایـــی حکمرانـــی«۲ 
مخابراتـــی در زمینـــه مســـئولیت و تنظیم گـــری تاکســـی های آنالیـــن، مثـــال کالســـیکی از ایـــن 

ــت. ــوده اسـ ــر بـ ــال های اخیـ ــات در سـ ــت تعارضـ دسـ

ایده هـــای  اســـت،  افـــزوده  همگـــرا  بخش هـــای  حکمرانـــی  مســـئله  پیچیدگـــی  بـــه  آنچـــه 
ــوآوری  ــهیل نـ ــویق و تسـ ــرای تشـ ــن«4 بـ ــق امـ ــه  »مناطـ ــزوم تعبیـ ــه لـ ــر بـ ــه«۳ و ناظـ »تنظیم زدایانـ
ــی در  ــال حکمرانـ ــت اعمـ ــرورت و مطلوبیـ ــل ضـ ــال در اصـ ــه عمـ ــت کـ ــد اسـ ــای نوپدیـ در حوزه هـ
ــی  ــئولیت ویرایشـ ــن »مسـ ــمول قوانیـ ــد شـ ــد. تحدیـ ــاد می کنـ ــدی ایجـ ــد جـ ــا تردیـ ــن عرصه هـ ایـ
-محتوایـــی«5 بـــه تلویزیون هـــای ســـنتی و بعدتـــر، تعمیـــم آن بـــه رســـانه های ناشـــرمحور نظیـــر 
ـــر  ـــور نظی ـــانه های کاربرمح ـــتثناکردن رس ـــل مس ـــا6، و در مقاب ـــر تقاض ـــی ب ـــوی مبتن ـــات ویدئ خدم
شـــبکه های اجتماعـــی و خدمـــات اشـــتراک ویدئـــو7 از قبـــول مســـئولیت محتواهـــای منتشـــره 
ــی و  ــتر حقوقـ ــدان بسـ ــور فقـ ــوآوری و همین طـ ــویق نـ ــق تشـ ــا منطـ ــا بـ ــای آنهـ روی پلتفرم هـ
ـــاع و  ـــل دف ـــخه ای قاب ـــل نس ـــدی قب ـــا چن ـــنتی، ت ـــای س ـــی در نهاده ـــال حکمران ـــی اعم ـــوان فن ت

مـــورد اجمـــاع بین المللـــی می نمـــود.

ـــی  ـــرای مبتن ـــع همگ ـــی صنای ـــدرت اقتصادی-اجتماع ـــازار و ق ـــهم ب ـــعه س ـــا توس ـــل ام در مقاب
ــر  ــی8 نظیـ ــع عمومـ ــه منافـ ــر بـ ــای ناظـ ــت دغدغه هـ ــار انباشـ ــازی در کنـ ــای مجـ ــر فضـ بـ
ـــع  ـــت از صنای ـــزوم حمای ـــی، ل ـــوای بوم ـــگ و محت ـــت، فرهن ـــد هوی ـــی9، تهدی ـــرو مل ـــف قلم تضعی
ـــی  ـــدات امنیتی-سیاس ـــهروندان و تهدی ـــات ش ـــوق و اطالع ـــت از حق ـــرورت صیان ـــی10، ض داخل

1.Business Convergence
2.Governance Convergence
3.De-regulation
4.Safe Harbours
5.Editorial Responsibility
6.Video-on-Demand
7.Video-SHaring-Platform
8.Public Interest
9.Sovereignty
10.Protectionist
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ناظـــربـــهمداخـــالتخارجـــیدرفرایندهـــایانتخاباتـــیوناآرامیهـــایاجتماعـــی،مداخلـــه
ــرد ــبکورویکـ ــاوتسـ ــارغازتفـ ــازیرا،فـ ــایمجـ ــیفضـ ــیدرحکمرانـ ــایملـ حاکمیتهـ

ــت. ــردهاسـ ــرکـ ــه،اجتنابناپذیـ مداخلـ

همگرایـــیحکمرانـــیدرفضـــایمجـــازیامـــادرعمـــلبـــاچالشهـــایمتعـــددیمواجـــهشـــده
ـــاهودربســـتر ـــانکوت ـــهدرزم ـــد-ک ـــادجدی ـــیچـــونتاســـیسنه ـــایرادیکال ـــرازراهحله اســـت.اگ
ـــت-و ـــترساس ـــالدورازدس ـــنتیعم ـــایس ـــکنهاده ـــتبروکراتی ـــودومقاوم ـــادیموج ـــورمنه ت
ــه ــرایطغلبـ ــهدرشـ ــران-کـ ــردیتنظیمگـ ــکاریراهبـ ــونهمـ ــهایچـ ــنهادهایخوشبینانـ پیشـ
منافـــعبخشـــیوسیاســـیعمـــالکارایـــیالزمرانـــدارد-بگذریـــم،بـــراســـاستجربـــهتقســـیم
مســـئولیتهایجدیـــدبیـــننهادهـــایســـنتیمعمـــوالبـــهنوعـــیبنبســـتمیرســـد.چـــراکـــه
ـــه ـــلتفکیـــکوتجزی ـــهقاب ـــدک ـــیمیکنن ـــدیرانمایندگ ـــائلجدی ـــرامس ـــایهمگ ـــاحوزهه اساس
ـــانگاهـــی»کلگرایانـــه«1بـــرایحـــلآنهـــااقـــدامکـــرد.ازطرفـــیتصـــورپاســـخگویی نیســـتندوبایـــدب
ـــدام ـــچک ـــههی ـــیک ـــیدرحال ـــادحاکمیت ـــدنه ـــهچن ـــانب ـــهصـــورتهمزم ـــدب کســـبوکارهایجدی
ـــرای ـــیب ـــیهامن ـــهحاش ـــد،ون ـــدرادارن ـــائلنوپدی ـــلمس ـــموح ـــادیفه ـــتنه ـــهظرفی ـــین ـــهتنهای ب
ـــالموفقیـــتوتحقـــقاهـــداف ـــهمســـئولیتیدرقب ـــدون ـــهســـایرنهادهـــافراهـــممیکنن عـــدممداخل
ــهلهشـــدنکســـبوکارهایجدیـــددربیـــن کالنایـــنصنعـــتبرعهـــدهدارنـــد،عمـــالفقـــطبـ
چرخدندههـــایچنـــدنهـــادبروکراتیـــکمیانجامـــد.بهعـــالوهآنکـــهگاهرقابتهـــایسیاســـیو

ـــد. ـــیمیافزای ـــینبروکراس ـــبماش ـــدرتتخری ـــکنندگیوق ـــهش ـــمب ـــیه بخش

ــای ــوآوریدربخشه ــعهون ــالتوس ــیدرقب ــامانع ــی«۲تنه ــتتحکمران ــن»تش ــو،ای ــرس ازدیگ
همگــرانیســت،بلکــهازمنظــرمنافــععمومــیهــم،هیــچکــدامازنهادهــایســنتیمســئولیتنهایی
اثــراتعملکــردیحــوزههمگــرارا-بــهبهانــهنداشــتناختیــاراتجامــع-درقبــالجامعــهوحاکمیت
برعهــدهنمیگیرنــدودرپاســخدغدغههــایعمومــیجامعــه،نوعــیازفرافکنــیمســئولیتیوخــأ

پاســخگویینســخهمرســومقابــلمشــاهدهاســت.

ـــا ـــهغالب ـــودک ـــادمیش ـــران«۳ی ـــتتنظیمگ ـــوان»رقاب ـــاعن ـــیب ـــاتحکمران ـــیدرادبی ـــنحالت ازچنی
پویایـــیایـــنچرخـــهمعیـــوبرقابتـــیبـــهتعادلـــیناپایـــداریـــادرجهـــتتشـــدیدســـختگیریهاو
یـــادرمقابـــلدرمســـیرولشـــدگیوبیقاعدگـــیحوزههـــایتنظیمگـــریمیانجامـــد.در
ایـــنحالـــت،بازیگـــرانبخـــشخصوصـــیمعمـــوالبـــاهوشـــمندیمســـیرهاییراجهـــتدورزدن
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ناظـــربـــهمداخـــالتخارجـــیدرفرایندهـــایانتخاباتـــیوناآرامیهـــایاجتماعـــی،مداخلـــه
ــرد ــبکورویکـ ــاوتسـ ــارغازتفـ ــازیرا،فـ ــایمجـ ــیفضـ ــیدرحکمرانـ ــایملـ حاکمیتهـ

ــت. ــردهاسـ ــرکـ ــه،اجتنابناپذیـ مداخلـ

همگرایـــیحکمرانـــیدرفضـــایمجـــازیامـــادرعمـــلبـــاچالشهـــایمتعـــددیمواجـــهشـــده
ـــاهودربســـتر ـــانکوت ـــهدرزم ـــد-ک ـــادجدی ـــیچـــونتاســـیسنه ـــایرادیکال ـــرازراهحله اســـت.اگ
ـــت-و ـــترساس ـــالدورازدس ـــنتیعم ـــایس ـــکنهاده ـــتبروکراتی ـــودومقاوم ـــادیموج ـــورمنه ت
ــه ــرایطغلبـ ــهدرشـ ــران-کـ ــردیتنظیمگـ ــکاریراهبـ ــونهمـ ــهایچـ ــنهادهایخوشبینانـ پیشـ
منافـــعبخشـــیوسیاســـیعمـــالکارایـــیالزمرانـــدارد-بگذریـــم،بـــراســـاستجربـــهتقســـیم
مســـئولیتهایجدیـــدبیـــننهادهـــایســـنتیمعمـــوالبـــهنوعـــیبنبســـتمیرســـد.چـــراکـــه
ـــه ـــلتفکیـــکوتجزی ـــهقاب ـــدک ـــیمیکنن ـــدیرانمایندگ ـــائلجدی ـــرامس ـــایهمگ ـــاحوزهه اساس
ـــانگاهـــی»کلگرایانـــه«1بـــرایحـــلآنهـــااقـــدامکـــرد.ازطرفـــیتصـــورپاســـخگویی نیســـتندوبایـــدب
ـــدام ـــچک ـــههی ـــیک ـــیدرحال ـــادحاکمیت ـــدنه ـــهچن ـــانب ـــهصـــورتهمزم ـــدب کســـبوکارهایجدی
ـــرای ـــیب ـــیهامن ـــهحاش ـــد،ون ـــدرادارن ـــائلنوپدی ـــلمس ـــموح ـــادیفه ـــتنه ـــهظرفی ـــین ـــهتنهای ب
ـــالموفقیـــتوتحقـــقاهـــداف ـــهمســـئولیتیدرقب ـــدون ـــهســـایرنهادهـــافراهـــممیکنن عـــدممداخل
ــهلهشـــدنکســـبوکارهایجدیـــددربیـــن کالنایـــنصنعـــتبرعهـــدهدارنـــد،عمـــالفقـــطبـ
چرخدندههـــایچنـــدنهـــادبروکراتیـــکمیانجامـــد.بهعـــالوهآنکـــهگاهرقابتهـــایسیاســـیو

ـــد. ـــیمیافزای ـــینبروکراس ـــبماش ـــدرتتخری ـــکنندگیوق ـــهش ـــمب ـــیه بخش

ــای ــوآوریدربخشه ــعهون ــالتوس ــیدرقب ــامانع ــی«۲تنه ــتتحکمران ــن»تش ــو،ای ــرس ازدیگ
همگــرانیســت،بلکــهازمنظــرمنافــععمومــیهــم،هیــچکــدامازنهادهــایســنتیمســئولیتنهایی
اثــراتعملکــردیحــوزههمگــرارا-بــهبهانــهنداشــتناختیــاراتجامــع-درقبــالجامعــهوحاکمیت
برعهــدهنمیگیرنــدودرپاســخدغدغههــایعمومــیجامعــه،نوعــیازفرافکنــیمســئولیتیوخــأ

پاســخگویینســخهمرســومقابــلمشــاهدهاســت.

ـــا ـــهغالب ـــودک ـــادمیش ـــران«۳ی ـــتتنظیمگ ـــوان»رقاب ـــاعن ـــیب ـــاتحکمران ـــیدرادبی ـــنحالت ازچنی
پویایـــیایـــنچرخـــهمعیـــوبرقابتـــیبـــهتعادلـــیناپایـــداریـــادرجهـــتتشـــدیدســـختگیریهاو
یـــادرمقابـــلدرمســـیرولشـــدگیوبیقاعدگـــیحوزههـــایتنظیمگـــریمیانجامـــد.در
ایـــنحالـــت،بازیگـــرانبخـــشخصوصـــیمعمـــوالبـــاهوشـــمندیمســـیرهاییراجهـــتدورزدن
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و »حرکـــت از بیـــن«1و در نقـــاط کـــور تنظیم گـــران کشـــف می کننـــد کـــه عمـــال مســـئولیت پذیری 
اجتماعـــی آنهـــا را بـــه حداقـــل ممکـــن تقلیـــل می دهـــد.  

ـــدی  ـــروز تمام ق ـــور و ب ـــا ظه ـــور م ـــازی کش ـــای مج ـــه فض ـــران در عرص ـــت تنظیم گ ـــندرم رقاب س
ــا از  ــات نهایتـ ــبکه ملـــی اطالعـ ــند شـ ــوزی، سـ ــم کاری و فرصت سـ ــال ها کـ دارد. پـــس از سـ
مرحلـــه تصویـــب شـــورای عالـــی فضـــای مجـــازی عبـــور کـــرد. فـــارغ از نقدهـــای محتمـــل و 
ـــادی  ـــت نه ـــی و نگاش ـــیم کار مل ـــه تقس ـــند در مرحل ـــرا س ـــام اج ـــند، در مق ـــی س ـــص محتوای نواق
ـــی  ـــام همگرای ـــردرگمی در مق ـــی س ـــرح از نوع ـــای مط ـــب راه حل ه ـــا اغل ـــل ام ـــرار دارد. در عم ق
حکمرانـــی و در نتیجـــه رقابـــت تنظیم گـــری رنـــج می برنـــد. در حـــوزه رســـانه های نویـــن 
صوتی وتصویـــری بـــه عنـــوان نمونـــه، هـــر پلتفـــرم فعـــال بـــا مســـئله پاســـخگویی چندگانـــه 
ـــری،  ـــت فک ـــون مالکی ـــط چ ـــای مرتب ـــدد در حوزه ه ـــان متع ـــود متولی ـــد. وج ـــد ش ـــه خواه مواج
محتـــوای بومـــی، اطالعـــات کاربـــران، توســـعه بـــازار، مســـئله کـــودکان، افزایـــش ســـهم از 
ــده و  ــائل ذکرشـ ــایر مسـ ــی و سـ ــای امنیتـ ــه، دغدغه هـ ــوای مجرمانـ ــبکه، محتـ ــک شـ ترافیـ
مکتـــوم مبتالبـــه، عمـــال دورنمـــای امیدبخشـــی از اجـــرای ســـند را نویـــد نمی دهـــد. ناگفتـــه 
پیداســـت کـــه ایـــن تشـــتت حکمرانـــی یـــا بـــه ورشکســـتگی و نابـــودی کســـب وکارهای 
فعـــال داخلـــی و واگـــذاری بـــازار کشـــور بـــه غول هـــای بین المللـــی می انجامـــد یـــا در 
مقابـــل بـــه ظهـــور ابربازیگـــران شـــبه انحصاری بـــا قـــدرت فـــرار از پاســـخگویی بـــه جامعـــه و 
حاکمیـــت می انجامـــد. در چنیـــن حالتـــی ایـــن ابربازیگـــران هوشـــمندانه بـــا سوارشـــدن بـــر 
تعارضـــات تنظیم گـــران و ایجـــاد دوقطبی  هـــای کاذب، عمـــال ماهیـــت حوزه هـــای همگـــرا را 
»حکمرانی ناپذیر«۲جلـــوه می دهنـــد. در ایـــن بیـــن منافـــع عمومـــی و مصالـــح ملـــی قربانـــی 
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2.Non-governability
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حوزههـــایکارکـــردیفضـــایمجـــازیبـــهنحویکـــهبخـــشقابـــلتوجهـــیازبازیگـــرانبخـــش
ـــا، ـــهابزاره ـــزآنب ـــانازتجهی ـــوری،اطمین ـــرمح ـــکتنظیمگ ـــنی ـــرد،تعیی ـــرابگی ـــیراف خصوص
ـــارض، ـــدمتع ـــکاریوع ـــههم ـــاب ـــایرنهاده ـــزامس ـــی،ال ـــوازمحکمران ـــاول ـــارات،توانمندیه اختی
ـــنطراحـــی ـــیای ـــهاصـــولمبنای ـــرمنتخـــبازجمل وانتظـــارپاســـخگوییمنظـــمودورهایتنظیمگ

ـــود. ـــدب ـــنخواه نوی
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دیکتاتوری پلتفرم ها
و ارزش های مسلط جهانی
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 رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف                      روزنامه جام جم/ 19 آبان  11۳99

ـــت  ـــی، حرک ـــری دولت ـــه تنظیم گ ـــده در مقول ـــی ایجادش ـــرات مفهوم ـــا تغیی ـــر، ب ـــالیان اخی در س
ـــود. ـــه ب ـــرار گرفت ـــو ق ـــورد گفت وگ ـــا م ـــر باره ـــا خودتنظیم گ ـــم ی ـــای ه ـــور نهاده ـــمت ظه ـــه س ب

ـــتر  ـــدی بیش ـــعه و کارآم ـــرای توس ـــل ب ـــازکاری مکم ـــوان س ـــه عن ـــروزه ب ـــری را ام ـــه تنظیم گ ـــن گون ای
تنظیم گـــری ســـنتی محســـوب می کننـــد.

از ســـوی دیگـــر، ظهـــور و بـــروز غول هـــای جهانـــی بـــا مخاطبـــان میلیاردهـــا نفـــری در عرصـــه 
ـــرکت ها  ـــن ش ـــش در ای ـــوی و دان ـــادی و معن ـــرمایه م ـــت س ـــا انباش ـــراه ب ـــه هم ـــانه ک ـــات و رس ارتباط
ـــد  ـــر می کن ـــران را گریزناپذی ـــن بازیگ ـــه ای ـــی ب ـــارات حاکمیت ـــی از اختی ـــذاری بخش ـــال واگ ـــود، عم ب
ـــتند  ـــا داش ـــدا دولت ه ـــه ابت ـــراری ک ـــالف اص ـــاهدیم برخ ـــن، ش ـــر بنیادی ـــک تغیی ـــی در ی ـــا به تازگ ام
و در مقابـــل بـــا اســـتنکاف بازیگـــران بـــزرگ بـــازار صنعـــت دیجیتـــال از پذیـــرش مســـئولیت محتوایـــی 
ــان محتوایـــی، موجـــب  ــا در جایـــگاه حاکمـ ــد ایـــن پلتفرم هـ ــور تمام قـ مواجـــه می شـــدند، حضـ
قـــرار گرفتـــن ایـــن رســـانه ها در نقـــش »دروازه بانـــان اینترنـــت« بـــرای بخـــش بزرگـــی از جامعـــه 

شـــده اســـت و مفهـــوم »تنظیم گـــری شـــرکتی« را به وجـــود آورده اســـت.
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امـــروزه بـــه روشـــنی مداخـــالت یک ســـویه پلتفرم هـــای بـــزرگ اینترنتـــی در جهـــان، زنـــگ خطـــر 
ـــی،  ـــی سیاس ـــان، بی طرف ـــل آزادی بی ـــد مث ـــد می ش ـــا تأکی ـــه روی آنه ـــه ای ک ـــم پای ـــرای مفاهی را ب
ارزش هـــای بومـــی، تنـــوع و عدالـــت رســـانه ای و نهایتـــا مردم ســـاالری و دموکراســـی بـــه صـــدا 
ـــات  ـــن مســـئله، نقـــش مناقشـــه  برانگیـــز فیســـبوک در انتخاب درآورده اســـت. یـــک مثـــال روشـــن از ای

ـــت. ـــاری در آمریکاس ـــی ج ـــالت انتخابات ـــه آن در مداخ ـــکا و ادام ۲016 آمری

ــر در حـــذف و تحدیـــد صفحـــات کاربـــری در  ــتاگرام، فیســـبوک و توییتـ اقـــدام هماهنـــگ اینسـ
ـــن موضـــوع را در خاطـــره  ـــه »قواعـــد شـــرکتی « ای ـــا اســـتناد ب ماجـــرای شـــهادت ســـردار ســـلیمانی ب
ــالم  ــبوک در اعـ ــاک و فیسـ ــر تیک تـ ــدام اخیـ ــا اقـ ــرد. نهایتـ ــط کـ ــا ثبت وضبـ ــت مـ ــی ملـ عمومـ
مقابلـــه بـــا حســـاب های کاربـــری کـــه مفاهیـــم بـــه زعـــم آنهـــا یهودســـتیزانه منتشـــر می کننـــد و 
در مقابـــل ورود جانبدارانـــه بـــه جنجـــال اسالم ســـتیزی دولتـــی فرانســـه، همگـــی نمونه هایـــی از 
اعمـــال یک جانبـــه قواعـــدی اســـت کـــه گاه حتـــی از طـــرف خـــود پلتفرم هـــا هـــم رســـما اعـــالم 

نمی شـــود، ولـــی بـــه طـــور جـــدی اعمـــال می شـــود.

به رغـــم محاســـنی کـــه از افزایـــش مســـئولیت پذیری پلتفرم هـــا اســـتنباط می شـــد، آنچـــه 
ــرکتی در  ــری شـ ــوم تنظیم گـ ــال مفهـ ــازی اعمـ ــعه و عادی سـ ــراس از توسـ ــب هـ ــل موجـ در عمـ
ـــده اســـت، بیشـــتر بـــه نحـــوه اعمـــال و تبعـــات آن برمی گـــردد. عـــدم پاســـخگویی بـــه  جهـــان ش
ــی  ــای تکنیکـ ــار پیچیدگی هـ ــده(، در کنـ ــاالت متحـ ــتثنای ایـ ــه اسـ ــی )بـ ــای سیاسـ حاکمیت هـ
ـــده  ـــر ش ـــی« منج ـــری الگوریتم ـــال »تنظیم گ ـــر اعم ـــی ب ـــارت حاکمیت ـــری نظ ـــه امکان ناپذی ـــه ب ک
اســـت، بـــه نوعـــی نقـــض حاکمیـــت ملـــی تعبیـــر شـــده اســـت. همچنیـــن دسترســـی نامحـــدود 
شـــرکت ها بـــه اطالعـــات شـــخصی و ابرداده هـــای کاربـــران، نقـــض آشـــکار و انقضـــای عملـــی 
»حریـــم خصوصـــی« شـــهروندان را بـــه دنبـــال داشـــته اســـت. همـــه اینهـــا در کنـــار آشکارشـــدن 
و  اقتصـــادی  امنیتـــی،  سیاســـی،  حوزه هـــای  در  علنـــی  سوءاســـتفاده های  از  زنجیـــره ای 
ـــت  ـــت و صالحی ـــی از خواس ـــاد عموم ـــلب اعتم ـــبب س ـــاری س ـــت انحص ـــن موقعی ـــک از ای ایدئولوژی

ایـــن قدرت هـــای نوپدیـــد فراملـــی در اعمـــال حکمرانـــی مســـئوالنه آنهـــا شـــده اســـت.
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مفهوم صوت و تصویر فراگیر
و رگوالتوری فرامحتوایی

  سیدمحمدصادق امامیان 
 رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف       مصاحبه با نشریه پیوست/ 1 خرداد 11۳99

ـــای  ـــه منطقه ه ـــای آن از جمل ـــمت انته ـــه س ـــری ب ـــان مطه ـــیر خیاب ـــخصی مس ـــدت مش ـــرای م ـــر ب اگ
محـــل گـــذر روزانـــه شـــما بـــه حســـاب آیـــد، یـــا حتـــی بـــرای فـــرار از ترافیـــک همیشـــگی تهـــران 
ـــه  ـــًا متوج ـــد، حتم ـــما باش ـــد ش ـــت و آم ـــی رف ـــای اصل ـــح از گزینه ه ـــلوغ مفت ـــرو ش ـــه مت ـــردن ب ـــاه ب پن
ـــا  ـــن متـــرو شـــده اید. ســـاختمانی ســـاده کـــه ت تغییـــرات یکـــی از ســـاختمان های قدیمـــی نزدیـــک ورودی ای
همیـــن ســـه ســـال پیـــش اگـــر خیلـــی اهـــل فیلـــم و ســـریال های ایرانـــی بودیـــد، می توانســـتید از فروشـــگاه 
»ســـروش« کـــه در طبقـــه اول ایـــن ســـاختمان قـــرار گرفتـــه بـــود نســـخه های کپـــی و قانونـــی صنعـــت 
ـــو  ـــا قـــرار گرفتـــن تابل ـــن ســـاختمان ب ـــی ای ـــر هـــم زدن ـــران را تهیـــه کنیـــد؛ امـــا در پلـــک ب ـــر ای صـــوت و تصوی
ـــی از  ـــه یک ـــازی« ب ـــای مج ـــر در فض ـــر فراگی ـــوت و تصوی ـــانه های ص ـــررات رس ـــم مق ـــازمان تنظی »س
ـــن  ـــیس ای ـــان تاس ـــال از زم ـــد. ح ـــل ش ـــور تبدی ـــوری در کش ـــاختمان های رگوالت ـــتراتژیک ترین س اس
ـــی  ـــون زمان ـــع گوناگ ـــی در مقاط ـــت اندازی های مختلف ـــون پوس ـــال 1۳96 تاکن ـــی س ـــازمان یعن س
چـــه در ســـطح مدیریتـــی و ســـاختاری و چـــه در ســـطح ظاهـــری ایـــن ســـاختمان پـــر ســـروصدا 

ـــت. ـــاده اس ـــاق افت اتف

ــاختمان  ــی س ــی راه ــای کرونای ــی در روزه ــاترا در حال ــس س ــان، رئی ــادق امامی ــا ص ــو ب ــرای گفتگ ب
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  یادداشت سیزدهم 
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ــر ســر در ســاختمان  ــن ســازمان ب ــام ای ــزرگ ن پرحاشــیه ســاترا می شــویم کــه دیگــر از تابلونوشــت ب
خبــری نیســت و کارگــران ســاختمانی مشــغول جابه جــا کــردن وســایل، تعمیــرات، رنــگ زدن اتاق هــا 
و راهروهــای ســاختمان هســتند؛ گویــی یــک خانه تکانــی بــزرگ در راه باشــد. صــادق امامیــان دومیــن 
ــا همــان  ــر در فضــای مجــازی ی ــر فراگی رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات رســانه های صــوت و تصوی
ساتراســت. فــردی کــه از نظــر بســیاری از فعــاالن بخــش خصوصــی ایــن حــوزه اهــل تعامــل اســت. 
ــا پیوســت از تــالش ســاترا بــرای مســتقل عمــل کــردن از ســازمان صداوســیما  امامیــان در گفتگــو ب
می گویــد و تاکیــد می کنــد کــه مســتقل بــودن هــر ســازمانی بــه معنــی داشــتن قــدرت اجرایــی نیســت.

