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بررسی عد  م بازد  ارند  گی و ناکارآمد  ی 
قوانین د  ر برخورد   با ناقضان حقوق

 و مالکیت فکری آثار سینمايی

چکیده
د  ر این نوشتار پس از بررسی نظریه های رایج د  ر نقش بازد  ارند  گی قوانین د  ر 
وقوع اعمال مجرمانه، به سیر تحوالت قانون گذاری د  ر عرصه مالکیت فکری 
آثار هنری، اد  بی و رایانه ای اشاره شد  ه است و با ذکر نمونه های مستند  ی د  الیل 
ناکارآمد  ی قوانین، مورد   بررسی قرار گرفته است. د  ر این تحقیق ضمن تبیین 
نارسایی قوانین موجود  ، لزوم آشنایی سینماگران با حقوق مالکیت فکری و 
فرهنگ سازی برای رعایت حقوق متعلقه از سوی مخاطبان و مصرف کنند  گان 
آثار سینمایی و وید  یوئی مورد   تأکید   قرار گرفته است. نوشتار د  ر پایان با اظهار 
امید  واری از تد  وین و ارائه الیحه مالکیت فکری از سوی د  ولت به مجلس 
حل  کلید    فرهنگ سازی،  همراه  به  را  زیربنایی  اقد  ام  این  اسالمی،  شورای 

مشکالت کنونی و خروج از وضعیت د  شوار موجود   د  انسته است. 

واژگانکلیدی
انباشت  سینما، قوانین، حقوق رسانه، مقررات سازمان سینمایی، کپی رایت، 

قوانین.

دکترسعیدرجبیفروتن�
مد  رس د  انشگاه، د  کتری مد  یریت رسانه، د  انشگاه تهران
S.h.mirsaeidi@gmail.com

مقدمه
تصويب	قوانین	عموما	برای	قاعد					ه	مند						ساختن	
و	 روابــط	 به	 بخشید					ن	 انتظام	 و	 فعالیت	ها	
مناسبات	اجتماعی	و	انسانی	است.	پیچید					ه	تر	
شد					ن	جوامع،	به	روز	رسانی	قوانین	و	تسهیل	
د					ر	انجام	امور	را	ضروری	ساخته	است،	تا	بد					ين	
ترتیب	راه	بر	هر	گونه	هنجارشکنی	و	بی	عد					التی	
تنگ	گرد					د					.	د					ر	ايران	حمايت	و	صیانت	از	حقوق	
و	مالکیت	فکری	به	رغم	گذشت	نیم	قرن	از	
اولین	قانون	»حمايت	حقوق	مؤلفان	 تصويب	
چالش	های	 د					چار	 هنرمند					ان«	 و	 مصنفان	 و	

قوانین	 ناکارآمد					ی	 سبب	 که	 است،	 متعد					د					ی	
بازد					ارند					گی	 نقش	 کاهش	 و	 يکسو	 از	 موجود						
آن	ها	از	سوی	د					يگر	شد					ه	است.	به	طوری	که	
د					ر	غیاب	قانونی	جامع	و	پويا	برای	حمايت	از	
آفرينشگران	عرصه	سینما	و	د					يگر	اشکال	هنری،	
انباشت	مقررات	و	وضع	قوانین	نو	به	نو	نتوانسته	
است،	به	بهبود						وضعیت	متناقض	موجود						منجر	
د					ر	 مؤثر	 عوامل	 د					قیق	مجموعه	 بررسی	 شود					.	
ريشه	ای	 به	حل	 قانونی،	 اهرم	های	 ناکارآمد					ی	
معضل	پد					يد						آمد					ه	کمک	خواهد						کرد						و	سهم	
و	نقش	ساير	د					ستگاه	های	اجرايی	و	فرهنگ	ساز	
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را	د					ر	کنار	مرجع	قانون	گذار	برای	رعايت	حقوق	
صاحبان	آثار	مشخص	خواهد						ساخت.

اين	نوشتار	پس	از	تبیین	مسئله	و	شرح	مبانی	
نظری،	د					ر	سه	فصل	شامل:	»سیر	تحول	قوانین	
موضوعه«،	»موانع	بازد					ارند					گی	قوانین	و	تحلیل	
و	 تهیه	 »پیشنهاد					ها«	 و	 نظرسنجی«	 نتايج	

تنظیم	گرد					يد					ه	است.
بیانمسئله

د					ر	 که	 هنری«	 آثار	 مالکانه	 »حقوق	 مراعات	
از	 می	شود					،	 تأکید						 »سینما«	 بر	 تحقیق	 اين	
روز	تولید						نخستین	فیلم	های	جد					ی	و	نمايش	
عمومی	آن	ها	مورد						توجه	حقوق	د					انان	و	مالکان	
قرن	 نیم	 ايران	حد					ود						 د					ر	 گرفت.	 قرار	 فیلم	ها	
قبل	با	تصويب	قانون	»حمايت	حقوق	مؤلفان	
و	مصنفان	و	هنرمند					ان«	استیفای	اين	مطالبه	
اجتماعی	جد					ی	قلمد					اد						گرد					يد					.	طی	اين	مد					ت	
به	د					لیل	پیشرفت	های	صورت	گرفته	د					ر	صنايع	
فرهنگی،	مبنای	عمل	نهاد						ها	و	مراجع	مسئول	
برای	مراقبت	از	حقوق	ماد					ی	و	معنوی	صاحبان	
آثار	از	جمله	د					ر	فضای	مجازی	کشور	مشتمل	بر	

قوانین	زير	يا	مواد					ی	از	آن	ها	بود					ه	است:	
و	 مصنفان	 و	 مؤلفان	 حقوق	 حمايت	 »قانون	
هنرمند					ان	مصوب	1348«،	»قانون	ترجمه	و	تکثیر	
آثار	صوتی	مصوب	1352«،	 و	 کتب	و	نشريات	
امور	 د					ر	 که	 اشخاصی	 با	 مبارزه	 نحوه	 »قانون	
سمعی	و	بصری	فعالیت	های	غیر	مجاز	می	کنند					.	
حمايت	 »قانون	 	،»1386 مصوب	 اصالحات	 با	
مصوب	 رايانه	ای	 نرم	افزارهای	 پد					يد					آورند					گان	 از	
مصوب	 الکترونیکی	 تجارت	 »قانون	 	،»1379
1382«،	»قانون	جرايم	رايانه	ای	مصوب	1388«	

و	»قانون	مجازات	اسالمی	مصوب	1392«	
و	 د					اليــل	 تا	 است	 آن	 د					رصــد					د						 نوشتار	 اين	
نقش	 کاهش	 د					ر	 مؤثر	 و	 مختلف	 زمینه	های	
و	 با	مطالعه	 و	 برشمارد						 را	 قوانین	 بازد					ارند					گی	
تحلیل	سیر	مقررات	وضع	شد					ه	د					ر	حوزه	سینما	
و	آثار	سمعی	و	بصری،	به	آسیب	شناسی	آن	ها	
پرد					اخته	و	نقاط	قوت	و	ضعفشان	را	احصا	کند						
تا	د					ر	نهايت	زمینه	ذهنی	الزم	را	برای	اصالح	
و	بسامان	نمود					ن	وضعیت	مغشوش	کنونی	به	

سهم	خود						ايجاد						کند					.
نگرش	حاکم	بر	نوشتار	بر	اين	واقعیت	تصريح	
می	کند						که	اگر	طی	5۰	سال	گذشته	»قانون	
حمايت	حقوق	مؤلفان	و	مصنفان	و	هنرمند					ان	
مصوب	1348«	به	تناسب	تغییرات	فناوری	و	
تغییر	مناسبات	تجاری	و	نحوه	بهره	برد					اری	از	
مالکیت	فکری،	اصالحاتی	را	پذيرا	می	شد					،	نیاز	
به	صرف	هزينه	های	سنگین	ماد					ی	و	معنوی	
متناقض	 بعضا	 و	 متکثر	 قوانین	 وضع	 برای	
احساس	نمی	شد						و	زمینه	اصطکاک	و	تزاحم	
به	 نمی	شد					.	 فراهم	 اجرايی	 د					ستگاه	های	 بین	
مالکیت	 از	 اگر	اليحه	»حمايت	 همین	خاطر	
فکری«	که	د					ر	سال	1393	به	پیشنهاد						وزارت	
فرهنگ	و	ارشاد						اسالمی	و	د					ر	قالب	يک	اليحه	
است،	 شد					ه	 ارائه	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 به	
همان	 به	 جد					يد					ی	 خوانش	 و	 جامعیت	 بتواند						
قانون	مصوب	سال	1348	ببخشد					،	قاد					ر	خواهد						
بود						تا	مانع	بزرگ	انباشت	مقررات	مشابه	را	از	
سر	راه	برد					ارد						و	حسب	مورد						جزئیات	مربوط	
به	هر	رشته	هنری	و	صنايع	فرهنگی	از	جمله	
سینما	را	به	تصويب	آيین	نامه	های	اجرايی	ذيل	