او حتــی برخــالف عــده ای وابســتگی ســاترا بــه صداوســیما را نــه یــک نقطــه منفــی کــه یــک نقطــه 
ــد  در مقررات گذاری هــای ســاترا بــرای رشــد و حمایــت از فعالیــت  مثبــت تلقــی می کنــد کــه می توان

دیگــر بازیگــران ایــن حــوزه بــه کار گرفتــه شــود.

  مجموعه ای که شـما هدایت آن را برعهده دارید به نسـبت فضای رگوالتوری ایران که فضای جوانی 
دارد هم نوپا به حسـاب می آید� در چند ماه گذشـته سـاترا در حال توسـعه سـاختارها، مشـخص کردن 
فرایندها، گسترده کردن ارتباطات خود بود تا این فضا را مطابق آنچه بر عهده این سازمان گذاشته شده 
مقررات گذاری کند� چقدر با توجه به شتاب ناگهانی که در مصرف محتوای صوت و تصویر در کشور به 
خاطر شیوع کرونا اتفاق افتاد، تیم شما به دلیل دورکاری،در  شرایط قرنطینه آماده کنترل این فضا بود؟

ـــای  ـــه فض ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــک عل ـــم. ی ـــاده نبودی ـــرایط آم ـــن ش ـــا ای ـــورد ب ـــرای برخ ـــت ب ـــه دو عل ب
ـــوری در  ـــوری کل رگوالت ـــوری  در کشـــور مـــا فضـــای جوانـــی اســـت. منظـــورم در اینجـــا از رگوالت رگوالت
ـــی  ـــت گذاری حکمران ـــه سیاس ـــه الی ـــم ک ـــر بگویی ـــت. اگ ـــی اس ـــه ای از حکمران ـــوان الی ـــه عن ـــور ب کش
ـــر  ـــال اخی ـــل در 15 س ـــازی حداق ـــش خصوصی س ـــا در بخ ـــت ی ـــل اس ـــال تکمی ـــم در ح ـــور کم ک کش
اتفاق هـــای خوبـــی افتـــاده؛ امـــا در الیـــه تنظیم گـــری بـــه عنـــوان الیـــه ای از حکمرانـــی نیازمنـــد 
شـــکل گیری نهادهـــای مســـتقل هســـتیم و بایـــد رگوالتورهـــای نســـبتا مســـتقل را کـــه متفـــاوت از 

ـــم.  ـــا بدهی ـــی ج ـــام حکمران ـــتند در نظ ـــی هس ـــای دولت الیه ه

شـــاید یکـــی از مجموعه هـــای  جـــدی تنظیم گـــری کـــه در کشـــور شـــکل گرفتـــه اســـت ســـازمان 
ـــن زمینـــه مشـــکالتی هـــم وجـــود دارد ماننـــد  ـــی باشـــد البتـــه در ای تنظیـــم مقـــررات و ارتباطـــات رادیوی
ـــت دوم  ـــود. عل ـــده می ش ـــت دی ـــورای رقاب ـــا ش ـــازمان ب ـــن س ـــوزه کاری ای ـــورد ح ـــه در م ـــکالتی ک مش
ـــت. در  ـــد اس ـــازمان جدی ـــک س ـــیما ی ـــاختار اداری صداوس ـــازمان در س ـــه کل س ـــت ک ـــن اس ـــم ای ه
صداوســـیما خیلـــی مـــورد غریبـــی نیســـت کـــه در ایـــام تعطیـــالت کـــه همـــه کشـــور در مرخصـــی 
ـــا در  ـــرای نیروه ـــردن ب ـــیوه کارک ـــن ش ـــی ای ـــد ول ـــیفت کار کنن ـــازمان ۳ ش ـــی از س ـــتند، بخش های هس
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ـــیفت های کاری بـــه  ـــتن و ش ـــرارداد نوش ـــاخت های اداری، ق ـــون زیرس ـــود چ ـــد ب ـــیار جدی ـــاترا بس س
ـــًا  ـــم و تقریب ـــاخت ها را فراه ـــن زیرس ـــم ای ـــه کم ک ـــود. البت ـــه ب ـــکل نگرفت ـــا ش ـــد در اینج ـــه بای ـــی ک معنای

ـــم. ـــاد کرده ای ـــاترا ایج ـــه ای در س ـــت لحظ ـــاختار مدیری ـــک س ی

ایـــن ســـاختار هـــم روی یکـــی از پلتفرم هـــای فضـــای مجـــازی راه انـــدازی شـــد و از افـــرادی کـــه 
روی ایـــن پلتفـــرم کار می کننـــد خواســـته ایم کـــه پیوســـته آنالیـــن باشـــند. از ســـمت دیگـــر 
ـــبانه روزی  ـــات ش ـــی عملی ـــک طراح ـــع ی ـــم. در واق ـــکل دادی ـــدی ش ـــورت ج ـــه ص ـــیفت بندی ها را ب ش

ــم. ــکل می دهیـ ــاختار شـ ــن سـ را در ایـ

  از لفــظ »نســبتا مســتقل« بــرای تشــکیل یــک رگوالتــوری اســتفاده کردیــد� ایــن نســبت بــه چــه 
معناســت؟ شــما در مدیریــت خــود بــه صــورت فــردی تــالش کرده ایــد کــه ایــن فضــا را بــه گونــه ای 
مقررات گــذاری کنیــد کــه ذینفعــان مختلــف ایــن بــازار راضــی باشــند� امــا در مواقعــی تضــاد منافــع 
و درگیــری بــه خاطــر وابســته بــودن ســاترا بــه صداوســیما اجتناب ناپذیــر اســت� چگونــه قــرار اســت 
ــرای آن  ــد ب ــه بای ــی ک ــی از بخش های ــه یک ــد ک ــذاری کنی ــی را مقررات گ ــیما فضای ــل صداوس در داخ

ــت؟ ــازمان صداوسیماس ــود س ــود خ ــذاری ش مقررات گ

ــم  ــان ه ــوده و همچن ــث ب ــورد بح ــئله م ــک مس ــا ی ــای دنی ــه ج ــر در هم ــتقالل تنظیم گ ــئله اس مس
مــورد بررســی اســت. اینکــه ایــن اســتقالل چقــدر خــوب یــا چقــدر بــد اســت مــورد توجــه بســیاری از 
ــا  ــد کــه تنظیم گــر مســتقل از دولــت خــوب اســت ی ــد بگوی دولت هاســت و هنــوز هیچ کــس نمی توان
وابســته بــه دولــت. اســتقالل هــم مقــدار بهینــه ای دارد و مــورد بــه مــورد فــرق دارد. از طــرف دیگــر 
در خیلــی از کشــورها ایــن اســتقالل در مبانــی حقوقــی خودشــان بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. 
 Independent Administrative Authority ــام ــه ن ــی ب ــه قانون ــور فرانس ــه در کش ــرای نمون ب

وجــــــود دارد یا در انگلســــــتان هـــــم یکســـــری Departments Ministerial در مقابــــل

ــًا در ــوالتوری ها تقریبــ ــام رگــــ ــه تمــــ ــود دارد کـــ Non-Ministerial Departments وجــــــ

ــی  ــای غیروزارت ــا دپارتمان ه ــع اینه ــد. درواق ــای می گیرن Non-Ministerial Departments  ج

عمومــی هســتند، بــه ایــن معنــا کــه مســتقل و غیرسیاســی اند تــا نیــازی بــه پاســخگویی بــه پارلمــان 
یــا کنگــره نداشــته باشــند. در تمــام کشــورها بــرای رگوالتوری هــا مبانــی حقوقــی چنیــن ســاختارهایی 
دیــده شــده و ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا مبانــی حقوقــی رگوالتورهــا دیــده نشــده اســت. 

زیرســاخت تنظیم گــری بایــد در کشــور شــکل بگیــرد. 

ــه  ــر ب ــای تنظیم گ ــا نهاده ــتیم ت ــوان Regulating act هس ــه عن ــزی ب ــال چی ــه دنب ــور ب ــا در کش م
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ـــیفت های کاری بـــه  ـــتن و ش ـــرارداد نوش ـــاخت های اداری، ق ـــون زیرس ـــود چ ـــد ب ـــیار جدی ـــاترا بس س
ـــًا  ـــم و تقریب ـــاخت ها را فراه ـــن زیرس ـــم ای ـــه کم ک ـــود. البت ـــه ب ـــکل نگرفت ـــا ش ـــد در اینج ـــه بای ـــی ک معنای

ـــم. ـــاد کرده ای ـــاترا ایج ـــه ای در س ـــت لحظ ـــاختار مدیری ـــک س ی

ایـــن ســـاختار هـــم روی یکـــی از پلتفرم هـــای فضـــای مجـــازی راه انـــدازی شـــد و از افـــرادی کـــه 
روی ایـــن پلتفـــرم کار می کننـــد خواســـته ایم کـــه پیوســـته آنالیـــن باشـــند. از ســـمت دیگـــر 
ـــبانه روزی  ـــات ش ـــی عملی ـــک طراح ـــع ی ـــم. در واق ـــکل دادی ـــدی ش ـــورت ج ـــه ص ـــیفت بندی ها را ب ش

ــم. ــکل می دهیـ ــاختار شـ ــن سـ را در ایـ

  از لفــظ »نســبتا مســتقل« بــرای تشــکیل یــک رگوالتــوری اســتفاده کردیــد� ایــن نســبت بــه چــه 
معناســت؟ شــما در مدیریــت خــود بــه صــورت فــردی تــالش کرده ایــد کــه ایــن فضــا را بــه گونــه ای 
مقررات گــذاری کنیــد کــه ذینفعــان مختلــف ایــن بــازار راضــی باشــند� امــا در مواقعــی تضــاد منافــع 
و درگیــری بــه خاطــر وابســته بــودن ســاترا بــه صداوســیما اجتناب ناپذیــر اســت� چگونــه قــرار اســت 
ــرای آن  ــد ب ــه بای ــی ک ــی از بخش های ــه یک ــد ک ــذاری کنی ــی را مقررات گ ــیما فضای ــل صداوس در داخ

ــت؟ ــازمان صداوسیماس ــود س ــود خ ــذاری ش مقررات گ

ــم  ــان ه ــوده و همچن ــث ب ــورد بح ــئله م ــک مس ــا ی ــای دنی ــه ج ــر در هم ــتقالل تنظیم گ ــئله اس مس
مــورد بررســی اســت. اینکــه ایــن اســتقالل چقــدر خــوب یــا چقــدر بــد اســت مــورد توجــه بســیاری از 
ــا  ــد کــه تنظیم گــر مســتقل از دولــت خــوب اســت ی ــد بگوی دولت هاســت و هنــوز هیچ کــس نمی توان
وابســته بــه دولــت. اســتقالل هــم مقــدار بهینــه ای دارد و مــورد بــه مــورد فــرق دارد. از طــرف دیگــر 
در خیلــی از کشــورها ایــن اســتقالل در مبانــی حقوقــی خودشــان بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. 
 Independent Administrative Authority ــام ــه ن ــی ب ــه قانون ــور فرانس ــه در کش ــرای نمون ب

وجــــــود دارد یا در انگلســــــتان هـــــم یکســـــری Departments Ministerial در مقابــــل

ــًا در ــوالتوری ها تقریبــ ــام رگــــ ــه تمــــ ــود دارد کـــ Non-Ministerial Departments وجــــــ

ــی  ــای غیروزارت ــا دپارتمان ه ــع اینه ــد. درواق ــای می گیرن Non-Ministerial Departments  ج

عمومــی هســتند، بــه ایــن معنــا کــه مســتقل و غیرسیاســی اند تــا نیــازی بــه پاســخگویی بــه پارلمــان 
یــا کنگــره نداشــته باشــند. در تمــام کشــورها بــرای رگوالتوری هــا مبانــی حقوقــی چنیــن ســاختارهایی 
دیــده شــده و ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا مبانــی حقوقــی رگوالتورهــا دیــده نشــده اســت. 

زیرســاخت تنظیم گــری بایــد در کشــور شــکل بگیــرد. 

ــه  ــر ب ــای تنظیم گ ــا نهاده ــتیم ت ــوان Regulating act هس ــه عن ــزی ب ــال چی ــه دنب ــور ب ــا در کش م
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ــم کــه در حــوزه  ــد بگوی ــن مقدمــه بای ــا ای ــی شــناخته شــوند. ب ــوان بخشــی از نظام هــای حکمران عن
ــه رســمیت شــناخته شــده اســت. اوال کــه خصوصی ســازی رســانه ها  خــاص مــا حــدی از اســتقالل ب
بــه رســمیت شــناخته شــده و حداقــل در بســتر اینترنــت و بســترهای دیگــر بــه صــورت محــدود چنیــن 
رســانه هایی شــکل گرفته انــد. البتــه هنــوز در ایــن زمینــه جــای توســعه وجــود دارد. از طــرف دیگــر یــک 
ــام ســاختاری دارد.  ــن اتفــاق یــک پی ســازمان در دل ســازمان صداوســیما تشــکیل شــده کــه خــود ای
ســازمانی ماننــد ســاترا وقتــی ایجــاد می شــود کــه حــدی از اســتقالل تصمیم گیــری را دارد و بــا ســایر 
معاونت هــای ســازمان صداوســیما نیــز متفــاوت اســت. نکتــه ســومی کــه بایــد اشــاره کنــم این اســت که 
خیلــی از صندلی هــای بیرونــی ســازمان صداوســیما کــه در تصمیم گیری هــای حــوزه رســانه و فضــای 
مجــازی اســت بــه ایــن ســازمان اختصــاص پیدا کــرده و در ایــن ســازمان نمایندگــی آن را انجــام می دهد. 

ــروه و  ــی در کارگ ــم. یعن ــکل داده ای ــاترا ش ــه در س ــردد ک ــاختاری بازمی گ ــه س ــم ب ــارم ه ــئله چه مس
ــکل  ــی ش ــن بخش ــیون بی ــک کمیس ــا ی ــر م ــوت و تصوی ــانه های ص ــر رس ــی تنظیم گ ــیون عال کمیس
دادیــم کــه تشــکیل ایــن کمیســیون در زمینــه اســتقالل ســاترا پیــام مشــخص و شــفافی دارد. در کنــار 
تمــام اینهــا می خواهــم از مزایــای ارتبــاط بــا دســتگاه های حاکمیتــی و جایــگاه حاکمیتــی صداوســیما 
هــم اســتفاده کنــم. بــه خاطــر نبــود قانــون مشــخص بــرای تشــکیل رگوالتــور در کشــور هــر ســازمان 
مســتقلی عمــال قــدرت اجرایــی نــدارد و نمی توانــد  کارهایــش را انجــام دهــد. ایــن ایــراد در درجــه اول 

بــه خیلــی از شــوراهای عالــی مــا هــم وارد اســت.

  یعنــی شــما معتقــد هســتید کــه تضمین کننــده یکســری از تصمیمات ســاترا به داشــتن وابســتگی 
شــما بــا صداوســیما  بازمی گــردد؟

بی تأثیــر نیســت. البتــه نــه فقــط ســازمان صداوســیما کــه بــه حاکمیــت بــه معنــای کلــی. بنــده وقتــی 
توافقــی را بــا قــوه قضاییــه، وزارتخانه هــا یــا شــوراهای عالــی انجــام می دهــم بــه ســبب جایــگاه فعلــی 
ساتراســت. اگــر جایــگاه ســاترا کامــال مســتقل بــود شــاید امــکان انجــام ایــن توافقــات را نداشــتیم، 
تشــکیل یــک جایــگاه کامــال مســتقل در ســاختار اداری متراکم ایران بســیار کار ســختی اســت و شــاید

در ظاهر یک ساختار مستقل شکل بگیرد اما در عمل آن ساختار نمی تواند کاری را پیش ببرد.

ــا بیشــتر  شــاید یکــی از چالش هایــی کــه شــوراهای عالــی ماننــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ی
ــا آن دســت وپنجــه نــرم می کننــد همیــن مســئله مســتقل  از همــه شــورای عالــی فضــای مجــازی ب
بــودن آنهــا باشــد. بــه طــور کلــی بایــد بگویــم کــه حضــور ســاترا بــه عنــوان یــک بخــش شناخته شــده 
در حاکمیــت تــا یــک بخــش تــازه تأســیس در حاکمیــت، حتمــا مزایایــی را بــرای مــا ایجــاد می کنــد و 
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در کنــارش محدودیت هایــی را نیــز  بــه دنبــال دارد کــه درواقــع ســاترا فعــال بــه دنبــال ایــن اســت کــه از 
مزایــای ایــن حضــور اســتفاده حداکثــری را داشــته باشــد.

از جملــه ایــن مزایــا هــم بیشــتر مزایــای حمایتــی اســت. همیــن االن خیلــی از حمایت هایــی کــه بــه 
ســمت رســانه ها جلــب می شــود یــا خیلــی از امکانــات و تســهیالتی کــه می توانیــم در اختیــار داشــته 

باشــیم بــه خاطــر ارتباطــی اســت کــه بــا نظــام حاکمیتــی داریــم. 

  در حالی از حمایت از رسـانه ها و در نظر گرفتن تسـهیالت به خاطر وابسـتگی سـاترا به صداوسـیما 
می گوییـد کـه بـه نظر می رسـد هنـوز در حاکمیت یـک تفاهم مشـخص در مـورد مقررات گـذاری برای 
حـوزه صـوت وتصویـر فراگیـر از سـمت سـاترا دیده نمی شـود� بـرای نمونه سـال گذشـته در حالی که 
رئیـس قـوه قضاییـه در نامـه ای بـه دادسـتانی های کل کشـور اعالم کـرد که حرف آخـر در این حـوزه را 
سـاترا می زنـد امـا چنـد روز بعـد رئیس دفتـر رئیس جمهـوری در نامه ای به قـوه قضاییه اعـالم کرد که 

تصمیم گیـری در ایـن بخش برعهـده شـورای عالی فضای مجازی اسـت�

اوال مـــن ورودی بـــه اختـــالف روســـای محتـــرم قـــوا نمی کنـــم. مبانـــی حقوقـــی تشـــکیل ســـاترا 
مشـــخص و واضـــح اســـت و بنـــده در مقـــام نقـــد منتقدیـــن حاضـــر نمی شـــوم، هـــر چنـــد کـــه در 
ـــاترا  ـــه س ـــده ک ـــخص ش ـــت اداری مش ـــوان عدال ـــم دی ـــا حک ـــته و ب ـــود داش ـــی وج ـــه نقدهای ـــن زمین ای
ــاترا  ــازی اســـت. تصمیم گیـــری سـ ــر در فضـــای مجـ ــر فراگیـ مقررات گـــذار حـــوزه صـــوت و تصویـ
ـــه در نظـــام حقوقـــی  ـــوه قضایی ـــت و حکـــم ق ـــوان عدال ـــن حکـــم دی ـــه ای ـــا توجـــه ب ـــن بخـــش ب ـــرای ای ب
ـــده  ـــادر ش ـــا ص ـــع م ـــه نف ـــی ب ـــام حقوق ـــه در نظ ـــی ک ـــع حکم های ـــت. در واق ـــکل گرفته اس ـــور ش کش
اســـت، تقریبـــا یـــک رویـــه حقوقـــی فعالیـــت ســـاترا را شـــکل داده اســـت. حـــاال جایـــگاه ســـاترا و 
حـــوزه مســـئولیتی آن؛ هیـــچ جـــای  مناقشـــه ای نـــدارد.  براســـاس قانـــون اساســـی و نظریـــه تفســـیری 
شـــورای نگهبـــان هیـــچ ســـازمانی بـــه جـــز ســـازمان های مرتبـــط بـــا صداوســـیما اجـــازه  ورود بـــه 

حـــوزه رســـانه های فراگیـــر و شـــبه تلویزیونـــی را ندارنـــد.

  لفـظ صـوت و تصویـر فراگیر به کرات شـنیده می شـود و مشـخص نیسـت که این لفـظ چه تعریفی 
دارد� از نظـر شـما صـوت و تصویر فراگیر به چه معنایی اسـت؟

در رابطــه بــا صــوت و تصویــر فراگیــر یــک تعریــف واضــح و جهانــی داریــم کــه ایــن تعریــف را بــه عنــوان 
تعریــف منتخــب خودمــان نیــز ابــالغ کردیــم کــه ایــن تعریــف در ســایت و مصوبــات منتشرشــده مــا نیز 
قابــل مشــاهده اســت. رســانه های صوتــی و تصویــر فراگیــر چنــد خصوصیــت دارنــد. چیــزی صــوت و 

تصویــر فراگیــر اســت کــه اصطالحــا بــر بســتر فراگیــر اتفــاق می افتــد.
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در کنــارش محدودیت هایــی را نیــز  بــه دنبــال دارد کــه درواقــع ســاترا فعــال بــه دنبــال ایــن اســت کــه از 
مزایــای ایــن حضــور اســتفاده حداکثــری را داشــته باشــد.

از جملــه ایــن مزایــا هــم بیشــتر مزایــای حمایتــی اســت. همیــن االن خیلــی از حمایت هایــی کــه بــه 
ســمت رســانه ها جلــب می شــود یــا خیلــی از امکانــات و تســهیالتی کــه می توانیــم در اختیــار داشــته 

باشــیم بــه خاطــر ارتباطــی اســت کــه بــا نظــام حاکمیتــی داریــم. 

  در حالی از حمایت از رسـانه ها و در نظر گرفتن تسـهیالت به خاطر وابسـتگی سـاترا به صداوسـیما 
می گوییـد کـه بـه نظر می رسـد هنـوز در حاکمیت یـک تفاهم مشـخص در مـورد مقررات گـذاری برای 
حـوزه صـوت وتصویـر فراگیـر از سـمت سـاترا دیده نمی شـود� بـرای نمونه سـال گذشـته در حالی که 
رئیـس قـوه قضاییـه در نامـه ای بـه دادسـتانی های کل کشـور اعالم کـرد که حرف آخـر در این حـوزه را 
سـاترا می زنـد امـا چنـد روز بعـد رئیس دفتـر رئیس جمهـوری در نامه ای به قـوه قضاییه اعـالم کرد که 

تصمیم گیـری در ایـن بخش برعهـده شـورای عالی فضای مجازی اسـت�

اوال مـــن ورودی بـــه اختـــالف روســـای محتـــرم قـــوا نمی کنـــم. مبانـــی حقوقـــی تشـــکیل ســـاترا 
مشـــخص و واضـــح اســـت و بنـــده در مقـــام نقـــد منتقدیـــن حاضـــر نمی شـــوم، هـــر چنـــد کـــه در 
ـــاترا  ـــه س ـــده ک ـــخص ش ـــت اداری مش ـــوان عدال ـــم دی ـــا حک ـــته و ب ـــود داش ـــی وج ـــه نقدهای ـــن زمین ای
ــاترا  ــازی اســـت. تصمیم گیـــری سـ ــر در فضـــای مجـ ــر فراگیـ مقررات گـــذار حـــوزه صـــوت و تصویـ
ـــه در نظـــام حقوقـــی  ـــوه قضایی ـــت و حکـــم ق ـــوان عدال ـــن حکـــم دی ـــه ای ـــا توجـــه ب ـــن بخـــش ب ـــرای ای ب
ـــده  ـــادر ش ـــا ص ـــع م ـــه نف ـــی ب ـــام حقوق ـــه در نظ ـــی ک ـــع حکم های ـــت. در واق ـــکل گرفته اس ـــور ش کش
اســـت، تقریبـــا یـــک رویـــه حقوقـــی فعالیـــت ســـاترا را شـــکل داده اســـت. حـــاال جایـــگاه ســـاترا و 
حـــوزه مســـئولیتی آن؛ هیـــچ جـــای  مناقشـــه ای نـــدارد.  براســـاس قانـــون اساســـی و نظریـــه تفســـیری 
شـــورای نگهبـــان هیـــچ ســـازمانی بـــه جـــز ســـازمان های مرتبـــط بـــا صداوســـیما اجـــازه  ورود بـــه 

حـــوزه رســـانه های فراگیـــر و شـــبه تلویزیونـــی را ندارنـــد.

  لفـظ صـوت و تصویـر فراگیر به کرات شـنیده می شـود و مشـخص نیسـت که این لفـظ چه تعریفی 
دارد� از نظـر شـما صـوت و تصویر فراگیر به چه معنایی اسـت؟

در رابطــه بــا صــوت و تصویــر فراگیــر یــک تعریــف واضــح و جهانــی داریــم کــه ایــن تعریــف را بــه عنــوان 
تعریــف منتخــب خودمــان نیــز ابــالغ کردیــم کــه ایــن تعریــف در ســایت و مصوبــات منتشرشــده مــا نیز 
قابــل مشــاهده اســت. رســانه های صوتــی و تصویــر فراگیــر چنــد خصوصیــت دارنــد. چیــزی صــوت و 

تصویــر فراگیــر اســت کــه اصطالحــا بــر بســتر فراگیــر اتفــاق می افتــد.
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  یعنی خود رسانه الزم نیست فراگیر باشد و بستر آن باید فراگیر باشد؟

صــوت و تصویــر زمانــی فراگیــر اســت کــه رســانه شــود. وقتــی بــه رســانه صــوت و تصویــر تبدیــل شــود 
فراگیــر اســت. رســانه هــم چنــد خصوصیــت دارد: اول اینکــه قابلیــت دسترســی عمومــی دارد. در حــال 
حاضــر برنامــه زوم بــا رشــد قابــل توجهــی روبــه رو شــده یــا اســکایپ از قدیــم مــورد توجــه بــوده و در ایــران 
هــم سرویســی بــه نــام اســکای روم داریــم اینهــا ســرویس های کنفرانــس ویدئویــی هســتند امــا رســانه 
نیســتند، چــون قابلیــت دسترســی عمومــی ندارند و تعــداد محدودی بــه آن دسترســی دارنــد. ویژگی دوم 

رســانه های صــوت و تصویــر ایــن اســت کــه اثرگــذاری رســانه ای داشــته باشــند.

اثرگــذاری رســانه هــم چنــد خصوصیــت دارد. یکــی از خصوصیــات آن ایــن اســت کــه تولیــد حرفــه ای 
می کنــد و بــا یــک صفحــه شــخصی فــرق می کنــد. دوم اینکــه اگــر تولیــد آن حرفــه ای نیســت، شــیوه 
پخــش آن حرفــه ای باشــد، بــه ایــن صــورت کــه محتــوا بــه صــورت دائمــی پخــش می شــود. ماننــد اینکه 
یــک صفحــه هــر روز ویدئویــی از یــک اتفــاق خــاص را منتشــر می کنــد. ســومین خصوصیــت ایــن اســت 
کــه رســانه تبدیــل بــه یــک کســب وکار شــده باشــد بــه ایــن صــورت کــه تبلیغــات می گیــرد و  یــا شــکلی از 
منفعــت در آن جابه جــا می شــود. پــس طــرف حســاب رگوالتــور هــر صــوت و تصویــری نیســت. تــا زمانــی 
کــه کســب وکاری رســانه ای نشــده و بــه ایــن بخــش بــه صــورت حرفــه ای وارد نشــده  باشــید و از بســتر 
ارتباطــات الکترونیکــی هــم اســتفاده نکــرده  باشــید تحــت مقــررات ســاترا قــرار نمی گیریــد. یکــی دیگــر 
ــته بندی  ــدی و دس ــازمان دهی، اولویت بن ــای س ــه معن ــه ب ــت ک ــی اس ــئولیت محتوای ــا مس از ویژگی ه
محتواســت، از ایــن رو پلتفرم هــای کاربرمحــوری کــه ممکــن اســت تولیــد و بارگــذاری محتــوا را انجــام 

ندهنــد بــه دلیــل ســازمان دهی،گزینش و چیدمــان محتــوا دارای مســئولیت در قبــال محتــوا هســتند.

  پس صوت و تصویر فراگیر هیچ ارتباطی به تعداد کاربر ندارد؟

تعــداد کاربــر می توانــد  یکــی از نشــانه های اثربخــش بــودن رســانه باشــد. ولــی صــوت وتصویــر فراگیــر 
را در هیچ جــای دنیــا براســاس تعــداد کاربــر تعریــف نمی کننــد.

  تا سـال گذشـته و قبل از اینکه حداقل در ۸ ماه گذشـته سـاترا به صورت جدی وارد مقررات گذاری 
حـوزه صـوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی شـود، بسـیاری از شـرکت های تولید و انتشـار ویدئو بر 
بسـتر اینترنت مانند سـرویس های VOD به شـدت با مقررات گذاری از سـمت سـاترا مخالف بودند و 
بهتریـن نهـاد بـرای ورود به این حوزه را وزارت ارشـاد می دانسـتند� حاال چه اتفاقـی افتاده که خیلی از 

همیـن مخالفـان و منتقدان جدی شـما با مقررات گذاری سـاترا در این حوزه موافق هسـتند؟

یکــی از ایــن دالیــل می توانــد الــزام حقوقــی باشــد. از حــدود ۲ ســال پیــش بــه وزارت ارشــاد براســاس 
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قانون هــای موجــود ابــالغ شــد کــه حــق ارائــه مجــوز جدیــد بــه رســانه های صــوت و تصویــر فراگیــر را 
نــدارد. بنابرایــن نهــادی بــرای ارائــه مجــوز نبــوده و دوســتان فعــال در ایــن بخــش بــرای ادامــه فعالیــت 

بایــد بــه ســاترا مراجعــه می کردنــد. از ســوی دیگــر نــوع تعامــل ســاترا بــا ایــن فعــاالن هــم، خیلــی بــه

روشــن شــدن سیاســت ها و رفــع ابهامــات دوســتان کمــک کــرده و حــاال نــوع ارتبــاط مــا با ایــن فعاالن  
تنهــا بــر پایــه یــک الــزام حقوقــی نیســت و آنهــا هــم تمایــل بــه مقررات گــذاری از ســمت ســاترا دارنــد. 
بــه اعتقــاد مــن، مجموعــه تصــورات اشــتباه و ســوءتفاهم  هایی باعــث مطــرح شــدن ایــن مخالفت هــا 
شــده بــود. یکــی از ســوءتفاهم ها مربــوط بــه الزامــات محتوایــی بــود. یعنــی دوســتان فکــر می کردنــد 
ــد توســط ایــن رســانه ها هــم مــورد  ــد در آنتــن صداوســیما رعایــت شــود حــاال بای معیارهایــی کــه بای
توجــه قــرار بگیــرد امــا مــا بــه دوســتان در عمــل نشــان دادیــم کــه اصــال چنیــن موضوعــی مطــرح 
ــا الزامــات محتوایــی  نیســت. اتفاقــا انتظــار اشــتباهی اســت کــه الزامــات محتوایــی ایــن رســانه ها ب
ــه رو اســت  ــا الزامــات جــدی روب ــا رســانه های عمومــی ب آنتــن صداوســیما یکــی باشــد. در تمــام دنی
ــرای رســانه های خصوصــی کامــال متفــاوت اســت  ــا الزامــات در نظــر گرفته شــده ب ــن الزامــات ب و ای

چــون دسترســی بــه آن در عمــوم مــردم بیشــتر اســت.

ــا IPTV پخــش کنســرت های آنالیــن را  ــام نــوروز از طریــق رســانه های VOD ی ــه مــا در ای بــرای نمون
داشــتیم یــا توانســتیم بــا هماهنگــی تهیه کننــدگان برخــی فیلم هــای ســینمایی را کــه هنــوز بــه خاطــر 

کرونــا اکــران عمومــی نشــده اند از طریــق ایــن ســرویس های آنالیــن پخــش کنیــم.

  از تعامـل بـا رسـانه های آنالیـن فعـال در حـوزه صـوت و تصویـر فراگیـر صحبـت می کنیـد امـا برای 
همیـن پرونـده وقتی می خواسـتیم با برخی از بزرگترین رسـانه های این بـازار صحبت کنیم آنها حاضر 
بـه هیـچ اظهـار نظـری در این مورد نشـدند و اعالم کردنـد که آنها آینـده مبهمی پیـش رو دارند و بهتر 
اسـت فعـال در زمینـه مقررات گذاری سـاترا صحبتی نکنند� فکر نمی کنید بـا رویه ای که این سـازمان 
در پیش گرفتـه بـه نوعـی در ایـن حـوزه یـک تـک صدایـی از سـمت شـما در حال شـکل گیری اسـت؟

تــک صدایــی یکجــا خــوب اســت و یکجــا بــد. در حــوزه حکمرانــی چــون تخصــص مــن هــم در ایــن 
ــی کــه  ــر بازیگــر داشــته باشــیم. جای ــور و تکث ــد وحــدت رگوالت ــا بای ــاور دارم کــه اتفاق زمینــه اســت ب
ــی  ــد رقابت ــات ض ــام اقدام ــا انج ــر ب ــک بازیگ ــه ی ــت. اینک ــری اس ــوزه بازیگ ــت در ح ــد اس ــار ب انحص
ســهم بیشــتری از ایــن بــازار را بــه دســت بیــاورد. در مــورد رگوالتــور هــم بایــد یــک رگوالتــور باشــد و 
بــدون فرافکنــی بــازار را بــا یــک فرمــان جلــو ببــرد تــا امــکان تبعیــض و دور زدن قانــون وجــود نداشــته 
باشــد. امــا اینکــه چــرا رســانه ها در مقابــل پاســخ بــه ســؤال شــما در مــورد مقررات گــذاری خیلــی بــاز 
ــد  ــاس می کنن ــوز احس ــی هن ــه وقت ــم. البت ــه آن بده ــی ب ــم جواب ــن نمی توان ــد را م ــورد نکرده ان برخ
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قانون هــای موجــود ابــالغ شــد کــه حــق ارائــه مجــوز جدیــد بــه رســانه های صــوت و تصویــر فراگیــر را 
نــدارد. بنابرایــن نهــادی بــرای ارائــه مجــوز نبــوده و دوســتان فعــال در ایــن بخــش بــرای ادامــه فعالیــت 

بایــد بــه ســاترا مراجعــه می کردنــد. از ســوی دیگــر نــوع تعامــل ســاترا بــا ایــن فعــاالن هــم، خیلــی بــه

روشــن شــدن سیاســت ها و رفــع ابهامــات دوســتان کمــک کــرده و حــاال نــوع ارتبــاط مــا با ایــن فعاالن  
تنهــا بــر پایــه یــک الــزام حقوقــی نیســت و آنهــا هــم تمایــل بــه مقررات گــذاری از ســمت ســاترا دارنــد. 
بــه اعتقــاد مــن، مجموعــه تصــورات اشــتباه و ســوءتفاهم  هایی باعــث مطــرح شــدن ایــن مخالفت هــا 
شــده بــود. یکــی از ســوءتفاهم ها مربــوط بــه الزامــات محتوایــی بــود. یعنــی دوســتان فکــر می کردنــد 
ــد توســط ایــن رســانه ها هــم مــورد  ــد در آنتــن صداوســیما رعایــت شــود حــاال بای معیارهایــی کــه بای
توجــه قــرار بگیــرد امــا مــا بــه دوســتان در عمــل نشــان دادیــم کــه اصــال چنیــن موضوعــی مطــرح 
ــا الزامــات محتوایــی  نیســت. اتفاقــا انتظــار اشــتباهی اســت کــه الزامــات محتوایــی ایــن رســانه ها ب
ــه رو اســت  ــا الزامــات جــدی روب ــا رســانه های عمومــی ب آنتــن صداوســیما یکــی باشــد. در تمــام دنی
ــرای رســانه های خصوصــی کامــال متفــاوت اســت  ــا الزامــات در نظــر گرفته شــده ب ــن الزامــات ب و ای

چــون دسترســی بــه آن در عمــوم مــردم بیشــتر اســت.

ــا IPTV پخــش کنســرت های آنالیــن را  ــام نــوروز از طریــق رســانه های VOD ی ــه مــا در ای بــرای نمون
داشــتیم یــا توانســتیم بــا هماهنگــی تهیه کننــدگان برخــی فیلم هــای ســینمایی را کــه هنــوز بــه خاطــر 

کرونــا اکــران عمومــی نشــده اند از طریــق ایــن ســرویس های آنالیــن پخــش کنیــم.

  از تعامـل بـا رسـانه های آنالیـن فعـال در حـوزه صـوت و تصویـر فراگیـر صحبـت می کنیـد امـا برای 
همیـن پرونـده وقتی می خواسـتیم با برخی از بزرگترین رسـانه های این بـازار صحبت کنیم آنها حاضر 
بـه هیـچ اظهـار نظـری در این مورد نشـدند و اعالم کردنـد که آنها آینـده مبهمی پیـش رو دارند و بهتر 
اسـت فعـال در زمینـه مقررات گذاری سـاترا صحبتی نکنند� فکر نمی کنید بـا رویه ای که این سـازمان 
در پیش گرفتـه بـه نوعـی در ایـن حـوزه یـک تـک صدایـی از سـمت شـما در حال شـکل گیری اسـت؟

تــک صدایــی یکجــا خــوب اســت و یکجــا بــد. در حــوزه حکمرانــی چــون تخصــص مــن هــم در ایــن 
ــی کــه  ــر بازیگــر داشــته باشــیم. جای ــور و تکث ــد وحــدت رگوالت ــا بای ــاور دارم کــه اتفاق زمینــه اســت ب
ــی  ــد رقابت ــات ض ــام اقدام ــا انج ــر ب ــک بازیگ ــه ی ــت. اینک ــری اس ــوزه بازیگ ــت در ح ــد اس ــار ب انحص
ســهم بیشــتری از ایــن بــازار را بــه دســت بیــاورد. در مــورد رگوالتــور هــم بایــد یــک رگوالتــور باشــد و 
بــدون فرافکنــی بــازار را بــا یــک فرمــان جلــو ببــرد تــا امــکان تبعیــض و دور زدن قانــون وجــود نداشــته 
باشــد. امــا اینکــه چــرا رســانه ها در مقابــل پاســخ بــه ســؤال شــما در مــورد مقررات گــذاری خیلــی بــاز 
ــد  ــاس می کنن ــوز احس ــی هن ــه وقت ــم. البت ــه آن بده ــی ب ــم جواب ــن نمی توان ــد را م ــورد نکرده ان برخ
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ــدی و  ــم، قاعده من ــات تصمی ــت ثب ــن اس ــور ممک ــی در کش ــای حاکمیت ــی از حوزه ه ــد برخ ــه مانن ک
ــد  ــذاری کن ــاترا مقررات گ ــروز س ــی ام ــد؛ یعن ــته باش ــود نداش ــز وج ــوزه نی ــن ح ــذاری در ای مقررات گ
ــخگویی  ــه پاس ــر ب ــه حاض ــت ک ــی اس ــود طبیع ــا ش ــر وارد تصمیم گیری ه ــه ای دیگ ــردا مجموع و ف

ــذارد. ــازار بگ ــدی در ب ــرات ب ــد اث ــی می توان ــی در حکمران ــه بی ثبات ــرا ک ــند چ نباش

  بــه جــز تــک صدایــی کــه در حــوزه مقررات گــذاری حــوزه صــوت و تصویــر فراگیــر دیــده می شــود، 
یــک موضــوع دیگــر گســترش فعالیت هــای ســاترا در بخش هــای مختلــف اســت� بــرای نمونــه شــما 
ســال گذشــته بــا برگــزاری مراســمی تفاهم نامــه ای را بــا شــرکت فرابــورس بــرای توســعه پلتفرم هــای 
تأمیــن مالــی جمعــی در حــوزه صنعــت صــوت و تصویر فراگیــر امضا کردیــد یــا در تفاهم نامــه ای دیگر 
بــا ســازمان ثبــت اســناد و مــدارک از راه انــدازی ســامانه مالکیــت معنــوی خبــر دادیــد� چــرا ســاترا بــه 
چنیــن حوزه هایــی کــه ربطــی بــه بخــش صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی هــم نــدارد وارد 

می شــود؟ آیــا تضــادی بیــن توســعه بــازار و رگوالتــوری بــه وجــود نیامــده اســت؟

یــک بحثــی در رگوالتــوری داریــم کــه منافــع عمومــی یــا مصلحــت عمومــی چیســت و بــرای چــه اقدام 
ــم. ــه مقررات گــذاری می کنی ب

ــی  ــد کــه هــدف غای ــه نظــر می آی خیلــی مهــم اســت کــه ایــن هــدف را گــم نکنیــم، خیلــی وقت هــا ب
رگوالتــور گــم می شــود. یــک اصطالحــی داریــم بــه نــام ابزارهــای رگوالتــوری، ایــن ابزارهــا نبایــد بــه یــک 
اصــل بــرای رگوالتــوری تبدیــل شــوند. هــدف رگوالتــوری ســاترا در ایــن بخــش تقویــت صنعــت رســانه ای 
اســت تــا بتوانیــم یــک هویــت مســتقل رســانه ای از دنیــا داشــته باشــیم. البتــه منظور مــن این نیســت که 
رســانه های داخلــی فقــط در کشــور فعالیــت کننــد و در بازارهــای جهانــی حضــور نداشــته باشــند، اتفاقــا 

جلوگیــری از ورود رســانه های داخلــی بــه خــارج از کشــور باعــث خفگــی آنهــا می شــود.

  پــس هــدف غایــی شــما بــه عنــوان رگوالتــوری توســعه رســانه اســت، بــه همین خاطــر ایــن موضوع 
توجیه پذیــر اســت کــه وارد فضاهایــی ماننــد ارائــه مجــوز بــه ســرویس های تأمیــن مالــی جمعی شــوید 
یــا مرکــز نــوآوری راه انــدازی کنیــد و از ســمت دیگــر بــه فکــر ایجــاد یــک ســامانه حمایــت از مالکیــت 

معنــوی بــرای فعــاالن حــوزه صــوت و تصویــر فراگیر باشــید�

یکـی از هدف هـای اصلـی مـا توسـعه و افزایـش ارتقـای قـدرت رسـانه ای کشـور اسـت. ارتقـای قدرت 
رسـانه ای کشـور به این اسـت که سـهم رسـانه ها در بازار داخلی بیشـتر شـود. اگر سـهم بازار کشورمان 
بعـد از یـک مـدت در اختیار رسـانه های خارجی باشـد، حتما در این بخش شکسـت خواهیـم خورد. از 

سـمت دیگـر نـگاه نویـن به تنظیم گـری یک نـگاه بر پایه ایجاد تسـهیلگری اسـت.
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اگـــر تنظیم گـــر اقـــدام بـــه تســـهیلگری نکنـــد مقررات گـــذاری در ایـــن بخـــش از اهمیـــت خـــود 
ــر یکـــی از اولیـــن قدم هایـــی کـــه برداشـــتیم ایـــن بـــود کـــه  ــارج می شـــود. بـــه همیـــن خاطـ خـ
حوزه هـــای تنظیم گـــری خـــود را مشـــخص کردیـــم. بـــه صـــورت ســـنتی ایـــن بـــاور وجـــود داشـــت 
ـــت  ـــوزه فعالی ـــه ح ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــت، ای ـــه محتواس ـــوط ب ـــط مرب ـــا فق ـــری م ـــوزه تنظیم گ ـــه ح ک
مـــا در بخش هایـــی ماننـــد رقابـــت، مالکیـــت فکـــری، حفاظـــت از داده در حـــوزه صـــوت و تصویـــر 
ـــند؛  ـــته باش ـــم داش ـــی ه ـــر عموم ـــد تنظیم گ ـــا می توانن ـــن بخش  ه ـــه ای ـــود دارد. هم ـــز وج ـــر نی فراگی
ولـــی تنظیم گـــری تخصصـــی در ایـــن بخش هـــا را بـــا هماهنگـــی تنظیم گـــر عمومـــی بایـــد انجـــام 

ـــم. دهی

  ایــن نــوع فعالیــت و گســترده شــدن حیطــه مقررات گــذاری شــما بــا آن تعریــف صــوت و تصویــر 
فراگیــر کــه اعــالم کردیــد در تضــاد نیســت؟

حــوزه رســانه یــک زنجیــر ارزشــی دارد. بخش هــای مختلفــی کار می کننــد تــا یــک محصــول 
رســانه ای داشــته باشــیم. در واقــع رســانه، محتــوای خــود را از یــک بخــش می گیــرد، زیرســاخت های 
ارتباطــی اش را از ســمت یــک اپراتــور دریافــت می کنــد یــا محتوایــش از طریــق یــک دســتگاه پخــش 
می شــود، بــه جــز ایــن مــوارد ممکــن اســت بازیگــران دیگــری هــم بــرای تولیــد محتــوای رســانه وجــود 
داشــته باشــند کــه طــرف مقررات گــذاری مــا نیســتند. در همــه جــای دنیــا رگوالتــور مجــوز فعالیــت را 
فقــط بــه رســانه می دهــد؛ امــا همیــن رگوالتــور ســعی می کنــد نســبت بــه دیگــر بخش هــای دخیــل 

در تولیــد محتــوا هــم بی تفــاوت نباشــد و حداقــل بــه صــورت حمایتــی وارد شــود. 

ـــه  ـــم جلس ـــدگان فیل ـــا تهیه کنن ـــا ب ـــینمایی باره ـــای س ـــن فیلم ه ـــش آنالی ـــرای پخ ـــا ب ـــه م ـــرای نمون ب
ـــده  ـــع تهیه کنن ـــد. در واق ـــکاری کنن ـــو هم ـــش ویدئ ـــن پخ ـــانه های آنالی ـــا رس ـــا ب ـــا آنه ـــم ت ـــزار کرده ای برگ
ـــور  ـــازی حض ـــای مج ـــر در فض ـــر فراگی ـــوت و تصوی ـــتم ص ـــا در اکوسیس ـــت ام ـــانه نیس ـــم رس ـــک فیل ی
دارد. در مـــورد نهادهـــای تأمیـــن مالـــی هـــم همین طـــور مـــا بـــا فعـــاالن ایـــن بخـــش تفاهم نامـــه 
ـــای  ـــا بخش ه ـــر ب ـــد. اگ ـــم کنن ـــر را فراه ـــانه های فراگی ـــرمایه رس ـــن س ـــرایط تأمی ـــا ش ـــم ت ـــا می کنی امض
مختلـــف غیرمرتبـــط )بـــه بـــاور شـــما( جلســـه می گذاریـــم کـــه در نهایـــت تفاهم نامـــه ای هـــم امضـــا 
ـــر  ـــوند. اگ ـــد ش ـــر قدرتمن ـــر فراگی ـــوت و تصوی ـــانه های ص ـــش رس ـــه بخ ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ـــود، ب می ش
ـــم  ـــدازی می کن ـــوآوری راه ان ـــز ن ـــوری مرک ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــکاری معاون ـــا هم ـــن ب م
ـــوت و  ـــتم ص ـــت روی اکوسیس ـــن خدم ـــی ای ـــت؛ ول ـــه ساتراس ـــق ب ـــز متعل ـــن مرک ـــه ای ـــت ک ـــت اس درس
تصویـــر فراگیـــر در فضـــای مجـــازی تأثیـــر مثبـــت می گذارد.حـــوزه مجوزدهـــی تنظیم گـــر  محـــدود 

ـــد. ـــترده باش ـــی گس ـــد خیل ـــش می توان ـــوزه عمل ـــا ح ـــت ام اس
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اگـــر تنظیم گـــر اقـــدام بـــه تســـهیلگری نکنـــد مقررات گـــذاری در ایـــن بخـــش از اهمیـــت خـــود 
ــر یکـــی از اولیـــن قدم هایـــی کـــه برداشـــتیم ایـــن بـــود کـــه  ــارج می شـــود. بـــه همیـــن خاطـ خـ
حوزه هـــای تنظیم گـــری خـــود را مشـــخص کردیـــم. بـــه صـــورت ســـنتی ایـــن بـــاور وجـــود داشـــت 
ـــت  ـــوزه فعالی ـــه ح ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــت، ای ـــه محتواس ـــوط ب ـــط مرب ـــا فق ـــری م ـــوزه تنظیم گ ـــه ح ک
مـــا در بخش هایـــی ماننـــد رقابـــت، مالکیـــت فکـــری، حفاظـــت از داده در حـــوزه صـــوت و تصویـــر 
ـــند؛  ـــته باش ـــم داش ـــی ه ـــر عموم ـــد تنظیم گ ـــا می توانن ـــن بخش  ه ـــه ای ـــود دارد. هم ـــز وج ـــر نی فراگی
ولـــی تنظیم گـــری تخصصـــی در ایـــن بخش هـــا را بـــا هماهنگـــی تنظیم گـــر عمومـــی بایـــد انجـــام 

ـــم. دهی

  ایــن نــوع فعالیــت و گســترده شــدن حیطــه مقررات گــذاری شــما بــا آن تعریــف صــوت و تصویــر 
فراگیــر کــه اعــالم کردیــد در تضــاد نیســت؟

حــوزه رســانه یــک زنجیــر ارزشــی دارد. بخش هــای مختلفــی کار می کننــد تــا یــک محصــول 
رســانه ای داشــته باشــیم. در واقــع رســانه، محتــوای خــود را از یــک بخــش می گیــرد، زیرســاخت های 
ارتباطــی اش را از ســمت یــک اپراتــور دریافــت می کنــد یــا محتوایــش از طریــق یــک دســتگاه پخــش 
می شــود، بــه جــز ایــن مــوارد ممکــن اســت بازیگــران دیگــری هــم بــرای تولیــد محتــوای رســانه وجــود 
داشــته باشــند کــه طــرف مقررات گــذاری مــا نیســتند. در همــه جــای دنیــا رگوالتــور مجــوز فعالیــت را 
فقــط بــه رســانه می دهــد؛ امــا همیــن رگوالتــور ســعی می کنــد نســبت بــه دیگــر بخش هــای دخیــل 

در تولیــد محتــوا هــم بی تفــاوت نباشــد و حداقــل بــه صــورت حمایتــی وارد شــود. 