مواد					ی	از	قانون	جد					يد						احاله	کند					.
روششناسی

روش	اين	نوشتار	تحلیلی	است	و	به	جز	مطالعات	
پرسشنامه	 توزيع	 از	 کتابخانه	ای،	 و	 اسناد					ی	
از	 تعد					اد					ی	 بین	 لیکرت،	 طیف	 گزينه	ای	 پنج	
سود						 ويد					ئو	 و	 سینما	 صنعت	 د					ست	اند					رکاران	
برد					ه	است.	برای	د					ستیابی	به	پرسش	های	اين	
قوانین	چیست،	 بازد					ارند					گی	 موانع	 نوشتار	که	
پرسشنامه	ای	حاوی	16	سؤال	د					ر	بین	9۰	نفر	
فعاالن	 نیز	 و	 ويد					ئو	 تهیه	کنند					گان	سینما-	 از	
توزيع	و	پخش	فیلم	د					ر	سینما	و	شبکه	نمايش	
خانگی	توزيع	شد					،	که	52	نفر	از	آن	ها	اقد					ام	به	
تکمیل	پرسشنامه	نمود					ند					.	د					ر	طراحی	سؤاالت	
از	 د					سته	 آن	 تا	 است،	 شد					ه	 عمل	 گونه	ای	 به	
تهیه	کنند					گانی	که	حسب	مورد					،	پیگیر	شکايت	
خود						علیه	سارقان	و	ناقضان	حقوق	مالکانه	آثار	
سینمايی	و	ويد					يوئی	بود					ه	اند					،	بتوانند						نوشتار	را	
د					ر	شناسايی	موانع	موجود						د					ر	مسیر	استیفای	
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حقوق	زيان	د					يد					گان	از	تخلفات	رايج	د					ر	زمینه	
آنجا	 از	 ياری	رسانند					.	 ويد					يوئی	 آثار	سینمايی	
که	نظرسنجی	صرفا	بیانگر	نظر	فرد						نسبت	به	
موضوع	خاصی	است	و	الزاما	د					اللت	بر	ماهیت	
اطالعات	 بنابراين	 ند					ارد،	 موضوع	 آن	 تحلیلی	
از	اين	نظرسنجی	صرفا	 و	رهیافت	های	ناشی	
حقوقی	 مسئله	 اصولی	 تحلیل	 برای	 مد					خلی	
مربوط	به	حقوق	مؤلفان	و	مصنفان	و	همچنین	
تحلیل	علل	اجتماعی	اقتصاد					ی	اين	پد					يد					ه	است.

مبانینظریبازدارندگی
صحنه	تاريخ	پیوند					ی	ناگسستنی	با	جرم	د					اشته	
و	خواهد						د					اشت؛	پیوند					ی	که	گره	آن	را	آد					میان	
می	زنند					.	به	عبارتی	تا	جامعه	هست،	جرم	نیز	
هست؛	به	طوری	که	د					ورکیم	د					ر	قرائتی		خاص	
از	اين	وضعیت	معتقد						است	که»جرم	بخشی	به	
هنجار	از	جامعه	بود					ه	و	جز	مکمل	آن		است«	
وضع	 جز	 به	 	.)148 	:1383 وهینز،	 )وايت	
قوانین	تنبیهی	و	پیش	بینی	کیفر	و	مجازات	های	
متناسب	با	جرم،	نظريه	های	د					يگری	به	د					نبال	
تمهید					اتی	برای	بازد					ارند					گی	از	جرم	بود					ه	اند						تا	
تقلیل	 جوامع	 د					ر	 جرم	 ارتکاب	 و	 بروز	 زمینه	
يابند					.	از	جمله	اين	نظريه	ها	»نظريه	بازد					ارند					گی«	
است.	اين	نظريه	برآمد					ه	از	تفکرات	اند					يشمند					انی	
نظیر	فوير	باخ،	بکاريا	و	به	ويژه	بنتام	است.	»اين	
نظريه	که	د					ر	لوای	مکتب	کالسیک	پد					يد						آمد					ه	
و	بنابراين	اعتقاد					ی	راسخ	به	وجود						آزاد					ی		اراد					ه	
و	 منطق	 و	 عقل	 و	حکمرانی	 د					اشته	 افراد						 د					ر	
حسابگری	را	بر	آد					میان	می	پذيرد					،	مجرمان	را	
برخورد					ار	از	کمال	مسئولیت	قلمد					اد						می	نمايد						
و	کیفر	را	بر	بنیاد						تهد					يد						استوار	می	سازد					،	به		
طوری	که	فوير	باخ	می	گويد					:	»هر	گاه	کسی	به	
رغم	تهد					يد					،	مرتکب	جرمی	شد						بايد						کیفر	ببیند					،	
زيرا	مجرم	پیش	از	ارتکاب	جرم،	از	آن	آگاه	بود					ه	