ـــه  ـــم جلس ـــدگان فیل ـــا تهیه کنن ـــا ب ـــینمایی باره ـــای س ـــن فیلم ه ـــش آنالی ـــرای پخ ـــا ب ـــه م ـــرای نمون ب
ـــده  ـــع تهیه کنن ـــد. در واق ـــکاری کنن ـــو هم ـــش ویدئ ـــن پخ ـــانه های آنالی ـــا رس ـــا ب ـــا آنه ـــم ت ـــزار کرده ای برگ
ـــور  ـــازی حض ـــای مج ـــر در فض ـــر فراگی ـــوت و تصوی ـــتم ص ـــا در اکوسیس ـــت ام ـــانه نیس ـــم رس ـــک فیل ی
دارد. در مـــورد نهادهـــای تأمیـــن مالـــی هـــم همین طـــور مـــا بـــا فعـــاالن ایـــن بخـــش تفاهم نامـــه 
ـــای  ـــا بخش ه ـــر ب ـــد. اگ ـــم کنن ـــر را فراه ـــانه های فراگی ـــرمایه رس ـــن س ـــرایط تأمی ـــا ش ـــم ت ـــا می کنی امض
مختلـــف غیرمرتبـــط )بـــه بـــاور شـــما( جلســـه می گذاریـــم کـــه در نهایـــت تفاهم نامـــه ای هـــم امضـــا 
ـــر  ـــوند. اگ ـــد ش ـــر قدرتمن ـــر فراگی ـــوت و تصوی ـــانه های ص ـــش رس ـــه بخ ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ـــود، ب می ش
ـــم  ـــدازی می کن ـــوآوری راه ان ـــز ن ـــوری مرک ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــکاری معاون ـــا هم ـــن ب م
ـــوت و  ـــتم ص ـــت روی اکوسیس ـــن خدم ـــی ای ـــت؛ ول ـــه ساتراس ـــق ب ـــز متعل ـــن مرک ـــه ای ـــت ک ـــت اس درس
تصویـــر فراگیـــر در فضـــای مجـــازی تأثیـــر مثبـــت می گذارد.حـــوزه مجوزدهـــی تنظیم گـــر  محـــدود 

ـــد. ـــترده باش ـــی گس ـــد خیل ـــش می توان ـــوزه عمل ـــا ح ـــت ام اس
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  این فعالیت ها رگوالتور را وارد فضای اقتصادی و کسب درآمد نمی کند؟

بــه هیچ وجــه چــون مــا وارد حــوزه تجــاری نمی شــویم. رگوالتــوری بــرای وارد شــدن بــه هــر حــوزه ای دو 
شــرط دارد؛ اول  اینکــه خــودش هیــچ منفعــت تجــاری از طــرح نمی بــرد و دوم اینکــه وارد بخش هایــی 
ــرای  ــد، بلکــه ب ــک رســانه کار نمی کن ــرای ی ــا ب ــی ســاترا تنه می شــود کــه غیرانحصــاری باشــد. یعن
ــه  ــرای هم ــینمایی را ب ــای س ــش فیلم ه ــکان پخ ــاترا ام ــه س ــرای نمون ــد. ب ــانه ها کار می کن ــه رس هم
رســانه های آنالیــن فعــال در حــوزه صــوت و تصویــر فراگیــر فراهــم کــرد. ســاترا در ایــن زمینــه ورودی 
بــه رویه هــای تجاری شــان نــدارد؛ امــا ایــن موضــوع را کنتــرل می کنــد کــه قــرارداد انحصــاری بیــن 
ــری  ــای تنظیم گ ــر حوزه ه ــوی دیگ ــود. از س ــا نش ــن امض ــانه ای آنالی ــرم رس ــک پلتف ــده و ی تهیه کنن
ســاترا فقــط در بخــش محتــوا نیســت و بخش هایــی ماننــد کپی رایــت، رقابــت، حفاظــت از داده و... 
ــر  ــاترا تغیی ــاختار س ــت س ــم فعالی ــا ه ــن حوزه ه ــطه ای ــه واس ــد. ب ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــم تح را ه
کــرد و ایــن کار یــک عالمــت بــه بــازار بــود. در واقــع مــا ســاختار رگوالتــور را از بخــش صــرف نظــارت 
و ارائــه مجــوز بــه بخش هایــی ماننــد معاونــت توســعه بــازار و تســهیل کســب وکار، معاونــت کاربــران 
و تنظیم گــران اجتماعــی، معاونــت تنظیم گــری فنــی گســترش دادیــم تــا مشــخص شــود کــه ســاترا 
ــه ایــن صــورت کــه فقــط مــچ بگیــرد و فعــاالن  ایــن عرصــه  ــوری  را تــک بعــدی نمی بینــد، ب رگوالت
را بــه دادگاه بکشــاند یــا کســب وکاری را تعطیــل کنــد. مــا رگوالتــوری را یــک امــر فنــی، اقتصــادی و 

ــم. ــی می بینی اجتماع

ــه  ــازی ب ــای مج ــر در فض ــر فراگی ــوت و تصوی ــانه های ص ــوای رس ــی محت ــاترا در بازبین ــت س سیاس
چــه صــورت اســت� براســاس خبرهــا و شــنیده ها سیاســت و تــراز بازبینــی بیــن IPTVهــا و VODهــا 

متفــاوت اســت�

سیاســـت مـــا در بازبینـــی محتـــوا کامـــال بســـتگی بـــه نـــوع ســـرویس دارد. در ایـــن خصـــوص از ۳ 
ـــه  ـــم؛ ب ـــانه داری ـــوای رس ـــد محت ـــه را در تولی ـــل مداخل ـــل اول حداق ـــم: در اص ـــروی می کنی ـــل پی اص
ـــئولیت  ـــت و مس ـــم داش ـــوا نخواهی ـــئله محت ـــه مس ـــم ورودی ب ـــه می توانی ـــی ک ـــا جای ـــه ت ـــی ک ـــن معن ای
ـــا  ـــی ت ـــا خـــود رســـانه اســـت. اصـــل دوم هـــم اکـــراه ورود پیشـــینی اســـت؛ یعن ـــوای منتشرشـــده ب محت
ـــده  ـــم در برگیرن ـــوم ه ـــل س ـــت. اص ـــینی اس ـــورت پس ـــه ص ـــا ب ـــارت م ـــد نظ ـــش باش ـــه امکان ـــی ک جای
ـــرای  ـــه مـــورد اســـت. امـــا ایـــن فرایندهـــا ب ـــه جـــای ورود مـــورد ب ـــر فراینـــد پاالیـــش محتوایـــی ب تمرکـــز ب
ـــزار و  ـــد ده ه ـــه در روز چن ـــوری ک ـــرویس کاربرمح ـــک س ـــرای ی ـــت. ب ـــان نیس ـــرویس ها یکس ـــه س هم
ـــدارد و  ـــو روی آن بارگـــذاری می شـــود اصـــال امـــکان نظـــارت انســـانی وجـــود ن شـــاید هـــم بیشـــتر ویدئ
ـــر  ـــمت دیگ ـــود. از س ـــم می ش ـــی فراه ـــوش مصنوع ـــک ه ـــا کم ـــوا ب ـــن محت ـــی از ای ـــارت روی بخش نظ
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نظـــارت روی محتـــوای یـــک ســـرویس VOD کـــه محتـــوای روز دنیـــا را نشـــان می دهـــد متفـــاوت 
اســـت و نیـــاز بـــه بررســـی های ماشـــینی نـــدارد، چراکـــه فیلم هـــای حرفـــه ای و شناســـنامه دار روی 
آنهـــا قـــرار می گیرنـــد و قبـــل از اینکـــه فیلم هـــا روی ایـــن ســـرویس ها بارگـــذاری شـــوند، بارهـــا و 

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــارت ص ـــان نظ ـــا رویش باره

ــارت از  ــن نظ ــت ای ــاترا نیس ــمت س ــط از س ــم فق ــر ه ــوت و تصوی ــن ص ــانه های آنالی ــارت روی رس نظ
طــرف خــود صاحبــان رســانه یــا از ســمت گزارش هــای مردمــی هــم انجــام می شــود کــه مــا هــم ســعی 
ــه ایــن  ــه زیرســاخت ها ارتباطــی ســاترا نیــز متصــل شــود. ب کرده ایــم ســامانه های نظارتــی رســانه ها ب
نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه فرایندهــای نظارتــی مــا قابــل تغییــر اســت و اگــر مســیر نظارتــی درســت 

نباشــد یــا هــم مــا و  هــم فعــاالن  ایــن حــوزه را بــه دردســر بینــدازد حتمــا آن را تغییــر خواهیــم داد.

  برخـی از سـرویس های رسـانه ای فعـال در حـوزه صـوت و تصویـر فراگیـر ماننـد IPTVهـا در قالب 
شـکل های مختلـف ماننـد واگـذاری سـهام خـود بـه صندوق هـای وابسـته بـه صداوسـیما سـعی 
می کننـد ارتباطـات مسـتقیم یـا غیرمسـتقیمی بـا این سـازمان شـکل دهنـد� از طرف دیگر شـما هم 
بـه عنـوان یک زیرمجموعـه ارتباطات قوی با صداوسـیما دارید� آیا این شـرایط اصل بی طرفـی را زیر 
سـؤال نمی بـرد؟ در واقـع برخـی از این رسـانه ها سـعی می کننـد با درگیر کـردن صداوسـیما از طریق 

واگـذاری بخشـی از سهام شـان، فراینـد مقررات گـذاری را بـرای خـود سـاده تر کننـد�

ـــاده تر  ـــذاری را س ـــد مقررات گ ـــد فراین ـــیما بخواهن ـــه صداوس ـــان ب ـــهام خودش ـــذاری س ـــا واگ ـــه ب اینک
کننـــد یـــک ســـعی مشـــکور اســـت و مـــا دخالتـــی در ایـــن مـــورد نداریـــم؛ امـــا یـــک دســـته بندی 
واضـــح در زمینـــه رســـانه های صـــوت و تصویـــری وجـــود دارد. بـــرای نمونـــه  رســـانه ای بـــه عنـــوان 
ـــتند.  ـــه Broadcaster هس ـــته ب ـــه وابس ـــانه هایی ک ـــی رس ـــم یعن ـــا Broadcast VOD داری BVOD ی
بـــرای مثـــال در ســـازمان صداوســـیما کانال هایـــی وجـــود دارد کـــه امـــکان تجمیـــع آنهـــا در یـــک 
ـــه برنـــدی از صداوســـیما  ـــا ایـــن تجمیـــع، ســـرویس جدیـــد تبدیـــل ب ســـرویس خـــاص وجـــود دارد کـــه ب
ـــرای  ـــذاری ب ـــی در مقررات گ ـــا دخالت ـــتند و م ـــاترا نیس ـــن س ـــت رگولیش ـــا تح ـــر آنه ـــد و دیگ ـــد ش خواه
ـــه  ـــود ب ـــاب می ش ـــیما حس ـــازمان صداوس ـــداد س ـــد در امت ـــرویس جدی ـــن س ـــع ای ـــم. در واق ـــا نداری آنه
خاطـــر اینکـــه رســـانه ملـــی قانـــون اختصاصـــی خـــودش را دارد و ماننـــد اکثـــر کشـــورهای دنیـــا رســـانه 

ـــرد.  ـــرار نمی گی ـــا ق ـــه رگوالتوره ـــی در زیرمجموع مل

  سرویسی مانند تلوبیون در این تقسیم بندی جای می گیرد؟

در ایـــن زمینـــه خـــود دوســـتان بایـــد اظهارنظـــر و اعـــالم رســـمی کننـــد؛ ولـــی ظاهـــرا تغییراتـــی کـــه در 
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ــارت از  ــن نظ ــت ای ــاترا نیس ــمت س ــط از س ــم فق ــر ه ــوت و تصوی ــن ص ــانه های آنالی ــارت روی رس نظ
طــرف خــود صاحبــان رســانه یــا از ســمت گزارش هــای مردمــی هــم انجــام می شــود کــه مــا هــم ســعی 
ــه ایــن  ــه زیرســاخت ها ارتباطــی ســاترا نیــز متصــل شــود. ب کرده ایــم ســامانه های نظارتــی رســانه ها ب
نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه فرایندهــای نظارتــی مــا قابــل تغییــر اســت و اگــر مســیر نظارتــی درســت 

نباشــد یــا هــم مــا و  هــم فعــاالن  ایــن حــوزه را بــه دردســر بینــدازد حتمــا آن را تغییــر خواهیــم داد.

  برخـی از سـرویس های رسـانه ای فعـال در حـوزه صـوت و تصویـر فراگیـر ماننـد IPTVهـا در قالب 
شـکل های مختلـف ماننـد واگـذاری سـهام خـود بـه صندوق هـای وابسـته بـه صداوسـیما سـعی 
می کننـد ارتباطـات مسـتقیم یـا غیرمسـتقیمی بـا این سـازمان شـکل دهنـد� از طرف دیگر شـما هم 
بـه عنـوان یک زیرمجموعـه ارتباطات قوی با صداوسـیما دارید� آیا این شـرایط اصل بی طرفـی را زیر 
سـؤال نمی بـرد؟ در واقـع برخـی از این رسـانه ها سـعی می کننـد با درگیر کـردن صداوسـیما از طریق 

واگـذاری بخشـی از سهام شـان، فراینـد مقررات گـذاری را بـرای خـود سـاده تر کننـد�

ـــاده تر  ـــذاری را س ـــد مقررات گ ـــد فراین ـــیما بخواهن ـــه صداوس ـــان ب ـــهام خودش ـــذاری س ـــا واگ ـــه ب اینک
کننـــد یـــک ســـعی مشـــکور اســـت و مـــا دخالتـــی در ایـــن مـــورد نداریـــم؛ امـــا یـــک دســـته بندی 
واضـــح در زمینـــه رســـانه های صـــوت و تصویـــری وجـــود دارد. بـــرای نمونـــه  رســـانه ای بـــه عنـــوان 
ـــتند.  ـــه Broadcaster هس ـــته ب ـــه وابس ـــانه هایی ک ـــی رس ـــم یعن ـــا Broadcast VOD داری BVOD ی
بـــرای مثـــال در ســـازمان صداوســـیما کانال هایـــی وجـــود دارد کـــه امـــکان تجمیـــع آنهـــا در یـــک 
ـــه برنـــدی از صداوســـیما  ـــا ایـــن تجمیـــع، ســـرویس جدیـــد تبدیـــل ب ســـرویس خـــاص وجـــود دارد کـــه ب
ـــرای  ـــذاری ب ـــی در مقررات گ ـــا دخالت ـــتند و م ـــاترا نیس ـــن س ـــت رگولیش ـــا تح ـــر آنه ـــد و دیگ ـــد ش خواه
ـــه  ـــود ب ـــاب می ش ـــیما حس ـــازمان صداوس ـــداد س ـــد در امت ـــرویس جدی ـــن س ـــع ای ـــم. در واق ـــا نداری آنه
خاطـــر اینکـــه رســـانه ملـــی قانـــون اختصاصـــی خـــودش را دارد و ماننـــد اکثـــر کشـــورهای دنیـــا رســـانه 

ـــرد.  ـــرار نمی گی ـــا ق ـــه رگوالتوره ـــی در زیرمجموع مل

  سرویسی مانند تلوبیون در این تقسیم بندی جای می گیرد؟

در ایـــن زمینـــه خـــود دوســـتان بایـــد اظهارنظـــر و اعـــالم رســـمی کننـــد؛ ولـــی ظاهـــرا تغییراتـــی کـــه در 
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ـــن مســـیر پیـــش مـــی رود. در صحبـــت  ـــه ســـمت همی ـــن ســـرویس ب ـــون ایجـــاد شـــده ای ســـاختار تلوبی
ـــالم  ـــان اع ـــتم ایش ـــیما داش ـــازی صداوس ـــای مج ـــت فض ـــرم معاون ـــت محت ـــا سرپرس ـــه ب ـــری ک اخی
ـــه  ـــته ب ـــه وابس ـــزی ک ـــس چی ـــد. پ ـــا کن ـــک BVOD را ایف ـــش ی ـــد نق ـــون می خواه ـــه تلوبی ـــد ک کردن
ـــدارد.  ـــاترا ن ـــا س ـــی ب ـــذاری آن ارتباط ـــازمان، مقررات گ ـــن س ـــبکه های ای ـــد ش ـــد مانن ـــیما باش صداوس
امـــا اگـــر رســـانه ای مربـــوط بـــه بخـــش خصوصـــی باشـــد و هـــر کـــدام از شـــرکت های دولتـــی یـــا 
ـــیما در آن  ـــتگی صداوس ـــدوق بازنشس ـــه صن ـــف از جمل ـــای مختل ـــه نهاده ـــته ب ـــای وابس مجموعه ه
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــا زمان ـــد، ت ـــدازی کنن ـــدی راه ان ـــانه جدی ـــان رس ـــی خودش ـــا حت ـــد ی ـــرمایه گذاری کنن س
رســـانه ها تحـــت قانـــون تجـــارت باشـــند رســـانه بخـــش خصوصـــی محســـوب می شـــوند و حتمـــًا 

ـــت.  ـــم اس ـــا حاک ـــاترا روی آنه ـــوری س ـــتم رگوالت سیس

مــا از اینکــه حــوزه رســانه ای کشــور تقویــت شــود اســتقبال و از هــر کســی کــه در ایــن حــوزه 
ــوع  ــا دو ن ــد. م ــوری را دور بزن ــد رگوالت ــرمایه گذار نبای ــا س ــم؛ ام ــکر می کنی ــد تش ــرمایه گذاری کن س
ــون صداوســیما و حاکمیــت برایــش مقررات گــذاری  ــا رســانه عمومــی کــه تحــت قان ــم ی رســانه نداری

ــد. ــت می کن ــاترا فعالی ــوری س ــاس رگوالت ــه براس ــی ک ــانه خصوص ــا رس ــود ی می ش

  در مـورد سرویسـی ماننـد روبیـکا چطـور؟ آیا با توجـه به تعاریفی که به آن اشـاره می کنیـد روبیکا زیر 
تیـغ رگوالتـوری  شماسـت و اگـر پاسـخ شـما بـه ایـن سـؤال مثبـت اسـت پـس چـرا با پدیـده ای بـه نام 

انحصـاری کـه ایـن سـرویس روی آنتـن صداوسـیما ایجاد کـرده برخـوردی صـورت نمی گیرد؟

روبیــکا یــک ســوپ راپ اســت و رســانه های زیرمجموعــه ایــن ســرویس کــه در بخــش فیلــم و ســریال 
فعالیــت می کننــد یــک رســانه مســتقل محســوب می شــوند کــه تــک تــک آنهــا هــم مجــوز مســتقل 
فعالیــت از مــا دریافــت کرده انــد. اینهــا از نظــر مــن هیــچ انحصــاری بــه وجــود نیاورده انــد. چــه روبیــکا 
و چــه مجموعه هایــی کــه ســهم بــازار بــزرگ در ایــن بخــش دارنــد تاکنــون هیــچ انحصــاری در بــازار بــه

وجــود نیاورده انــد. امــا اگــر منظــور تبلیغــات روی آنتــن باشــد ایــن یــک موضوع دیگــر اســت و مرتبط با 
اداره کل بازرگانــی صداوســیما می شــود و از حــوزه کاری ســاترا خــارج اســت. ســاترا چنــد کار مشــخص 
در حــوزه تبلیغــات روی آنتــن بــرای رســانه هایی کــه فقــط در حــوزه صــوت و تصویــر فراگیــر هســتند 
ــی از تســهیالت حســاب می کنیــم و رســانه هایی کــه در  انجــام می دهــد. تبلیغــات روی آنتــن را جزئ
نظــام رتبه بنــدی مــا ســطح باالیــی از رضایــت و جلــب نظــر کاربــر را دریافــت کرده انــد می تواننــد روی 
تبلیغــات آنتــن برونــد. در واقــع مــا ســعی می کنیــم طــی مذاکــره بــا اداره کل بازرگانــی ســیما فرصــت 
برابــر تبلیغــات روی آنتــن را بــرای ایــن رســانه ها بــه وجــود بیاوریــم. بــه صــورت کلــی ســاترا مســئولیت 
مســتقیم دارد تــا بــرای رســانه هایی کــه امتیــاز باالتــری در نظــام رتبه بنــدی دارنــد تســهیالت مرتبــط 
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بــا ســازمان صداوســیما و ســایر بخش هــای حاکمیــت را فراهــم کنــد.

  بــه نظــر شــما اگــر پشــتوانه شــما صداوســیما نبــود بــا ایــن ســرعت از ســمت نهــادی ماننــد قــوه 
قضاییــه ایــن دســتور صــادر می شــد کــه حرف آخــر در حــوزه صــوت و تصویــر فراگیــر را ســاترا می زند؟

ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــی ک ـــرعت عمل ـــر س ـــه خاط ـــه ب ـــوه قضایی ـــرم ق ـــت محت ـــخصه از ریاس ـــه ش ـــن ب م
داشـــتند تشـــکر کـــردم. امـــا اگـــر بخواهـــم بـــه ســـؤال شـــما براســـاس یـــک تحلیـــل کارشناســـانه جـــواب 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــر تحوالت ـــه خاط ـــاق ب ـــن اتف ـــت ای ـــن عل ـــم. اولی ـــاره کن ـــت اش ـــه دو عل ـــد ب ـــم بای بده
ـــیار  ـــه بس ـــائل نوآوران ـــه مس ـــبت ب ـــاد نس ـــن نه ـــع ای ـــت. در واق ـــاده اس ـــاق افت ـــه اتف ـــوه قضایی ـــود ق در خ
ـــن  ـــه آن در ای ـــم ب ـــه می توان ـــی ک ـــت دوم ـــت. عل ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی ـــگاه متحول ـــده و ن ـــاس تر ش حس

ـــت. ـــوع اس ـــاس موض ـــی و حس ـــگاه حاکمیت ـــر جای ـــه خاط ـــم ب ـــاره کن ـــه اش زمین

ـــوت  ـــوزه ص ـــذاری در ح ـــرای مقررات گ ـــاترا ب ـــئولیت س ـــورد مس ـــه در م ـــوه قضایی ـــه ق ـــنامه ای ک بخش
و تصویـــر فراگیـــر بـــه دادســـتانی های کل کشـــور صـــادر کردنـــد چیـــز جدیـــدی نبـــود و قبـــال هـــم 
ـــوری  ـــرم جمه ـــس محت ـــه رئی ـــنامه ب ـــن بخش ـــش از ای ـــتور پی ـــن دس ـــن ای ـــود. همچنی ـــده ب ـــد ش تایی
ـــر  ـــمت دیگ ـــود. از س ـــده ب ـــالغ ش ـــال 94 اب ـــازی در س ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــس ش ـــوان رئی ـــه عن ب
در پیش نویـــس قانـــون صداوســـیما در مجلـــس هـــم بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره شـــده بـــود. پـــس 
ـــا  ـــا ب ـــد، منته ـــرا می ش ـــد اج ـــه بای ـــود ک ـــی ب ـــتور قانون ـــک دس ـــش ی ـــن بخ ـــاترا در ای ـــذاری س مقررات گ
ـــاد  ـــرای آن ایج ـــرای اج ـــوه ب ـــای ق ـــام بخش ه ـــه در تم ـــدت روی ـــک وح ـــدد ی ـــر مج ـــنامه اخی ـــن بخش ای
ـــا ســـازمان ثبـــت اســـناد و دادســـتانی توافـــق خوبـــی انجـــام  ـــه در مســـئله کپی رایـــت ب ـــرای نمون کـــرد. ب
داده ایـــم. در واقـــع در کســـری از ســـاعت ســـایت هایی را کـــه نقـــض مالکیـــت فیلم هـــای اکـــران 
آنالیـــن را انجـــام می دهنـــد، شناســـایی و بـــا کمـــک دادســـتانی جلـــو فعالیـــت آنهـــا را می گیریـــم. 
ـــخ جمهـــوری  ـــت از مالکیـــت فکـــری در تاری ـــا موضـــوع حمای ـــن ســـرعت عمـــل ب ـــا ای ـــن اتفاقـــی ب چنی

اســـالمی بی ســـابقه اســـت.

   مقررات گذاری شما برای رسانه های خارجی چگونه است برای نمونه پخش های زنده اینستاگرام در 
تعریف شما از رسانه صوت و تصویر فراگیر می گنجد؟

ـــا دوســـت خـــود هســـتید ایـــن پخـــش  اگـــر در ایـــن پخـــش زنـــده اینســـتاگرامی شـــما در حـــال صحبـــت ب
ـــی از  ـــی بخش ـــرد یعن ـــانه ای ک ـــذاری رس ـــده اثرگ ـــش زن ـــن پخ ـــر ای ـــا اگ ـــت؛ ام ـــانه نیس ـــک رس ـــده ی زن
ـــود  ـــل ش ـــب وکار تبدی ـــک کس ـــه ی ـــی ب ـــه نوع ـــرد و ب ـــات بگی ـــت تبلیغ ـــا توانس ـــد ی ـــر ش ـــه از آن متأث جامع

ـــد. ـــاب می آی ـــه حس ـــر ب ـــانه فراگی ـــزء رس ج
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بــا ســازمان صداوســیما و ســایر بخش هــای حاکمیــت را فراهــم کنــد.

  بــه نظــر شــما اگــر پشــتوانه شــما صداوســیما نبــود بــا ایــن ســرعت از ســمت نهــادی ماننــد قــوه 
قضاییــه ایــن دســتور صــادر می شــد کــه حرف آخــر در حــوزه صــوت و تصویــر فراگیــر را ســاترا می زند؟

ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــی ک ـــرعت عمل ـــر س ـــه خاط ـــه ب ـــوه قضایی ـــرم ق ـــت محت ـــخصه از ریاس ـــه ش ـــن ب م
داشـــتند تشـــکر کـــردم. امـــا اگـــر بخواهـــم بـــه ســـؤال شـــما براســـاس یـــک تحلیـــل کارشناســـانه جـــواب 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــر تحوالت ـــه خاط ـــاق ب ـــن اتف ـــت ای ـــن عل ـــم. اولی ـــاره کن ـــت اش ـــه دو عل ـــد ب ـــم بای بده
ـــیار  ـــه بس ـــائل نوآوران ـــه مس ـــبت ب ـــاد نس ـــن نه ـــع ای ـــت. در واق ـــاده اس ـــاق افت ـــه اتف ـــوه قضایی ـــود ق در خ
ـــن  ـــه آن در ای ـــم ب ـــه می توان ـــی ک ـــت دوم ـــت. عل ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی ـــگاه متحول ـــده و ن ـــاس تر ش حس

ـــت. ـــوع اس ـــاس موض ـــی و حس ـــگاه حاکمیت ـــر جای ـــه خاط ـــم ب ـــاره کن ـــه اش زمین

ـــوت  ـــوزه ص ـــذاری در ح ـــرای مقررات گ ـــاترا ب ـــئولیت س ـــورد مس ـــه در م ـــوه قضایی ـــه ق ـــنامه ای ک بخش
و تصویـــر فراگیـــر بـــه دادســـتانی های کل کشـــور صـــادر کردنـــد چیـــز جدیـــدی نبـــود و قبـــال هـــم 
ـــوری  ـــرم جمه ـــس محت ـــه رئی ـــنامه ب ـــن بخش ـــش از ای ـــتور پی ـــن دس ـــن ای ـــود. همچنی ـــده ب ـــد ش تایی
ـــر  ـــمت دیگ ـــود. از س ـــده ب ـــالغ ش ـــال 94 اب ـــازی در س ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــس ش ـــوان رئی ـــه عن ب
در پیش نویـــس قانـــون صداوســـیما در مجلـــس هـــم بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره شـــده بـــود. پـــس 
ـــا  ـــا ب ـــد، منته ـــرا می ش ـــد اج ـــه بای ـــود ک ـــی ب ـــتور قانون ـــک دس ـــش ی ـــن بخ ـــاترا در ای ـــذاری س مقررات گ
ـــاد  ـــرای آن ایج ـــرای اج ـــوه ب ـــای ق ـــام بخش ه ـــه در تم ـــدت روی ـــک وح ـــدد ی ـــر مج ـــنامه اخی ـــن بخش ای
ـــا ســـازمان ثبـــت اســـناد و دادســـتانی توافـــق خوبـــی انجـــام  ـــه در مســـئله کپی رایـــت ب ـــرای نمون کـــرد. ب
داده ایـــم. در واقـــع در کســـری از ســـاعت ســـایت هایی را کـــه نقـــض مالکیـــت فیلم هـــای اکـــران 
آنالیـــن را انجـــام می دهنـــد، شناســـایی و بـــا کمـــک دادســـتانی جلـــو فعالیـــت آنهـــا را می گیریـــم. 
ـــخ جمهـــوری  ـــت از مالکیـــت فکـــری در تاری ـــا موضـــوع حمای ـــن ســـرعت عمـــل ب ـــا ای ـــن اتفاقـــی ب چنی

اســـالمی بی ســـابقه اســـت.

   مقررات گذاری شما برای رسانه های خارجی چگونه است برای نمونه پخش های زنده اینستاگرام در 
تعریف شما از رسانه صوت و تصویر فراگیر می گنجد؟

ـــا دوســـت خـــود هســـتید ایـــن پخـــش  اگـــر در ایـــن پخـــش زنـــده اینســـتاگرامی شـــما در حـــال صحبـــت ب
ـــی از  ـــی بخش ـــرد یعن ـــانه ای ک ـــذاری رس ـــده اثرگ ـــش زن ـــن پخ ـــر ای ـــا اگ ـــت؛ ام ـــانه نیس ـــک رس ـــده ی زن
ـــود  ـــل ش ـــب وکار تبدی ـــک کس ـــه ی ـــی ب ـــه نوع ـــرد و ب ـــات بگی ـــت تبلیغ ـــا توانس ـــد ی ـــر ش ـــه از آن متأث جامع

ـــد. ـــاب می آی ـــه حس ـــر ب ـــانه فراگی ـــزء رس ج
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  پــس بــا ایــن شــرایط خیلــی از پخش هــای زنــده اینســتاگرامی در دســته بندی مقررات گــذاری شــما 
جــای می گیرنــد!

اصــال شــما پخــش زنــده و غیــره زنــده را کنــار بگذاریــد. هــر محتــوای ویدئویــی کــه شــکل رســانه را بــه 
خــود بگیــرد در چارچــوب محتوایــی مــا قــرار خواهــد گرفــت.

  و اقدام شما برای مقررات گذاری این سرویس ها چه خواهد بود؟

ــد  ــم بای ــه را ه ــک نکت ــد. ی ــاترا بیاین ــه س ــان ب ــد خودش ــی بای ــای محتوای ــان کانال ه ــی از صاحب خیل
ــا کســی کــه صاحــب یــک پلتفــرم اســت فــرق دارد پــس ســطح  بگویــم کــه کســی کــه کانــال دارد ب
ــه  ــد ک ــط ملزم ان ــی فق ــاظ قانون ــی از لح ــت. بعض ــاوت اس ــز متف ــد نی ــت می کن ــه دریاف ــوزی ک مج
فعالیــت خــود را بــه مــا اعــالم کننــد و بعضــی دیگــر نیــز بایــد از مــا بــرای فعالیــت خــود مجــوز بگیرنــد.

  وقتــی شــما ارتباطــی بــا یــک پلتفــرم خارجــی ماننــد اینســتاگرام، تلگــرام یا یوتیــوب نداریــد چگونه 
می خواهیــد فراینــد مقررات گــذاری خــود را روی آنهــا پیــاده کنیــد؟

ــد چــون رســانه  ــن پلتفرم هــا آمــده و از مــا مجــوز فعالیــت گرفته ان ــی از صاحبــان کانال هــا در ای خیل
هســتند و تأثیرگــذاری وســیعی روی جامعــه می گذارنــد. ماننــد دیریــن دیریــن.

  مقررات گذاری برای اصل پلتفرم چگونه صورت می گیرد؟

ایــن مســئله ای اســت کــه همیــن االن هــم در ســطح مقررات گــذاری و سیاســت گذاری بــا آن روبــه رو 
هســتیم، اینکــه باالخــره مــا می خواهیــم بــا فعالیــت پلتفرم هــای خارجــی در کشــور چــه کار کنیــم. 
طبیعتــًا اگــر پلتفرم هــای صــوت و تصویــری خارجــی در چارچــوب قوانیــن کشــور فعالیــت کننــد حتمــا 
از حمایــت مــا هــم برخــوردار خواهنــد بــود. یکــی از بحث هایــی کــه از طــرف رســانه های داخلــی از 
مــا تقاضــا شــده تــا بــه آن ورود پیــدا کنیــم مقررات گــذاری بــرای رســانه های صــوت و تصویــر خارجــی 
اســت. بــه بــاور رســانه های داخلــی مقرراتــی بــرای ایــن گــروه در نظــر گرفتــه می شــود کــه در مقابــل 
ایــن مقــررات از ســوی رســانه های خارجــی فعــال در کشــور رعایــت نمی شــود و در نهایــت یــک ســطح 

رقابــت غیرهمســان در ایــن زمینــه شــکل می گیــرد.

  پس شما برای مقررات گذاری در این فضا وارد خواهید شد؟

بــه نظــرم در ایــن زمینــه حاکمیــت بایــد وارد شــود. یکــی از دالیلــی کــه در حوزه صــوت و تصویــر فراگیر 
پیشــروتر از خیلــی از کشــورهای اروپایــی هســتیم بــه خاطــر داشــتن پلتفرم هــای محلــی اســت. ایــن 
پلتفرم هــا هــم بــه ایــن خاطــر شــکل گرفته انــد کــه پلتفرم هــای مطــرح جهانــی در کشــور نیامده انــد.
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  البته فیلتر شده اند!

بلــه درســت اســت. لزومــا مــن از نیامــدن ایــن ســرویس ها اســتقبال نمی کنــم امــا در مقابــل نیامــدن 
اینهــا باعــث شــکل گرفتــن پلتفرم هــای مشــابه داخلــی شــده اســت. در واقــع در کشــورهای اروپایــی 
نیــاز بــه شــکل گرفتــن پلتفــرم محلــی ماننــد یوتیــوب نیســت چــون ایــن ســرویس در ایــن کشــورها در 
حــال فعالیــت اســت. امــا االن بــه مرحلــه ای از توســعه صنعــت رســیدیم کــه اساســًا از رقابــت و حضــور 

پلتفرم هــای جهانــی در کشــور بــه شــرط رعایــت قوانیــن داخلــی بایــد اســتقبال کنیــم، رقابــت واقعــی 
باعــث رشــد صنعــت می شــود.

  در نهایت سیاست شما برای فعالیت پلتفرم های خارجی چیست؟

فعــال ســاترا ورودی بــه ایــن موضــوع نمی کنــد و در آینــده اگــر سرویســی ماننــد یوتیــوب مقــررات مــا را 
بپذیــرد مشــکلی بــا ورود آن بــه کشــور نداریــم. امــا فعــال یوتیــوب کار خــودش را می کنــد و نتوانســته 

ذائقــه مــردم را هــم بــه خــودش جلــب کنــد.

  البته فیلترینگ در این زمینه نقش داشته است!

ــی چیــزی کــه  ــی کنــم چــون مســئول فیلترینــگ نبــوده و نیســتم ول مــن نمی خواهــم االن علت یاب
االن قابــل مشــاهده اســت ایــن موضــوع اســت کــه مــردم از ایــن رســانه اســتقبال نمی کننــد و ذائقــه 

عمــوم مــردم بــا یوتیــوب یــا نتفلیکــس تطبیــق پیــدا نکــرده اســت.

  در زمینــه واگــذاری فرکانس هــای ۷۰۰ و ۸۰۰ کــه در اختیار صداوسیماســت در ســال های گذشــته 
اختالف نظرهــای جــدی بیــن ایــن ســازمان و وزارت ارتباطــات وجــود دارد در ایــن ماجــرا ســاترا کجــا 

ــتاده است؟ ایس

ــی و  ــث فن ــک بح ــن ی ــا ندارد.ای ــه م ــتقیمی ب ــاط مس ــچ ارتب ــوع هی ــن موض ــه ای ــم، چراک نظاره گری
ــود. ــم نمی ش ــه خت ــث پخت ــک بح ــه ی ــا ب ــه آن قطع ــا ب ــت و ورود م ــابقه دار اس س
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پدیده ساترا
جایگاه حقوقی و مسئله تضاد منافع

  سیدمحمدصادق امامیان 
 رئیس سابق ساترا و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف         مصاحبه با روزنامه شرق/ 16  اردیبهشت  11۳99

ســید محمــد صــادق امامیــان  فارغ التحصیــل دکتــرای سیاســت گذاری عمومــی از دانشــگاه ادینبورگ 
انگلســتان اســت کــه دو ســال پیــش بــه عنــوان رئیــس »ســازمان تنظیــم مقــررات رســانه های صــوت و 
تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی« ازســوی رئیــس ســازمان صدا وســیما حکــم گرفــت. ایــن ســازمان 
ــا مخفــف »ســاترا« شــناخته شــده اســت،  وظیفــه تنظیم گــری محتــوای صــوت   ــازه  تأســیس کــه ب ت
ــارات و  ــه اختی ــازمان،  حیط ــن س ــف ای ــرح وظای ــت و ش ــازی را دارد. ماهی ــای مج ــر در فض و تصوی
قــدرت اجرایــی و  مواجهــه آن بــا واقعیــت مجــازی دنیــای امــروز، موضوعــات مبهمــی بــود کــه مــا را 
ــا او بــه گفت وگــو بنشــینیم. ماحصــل  ــر ایــن داشــت به  دلیــل اهمیــت آن ســراغ امامیــان برویــم و ب ب

ــا پیــش روی شماســت. گفت وگــوی م

ــر  ــوت و تصوی ــانه های ص ــررات رس ــم مق ــازمان تنظی ــاترا )س ــه س ــد ک ــان می ده ــر نش ــر ام   ظاه
فراگیــر( ســازمانی تحت نظــر صداوسیماســت و شــما هــم معــاون صداوســیما هســتید� امــا در باطــن 

بــه نظــر می رســد حیطــه کار شــما وســیع اســت� اصــال شــرح وظایــف ایــن ســازمان چیســت؟

صداوســیما بــه صــورت ســنتی رســانه ملــی و مصــداق همــان برودکســتر بخــش عمومــی اســت. نقش 

1.https://satra.ir/fa/wp-content/uploads/2020/05/combinepdf-1.pdf

  یادداشت چهاردهم 
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  یادداشت چهاردهم 
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رســانه ملــی ارائــه خدمــات رســانه ای بــه آحــاد شــهروندان جامعــه منطبــق بــا شــاخص هایی اســت. 
ازجملــه اینکــه مجانــی اســت. قابلیــت دسترســی بــرای همــه دارد و در حــدی اســت کــه درصــد باالیی 
ــتقالل  ــل اس ــل اص ــژه ای مث ــی وی ــات محتوای ــه اختصاص ــن اینک ــد. ضم ــش می  ده ــردم را پوش از م
ــی  ــات محتوای ــی و مالحظ ــتانداردهای کیف ــاخص ها و اس ــی، ش ــتگی جناح ــدم وابس ــی، ع محتوای
خــاص بــر آن حاکــم اســت. تــا دو ســال پیــش تنهــا وظیفــه ســازمان صداوســیما همین بــود. امــا ایجاد 
»ســاترا« وظیفــه جدیــدی بــه ســازمان صداوســیما اضافــه کــرده و نســبتش بــا وظیفــه قبلــی ســازمان 

لزومــا نســبت عمــوم - خصــوص مطلــق نیســت.

  یعنی چه؟

یعنــی یکــی زیرمجموعــه دیگــری نیســت و دو وظیفــه جــدا از هــم اســت. تشــکیل ایــن ســازمان عمــال 
ــه تلویزیــون یعنــی رســانه های  ایــن پیــام را می دهــد کــه اجــازه رســمی فعالیــت رســانه هایی شــبیه ب

صوتــی و تصویــری بــه صــورت خصوصــی بــر بســتر اینترنــت صــادر شــده اســت.

  امــا شــما از آقــای علی عســگری،  رئیــس ســازمان حکــم گرفتیــد� یعنــی ســازمان تحــت امــر شــما 
فراتــر از حیطــه اختیاراتــی اســت کــه بــر عهــده ســازمان صداوســیما محــول شــده اســت؟

از نظــر قانــون اساســی ایــن ســازمان به درســتی در مجموعــه ســازمان صداوســیما جــای گرفــت. چــون 
قانــون اساســی مــا فقــط ســازمان صداوســیما را متولــی امــر رســانه در جمهــوری اســالمی می دانــد.

  خب، طبق قانون اساسی اصال ما اجازه تشکیل تلویزیون خصوصی نداریم!

ــازمان  ــوز س ــا مج ــت دارد، ب ــت فعالی ــتر اینترن ــر بس ــری ب ــانه تصوی ــر رس ــی اگ ــل حت ــن دلی ــه همی ب
صداوســیما رســمیت پیــدا می کنــد.

  البته این موردی است که رهبری دستورش را صادر کردند� 

ــی و  ــانه های صوت ــر رس ــه ام ــت ورود ب ــه صالحی ــدارد ک ــود ن ــور وج ــری در کش ــه دیگ ــه. مجموع بل
تصویــری یــا شــبه تلویزیون را داشــته باشــد. یعنــی هیــچ ســازمان دیگــری چنیــن جایگاهــی را نــدارد.

  درســت اســت کــه رئیــس صداوســیما یکــی از اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی اســت� امــا 
دقیقــا نقــاط افتــراق و اشــتراک کارکــردی بیــن ایــن دو نهــاد چیســت؟

ـــازی،  ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــت؛ ش ـــور اس ـــی کش ـــوراهای عال ـــب ش ـــو غال ـــیما عض ـــس صداوس رئی
ـــتند  ـــوه ای هس ـــورای فراق ـــه ش ـــی، س ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ـــی و ش ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ش
ـــالوه  ـــتند. ع ـــا هس ـــج ت ـــا پن ـــوه ای م ـــوراهای فراق ـــه ش ـــت. البت ـــو آنهاس ـــیما عض ـــس صداوس ـــه رئی ک
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بـــر اینهـــا مجمـــع تشـــخیص و شـــورای ســـران ســـه قـــوه کـــه اخیـــرا تشـــکیل شـــده کـــه رئیـــس 
صداوســـیما در ســـه مـــورد از شـــوراهای عالـــی حضـــور دارد. منتهـــا فلســـفه وجـــودی شـــوراهای عالـــی، 
ـــد  ـــری ندارن ـــی تنظیم گ ـــرا و حت ـــری و اج ـــئولیت تصدی گ ـــی مس ـــوراهای عال ـــت. ش ـــی اس هماهنگ
ـــالمی،  ـــاد اس ـــگ و ارش ـــگ، وزارت فرهن ـــر فرهن ـــال در ام ـــتند. مث ـــی هس ـــتادی و هماهنگ ـــتر س و بیش
ــازمان تبلیغـــات اســـالمی، حوزه هـــای علمیـــه، وزارت آمـــوزش عالـــی، وزارت آموزش وپـــرورش  سـ
ـــی،  ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــه ش ـــتند. وظیف ـــی هس ـــالب فرهنگ ـــورای انق ـــو ش ـــا عض ـــه اینه هم
ـــای  ـــی فض ـــورای عال ـــه ش ـــت. وظیف ـــن دستگاه هاس ـــن ای ـــی بی ـــی و هماهنگ ـــت گذاری فرهنگ سیاس
مجـــازی، سیاســـت گذاری در حـــوزه فضـــای مجـــازی و هـــر دســـتگاهی کـــه در حـــوزه فضـــای مجـــازی 
نقـــش دارد، اســـت. منتهـــا آن دســـتگاه خـــودش نقـــش تخصصـــی خـــودش را دارد کـــه ممکـــن اســـت 
ـــی  ـــورای عال ـــو ش ـــات، عض ـــازمان تبلیغ ـــس س ـــال رئی ـــد. مث ـــازی نباش ـــای مج ـــا فض ـــط ب ـــه  آن مرتب هم
ـــت؟  ـــازی اس ـــای مج ـــور فض ـــات در مح ـــازمان تبلیغ ـــای س ـــه کاره ـــا هم ـــت. آی ـــازی اس ـــای مج فض
ـــتگاه های  ـــای دس ـــی رؤس ـــتند، حت ـــا هس ـــه آنج ـــی ک ـــاد و وزرای محترم ـــر ارش ـــت. وزی ـــر اس ـــخ خی پاس

ـــتند. ـــورا هس ـــن ش ـــزء ای ـــم ج ـــی ه ـــی و امنیت نظام

  پس به چه دلیل رئیس صداوسیما در آنجا حضور دارد؟

ــازی  ــای مج ــوزه فض ــال - در ح ــنتی اش  - قب ــاختار س ــا س ــیما ب ــه صداوس ــی ک ــت. نقش ــه دو عل ب
داشــته، دســت کم »فرهنگ ســازی« بــوده امــا حــاال بــا ســاختار جدیــد خــود - بــا تشــکیل ســاترا - در 

ــری« دارد. ــش »تنظیم گ ــازی نق ــای مج ــوزه فض ح

  شما در ساترا تنظیم گر کل فضای مجازی هستید؟

خیـــر. مـــا تنظیم گـــر کل فضـــای مجـــازی نیســـتیم. در حـــوزه فضـــای مجـــازی کانال هـــای 
فـــروش آنالیـــن وجـــود دارد. یـــا کانال هـــای خبـــری هســـت کـــه معمـــوال »متن محـــور« هســـتند. 
در حـــوزه فضـــای مجـــازی کلـــی ســـرویس اپلیکیشـــن های جدیـــد و بـــازی فعـــال هســـتند کـــه 
مـــا تنظیم گرشـــان نیســـتیم. پـــس حـــوزه اختصاصـــی صداوســـیما طبـــق قانـــون اساســـی حـــوزه 
رســـانه های صوتـــی و تصویـــری و رســـانه های شـــبه تلویزیونی اســـت کـــه بـــه ســـرویس های دیگـــر 
ـــواره ای  ـــون ماه ـــازه تلویزی ـــوز اج ـــواره هن ـــتر ماه ـــر بس ـــال ب ـــد. مث ـــوز می ده ـــی مج ـــش خصوص بخ
ـــاز هـــم ســـازمان  نداریـــم. اگـــر فـــردا کســـی بخواهـــد در حـــوزه ماهـــواره فعـــال شـــود و مجـــوز بگیـــرد، ب
ـــاط  ـــه نحـــوی ارتب ـــن موضـــوع ب ـــه ای ـــود. هـــر شـــورایی کـــه ب ـــن حـــوزه خواهـــد ب ـــی ای صداوســـیما متول

ـــت. ـــد داش ـــش خواه ـــم نق ـــوزه ه ـــیما در آن ح ـــد، صداوس ـــته باش داش
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بـــر اینهـــا مجمـــع تشـــخیص و شـــورای ســـران ســـه قـــوه کـــه اخیـــرا تشـــکیل شـــده کـــه رئیـــس 
صداوســـیما در ســـه مـــورد از شـــوراهای عالـــی حضـــور دارد. منتهـــا فلســـفه وجـــودی شـــوراهای عالـــی، 
ـــد  ـــری ندارن ـــی تنظیم گ ـــرا و حت ـــری و اج ـــئولیت تصدی گ ـــی مس ـــوراهای عال ـــت. ش ـــی اس هماهنگ
ـــالمی،  ـــاد اس ـــگ و ارش ـــگ، وزارت فرهن ـــر فرهن ـــال در ام ـــتند. مث ـــی هس ـــتادی و هماهنگ ـــتر س و بیش
ــازمان تبلیغـــات اســـالمی، حوزه هـــای علمیـــه، وزارت آمـــوزش عالـــی، وزارت آموزش وپـــرورش  سـ
ـــی،  ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــه ش ـــتند. وظیف ـــی هس ـــالب فرهنگ ـــورای انق ـــو ش ـــا عض ـــه اینه هم
ـــای  ـــی فض ـــورای عال ـــه ش ـــت. وظیف ـــن دستگاه هاس ـــن ای ـــی بی ـــی و هماهنگ ـــت گذاری فرهنگ سیاس
مجـــازی، سیاســـت گذاری در حـــوزه فضـــای مجـــازی و هـــر دســـتگاهی کـــه در حـــوزه فضـــای مجـــازی 
نقـــش دارد، اســـت. منتهـــا آن دســـتگاه خـــودش نقـــش تخصصـــی خـــودش را دارد کـــه ممکـــن اســـت 
ـــی  ـــورای عال ـــو ش ـــات، عض ـــازمان تبلیغ ـــس س ـــال رئی ـــد. مث ـــازی نباش ـــای مج ـــا فض ـــط ب ـــه  آن مرتب هم
ـــت؟  ـــازی اس ـــای مج ـــور فض ـــات در مح ـــازمان تبلیغ ـــای س ـــه کاره ـــا هم ـــت. آی ـــازی اس ـــای مج فض
ـــتگاه های  ـــای دس ـــی رؤس ـــتند، حت ـــا هس ـــه آنج ـــی ک ـــاد و وزرای محترم ـــر ارش ـــت. وزی ـــر اس ـــخ خی پاس

ـــتند. ـــورا هس ـــن ش ـــزء ای ـــم ج ـــی ه ـــی و امنیت نظام

  پس به چه دلیل رئیس صداوسیما در آنجا حضور دارد؟

ــازی  ــای مج ــوزه فض ــال - در ح ــنتی اش  - قب ــاختار س ــا س ــیما ب ــه صداوس ــی ک ــت. نقش ــه دو عل ب
داشــته، دســت کم »فرهنگ ســازی« بــوده امــا حــاال بــا ســاختار جدیــد خــود - بــا تشــکیل ســاترا - در 

ــری« دارد. ــش »تنظیم گ ــازی نق ــای مج ــوزه فض ح

  شما در ساترا تنظیم گر کل فضای مجازی هستید؟

خیـــر. مـــا تنظیم گـــر کل فضـــای مجـــازی نیســـتیم. در حـــوزه فضـــای مجـــازی کانال هـــای 
فـــروش آنالیـــن وجـــود دارد. یـــا کانال هـــای خبـــری هســـت کـــه معمـــوال »متن محـــور« هســـتند. 
در حـــوزه فضـــای مجـــازی کلـــی ســـرویس اپلیکیشـــن های جدیـــد و بـــازی فعـــال هســـتند کـــه 
مـــا تنظیم گرشـــان نیســـتیم. پـــس حـــوزه اختصاصـــی صداوســـیما طبـــق قانـــون اساســـی حـــوزه 
رســـانه های صوتـــی و تصویـــری و رســـانه های شـــبه تلویزیونی اســـت کـــه بـــه ســـرویس های دیگـــر 
ـــواره ای  ـــون ماه ـــازه تلویزی ـــوز اج ـــواره هن ـــتر ماه ـــر بس ـــال ب ـــد. مث ـــوز می ده ـــی مج ـــش خصوص بخ
ـــاز هـــم ســـازمان  نداریـــم. اگـــر فـــردا کســـی بخواهـــد در حـــوزه ماهـــواره فعـــال شـــود و مجـــوز بگیـــرد، ب
ـــاط  ـــه نحـــوی ارتب ـــن موضـــوع ب ـــه ای ـــود. هـــر شـــورایی کـــه ب ـــن حـــوزه خواهـــد ب ـــی ای صداوســـیما متول

ـــت. ـــد داش ـــش خواه ـــم نق ـــوزه ه ـــیما در آن ح ـــد، صداوس ـــته باش داش
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  بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســازمان از ســال ۱۳۹۷ شــکل گرفتــه، تمرکــز شــما به طــور مشــخص از بدو 
پیدایــش ایــن ســازمان بــا مدیریــت آقــای لطف الله ســیاهکلی و بعــد از آن در زمــان مدیریت شــما روی 

چــه بــود؟ یعنــی رویکــرد شــما روی چــه بخش هایی بــوده؟

طبیعتـــا رویکـــرد چندمرحلـــه ای بـــرای خودمـــان در نظـــر گرفتـــه بودیـــم. اصـــل اولیـــه تأســـیس ســـازمان 
ـــد.  ـــاز کن ـــودش را ب ـــای خ ـــالمی ج ـــوری اس ـــی جمه ـــای حکمران ـــد در فض ـــه بای ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــود، ب ب
ـــی  ـــن فهـــم ایجـــاد شـــود کـــه رســـانه های فعال ـــی جمهـــوری اســـالمی ای ـــد در فضـــای حکمران چـــون بای
در کشـــور داریـــم کـــه کارکردهـــای صوتـــی و تصویـــری و شـــبه تلویزیونی دارنـــد و ایـــن رســـانه ها در 
بســـتر فضـــای مجـــازی کار می کننـــد و وجودشـــان بایـــد بـــه رســـمیت شـــناخته شـــود و بـــه نحـــوی 
ـــا  ـــه ب ـــه البت ـــود ک ـــا ب ـــاز م ـــن ف ـــن اولی ـــود. ای ـــل ش ـــگاری تبدی ـــه فرصت ان ـــگاری ب ـــان از تهدیدان وجودش
ـــا  ـــعار م ـــود. ش ـــاد ش ـــری ایج ـــه هم فک ـــم ک ـــالش کردی ـــی ت ـــا خیل ـــود ام ـــده ب ـــروع ش ـــری ش ـــتور رهب دس

ـــی. ـــانه مل ـــانه های رس ـــل رس ـــری مکم ـــی و تصوی ـــانه های صوت ـــود: رس ـــن ب ای

  یعنی کشور به طور رسمی فضای مجازی را به رسمیت شناخت؟

بلـه. مـا االن دیگـر فقـط یـک رسـانه نداریـم. یـک رسـانه ملـی داریـم و همین طـور رسـانه های بخـش 
خصوصـی کـه هـم فعـال هسـتند و هـم مکمـل رسـانه  ملـی. ما حـاال با نظـام رسـانه ای طرف حسـاب 

هسـتیم نه بـا یک رسـانه.

  آنچــه برایــم مهــم اســت بدانــم، ایــن اســت کــه در نهایــت ســازمان ســاترا یــک ســازمان حکومتــی 
اســت یــا دولتــی؟ طبــق تعریفــی کــه در اصــل ۱۷۵ قانــون اساســی آمــده�

تفاوت دولتی و حکومتی چیست؟

  مثــل تفــاوت State و Goverment� به عبارت دیگــر دولــت یعنــی قــوه مجریــه و حکومــت قــوای 
دیگــر را دربــر می گیــرد���

در شــرایط فعلــی بخــش رســانه طبــق قانــون اساســی مــا بخــش دولتــی نیســت، بخــش حاکمیتــی 
اســت. در همــه جــای دنیــا هــم این طــور اســت. در همــه جــای دنیــا رســانه ها ماهیــت مســتقل دارنــد 
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  امـا ایـن تعریـف در غـرب تفـاوت دارد� مثـال TRT رسـانه دولتی ترکیه اسـت� اما Cine5 یک شـبکه 
خصوصـی اسـت کـه از طریق آگهی های شـرکت های مختلـف ارتزاق می کنـد� منظورم این اسـت که 
اساسـا رسـانه ملـی در کشـور مـا از دولت بودجه می گیـرد و شـخص اول مملکت ریاسـتش را انتخاب 
می کنـد� یعنـی سـاختار مختـص خـودش را دارد� پس نمی توانیـد تعریفی از گـزاره غربـی ارائه دهید؟

BBC هیچ وقــت تحــت  فــرق دارد. مثــال  بــا دولتــی  اینهــا رســانه های عمومــی هســتند کــه 
سیاســت های دولــت انگلســتان نیســت. البتــه بــا هــر دولتــی هــم کــه می آیــد، توافق نامــه ای امضــا 
ــلطنتی(  ــور س ــی Royal charter )منش ــت: یک ــرده اس ــا ک ــه امض ــه توافق نام ــی س ــد. یعن می کن
دارد کــه تحــت آن تأســیس شــده و یــک توافــق Regulatory دارد کــه طبــق آن هــر دوره 10ســاله 
نحــوه اداره آن مشــخص می شــود و ســوم اینکــه یــک توافــق  Atory هــم بــا هــر دولتــی کــه مســتقر 
می شــود، می بنــدد امــا در اختیــار دولــت نیســت. ایــن رســانه بودجــه عمومــی دارد. امــا روش تأمیــن 

ــد. ــت کن ــد در آن دخال ــت نمی توان ــه دول ــت ک ــوری اس آن ط

  خب، حاال  BBC  را با رسانه ملی خودمان مقایسه می کنید؟

االن در موضع دفاع یا رد نیستم.

  باالخره از نظر شما رسانه ملی چه جایگاهی دارد؟ 

رســانه ملــی مــا ســاختار قابــل دفاعــی دارد. هیئــت نظــارت دارد کــه نماینــدگان ســه قــوه عضــو آن 
ــن  ــم ای ــش ه ــتند. دلیل ــوه ای هس ــه فراق ــود ک ــاب می ش ــری انتخ ــوی رهب ــس آن از س ــتند. رئی هس
ــا  ــد و دولت ه ــد و می رون ــراد می آین ــات اف ــتند. در انتخاب ــات هس ــر از انتخاب ــا متأث ــه دولت ه ــت ک اس
ــا دولت هــا عــوض شــود. رســانه هایی کــه از بودجــه  ــد ب تغییــر می کننــد. امــا سیاســت رســانه ها نبای
ــد در خدمــت دولت هــا باشــند کــه رأی آورده و حــزب مخالفــش رأی  ــد، نبای ــزاق می کنن عمومــی ارت
نیــاورد. ایــن منطــق رســانه های عمومــی اســت. در هیــچ جــای دنیــا رســانه های عمومــی را در اختیــار 

ــا دولت هــا تعامالتــی دارنــد امــا در اختیــار دولــت نیســتند. دولــت نمی گذارنــد. هرچنــد ب

  االن صداوســیمای مــا عــالوه بــر بودجــه ای کــه از بودجــه کشــور و دولــت می گیــرد، درآمــد بســیار 
باالیــی نیــز از آگهی هــای بازرگانــی دارد� یعنــی هــم امکانــات دولتــی دارد و هــم از بخــش خصوصــی 
پــول دریافــت می کنــد� امــا همــواره یــک نــوع تفکر بــر آن حاکــم بــوده! به عبــارت دقیق تــر تکثــر آرا در 

آنجــا محلــی از اعــراب نــدارد کــه همــه مــردم بــا هــر نگرشــی در آن آینــه خــود را ببیننــد!