است«	)شیری،	1385:	158(.
است.	 مجازات	 اهد					اف	 از	 يکی	 بازد					ارند					گی	
هد					ف	تقلیل	گرايانه	ای	که	از	د					يرباز	و	د					ر	قالب	
يک	نظريه	توانمند						و	د					ر	بطن	مد					ل	تنبیهی	و	
فايد					ه	مند						کیفر	تکوين		 د					ر	چهارچوب	کارکرد						
يافته	و	با	نگريستن	به	افق	های	پیش	رو،	اعمال	

مجازات	را	نه	با	هد					ف	جبران	گذشته	ای	تاريک		
رويکرد						 د					ر	 چنان	که	 -آن		 مجرم	 از	 انتقام	 و	
سزاد					هی	)Retribiution)	مطرح	است-	بلکه	با	
هد					ف		ساختن	آيند					ه	ای	روشن	الزم	می	انگارد					،	
بد					ين	سان	سیاست	اصلی	د					يد					گاه	بازد					ارند					گی،	
تهد					يد						به		مجازات	کیفری	يا	اجرای	آن	برای	
از	 استفاد					ه	 يعنی	 است،	 جرم	 انگیزه		 کاهش	
تکرار	 مانع	 بازد					ارند					ه	ای	که	 به		عنوان	 مجازات	
جرم	از	سوی	مجرم	شد					ه	و	نیز	به	شکل	کلی	
جرم	 همان	 ارتکاب	 برای	 را	 د					يگران		 انگیزه		

کاهش	د					هد					)تبیت،	1384:	252(
جوهره	کالم	قائلین	به	نظريه	»بازد					ارند					گی«	اين	
است	که	فحوای	قانون	و	کیفیت	اجرای	آن	به	
گونه	ای	عینیت	يابد						که	ترس	از	اجرای	مجازات	
و	کیفر	را	به	مانعی	د					رونی	د					ر	نهاد						افراد						مستعد						
جرم	مبد					ل	سازد						و	زمینه	ذهنی	ارتکاب	جرم	
را	د					ر	چنین	افراد					ی	به	حد					اقل	برساند					.	د					ر	اد					امه	
ضمن	بررسی	مجموعه	قوانین	موجود						د					ر	نظام	
حقوقی	جمهوری	اسالمی	ايران	به	د					نبال	اين	
انگاره	خواهیم	بود						که	د					ر	مسیر	قانون	گذاری	و	
پیش	بینی	ضمانت	های	اجرايی	و	کیفری	برای	
آن،	تا	چه	حد						مؤلفه	»بازد					ارند					گی«	مورد						توجه	