در نظــام حقوقــی مــا رســانه ملــی از نظــر ســاختار طراحــی خــوب و قابل دفاعــی دارد. االن البتــه در 
موضــع دفــاع از عملکــرد صداوســیما نیســتم. چــون بنــده مســئولیت مســتقیمی در قبــال آنتن نــدارم. 
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صداوســیما بودجــه مشــخص دولتــی و شــورای نظــارت دارد کــه ســه قــوه بــر آن نظــارت می  کننــد.

  خب، هم بودجه دولتی و هم عمومی دارد�

ـــت  ـــن اس ـــیما ای ـــه صداوس ـــن ب ـــنهادهای م ـــی از پیش ـــد و یک ـــته باش ـــی داش ـــه ترکیب ـــد بودج می توان
کـــه ســـبد بودجـــه اش را توزیـــع کنـــد. یکـــی از ایـــن مباحـــث حداکثرســـازی یـــا بیشـــینه کردن 
ـــا در  ـــد. ام ـــاق می افت ـــدی اتف ـــع درآم ـــازی مناب ـــا سبدس ـــوال ب ـــه معم ـــت ک ـــه ای اس ـــتقالل بودج اس
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حـــوزه در تأمیـــن قلمـــرو حاکمیـــت ملـــی خـــود در حـــوزه رســـانه داشـــته اند.
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ــکا  ــی آمری ــات مال ــت از امکان ــوور« توانس ــوزه ل ــت »م ــر وق ــت� ه ــد آمریکاس ــه متح ــب، فرانس   خ
اســتنکاف کنــد، می توانــد دربــاره ایــن مســائل وارد مباحثه شــود� امــا بحث مــا فــرق دارد� می خواهیم 

مســتقل از غــرب و آمریــکا کاری را انجــام دهیــم� مــا چــه بایــد بکنیــم؟

ــث  ــا بح ــارب دنی ــری از تج ــا یادگی ــت ام ــی اس ــل پذیرش ــل قاب ــودن اص ــتقل بودن و متفاوت ب مس
ــت. ــری اس دیگ

  حکومـت فضـای مجـازی را به رسـمیت شـناخت اما شـکل برخـورد ما با ایـن پدیده مهم اسـت� در 
۴۱ سـال بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی ویدئو، ماهـواره و فضای مجازی را به رسـمیت شـناختیم� 
امـا اولیـن برخـورد مـا بـا انـکار آغـاز شـد و حـاال هـم در ایـن مسـیر همچنـان بـا بحـث فیلترینـگ و 
محدودیت هـا مواجـه هسـتیم� بـا این نگاه قرار اسـت چه اتفـاق ویـژه ای در فضای مجـازی رخ دهد؟ 

بهتــر اســت بگوییــد فضــای رســانه ای. مــن بــا ایــن تحلیــل شــما از ایــن مرحلــه از عمــر رســانه کشــور 
ــو  ــا دوران ماهــواره و کاســت و ویدئ ــن دوره را ب ــال ای ــرای مث ــی اختــالف نظــر دارم؛ ب ــا مراحــل قبل ب
متفــاوت می دانــم. مــا در ایــن حــوزه در رســانه های مــدرن ظرفیــت خیلــی خــوب ملــی داریــم. زمانــی 
همــه دنبــال جمع کــردن ماهــواره بودنــد، چــون شــبکه های ماهــواره خارجــی بــود و می گفتنــد ایــن 
می توانــد بــرای امنیــت و فرهنــگ مــا تهدیــد باشــد. امــا نقطــه قوتــی کــه االن داریــم، حتــی بــه نســبت 
ــادی  ــل زی ــم. عل ــی داری ــن اســت کــه رســانه های قدرتمنــد داخل ــی، ای بســیاری از کشــورهای اروپای
ــت از  ــا ممانع ــی از علت ه ــده اند؛ یک ــد ش ــور قدرتمن ــل کش ــا در داخ ــانه های م ــه رس ــود دارد ک وج
ــد،  ــال می ش ــوب« فع ــا »یوتی ــور م ــر در کش ــال اگ ــت. مث ــی اس ــابه خارج ــانه های مش ــاز رس تاخت وت

ــال باشــند! ــی نمی توانســتند فع ــی از ســرویس های کاربرمحــور داخل خیل

  اما همواره رقابت در این روند نادیده گرفته می شود!

مــا االن بــه ایــن اتفــاق بــه عنــوان فرصــت نــگاه می کنیــم، چــون ظرفیت هــای انســانی، تکنولوژیــک 
و نوآورانــه قابــل توجهــی در حــوزه رســانه ها داریــم.

  مهم تــر از همــه ناگزیریــم بــه فضــای مجــازی بــه عنــوان فرصــت نــگاه کنیــم� چــرا بــه ایــن نکتــه 
ــد؟ ــاره نمی کنی اش

ــا خــودش فرهنــگ مــی آورد و قابل انــکار نیســت. چنــد گام اصلــی بایــد ایجــاد  طبیعتــا تکنولــوژی ب
کنیــم. در ایــن حــوزه خانــواده رســانه ای درون کشــور شــکل بگیــرد؛ یعنــی در همــه حوزه هــای مــورد 
نیازمــان رســانه های فعــال و قدرتمنــد ایجــاد شــود. اگــر هنــوز خأهایــی داریــم ســعی کنیــم پــر کنیــم. 
اگــر شــبکه رســانه ای شــکل گرفــت می توانیــم در مقابــل دو چیــز آنهــا را تقویــت کنیــم؛ اول در مقابــل 
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کنیــم. در ایــن حــوزه خانــواده رســانه ای درون کشــور شــکل بگیــرد؛ یعنــی در همــه حوزه هــای مــورد 
نیازمــان رســانه های فعــال و قدرتمنــد ایجــاد شــود. اگــر هنــوز خأهایــی داریــم ســعی کنیــم پــر کنیــم. 
اگــر شــبکه رســانه ای شــکل گرفــت می توانیــم در مقابــل دو چیــز آنهــا را تقویــت کنیــم؛ اول در مقابــل 
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رقبــای خارجــی بایــد بــه شــبکه رســانه داخلــی قــدرت بدهیــم تــا بتواننــد نیازهــای داخلــی کشــور را 
تأمیــن کننــد. حــاال آیــا بــه ایــن معنــی اســت کــه ممانعــت در مقابــل شــبکه  رســانه های خارجــی ایجاد 
کنیــم؟ خیــر. اگــر رســانه های خارجــی در چارچــوب مقــررات ملــی مــا رفتــار کننــد بایــد بتواننــد در 
ــا از  کشــور کار کننــد. اصطالحــا وقتــی می گوییــم قلمــرو رســانه ای در دنیــا یعنــی رســانه هایی کــه ی
ــا اصلی تریــن هدفشــان ایــن کشــور اســت. می توانــد رســانه خارجــی  ایــن کشــور آپلــود می شــوند،  ی

باشــد امــا تحــت مقــررات جمهــوری اســالمی کار کنــد.

  یعنی می خواهید به قطب رسانه ای تبدیل شوید؟ 

بحـــث مـــن ایـــن اســـت کـــه بایـــد قـــدرت رســـانه ای کشـــور را تقویـــت کنیـــم. قـــدرت رســـانه ای 
ـــای  ـــا دارد و جنبه ه ـــی م ـــاد مل ـــی و اقتص ـــگ مل ـــی، فرهن ـــت مل ـــا هوی ـــتقیمی ب ـــبت مس ـــور نس کش
ــی  ــانه ای داخلـ ــدرت رسـ ــه قـ ــوری کـ ــر کشـ ــی هـ ــرم؛ یعنـ ــرض می گیـ ــم پیش فـ ــی را هـ امنیتـ
ـــرا  ـــی و اخی ـــی، سیاس ـــی، فرهنگ ـــات امنیت ـــه مالحظ ـــیم ک ـــر باش ـــد منتظ ـــا بای ـــد، حتم ـــته باش نداش
ـــم،  ـــدار رســـانه ای ایجـــاد کنی ـــی اقت ـــع وقت ـــر آن حاکـــم شـــود؛ درواق مالحظـــات اقتصـــادی جـــدی ب
در دنیـــای امـــروز تثبیـــت شـــده اســـت کـــه منجـــر بـــه اقتـــدار در عرصه هـــای دیگـــر می شـــود. 
ـــود کـــه مـــن یـــک رســـانه انحصـــاری حاکمیتـــی داشـــته باشـــم  ـــن ب زمانـــی فهـــم اقتـــدار رســـانه ای ای
ـــا  ـــت ام ـــودش هس ـــای خ ـــر ج ـــی س ـــاری حاکمیت ـــانه انحص ـــه رس ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــا االن فهم ام
ـــم.  ـــاد می کنی ـــری را ایج ـــانه ای متکث ـــام رس ـــا نظ ـــانه ها ی ـــواده رس ـــر و خان ـــانه ای را متکث ـــام رس نظ
ـــد  ـــل کن ـــوری عم ـــانه ای ط ـــام رس ـــن نظ ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــدف دوم ای ـــود. ه ـــدف ب ـــن ه ـــن اصلی تری ای
ـــر  ـــد از نظ ـــانه می توان ـــک رس ـــود. ی ـــل ش ـــا حاص ـــه کار اینه ـــا در نتیج ـــی م ـــی و عموم ـــع مل ـــه مناف ک
ـــوری  ـــری ط ـــت فک ـــر مالکی ـــد، از نظ ـــر کن ـــا منتش ـــرد ی ـــی را بگی ـــادی  مدل ـــی و اقتص ـــی، فن محتوای
کنـــد کـــه خـــودش منتفـــع شـــود امـــا جامعـــه ضـــرر کنـــد. االن یـــک رســـانه می توانـــد بســـیار 
ـــا  ـــد، ام ـــته باش ـــادی داش ـــع اقتص ـــودش مناف ـــرای خ ـــه ب ـــد ک ـــر کن ـــی زردی را منتش ـــائل فرهنگ مس
بـــرای جامعـــه ضـــرر فرهنگـــی داشـــته باشـــد. می توانـــد بیزینـــس مـــدل قمـــار و شـــرط بندی یـــا 
البی گـــری را در جامعـــه توســـعه دهـــد، حتمـــا خـــودش منتفـــع می شـــود امـــا جامعـــه متضـــرر 
ـــی کاله  ـــد ول ـــب کن ـــادی جل ـــتریان زی ـــه مش ـــد ک ـــات دروغ کاری کن ـــا تبلیغ ـــد ب ـــود. می توان می ش

ـــردارد. ـــردم را ب م

  از نظر شما باید نظارت وجود داشته باشد؟
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   آیا منظور از نظارت همان ممیزی است؟

ــع  ــازی مناف ــا سازگارس ــازی ی ــوری دارد؛ هم راستاس ــی مح ــری عبارت ــا تنظیم گ ــارت ی ــن نظ ــر. ای خی
ــد  ــت. درص ــی نیس ــارت محتوای ــط نظ ــانه فق ــر رس ــارت ب ــی. نظ ــع عموم ــا مناف ــی ب ــش خصوص بخ
ــون  ــد. چ ــن می آی ــیار پایی ــری بس ــد در تنظیم گ ــر می کنی ــور تعبی ــه سانس ــما از آن ب ــه ش ــی ک نظارت
ــه  ــذارم ک ــمی بگ ــد مکانیس ــت. می گوی ــازی اس ــه اول هم راستاس ــری در درج ــی تنظیم گ ــدف اصل ه
مدیــر احســاس کنــد منافــع خــودش را جلــب می کنــد و بــه انــدازه کافــی بیزینــس اش رشــد می کنــد 
و در عیــن حــال کشــور هــم خوشــحال باشــد و هرچقــدر می توانــد کار کنــد. پــس چطــور می توانیــم 
در رســانه ایــن هم راستاســازی را ایجــاد کنیــم کــه یــک نفــر از نظــر اقتصــادی رشــد و در عیــن حــال 
ــوا  ــر محت ــد فقــط ب ــا تنظیم گــر اینجــا بای ــه تنظیم گــر اســت. آی ــن وظیف ــد. ای ــه کشــور خدمــت کن ب
ــوا هــم هســت. منفعــت  ــه محت ــوا نیســت. البت ــا فقــط محت ــع عمومــی م ــر. مناف ــد؟ خی نظــارت کن
عمومــی در حــوزه اقتصــاد، حقــوق کاربــران، مالکیــت فکــری و معنــوی، رقابــت، عــدم شــکل گیری 
انحصارهــای رســانه ای و اقتصــادی، مســئله دیتــا و داده شــهروندان را داریــم کــه همــه منافــع عمومــی 
اســت. تنظیم گــر بایــد طــوری تنظیم هــا را بچینــد کــه منافــع عمومــی تضمیــن شــود؛ یکــی از اینهــا 
محتواســت. همــه محتــوا هــم سانســور نیســت. محتــوا خیلــی وقت هــا مســائل شــخصی مردم اســت، 
ــه محتــوای اخالقــی، دینــی  ــا مســئله منافــع ملــی. بخشــی از محتــوا هــم ب ــه اقلیت هــا ی توهیــن ب
ــای  ــوان دغدغه ه ــه عن ــترک ب ــورت مش ــه ص ــا ب ــه در دنی ــواردی ک ــردد. م ــودک برمی گ ــوق ک و حق
نهادهــای رســانه شــناخته می شــود. تنظیم گــر بایــد اینهــا را بــا هــم هم راســتا کنــد. تنظیم گــر 
مقــررات می گــذارد، مجــوز می دهــد، آگاه ســازی و توانمندســازی می کنــد و آمــوزش می  دهــد، 
ــت  ــر اس ــار تنظیم گ ــه در اختی ــی ک ــه ابزارهای ــد، هم ــهیل می کن ــت و تس ــد، حمای ــازی می کن بازارس
موجــب می شــود هم راســتا شــود. هم راستاســازی و سازگارســازی منافــع بخــش خصوصــی و عمومــی 
ــن وظیفــه ای اســت کــه در حــوزه رســانه  ــم و ای ــدواژه محــوری تنظیم گــری می بین ــوان کلی ــه عن را ب
ــته  ــاه گذش ــه م ــم. از دو، س ــش می روی ــمت پی ــه آن س ــرم االن ب ــه نظ ــت. ب ــر اس ــده تنظیم گ ــه عه ب
ــور  ــزرگ کش ــانه های ب ــا رس ــا ب ــام بحران ه ــته ایم. در تم ــی داش ــی و مل ــدی بین الملل ــای ج بحران ه

ــد. جلســه گذاشــتیم. رســانه هایی کــه هرکــدام چندیــن میلیــون مخاطــب دارن

   مثل آپارات و فیلیمو؟

حــدود صــد و خــرده ای رســانه هســتند کــه البتــه دســته بندی می شــوند. یک ســری VOD هســتند یــا 
ــد. یک ســری رســانه های  ــر تقاضــا. یک ســری UGC یعنــی رســانه های کاربرپدی ویدئوهــای مبتنی ب
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   آیا منظور از نظارت همان ممیزی است؟

ــع  ــازی مناف ــا سازگارس ــازی ی ــوری دارد؛ هم راستاس ــی مح ــری عبارت ــا تنظیم گ ــارت ی ــن نظ ــر. ای خی
ــد  ــت. درص ــی نیس ــارت محتوای ــط نظ ــانه فق ــر رس ــارت ب ــی. نظ ــع عموم ــا مناف ــی ب ــش خصوص بخ
ــون  ــد. چ ــن می آی ــیار پایی ــری بس ــد در تنظیم گ ــر می کنی ــور تعبی ــه سانس ــما از آن ب ــه ش ــی ک نظارت
ــه  ــذارم ک ــمی بگ ــد مکانیس ــت. می گوی ــازی اس ــه اول هم راستاس ــری در درج ــی تنظیم گ ــدف اصل ه
مدیــر احســاس کنــد منافــع خــودش را جلــب می کنــد و بــه انــدازه کافــی بیزینــس اش رشــد می کنــد 
و در عیــن حــال کشــور هــم خوشــحال باشــد و هرچقــدر می توانــد کار کنــد. پــس چطــور می توانیــم 
در رســانه ایــن هم راستاســازی را ایجــاد کنیــم کــه یــک نفــر از نظــر اقتصــادی رشــد و در عیــن حــال 
ــوا  ــر محت ــد فقــط ب ــا تنظیم گــر اینجــا بای ــه تنظیم گــر اســت. آی ــن وظیف ــد. ای ــه کشــور خدمــت کن ب
ــوا هــم هســت. منفعــت  ــه محت ــوا نیســت. البت ــا فقــط محت ــع عمومــی م ــر. مناف ــد؟ خی نظــارت کن
عمومــی در حــوزه اقتصــاد، حقــوق کاربــران، مالکیــت فکــری و معنــوی، رقابــت، عــدم شــکل گیری 
انحصارهــای رســانه ای و اقتصــادی، مســئله دیتــا و داده شــهروندان را داریــم کــه همــه منافــع عمومــی 
اســت. تنظیم گــر بایــد طــوری تنظیم هــا را بچینــد کــه منافــع عمومــی تضمیــن شــود؛ یکــی از اینهــا 
محتواســت. همــه محتــوا هــم سانســور نیســت. محتــوا خیلــی وقت هــا مســائل شــخصی مردم اســت، 
ــه محتــوای اخالقــی، دینــی  ــا مســئله منافــع ملــی. بخشــی از محتــوا هــم ب ــه اقلیت هــا ی توهیــن ب
ــای  ــوان دغدغه ه ــه عن ــترک ب ــورت مش ــه ص ــا ب ــه در دنی ــواردی ک ــردد. م ــودک برمی گ ــوق ک و حق
نهادهــای رســانه شــناخته می شــود. تنظیم گــر بایــد اینهــا را بــا هــم هم راســتا کنــد. تنظیم گــر 
مقــررات می گــذارد، مجــوز می دهــد، آگاه ســازی و توانمندســازی می کنــد و آمــوزش می  دهــد، 
ــت  ــر اس ــار تنظیم گ ــه در اختی ــی ک ــه ابزارهای ــد، هم ــهیل می کن ــت و تس ــد، حمای ــازی می کن بازارس
موجــب می شــود هم راســتا شــود. هم راستاســازی و سازگارســازی منافــع بخــش خصوصــی و عمومــی 
ــن وظیفــه ای اســت کــه در حــوزه رســانه  ــم و ای ــدواژه محــوری تنظیم گــری می بین ــوان کلی ــه عن را ب
ــته  ــاه گذش ــه م ــم. از دو، س ــش می روی ــمت پی ــه آن س ــرم االن ب ــه نظ ــت. ب ــر اس ــده تنظیم گ ــه عه ب
ــور  ــزرگ کش ــانه های ب ــا رس ــا ب ــام بحران ه ــته ایم. در تم ــی داش ــی و مل ــدی بین الملل ــای ج بحران ه

ــد. جلســه گذاشــتیم. رســانه هایی کــه هرکــدام چندیــن میلیــون مخاطــب دارن

   مثل آپارات و فیلیمو؟

حــدود صــد و خــرده ای رســانه هســتند کــه البتــه دســته بندی می شــوند. یک ســری VOD هســتند یــا 
ــد. یک ســری رســانه های  ــر تقاضــا. یک ســری UGC یعنــی رســانه های کاربرپدی ویدئوهــای مبتنی ب
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ــا  ــت ی ــکی، صنع ــد پزش ــی مانن ــوزه ای تخصص ــه در ح ــانه هایی ک ــری رس ــتند. یک س ــودی هس دانل
آمــوزش و... کار می کننــد. یک ســری رســانه های محلــی هســتند ولــو در فضــای مجــازی ولــی یــک 
اســتان خــاص را پوشــش می دهنــد. االن هــم رســانه های جدیــدی داریــم کــه ســوپر اپ هایــی هســتند 

کــه چنــد کارکــرد کنــار هــم دارنــد، فهرســت ایــن ســرویس ها را می توانیــد در ســایت مــا ببینیــد.

  از نظر شما مهم ترین بحران چه بود که باعث شد با آنها جلسه برگزار کنید؟

ــی  ــد نقش آفرین ــانه ها می خواهن ــن رس ــه ای ــور ک ــای کش ــی بحران ه ــم؛ یک ــران داری ــی از بح دو معن
کننــد و دیگــر بحران هایــی کــه رســانه ها در اداره گــردش مالــی خــود دارنــد. از زمــان شــهادت شــهید 
ســلیمانی، انتخابــات، شــیوع ویــروس کرونــا، تعطیــالت عیــد و ایــام مذهبــی خاصــی کــه در شــعبان 
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــعی کردن ــا س ــم و آنه ــه بگذاری ــانه ها جلس ــا رس ــه ب ــد ک ــث ش ــم، باع ــان داری و رمض
ــد  ــم رش ــادی ه ــر اقتص ــه از نظ ــن اینک ــد. ضم ــات ببینن ــن اتفاق ــی را در ای ــع عموم ــد مناف می توانن
داشــته باشــند. مثــال اطــالع دارم کــه رســانه های مــا در جریــان شــهادت سردارســلیمانی محتواهایــی 

تولیــد کردنــد کــه میلیون هــا دقیقــه دیــده شــد. آمارهــا را در ســایت مــا می توانیــد پیــدا کنیــد.

  در واقع به عنوان یک رسانه مرجع در همه جای دنیا مطرح شدند؟

بلــه. اینجاســت کــه تفــاوت رســانه داخلــی و خارجــی شــناخته می شــود. در زمانــی کــه اینســتاگرام 
ــق  کــرد،  ــی برخــی از اکانت هــا را تعلی ــه شــهید ســلیمانی را حــذف و حت ــوط ب تمــام پســت های مرب
رســانه های داخلــی ای داشــتیم کــه بــا پــول خودشــان محتــوا تولیــد کردنــد و محتوایشــان میلیون هــا 
دقیقــه دیــده می شــد. رســانه های مــا نقــش خیلــی جــدی ای داشــتند. در ایــام کرونــا غالــب 
ــری در بســتر فضــای  ــی و تصوی ــد، امــا اقتصــاد رســانه های صوت ــه خوردن بیزینس هــای کشــور ضرب
ــد،  ــر بســتر اینترنــت بودن ــاد شــد و رســانه هایی کــه ب مجــازی شــکوفا شــدند. مخاطــب تلویزیــون زی
طبــق آمــار رشــد محتوایشــان 65 درصــد اســت. در دنیــا هــم برخــی از محتواهــا بیــش از 75 درصــد 
رشــد بازدیدکننــده داشــت. چــون مــردم در خانــه بودنــد و نیــاز بــه دسترســی اطالعــات و ســرگرمی و 
آمــوزش داشــتند. همــه نیازهــای ســه گانه رســانه بــه شــدت مــورد نیــاز قــرار گرفــت و رشــد پیــدا کــرد. 
در عیــن حــال رســانه ها خدمــت جــدی  ای بــه مــردم کردنــد. بــرای شــرایط خــاص، رســاندن شــرایط 
ــرس  ــه مــردم و جلوگیــری از ت آموزشــی، رســاندن آموزش هــای عمومــی بهداشــتی، اطالع رســانی ب
اجتماعــی، ســرگرم کردن مــردم، شــادکردن مــردم و جلوگیــری از افســردگی جامعــه نقــش جــدی ای 
ــد. در  ــل کنن ــس عم ــتند برعک ــانه ها می توانس ــه رس ــی ک ــکریم در حال ــا متش ــا از آنه ــد و م ــا کردن ایف
قضیــه شــهید ســلیمانی اینســتاگرام کاری کــرد تــا منافــع ملــی مــا را لحــاظ نکننــد و خالفــش عمــل 
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کننــد. یــا در ایــام کرونــا برخــی از ماهواره هــا بــه تســری تــرس در جامعــه دامــن زدنــد. بــه جــای اینکــه 
ــد.  ــی را منتشــر می کردن ــار جعل ــردم ایجــاد و اخب ــرس و اضطــراب در م ــد، ت ــردم آمــوزش دهن ــه م ب
ایــن کاری بــود کــه در دنیــا خیلی هــا کرده انــد و اتفاقــا یکــی از کارهــای رگوالتورهــا در دنیــا مقابلــه بــا 
اخبــار دروغیــن و ایجــاد آرامــش اجتماعــی اســت. مــا در داخــل از رســانه هایمان خیالمــان راحــت بــود.

  برای فربه کردن و قدرت بخشیدن به زیرساخت های فضای مجازی چه کرده اید؟

کاری کــه بایــد بــه صــورت  کلــی انجــام دهیــم اصطالحــا بازارســازی اســت. بایــد بــازار داخلی را توســعه 
داده و در اختیــار بیزینس هــای فعــال داخلــی و حتــی خارجــی کــه بــه قوانیــن مــا تــن می دهنــد قــرار 
دهیــم؛ یعنــی صنعــت رســانه ای مــا بایــد بــزرگ شــود و ایــن بــازار در اختیــار فعاالنــی قــرار بگیــرد کــه 

منافــع عمومــی کشــور را لحــاظ می کننــد.

  چطــور می خواهیــد ایــن بــازار را بــزرگ کنیــد، وقتــی آقــای علی عســگری مســتقیما گفته »توســکا« 
اجــازه نمی دهــد خیلــی از اســتارت آپ ها در ایــن ایــام کرونــا تبلیــغ کننــد! یــا مثــال تبلیــغ فیلم بــا تأخیر 

زیاد»خــروج« در صداوســیما انجام شــد!

بــه دلیــل شــیوع کرونــا و ضــرورت خانه نشــینی مــردم بــا تســهیل گری  کــه ســاترا بــرای رونــق ســینمای 
ــد،  ــام دادن ــر انج ــای اخی ــراد در روزه ــی از اف ــه برخ ــی ک ــم صحبت های ــام داد، علی رغ ــن انج آنالی
تیــزر فیلــم ســینمایی »خــروج« از یکشنبه شــب از آنتــن پخــش شــد. تبلیغــات یکــی از ابزارهــای مــا 
ــای الزم را  ــا رتبه ه ــررات م ــوب مق ــه در چارچ ــانه هایی ک ــا از رس ــا حتم ــت و م ــازی اس ــرای بازارس ب
کســب کننــد، حمایــت می کنیــم. اوال اینکــه اداره کل بازرگانــی خیلــی بــه مــا ربــط نــدارد. فهــم بنــده 
ــا قوانیــن  از نکتــه ای کــه آقــای علی عســگری گفتنــد، ایــن بــود کــه از ایشــان خواســته شــده بــود ت
ــورت  ــه ص ــرویس هایی ب ــده، س ــی منعقد ش ــای قانون ــالف قرارداده ــود و برخ ــررات دور زده ش و مق
مجانــی تبلیــغ شــوند کــه ایــن کار طبیعتــا از نظــر حقوقــی خــالف اســت و قابلیــت پیگــرد دارد؛ امــا 
طبــق اطــالع بنــده بر اســاس قــرارداد موســوم بــه »توســکا«، مجــری قــرارداد اجــازه رفتــار ضدرقابتــی 

و رد درخواســت تبلیــغ را نــدارد؛ مگــر چیــزی خــالف قانــون باشــد.

  اما در عمل موضوع شکل دیگری پیدا کرده است!

طبــق روالــی کــه مــا داریــم، هــر رســانه و اپلیکیشــنی در فضــای مجــازی کــه تقاضــای تبلیــغ دارد، باید 
بــه اداره کل بازرگانــی یــا شــرکت توســکا تقاضــا دهــد. اگــر خــالف قانــون باشــد یــا ایــراد قانونی داشــته 

باشــد، نمی تــوان آن را پخــش کــرد.
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کننــد. یــا در ایــام کرونــا برخــی از ماهواره هــا بــه تســری تــرس در جامعــه دامــن زدنــد. بــه جــای اینکــه 
ــد.  ــی را منتشــر می کردن ــار جعل ــردم ایجــاد و اخب ــرس و اضطــراب در م ــد، ت ــردم آمــوزش دهن ــه م ب
ایــن کاری بــود کــه در دنیــا خیلی هــا کرده انــد و اتفاقــا یکــی از کارهــای رگوالتورهــا در دنیــا مقابلــه بــا 
اخبــار دروغیــن و ایجــاد آرامــش اجتماعــی اســت. مــا در داخــل از رســانه هایمان خیالمــان راحــت بــود.

  برای فربه کردن و قدرت بخشیدن به زیرساخت های فضای مجازی چه کرده اید؟

کاری کــه بایــد بــه صــورت  کلــی انجــام دهیــم اصطالحــا بازارســازی اســت. بایــد بــازار داخلی را توســعه 
داده و در اختیــار بیزینس هــای فعــال داخلــی و حتــی خارجــی کــه بــه قوانیــن مــا تــن می دهنــد قــرار 
دهیــم؛ یعنــی صنعــت رســانه ای مــا بایــد بــزرگ شــود و ایــن بــازار در اختیــار فعاالنــی قــرار بگیــرد کــه 

منافــع عمومــی کشــور را لحــاظ می کننــد.

  چطــور می خواهیــد ایــن بــازار را بــزرگ کنیــد، وقتــی آقــای علی عســگری مســتقیما گفته »توســکا« 
اجــازه نمی دهــد خیلــی از اســتارت آپ ها در ایــن ایــام کرونــا تبلیــغ کننــد! یــا مثــال تبلیــغ فیلم بــا تأخیر 

زیاد»خــروج« در صداوســیما انجام شــد!

بــه دلیــل شــیوع کرونــا و ضــرورت خانه نشــینی مــردم بــا تســهیل گری  کــه ســاترا بــرای رونــق ســینمای 
ــد،  ــام دادن ــر انج ــای اخی ــراد در روزه ــی از اف ــه برخ ــی ک ــم صحبت های ــام داد، علی رغ ــن انج آنالی
تیــزر فیلــم ســینمایی »خــروج« از یکشنبه شــب از آنتــن پخــش شــد. تبلیغــات یکــی از ابزارهــای مــا 
ــای الزم را  ــا رتبه ه ــررات م ــوب مق ــه در چارچ ــانه هایی ک ــا از رس ــا حتم ــت و م ــازی اس ــرای بازارس ب
کســب کننــد، حمایــت می کنیــم. اوال اینکــه اداره کل بازرگانــی خیلــی بــه مــا ربــط نــدارد. فهــم بنــده 
ــا قوانیــن  از نکتــه ای کــه آقــای علی عســگری گفتنــد، ایــن بــود کــه از ایشــان خواســته شــده بــود ت
ــورت  ــه ص ــرویس هایی ب ــده، س ــی منعقد ش ــای قانون ــالف قرارداده ــود و برخ ــررات دور زده ش و مق
مجانــی تبلیــغ شــوند کــه ایــن کار طبیعتــا از نظــر حقوقــی خــالف اســت و قابلیــت پیگــرد دارد؛ امــا 
طبــق اطــالع بنــده بر اســاس قــرارداد موســوم بــه »توســکا«، مجــری قــرارداد اجــازه رفتــار ضدرقابتــی 

و رد درخواســت تبلیــغ را نــدارد؛ مگــر چیــزی خــالف قانــون باشــد.

  اما در عمل موضوع شکل دیگری پیدا کرده است!

طبــق روالــی کــه مــا داریــم، هــر رســانه و اپلیکیشــنی در فضــای مجــازی کــه تقاضــای تبلیــغ دارد، باید 
بــه اداره کل بازرگانــی یــا شــرکت توســکا تقاضــا دهــد. اگــر خــالف قانــون باشــد یــا ایــراد قانونی داشــته 

باشــد، نمی تــوان آن را پخــش کــرد.



انه
یم

نظ
ت

انه
رس

ی 
گر

یم 
نظ

در ت
ی 

های
شت 

ددا
یا

10۲

  ایراد قانونی یعنی چه؟

ایــراد قانونــی یعنــی هــر مجموعــه رســانه ای کــه دارای مجــوز نباشــد، اجــازه تبلیــغ نــدارد. اداره کل 
ــد. ــتعالم می کن ــا اس ــی از م بازرگان

  کسانی که در فضای مجازی اعتراض دارند، مجوز ندارند؟

ــه اداره کل  ــتعالم هایی ک ــم. اس ــواب ده ــم ج ــت، می توان ــوط اس ــاترا مرب ــه س ــه ب ــی ک ــاره آنهای درب
ــم؛  ــرح می کنی ــا مط ــند، حتم ــته باش ــی داش ــی و قانون ــکل حقوق ــر مش ــد، اگ ــا می کن ــی از م بازرگان
مثــال یکــی از اســتارت آپ های حــوزه دیجیتــال تقاضــای تبلیــغ کــرده بــود و اداره کل بازرگانــی 
ــه  ــود دارد، ب ــت جمهوری وج ــی ریاس ــت علم ــیونی در معاون ــدیم کمیس ــه ش ــتاد. متوج ــا فرس ــزد م ن
ــه و  ــام »کمیســیون ســاماندهی اســتارت آپ های کشــور« کــه هــم معاونــت علمــی و چنــد وزارتخان ن
ــه زد و  ــا نام ــه م ــیون ب ــما آن کمیس ــتند. رس ــور داش ــور حض ــی کش ــی و اطالعات ــتگاه های امنیت دس
ــراد گرفتــه بودنــد؛ مثــال اینکــه ســهام  ــا ای گفتنــد ایــن اپلیکیشــن فعــال اجــازه تبلیــغ نــدارد. چنــد ت
ــران آن اســتارت آپ را  ــا چنــد شــرکت خارجــی اســت. مدی ــه یــک ی ــوط ب عمــده ایــن اپلیکیشــن مرب
دعــوت کردیــم و ایــرادات را اطــالع دادیــم و بــه آنهــا گفتیــم اگــر جواب تــان قانع کننــده باشــد، نامــه ای 
بــه اداره کل بازرگانــی می نویســیم. پــس آن چیزهایــی کــه از مــا اســتعالم می شــود، مبنــای حقوقــی 

و قانونــی داریــم کــه تأییــد یــا رد کنیــم.

  آیــا شــرکتی مثــل »توســکا« می توانــد جــای تلویزیــون تصمیم گیــری کنــد کــه فــالن اســتارت آپ 
نباشــد و مــن بایــد باشــم؟

ـــازی،  ـــای مج ـــر فض ـــوت و تصوی ـــوزه ص ـــط در ح ـــد. فق ـــواب بده ـــی ج ـــد اداره کل بازرگان ـــن را بای ای
طبـــق سیاســـت های ســـاترا تصمیـــم گرفتـــه می شـــود. حتمـــا اداره کل بازرگانـــی می توانـــد دربـــاره 
ـــرای  ـــی ب ـــی درآمدزای ـــن متول ـــدارم. م ـــه ن ـــه وظیف ـــن زمین ـــن در ای ـــد. م ـــره کن ـــات مذاک ـــت تبلیغ قیم
ـــان در  ـــود، مسئولیت ش ـــا نش ـــود ی ـــغ ش ـــانه ای تبلی ـــرکت رس ـــه ش ـــه چ ـــا اینک ـــتم؛ ام ـــیما نیس صداوس

ـــت. ـــا ساتراس ـــی ب ـــاختار فعل س

  چطــور می شــود در تلویزیــون دائمــا تبلیــغ »روبیــکا« را ببینیــم و بشــنویم و فقــط تعــداد محــدودی 
از ایــن اپلیکیشــن ها یکه تــازی می کننــد� آیــا بــه دلیــل قــدرت مالــی اســت؟ اگــر بلــه، پــس عدالــت 
ــتارت آپ های  ــه اس ــرای هم ــد ب ــت و بای ــی اس ــانه مل ــک رس ــیما ی ــود؟ صداوس ــه می ش ــانه ای چ رس

کوچــک و بــزرگ فرصــت حضــور را فراهــم کنــد�

ســاترا وظیفــه تبلیغــات آنتــن را نــدارد. وظیفه این ســازمان حمایت و تنظیم گری رســانه صوتــی و تصویری 
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اســت. یکــی از حمایت هــا حتمــا حمایــت تبلیغاتــی اســت و ما هنــوز حمایــت تبلیغاتــی از رســانه هایمان را 
شــروع نکرده ایــم؛ چــون خیلــی از رســانه های جــدی کشــور در ســال گذشــته مجــوز فعالیت شــان صــادر 
شــده و االن بــا مــا ارتبــاط دارنــد. بــه همــه  اعــالم کرده ایــم کــه مــا یــک نظــام رتبه بنــدی داریــم. کســی که 
مجــوز گرفــت، می توانــد فعالیــت کنــد؛ ولــی اگــر می خواهــد روی آنتــن بــرود، مــن بایــد از خیلــی از ابعــاد 
رســانه مطمئــن باشــم؛ مثــال اگــر بــه ســطحی از توانمندی برســد و نشــان دهــد که مثــال از نظــر محتوایی 
تــا حــد زیــادی اســتانداردهای مدنظــر مــا را رعایــت کــرده، مــا مجــوز می دهیــم کــه کار کنــد؛ امــا وقتــی 

می خواهــد روی آنتــن بــرود، مســئولیت مــن خیلــی ســنگین تر می شــود.

  مثــال برنامــه آشــپزی فــالن شــبکه کــه هنــگام تهیــه غــذا دائما وســایل آشــپزخانه مثــل قابلمــه و��� 
فــالن شــرکت را تبلیــغ می کنــد� خــب معلــوم اســت کــه پــول می دهــد و اداره بازرگانــی هــم از ایــن 
بابــت خوشــحال می شــود و زمــان بــه ســازنده برنامــه می دهــد؛ امــا فــالن اســتارت آپ تازه تأســیس 

ایــن موقعیــت را نــدارد� بــا ایــن نــگاه، ســازمان شــما چقــدر قــدرت ُبــرش دارد؟

حتمــا دارد؛ امــا در حــدی منطقــی. ســازمان ســاترا وظیفــه درآمدزایــی بــرای صداوســیما را نــدارد. در 
حــوزه تبلیغــات طرحــی کــه مــا داریــم، ایــن اســت کــه رتبه بنــدی رســانه ها بایــد کامــل باشــند؛ مثــال 
ــم و ســریال رویــش اســت. وقتــی قــرار اســت تبلیغــات آن در آنتــن  رســانه ای اســت کــه هــزاران فیل
ــن  ــم و ای ــد کرده ای ــادی تأیی ــی و اقتص ــی و فن ــر محتوای ــانه را از نظ ــب رس ــع قال ــود، درواق ــام ش انج
وظیفــه مضاعفــی بــرای ساتراســت. زمانــی کــه بــه اینجــا رســیدیم، اول مجــوز می دهیــم کــه قــرارداد 

ــاال ســعی می کنیــم کــه تخفیــف بگیریــم. ــد و تبلیــغ کننــد. دوم اینکــه بــرای رتبه هــای ب ببندن

  درواقع برش اجرایی هم دارید؟

ــن  ــه ای ــا ب ــا آی ــد؛ ام ــاق می افت ــن اتف ــازمان ای ــت س ــتور ریاس ــی و دس ــکاری اداره کل بازرگان ــا هم ب
معناســت کــه ســاترا بــا اینهــا مذاکــره تجــاری می کنــد کــه چقــدر پــول بدهنــد؟ خیــر. ســاترا وظیفــه 
ــد، اداره کل  ــخص کن ــن را مش ــات در آنت ــرای تبلیغ ــت ب ــانه های دارای صالحی ــن رس ــه تعیی دارد ک
ــد و  بازرگانــی هــم طبــق اعتمــاد و احترامــی کــه بیــن مــا برقــرار اســت، چــک می کنــد و نامــه می زن
وقتــی ســاترا تأییــد کــرد، اجــازه تبلیــغ آن رســانه را می دهــد. بقیــه حوزه هــا مســئولیت بنــده نیســت. 
ــد. ــد باش ــل نق ــد قاب ــکا« می توان ــا »توس ــدش ب ــد و قواع ــغ می کن ــه تبلی ــت ک ــیما سال هاس صداوس

  تبلیغات شرکت »توسکا« به شما مربوط نیست؟

خیــر، بســیاری از تبلیغاتــی کــه روی آنتــن مــی رود، هرکــدام کــه در حــوزه صــوت و تصویری یــا حوزه های 
مشــابه فضــای مجــازی اســت، از ما اســتعالم می شــود. مبنای پاســخ اســتعالم ســاترا در حوزه  رســانه ها، 
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اســت. یکــی از حمایت هــا حتمــا حمایــت تبلیغاتــی اســت و ما هنــوز حمایــت تبلیغاتــی از رســانه هایمان را 
شــروع نکرده ایــم؛ چــون خیلــی از رســانه های جــدی کشــور در ســال گذشــته مجــوز فعالیت شــان صــادر 
شــده و االن بــا مــا ارتبــاط دارنــد. بــه همــه  اعــالم کرده ایــم کــه مــا یــک نظــام رتبه بنــدی داریــم. کســی که 
مجــوز گرفــت، می توانــد فعالیــت کنــد؛ ولــی اگــر می خواهــد روی آنتــن بــرود، مــن بایــد از خیلــی از ابعــاد 
رســانه مطمئــن باشــم؛ مثــال اگــر بــه ســطحی از توانمندی برســد و نشــان دهــد که مثــال از نظــر محتوایی 
تــا حــد زیــادی اســتانداردهای مدنظــر مــا را رعایــت کــرده، مــا مجــوز می دهیــم کــه کار کنــد؛ امــا وقتــی 

می خواهــد روی آنتــن بــرود، مســئولیت مــن خیلــی ســنگین تر می شــود.

  مثــال برنامــه آشــپزی فــالن شــبکه کــه هنــگام تهیــه غــذا دائما وســایل آشــپزخانه مثــل قابلمــه و��� 
فــالن شــرکت را تبلیــغ می کنــد� خــب معلــوم اســت کــه پــول می دهــد و اداره بازرگانــی هــم از ایــن 
بابــت خوشــحال می شــود و زمــان بــه ســازنده برنامــه می دهــد؛ امــا فــالن اســتارت آپ تازه تأســیس 

ایــن موقعیــت را نــدارد� بــا ایــن نــگاه، ســازمان شــما چقــدر قــدرت ُبــرش دارد؟

حتمــا دارد؛ امــا در حــدی منطقــی. ســازمان ســاترا وظیفــه درآمدزایــی بــرای صداوســیما را نــدارد. در 
حــوزه تبلیغــات طرحــی کــه مــا داریــم، ایــن اســت کــه رتبه بنــدی رســانه ها بایــد کامــل باشــند؛ مثــال 
ــم و ســریال رویــش اســت. وقتــی قــرار اســت تبلیغــات آن در آنتــن  رســانه ای اســت کــه هــزاران فیل
ــن  ــم و ای ــد کرده ای ــادی تأیی ــی و اقتص ــی و فن ــر محتوای ــانه را از نظ ــب رس ــع قال ــود، درواق ــام ش انج
وظیفــه مضاعفــی بــرای ساتراســت. زمانــی کــه بــه اینجــا رســیدیم، اول مجــوز می دهیــم کــه قــرارداد 

ــاال ســعی می کنیــم کــه تخفیــف بگیریــم. ــد و تبلیــغ کننــد. دوم اینکــه بــرای رتبه هــای ب ببندن

  درواقع برش اجرایی هم دارید؟

ــن  ــه ای ــا ب ــا آی ــد؛ ام ــاق می افت ــن اتف ــازمان ای ــت س ــتور ریاس ــی و دس ــکاری اداره کل بازرگان ــا هم ب
معناســت کــه ســاترا بــا اینهــا مذاکــره تجــاری می کنــد کــه چقــدر پــول بدهنــد؟ خیــر. ســاترا وظیفــه 
ــد، اداره کل  ــخص کن ــن را مش ــات در آنت ــرای تبلیغ ــت ب ــانه های دارای صالحی ــن رس ــه تعیی دارد ک
ــد و  بازرگانــی هــم طبــق اعتمــاد و احترامــی کــه بیــن مــا برقــرار اســت، چــک می کنــد و نامــه می زن
وقتــی ســاترا تأییــد کــرد، اجــازه تبلیــغ آن رســانه را می دهــد. بقیــه حوزه هــا مســئولیت بنــده نیســت. 
ــد. ــد باش ــل نق ــد قاب ــکا« می توان ــا »توس ــدش ب ــد و قواع ــغ می کن ــه تبلی ــت ک ــیما سال هاس صداوس

  تبلیغات شرکت »توسکا« به شما مربوط نیست؟

خیــر، بســیاری از تبلیغاتــی کــه روی آنتــن مــی رود، هرکــدام کــه در حــوزه صــوت و تصویری یــا حوزه های 
مشــابه فضــای مجــازی اســت، از ما اســتعالم می شــود. مبنای پاســخ اســتعالم ســاترا در حوزه  رســانه ها، 
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مجــوز و بعــد نظــام رتبه بنــدی اســت. در حــوزه دیگــر اپلیکیشــن ها و فعــاالن فضــای مجــازی دیجیتــال 
کــه حوزه شــان صوتــی و تصویــری نیســت، مبنــای مــا فقــط حقوقــی- قانونی اســت.

  آیــا شــما وارد قضیــه داســتان »روبیــکا« شــدید کــه برخــی از آیــات عظــام بــه نحــوه قماربودنــش 
واکنــش نشــان دادنــد؟

آن موضوع در فروردین و اسفند 98 بود. ما آن زمان حوزه فعالی نداشتیم!

  اما سازمان شما سال ۱۳۹۷ تشکیل شد!

ـــال  ـــات دیجیت ـــت تبلیغ ـــام مدیری ـــه ن ـــد ب ـــک واح ـــا االن ی ـــم؛ ام ـــال نبودی ـــان فع ـــردم آن زم ـــرض ک ع
ـــم و  ـــالغ کردی ـــن را اب ـــابقات آنالی ـــررات مس ـــاری و مق ـــات تج ـــررات تبلیغ ـــم؛ مق ـــم. دو کار کردی داری
ایـــن مقـــررات کـــه نوشـــته شـــد، االن مبنـــای عمـــل ماســـت کـــه رســـانه های صوتـــی و تصویـــری 
زمانـــی کـــه می خواهنـــد روی سیســـتم خودشـــان یـــا صداوســـیما تبلیـــغ کننـــد، از چـــه مقرراتـــی 
ـــغ  ـــش تبلی ـــن فیلم های ـــه بی ـــیم ک ـــته باش ـــک VOD داش ـــت ی ـــن اس ـــی ممک ـــد؛ یعن ـــروی کنن ـــد پی بای
ـــن در بعضـــی از  ـــرار اســـت مســـابقه آنالی ـــر ق ـــرود. اگ ـــا می خواهـــد روی آنتـــن صداوســـیما ب مـــی آورد ی
ـــی  ـــاد، مقررات ـــاق افت ـــال اتف ـــه قب ـــرویس ها ک ـــن و س ـــب آنت ـــرای ترکی ـــا ب ـــود ی ـــرا ش ـــرویس ها اج ـــن س ای

ـــت. ـــل ماس ـــای عم ـــد مبن ـــه بع ـــن ب ـــه از ای ـــم ک ـــم کردی را حاک

  این مقررات برای »روبیکا« عطف به ماسبق نمی شود؟

خیــر؛ چــون ســاترا وقتــی مقــررات را وضــع کــرد، دربــاره موضوعــی کــه دو ســال قبــل اتفــاق افتــاده، 
ــالوه  ــود. به ع ــبق نمی ش ــه ماس ــف ب ــون عط ــر قان ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــد باش ــل نمی توان ــای عم مبن
مــا تنظیم گــر رســانه های خصوصــی هســتیم. تنظیم گــر بــا بخــش خصوصــی طــرف حســاب 
اســت. مــن تنظیم گــر ســازمان صداوســیما نیســتم. ســازمان صداوســیما مقــررات خــاص خــودش و 
شــورای نظــارت دارد. رئیــس و شــورای سیاســت گذاری دارد. ســازمان تنظیــم مقــررات روی ســازمان 
صداوســیما کاری را انجــام نمی دهــد و تنظیم گــری انجــام نمی دهــد کــه عجیــب نیســت. »آفــکام« 
انگلســتان تــا ابتــدای ســال ۲018 همــه رســانه های انگلیــس را بعــد از حــدود ۳0 ســال کار، تحــت 
ــی  ــانه های بزرگ ــوال رس ــی معم ــانه های مل ــون رس ــی؛ چ ــز بی بی س ــه ج ــت؛ ب ــودش داش ــم خ تنظی
ــی  ــانه مل ــر رس ــال ها ب ــا س ــا ت ــورها رگوالتوره ــی از کش ــد. در خیل ــی دارن ــون اختصاص ــتند و قان هس

ــود.  ــارت می ش ــودش نظ ــون خ ــق قان ــی طب ــانه مل ــر آن رس ــد و ب ــارت نمی کنن نظ

در واقــع آفــکام بعــد از ۳0 ســال کار کــردن از ابتــدای ۲018 بــر بی بی ســی حاکــم و قانــون بی بی ســی 
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عــوض و مجبــور شــد قاعــده ای بــا آفــکام امضــا کنــد. نکته اینکه ســاترا مثــل خیلــی از کشــورهای دنیا 
تنظیم گــر رســانه های بخــش خصوصــی اســت. رســانه حاکمیتــی بــرای خــودش مقــررات و شــورای 
نظــارت خــاص خــودش را دارد و ایــن دو متفــاوت اســت. چیــزی کــه روی آنتــن صداوســیما مــی رود، 
اگــر کســی می خواهــد شــکایت کنــد، بایــد بــه شــورای نظــارت بــر صداوســیما شــکایت کنــد؛ نــه بــه 
ــه شــما تعهــد  ــود و می گفــت ب ــزد مــن آمــده ب مــا. یکــی از رســانه های قــوی کشــور چنــدی پیــش ن
می دهــم از چهــار مــاه قبــل تــا االن هرچــه روی رســانه مــن اســت، صد درصــد محتوایــش از نظــر مــن 
قابــل تأییــد اســت و بانــک محتــوا هــم قــول می دهــم تــا آخــر خــرداد مــورد تأییــد خواهــد بــود. االن 
ــای  ــا از فیلم ه ــه دارم حتم ــی ک ــم فیلم های ــول می ده ــت ق ــت. می گف ــل اس ــی کام ــتم نظارت سیس
ــه  ــر اســت؛ مثــال می گفــت یکــی از کدهــای اخالقــی مــن احتــرام ب صداوســیما هــم بهتــر و کامل ت
والدیــن اســت. ایــن گاهــی در تولیــدات صداوســیما رعایــت نمی شــود. ایــن بیزینــس شــخصی مــن 

اســت و مــن انجــام خواهــم داد.

  معنای رتبه بندی چیست؟

رتبه بنـــدی کارکـــردی تشـــویقی اســـت و نمی توانـــم بگویـــم فـــالن صحنـــه را حـــذف کـــن، چـــون 
ـــانه  ـــرای رس ـــن کار را ب ـــم ای ـــن می خواه ـــت م ـــان می گف ـــا ایش ـــت. ام ـــن در آن نیس ـــه والدی ـــرام ب احت
خـــودم انجـــام دهـــم. پـــس مـــا بـــه رســـانه می گوییـــم مســـئول محتـــوا تـــو هســـتی و مـــا تک تـــک 
ـــد  ـــکایت ش ـــما ش ـــه ش ـــبت ب ـــد، نس ـــل نکنی ـــا عم ـــررات م ـــه مق ـــر ب ـــم. اگ ـــک نمی کنی ـــا را چ محتواه
ـــی  ـــازمان امنیت ـــا س ـــت ی ـــت اس ـــما ناراح ـــرویس ش ـــه از س ـــرد ک ـــکایت ک ـــما ش ـــواده ای از ش ـــا خان ی
شـــکایت کـــرد طبـــق مقـــررات مـــا باشـــد، حکـــم می دهیـــم و بدتریـــن حکـــم هـــم می توانـــد ایـــن 
باشـــد کـــه مجـــوز را باطـــل کنیـــم. امـــا تـــا بـــه حـــال بـــه ایـــن مرحلـــه نرســـیده ایم؛ بـــه دو علـــت: 
اول اینکـــه رســـانه هایی کـــه کار می کننـــد مطمئـــن هســـتند از حـــدودی از نظارت هـــا بـــر همـــه 
ـــا  ـــن تعارض ه ـــود از ای ـــث می ش ـــم باع ـــم داری ـــا ه ـــه م ـــی ک ـــوع نگاه ـــد و ن ـــی برخوردارن ـــاد محتوای ابع
ـــذف  ـــمت را ح ـــدام قس ـــم ک ـــه بگویی ـــم ک ـــا را نمی بینی ـــدا فیلم ه ـــان ابت ـــا از هم ـــود. م ـــگیری ش پیش
ـــد  ـــریال بگذاری ـــه و س ـــم و برنام ـــد فیل ـــت. می خواهی ـــان اس ـــا خودت ـــئولیت ب ـــم مس ـــن می گوی ـــن. م ک
دیتاهـــا را بـــه مـــن می دهیـــد، امـــا مـــن مســـئولیت نـــدارم اینهـــا را نـــگاه کنـــم. هرچـــه روی آنتـــن 
ـــد. ممکـــن اســـت مـــن اتفاقـــی متوجـــه شـــوم کـــه فیلـــم پخش شـــده  ـــان مســـئولیت داری مـــی رود خودت
اشـــکاالت زیـــادی دارد و تذکـــر دهـــم. امـــا ایـــن قاعـــده مـــن نیســـت. شـــما نبایـــد منتظـــر مـــن باشـــید. 
ـــا  ـــئولیت ب ـــت. مس ـــی اس ـــال تصادف ـــن کام ـــارت م ـــدارم. نظ ـــارت ن ـــل نظ ـــم عریض وطوی ـــن مکانیس م
ــی  ــد. بعضـ ــت می کننـ ــی را ادیـ ــای خارجـ ــی از فیلم هـ ــان بخش هایـ ــانه ها خودشـ ــت. رسـ شماسـ
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عــوض و مجبــور شــد قاعــده ای بــا آفــکام امضــا کنــد. نکته اینکه ســاترا مثــل خیلــی از کشــورهای دنیا 
تنظیم گــر رســانه های بخــش خصوصــی اســت. رســانه حاکمیتــی بــرای خــودش مقــررات و شــورای 
نظــارت خــاص خــودش را دارد و ایــن دو متفــاوت اســت. چیــزی کــه روی آنتــن صداوســیما مــی رود، 
اگــر کســی می خواهــد شــکایت کنــد، بایــد بــه شــورای نظــارت بــر صداوســیما شــکایت کنــد؛ نــه بــه 
ــه شــما تعهــد  ــود و می گفــت ب ــزد مــن آمــده ب مــا. یکــی از رســانه های قــوی کشــور چنــدی پیــش ن
می دهــم از چهــار مــاه قبــل تــا االن هرچــه روی رســانه مــن اســت، صد درصــد محتوایــش از نظــر مــن 
قابــل تأییــد اســت و بانــک محتــوا هــم قــول می دهــم تــا آخــر خــرداد مــورد تأییــد خواهــد بــود. االن 
ــای  ــا از فیلم ه ــه دارم حتم ــی ک ــم فیلم های ــول می ده ــت ق ــت. می گف ــل اس ــی کام ــتم نظارت سیس
ــه  ــر اســت؛ مثــال می گفــت یکــی از کدهــای اخالقــی مــن احتــرام ب صداوســیما هــم بهتــر و کامل ت
والدیــن اســت. ایــن گاهــی در تولیــدات صداوســیما رعایــت نمی شــود. ایــن بیزینــس شــخصی مــن 

اســت و مــن انجــام خواهــم داد.