قرار	گرفته	است.
فصلاول

از سیرتحولقانونگذاریبرایحمایت
مالکیتفکریدرعرصههنر)سینما(

شورای	 مجلس	 اد					وار	 نخستین	 کار	 به	 آغاز	 با	
ملی	د					فتر	اد					بیات	تقنینی	د					ر	ايران	گشود					ه	شد						
و	آرام	آرام	با	تصويب	قوانین	مختلف	زمینه	های	
د					ر	 مد					نی	 نهاد					های	 استقرار	 و	 ثبات	 برای	 الزم	
پرتو	قانون	فراهم	شد					.	عقب	ماند					گی	کشور	د					ر	
و	 اجتماعی	 و	 اقتصاد					ی	 مختلف	 عرصه	های	
ضرورت	نظم	و	نسق	بخشید					ن	به	آن	ها	سبب	
شد						تا	اموری	مانند						مالکیت	فکری	پس	از	گذشت	
شش	د					هه	د					ر	د					ستور	کار	مجلس	شورای	ملی	
قرار	گیرد					.	به	موجب	صورت	مذاکرات	مجلس	
شورای	ملی	د					ر	روز	بحث	و	بررسی	اولین	اليحه	
پیشنهاد					ی	د					ولت،	افراد					ی	کمی	توانستند						د					ر	مقام	
موافق	و	مخالف	د					رباره	فحوای	اليحه	به	اظهار	
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نظر	بپرد					ازند					.	اما	تأثیرات	تصويب	اين	اليحه	اثرات	
مثبتی	را	د					ر	اقتصاد						فرهنگ	باقی	نهاد						و	صیانت	
معنوی	هنرمند					ان	حرفه	ای	 و	 ماد					ی	 از	حقوق	
را	بیش	از	پیش	تضمین	نمود					.	د					ر	اين	گزارش	
مروری	بر	قوانین	موضوعه	د					ر	زمینه	صیانت	از	
د					ر	 معنوی(	 و	 )ماد					ی	 فکری	 مالکیت	 حقوق	
مجالس	قانون	گذاری	ايران	قبل	و	پس	از	انقالب	

اسالمی	خواهیم	کرد					.
1.قانونحمایتحقوقمؤلفانومصنفان

وهنرمندان
از	زمان	تصويب	»قانون	حمايت	حقوق	مؤلفان	
و	 سی	 بر	 مشتمل	 هنرمند					ان«	 و	 مصنفان	 و	
سه	ماد					ه	و	سه	تبصره	که	د					ر	يازد					هم	د					ی	ماه	
اسالمی	 شورای	 مجلس	 تصويب	 به	 	1348
رسید					،	نزد					يک	به	نیم	قرن	می	گذرد					.	د					ر	فصل	
اول	قانون	د					ر	12	بند						آثار	مورد						حمايت	مورد						
تصريح	قرار	گرفته	بود						که	تا	اواخر	د					هه	شصت	
با	کمی	اغماض،	مصاد					يق	مورد						اشاره	د					ر	قانون	
تغییر	زياد					ی	پید					ا	نکرد					ه	بود					.	د					ر	شور	د					وم	پیش	
اند					کی	 که	 موضوعی	 تنها	 اليحه	 اين	 نويس	
بحث	برانگیز	شد					،	ماد					ه	13	اين	اليحه	بود					.	مفاد						
بود					:	ماد					ه	13-	حقوق	ماد					ی	 اين	ماد					ه	چنین	
وظیفه	 برحسب	 پد					يد					آورند					گان	 که	 اثرهايی	
برای	سفارش	د					هند					گان	پد					يد						می	آورند						تا	سی	
سال	از	پد					يد						آمد					ن	اثر	متعلق	به	سفارش	د					هند					ه	
است.	مگر	آن	که	برای	مد					ت	کمتر	يا	ترتیب	

محد					ود					تری	توافق	شد					ه	باشد					.
نمايند					ه	ای	مد					ت	 اين	ماد					ه،	 پیرامون	 د					ر	بحث	
زمان	3۰	ساله	را	کافی	نمی	د					انست	و	نمايند					ه	
آثار	 مورد						 د					ر	 قاعد					ه	 اين	 بود						 معتقد						 د					يگری	
آيند					ه	 د					ر	 قانون،	 مورد						حمايت	 و	هنری	 اد					بی	

مشکل	ساز	خواهد						بود					.	
2.قانونترجمهوتکثیركتبونشریات

وآثارصوتی
گويای	 جد					يد						 قانون	 متن	 به	 اجمالی	 نگاهی	
»قانون	تراشی«	برای	موضوعات	مبتالبه		بود						که	
با	افزود					ن	مواد						يا	تبصره	هايی	به	قانون	موضوعی	
تأمین	 را	 و	ذی	نفعان	 قانون	گذار	 منظور	 اولیه	
می	کرد					.	د					ر	ماد					ه	1۰	قانون	جد					يد						به	صراحت	