  معنای رتبه بندی چیست؟

رتبه بنـــدی کارکـــردی تشـــویقی اســـت و نمی توانـــم بگویـــم فـــالن صحنـــه را حـــذف کـــن، چـــون 
ـــانه  ـــرای رس ـــن کار را ب ـــم ای ـــن می خواه ـــت م ـــان می گف ـــا ایش ـــت. ام ـــن در آن نیس ـــه والدی ـــرام ب احت
خـــودم انجـــام دهـــم. پـــس مـــا بـــه رســـانه می گوییـــم مســـئول محتـــوا تـــو هســـتی و مـــا تک تـــک 
ـــد  ـــکایت ش ـــما ش ـــه ش ـــبت ب ـــد، نس ـــل نکنی ـــا عم ـــررات م ـــه مق ـــر ب ـــم. اگ ـــک نمی کنی ـــا را چ محتواه
ـــی  ـــازمان امنیت ـــا س ـــت ی ـــت اس ـــما ناراح ـــرویس ش ـــه از س ـــرد ک ـــکایت ک ـــما ش ـــواده ای از ش ـــا خان ی
شـــکایت کـــرد طبـــق مقـــررات مـــا باشـــد، حکـــم می دهیـــم و بدتریـــن حکـــم هـــم می توانـــد ایـــن 
باشـــد کـــه مجـــوز را باطـــل کنیـــم. امـــا تـــا بـــه حـــال بـــه ایـــن مرحلـــه نرســـیده ایم؛ بـــه دو علـــت: 
اول اینکـــه رســـانه هایی کـــه کار می کننـــد مطمئـــن هســـتند از حـــدودی از نظارت هـــا بـــر همـــه 
ـــا  ـــن تعارض ه ـــود از ای ـــث می ش ـــم باع ـــم داری ـــا ه ـــه م ـــی ک ـــوع نگاه ـــد و ن ـــی برخوردارن ـــاد محتوای ابع
ـــذف  ـــمت را ح ـــدام قس ـــم ک ـــه بگویی ـــم ک ـــا را نمی بینی ـــدا فیلم ه ـــان ابت ـــا از هم ـــود. م ـــگیری ش پیش
ـــد  ـــریال بگذاری ـــه و س ـــم و برنام ـــد فیل ـــت. می خواهی ـــان اس ـــا خودت ـــئولیت ب ـــم مس ـــن می گوی ـــن. م ک
دیتاهـــا را بـــه مـــن می دهیـــد، امـــا مـــن مســـئولیت نـــدارم اینهـــا را نـــگاه کنـــم. هرچـــه روی آنتـــن 
ـــد. ممکـــن اســـت مـــن اتفاقـــی متوجـــه شـــوم کـــه فیلـــم پخش شـــده  ـــان مســـئولیت داری مـــی رود خودت
اشـــکاالت زیـــادی دارد و تذکـــر دهـــم. امـــا ایـــن قاعـــده مـــن نیســـت. شـــما نبایـــد منتظـــر مـــن باشـــید. 
ـــا  ـــئولیت ب ـــت. مس ـــی اس ـــال تصادف ـــن کام ـــارت م ـــدارم. نظ ـــارت ن ـــل نظ ـــم عریض وطوی ـــن مکانیس م
ــی  ــد. بعضـ ــت می کننـ ــی را ادیـ ــای خارجـ ــی از فیلم هـ ــان بخش هایـ ــانه ها خودشـ ــت. رسـ شماسـ
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ــن کار را  ــر ایـ ــه باکیفیت تـ ــد. هرچـ ــر می کنـ ــا تغییـ ــی زیرنویس هـ ــد و گاهـ ــا را درمی آورنـ صحنه هـ
ـــام  ـــی انج ـــانه ها کار فن ـــی از رس ـــد. برخ ـــد ش ـــب خواهن ـــرای مخاط ـــری ب ـــانه بهت ـــد، رس ـــام دهن انج
ـــم در  ـــی ه ـــای داخل ـــورد فیلم ه ـــدارد. در م ـــت الزم را ن ـــان کیفی ـــد و فیلم ش ـــت کار کردن ـــد و زمخ ندادن
ـــا صداوســـیما و ســـیمافیلم  ـــا فیلمـــی کـــه مجـــوز ارشـــاد گرفتـــه ی ـــد ی فیلم هایـــی کـــه مجـــوز تولیـــد دارن
تولیـــد کـــرده، چـــون مجـــوز از نهـــاد رســـمی کشـــور دارنـــد، مســـئله ای بـــه نـــام سانســـور نداریـــم.

  اصال شاخصه رسانه صوت و تصویر چیست؟ 

ـــا  ـــدارم. مـــن ب ـــگار کاری ن ـــه عنـــوان روزنامه ن ـــا شـــما ب اگـــر شـــما صاحـــب یـــک رســـانه هســـتید، مـــن ب
رســـانه طـــرف حســـاب هســـتم؛ یعنـــی مجموعـــه ای کـــه اصلـــش محتـــوای صوتـــی و تصویـــری اســـت. 
ـــی  ـــری و تلگرام ـــال خب ـــک کان ـــط ی ـــما وس ـــت ش ـــن اس ـــدارد. ممک ـــی ن ـــن ربط ـــه م ـــد ب ـــن باش ـــر مت اگ
ـــانه  ـــد رس ـــما نمی گوی ـــه ش ـــی ب ـــد. کس ـــم بگذاری ـــم ه ـــا فیل ـــی دارد دوت ـــوای متن ـــترش محت ـــه بیش ک
تصویـــری. امـــا اگـــر روزی 50 ویدئـــو منتشـــر کنیـــد، مثـــل رســـانه عمـــل می کنیـــد. شـــاخص دوم 
ـــاخص ها  ـــن ش ـــی از ای ـــد از یک ـــما می گذاری ـــه ش ـــری ک ـــا تصوی ـــی ی ـــوای صوت ـــه محت ـــت ک ـــن اس ای
ـــی  ـــازند، کس ـــان بس ـــد برایت ـــول بدهی ـــما پ ـــی ش ـــد؛ یعن ـــته باش ـــه ای داش ـــوای حرف ـــا محت ـــوردار ی برخ
کـــه محتوایـــش حرفـــه ای اســـت بـــه احتمـــال زیـــاد رســـانه اســـت. یـــا محتوایتـــان ممکـــن اســـت 
ـــال  ـــد و کســـانی هســـتند کـــه کان ـــوا می گذاری ـــه صـــورت منظـــم و مـــداوم محت حرفـــه ای نباشـــد، امـــا ب
شـــما را به خاطـــر محتـــوای ویدئویـــی مرتـــب می بیننـــد. ایـــن می شـــود رســـانه. یـــا اینکـــه شـــما 
ـــت.  ـــانه ای اس ـــب وکار رس ـــن کس ـــاب م ـــرف حس ـــود. ط ـــا می ش ـــت جابه ج ـــد و منفع ـــغ می گیری تبلی
ـــر شـــما صاحـــب رســـانه  ـــا رســـانه کار دارم. اگ ـــدارم. مـــن ب ـــو ســـرگردان کار ن ـــا ویدئ ـــگار ی ـــا خبرن مـــن ب
شـــدید می گویـــم بـــرای رســـانه ات مجـــوز بگیـــر. مثـــل اینکـــه شـــما کانالـــی داریـــد کـــه عیـــن تلویزیـــون 
مرتـــب ویدئـــو می گذاریـــد، تبلیـــغ می گیریـــد و تعـــداد زیـــادی مـــردم عضـــو هســـتند. پـــس نقـــش 

یـــک رســـانه را دارد و افـــکار عمومـــی را تحت تأثیـــر قـــرار می دهـــد.

  مشکل فیلمی مثل »خروج« چه بود که به صورت غیرقانونی پخش شد؟

فیلــم »خــروج« مثــال اولــی از اکران هــای آنالیــن بــود کــه کار خیلــی خوبــی بــود. هــم بــا مجموعــه 
ــل کار  ــتیم. از اص ــرارداد داش ــازندگان کار ق ــا س ــم ب ــرارداد دارد و ه ــم ق ــن فیل ــا ای ــه ب ــی ک و سرویس

ــود. اســتقبال کردیــم، چــون یــک ابتکارعمــل و البتــه ریســک ب

ـــه  ـــی ک ـــتان زحمت ـــود و دوس ـــدی ب ـــور کار مفی ـــی کش ـــع عموم ـــرای مناف ـــی ب ـــرایط فعل ـــا در ش حتم
کشـــیدند خیلـــی قابـــل تقدیـــر اســـت. نقـــش مـــا در ایـــن میـــان؛ رســـانه ای کـــه تبلیـــغ می کنـــد 
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ــان را در  ــه فیلم هایشـ ــم کـ ــویق کنیـ ــتان را تشـ ــم دوسـ ــعی کردیـ ــی سـ ــا را دارد. حتـ ــوز مـ مجـ
رســـانه های بیشـــتری آپلـــود کننـــد. امـــا چـــون نظـــام رتبه بنـــدی رســـانه هایمان کامـــل نشـــده، 
ـــن  ـــینمایی روی آنت ـــم س ـــغ فیل ـــا تبلی ـــم. آی ـــی نکردی ـــن معرف ـــغ روی آنت ـــرای تبلی ـــچ رســـانه ای را ب هی
ــد.  ــم افتاده انـ ــن دو روی هـ ــاده. االن ایـ ــاق می افتـ ــن اتفـ ــم ایـ ــه. از قدیـ ــد؟ بلـ ــاق می افتـ اتفـ
ـــی  ـــه کار خیل ـــده. اوال ک ـــی ش ـــم یک ـــا ه ـــری ب ـــی و تصوی ـــانه های صوت ـــینمایی و رس ـــم س ـــغ فیل تبلی
ـــم  ـــه ه ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــن حمای ـــم. بزرگ تری ـــام می دهی ـــد انج ـــی بخواهن ـــر حمایت ـــت و ه ـــوب اس خ
تهیه کننـــده فیلـــم؛ یعنـــی ســـازمان اوج بـــه مـــا نامـــه نوشـــت، هـــم ســـرویس ارائه دهنـــده فیلـــم 
ـــض  ـــورد نق ـــم م ـــت فیل ـــه کپی رای ـــد ک ـــت کنی ـــا حمای ـــا از م ـــه لطف ـــد ک ـــه زدن ـــود نام ـــو ب ـــه فیلیم ک
قـــرار نگیـــرد و مـــا گفتیـــم آمادگـــی کامـــل داریـــم. در مکانیســـمی ســـایت ها یـــا مجموعه هایـــی 
ـــا  ـــده ی ـــی تهیه کنن ـــد، وقت ـــته بودن ـــم را گذاش ـــن فیل ـــود ای ـــک دانل ـــی لین ـــورت غیرقانون ـــه ص ـــه ب ک
ـــه  ـــوه قضایی ـــه در ق ـــمی ک ـــق مکانیس ـــرعت از طری ـــت، به س ـــا می گف ـــه م ـــده ب ـــرویس پخش کنن س

ایجـــاد کردیـــم پلتفـــرم مســـدود می شـــد.

یکـــی از بزرگ تریـــن حمایت هـــای مـــا از ایـــن فیلـــم حمایـــت از مالکیـــت معنـــوی بـــود. در مـــورد 
ـــد  ـــه برس ـــه نتیج ـــدی ب ـــه رتبه بن ـــی ک ـــا زمان ـــت ت ـــا نیس ـــت های م ـــال در سیاس ـــم فع ـــرویس ه ـــغ س تبلی
ـــم کـــرد  ـــدام خواهی ـــورد تبلیغشـــان اق ـــد در م ـــی کســـب کنن ـــه باالی ـــه رتب ـــا حتمـــا ســـرویس هایی ک و م
ـــی  ـــرای مجموعه های ـــن ب ـــغ روی آنت ـــه تبلی ـــت ک ـــال 99 اس ـــی در س ـــای اصل ـــزء برنامه ه ـــن کار ج و ای

ـــد.  ـــاق بیفت ـــت مشـــتری برخـــوردار هســـتند اتف کـــه از کیفیـــت ســـرویس و رضای

ـــا یـــک ســـرویس خـــاص  ـــم ب ـــدارد، امـــا تبلیـــغ فیل در مـــورد تبلیـــغ ایـــن فیلـــم هـــم گفتیـــم اشـــکالی ن
در سیاســـت های مـــا نیســـت، بـــه همیـــن خاطـــر توافقـــی بـــا اداره کل بازرگانـــی کردیـــم کـــه تـــا 
ـــری  ـــی و تصوی ـــانه های صوت ـــه در رس ـــینمایی ای ک ـــم س ـــر فیل ـــت ه ـــل اس ـــینما تعطی ـــه س ـــی ک زمان
ـــم  ـــل فیل ـــد، اص ـــار نباش ـــر انحص ـــای دیگ ـــه معن ـــد و ب ـــددی باش ـــانه های متع ـــرد و در رس ـــرار بگی ق
را تبلیـــغ خواهیـــم کـــرد. همان طـــور کـــه قبـــال تبلیـــغ می شـــد فـــالن فیلـــم در فـــالن ســـینماها 
ـــر  ـــور و ه ـــری کش ـــی وتصوی ـــانه های صوت ـــم در رس ـــه فیل ـــرد ک ـــم ک ـــغ خواهی ـــود، تبلی ـــران می ش اک
ـــردم  ـــه م ـــم ک ـــالم می کنی ـــاترا اع ـــان را در س ـــد اسامی ش ـــران کن ـــم را اک ـــد فیل ـــه بخواه ـــانه ای ک رس
از آن لینک هـــا فیلـــم را مشـــاهده کننـــد. البتـــه حتمـــا حمایـــت اداره کل بازرگانـــی را هـــم نیـــاز 
ــه  ــد کـ ــم کلیپ هایـــی پخـــش شـ ــته ایم. در آنتـــن هـ ــرویس ها را داشـ ــغ سـ ــا کال تبلیـ ــم. مـ داریـ
ـــما  ـــرای ش ـــژه ب ـــای وی ـــری برنامه ه ـــی و تصوی ـــانه های صوت ـــوروز رس ـــالت ن ـــا و تعطی ـــام کرون در ای
ـــرده و  ـــه ک ـــی تهی ـــه برنامه های ـــانه چ ـــالن رس ـــه ف ـــد ک ـــاترا ببینی ـــق س ـــد از طری ـــه می توانی ـــد ک دارن
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ــان را در  ــه فیلم هایشـ ــم کـ ــویق کنیـ ــتان را تشـ ــم دوسـ ــعی کردیـ ــی سـ ــا را دارد. حتـ ــوز مـ مجـ
رســـانه های بیشـــتری آپلـــود کننـــد. امـــا چـــون نظـــام رتبه بنـــدی رســـانه هایمان کامـــل نشـــده، 
ـــن  ـــینمایی روی آنت ـــم س ـــغ فیل ـــا تبلی ـــم. آی ـــی نکردی ـــن معرف ـــغ روی آنت ـــرای تبلی ـــچ رســـانه ای را ب هی
ــد.  ــم افتاده انـ ــن دو روی هـ ــاده. االن ایـ ــاق می افتـ ــن اتفـ ــم ایـ ــه. از قدیـ ــد؟ بلـ ــاق می افتـ اتفـ
ـــی  ـــه کار خیل ـــده. اوال ک ـــی ش ـــم یک ـــا ه ـــری ب ـــی و تصوی ـــانه های صوت ـــینمایی و رس ـــم س ـــغ فیل تبلی
ـــم  ـــه ه ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــن حمای ـــم. بزرگ تری ـــام می دهی ـــد انج ـــی بخواهن ـــر حمایت ـــت و ه ـــوب اس خ
تهیه کننـــده فیلـــم؛ یعنـــی ســـازمان اوج بـــه مـــا نامـــه نوشـــت، هـــم ســـرویس ارائه دهنـــده فیلـــم 
ـــض  ـــورد نق ـــم م ـــت فیل ـــه کپی رای ـــد ک ـــت کنی ـــا حمای ـــا از م ـــه لطف ـــد ک ـــه زدن ـــود نام ـــو ب ـــه فیلیم ک
قـــرار نگیـــرد و مـــا گفتیـــم آمادگـــی کامـــل داریـــم. در مکانیســـمی ســـایت ها یـــا مجموعه هایـــی 
ـــا  ـــده ی ـــی تهیه کنن ـــد، وقت ـــته بودن ـــم را گذاش ـــن فیل ـــود ای ـــک دانل ـــی لین ـــورت غیرقانون ـــه ص ـــه ب ک
ـــه  ـــوه قضایی ـــه در ق ـــمی ک ـــق مکانیس ـــرعت از طری ـــت، به س ـــا می گف ـــه م ـــده ب ـــرویس پخش کنن س

ایجـــاد کردیـــم پلتفـــرم مســـدود می شـــد.

یکـــی از بزرگ تریـــن حمایت هـــای مـــا از ایـــن فیلـــم حمایـــت از مالکیـــت معنـــوی بـــود. در مـــورد 
ـــد  ـــه برس ـــه نتیج ـــدی ب ـــه رتبه بن ـــی ک ـــا زمان ـــت ت ـــا نیس ـــت های م ـــال در سیاس ـــم فع ـــرویس ه ـــغ س تبلی
ـــم کـــرد  ـــدام خواهی ـــورد تبلیغشـــان اق ـــد در م ـــی کســـب کنن ـــه باالی ـــه رتب ـــا حتمـــا ســـرویس هایی ک و م
ـــی  ـــرای مجموعه های ـــن ب ـــغ روی آنت ـــه تبلی ـــت ک ـــال 99 اس ـــی در س ـــای اصل ـــزء برنامه ه ـــن کار ج و ای

ـــد.  ـــاق بیفت ـــت مشـــتری برخـــوردار هســـتند اتف کـــه از کیفیـــت ســـرویس و رضای

ـــا یـــک ســـرویس خـــاص  ـــم ب ـــدارد، امـــا تبلیـــغ فیل در مـــورد تبلیـــغ ایـــن فیلـــم هـــم گفتیـــم اشـــکالی ن
در سیاســـت های مـــا نیســـت، بـــه همیـــن خاطـــر توافقـــی بـــا اداره کل بازرگانـــی کردیـــم کـــه تـــا 
ـــری  ـــی و تصوی ـــانه های صوت ـــه در رس ـــینمایی ای ک ـــم س ـــر فیل ـــت ه ـــل اس ـــینما تعطی ـــه س ـــی ک زمان
ـــم  ـــل فیل ـــد، اص ـــار نباش ـــر انحص ـــای دیگ ـــه معن ـــد و ب ـــددی باش ـــانه های متع ـــرد و در رس ـــرار بگی ق
را تبلیـــغ خواهیـــم کـــرد. همان طـــور کـــه قبـــال تبلیـــغ می شـــد فـــالن فیلـــم در فـــالن ســـینماها 
ـــر  ـــور و ه ـــری کش ـــی وتصوی ـــانه های صوت ـــم در رس ـــه فیل ـــرد ک ـــم ک ـــغ خواهی ـــود، تبلی ـــران می ش اک
ـــردم  ـــه م ـــم ک ـــالم می کنی ـــاترا اع ـــان را در س ـــد اسامی ش ـــران کن ـــم را اک ـــد فیل ـــه بخواه ـــانه ای ک رس
از آن لینک هـــا فیلـــم را مشـــاهده کننـــد. البتـــه حتمـــا حمایـــت اداره کل بازرگانـــی را هـــم نیـــاز 
ــه  ــد کـ ــم کلیپ هایـــی پخـــش شـ ــته ایم. در آنتـــن هـ ــرویس ها را داشـ ــغ سـ ــا کال تبلیـ ــم. مـ داریـ
ـــما  ـــرای ش ـــژه ب ـــای وی ـــری برنامه ه ـــی و تصوی ـــانه های صوت ـــوروز رس ـــالت ن ـــا و تعطی ـــام کرون در ای
ـــرده و  ـــه ک ـــی تهی ـــه برنامه های ـــانه چ ـــالن رس ـــه ف ـــد ک ـــاترا ببینی ـــق س ـــد از طری ـــه می توانی ـــد ک دارن
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ـــت. ـــری اس ـــال خب ـــک پرت ـــن ی ای

  ظاهــرا قبــل از اکــران فیلــم خــروج بــه شــکل آنالیــن پیش بینــی می کردیــد کــه دانلــود غیرقانونــی 
شــود� درآینــده چطــور می خواهیــد جلــو ایــن اتفــاق را بگیریــد؟

نمی توانیــم جلــو دانلــود غیرقانونــی را بگیریــم. یــک مســئله فنــی اســت کــه همیشــه راه هــک و تخلف 
وجــود دارد. مــا فقــط می گوییــم اگــر دانلــود غیرقانونــی اتفــاق افتــاد و روی ســرویس های دیگــر قــرار 
گرفــت، آن ســرویس ها کار غیرقانونــی کرده انــد و می توانیــم از قــوه قضاییــه درخواســت کنیــم کــه بــا 

ایــن ســرویس ها برخــورد کنــد.

ــف وزارت  ــا وظای ــی ب ــا درهم تنیدگ ــکاک ی ــچ اصط ــرد، هی ــوع کارک ــرد و ن ــاظ عملک ــه لح ــما ب   ش
ــد؟ ــات نداری ارتباط

حتمـــا بـــا وزارت ارتباطـــات در حـــوزه کاری مـــان اشـــتراکات زیـــادی داریـــم. اصطالحـــا می گوینـــد 
رســـانه های صوتـــی و تصویـــری، در چهـــارراه صنایـــع ســـنتی نشســـته اند. اصـــل همگرایـــی 
ـــا  ـــش اصطالح ـــن بخ ـــتیم. ای ـــرات هس ـــت و مخاب ـــینما، اینترن ـــون، س ـــن تلویزی ـــا بی ـــت. م ـــم اس حاک
همگراکننـــده صنایـــع ســـنتِی گذشـــته اســـت. اگـــر حتـــی زیرمجموعـــه صداوســـیما هـــم نبـــودم، حتمـــا 
ـــا وزارت  ـــاط کاری ب ـــه ارتب ـــور ک ـــم، همان ط ـــته باش ـــاط کاری داش ـــیما ارتب ـــا صداوس ـــودم ب ـــور ب مجب
ـــات  ـــم. جلس ـــادی داری ـــاط کاری زی ـــم ارتب ـــات ه ـــا وزارت ارتباط ـــراه دارم. ب ـــن هم ـــور تلف ـــاد و اپرات ارش
ـــی  ـــه توافقات ـــد و ب ـــم آمدن ـــرم ه ـــان محت ـــم و معاون ـــت کردی ـــتیم و صحب ـــر داش ـــای وزی ـــا آق ـــادی ب زی
ـــی  ـــورت عموم ـــه ص ـــا ب ـــا آنه ـــم. ام ـــه داری ـــان فاصل ـــدن توافقات م ـــا عملیاتی ش ـــوز ت ـــیده ایم. هن رس
زیرســـاخت ارتباطـــی کشـــور را فراهـــم می کننـــد. یکـــی از بخش هایـــی کـــه روی زیرســـاخت های 
ـــوع  ـــوا و ن ـــه در محت ـــتند ک ـــانه ای هس ـــرویس های رس ـــد، س ـــه می ده ـــرویس ارائ ـــور س ـــی کش ارتباط
ـــاخت  ـــا زیرس ـــا ب ـــد. طبیعت ـــم می کنن ـــاخت را فراه ـــط زیرس ـــد و فق ـــت ندارن ـــانه ای دخال ـــرویس رس س
فنـــی می تواننـــد هـــم عملکـــرد ســـرویس های مـــا را تســـهیل کـــرده و هـــم بـــه تنظیم گـــری مـــا 
کمـــک کننـــد. اصطالحـــا می گوییـــم ابزارهـــای متعـــدد تنظیم گـــری وجـــود دارد. یک ســـری ابـــزار 
ـــن و  ـــه آنت ـــت ک ـــی اس ـــای اجتماع ـــی ابزاره ـــت. یک ـــه و دادگاه هاس ـــوه قضایی ـــه ق ـــت ک ـــی اس حقوق
ــادی  ــای اقتصـ ــری ابزارهـ ــای تنظیم گـ ــری از ابزارهـ ــد. یک سـ ــا کمـــک می کننـ ــه مـ ــون بـ تلویزیـ
اســـت کـــه ممکـــن اســـت بانک هـــا و نهادهـــا یـــا توافق نامـــه  مـــا بـــا فرابـــورس باشـــد. به هرحـــال 
همگرایـــی بیـــن دســـتگاه هایی کـــه هرکـــدام دغدغه هـــای خودشـــان را دارنـــد کار ســـختی اســـت، 

ـــتیم. ـــی هس ـــه همگرای ـــور ب ـــم مجب ـــا ه ـــش م ـــم و در بخ ـــاره ای نداری ـــا چ ام