قانون	 اين	 د					ر	 مذکور	 »احکام	 بود						 شد					ه	 قید						
موقعی	جاری	است	که	آثار	موضوع	اين	قانون	
مشمول	حمايت	های	مذکور	د					ر	قانون	حمايت	
حقوق	مؤلفان	و	مصنفان	و	هنرمند					ان	نباشد					.	د					ر	
غیر	اين	صورت	مقررات	قانون	مزبور	نسبت	به	
آثار	موضوع	اين	قانون	مالک	خواهد						بود					«	يا	د					ر	
ماد					ه	11	قانون	جد					يد						آورد					ه	شد					ه	بود					:	»مقررات	
اين	قانون	د					ر	هیچ	مورد						حقوق	اشخاص	مذکور	
د					ر	قانون	حمايت	حقوق	مؤلفان	و	مصنفان	و	
هنرمند					ان	را	نفی	نمی	کند						و	محد					ود						نمی	سازد					«	
به	اين	ترتیب	اين	سؤال	بی	پاسخ	می	ماند						که	
و	 تکمله	 که	 نشد					ند						 راضی	 قانون	گذاران	 چرا	
اصالحیه	ای	بر	قانون	مصوب	سال	1348	بزنند						

و	سرفصل	قانونی	جد					يد					ی	را	بنا	نهند					.
در كه اشخاصی مجازات نحوه 3.قانون
امورسمعیوبصریفعالیتهایغیرمجاز

مینمایند
چشمگیر	 تحوالت	 با	 شصت	 د					هه	 اواخــر	 از	
رايانه	ای،	 فنون	 و	 علوم	 د					ر	 گرفته	 صورت	
پخش	ماهواره	ای،	تولید						و	تکثیر	-د					ر	مقیاس	
صنعتی-	حامل	های	اطالعات	د					ر	قالب	فالپی	
د					يسک،	لوح	فشرد					ه	و	ضبط	و	پخش	ويد					يوئی،	
چالش	های	نقض	حقوق	مالکانه	صاحبان	آثار	
تازه	ای	 عرصه	های	 به	 شنید					اری	 و	 د					يــد					اری	
کشید					ه	شد					،	که	د					ر	قانون	سابق	الذکر	به	آن	ها	
پرد					اخته	نشد					ه	بود						به	د					نبال	اجرای	سیاست	های	
برای	 اسالمی	 ارشاد						 و	 فرهنگ	 وزارت	 تازه	
آزاد					سازی	فعالیت	های	ويد					يوئی،	مجلس	شورای	
اسالمی	قانون	موجز	»نحوه	مجازات	اشخاصی	
که	د					ر	امور	سمعی	و	بصری	فعالیت	های	غیر	
مجاز	می	نمايند					«	را	د					ر	بهمن	1372	تصويب	
کرد					.	از	آنجا	که	د					ولت	با	تأسیس	و	راه	اند					ازی	
مؤسسه	رسانه	های	تصويری	کار	تأمین	و	تکثیر	
را	 خارجی	 و	 ايرانی	 سینمايی	 فیلم	های	 انواع	
انحصارا	د					ر	اختیار	قرار	گرفته	بود					،	وضع	قانون	
را	 جد					يد						ضمن	آن	که	مجازات	های	مختلفی	
برای	هرگونه	فعالیت	تجاری	د					ر	زمینه	تهیه	و	
تکثیر	محصوالت	سمعی	و	بصری	فاقد						مجوز	از	
وزارت	فرهنگ	و	ارشاد						اسالمی	د					ر	نظر	گرفته	
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فعالیت	های	 برای	 خوبی	 امنیت	 حاشیه	 بود					،	
انحصاری	مؤسسه	مذکور	ايجاد						کرد					.

د					ر	اواسط	د					هه	هشتاد						)د					ی	ماه	1386(	متعاقب	
تولید						انبوه	د					ستگاه	های	تکثیر	و	رايت	انواع	لوح	
فشرد					ه	قانون	»نحوه	مجازات	اشخاصی	که	د					ر	
مجاز	 غیر	 فعالیت	های	 بصری	 و	 سمعی	 امور	
می	نمايند					«	اصالحاتی	را	پذيرفت	که	مهم	ترين	
اين	 جايگزينی	 و	 قانون	 يک	 ماد					ه	 اصالح	 آن	
بود					:	»هر	شخصی	که	مباد					رت	 عبارت	د					ر	آن	
به	هر	گونه	اعمالی	برای	معرفی	آثار	سمعی	و	
بصری	غیر	مجاز	به	جای	آثار	مجاز	نمايد						يا	با	
تضییع	 موجب	 مجاز	 آثار	 مجوز	 بد					ون	 تکثیر	
حقوق	صاحبان	اثر	شود					...«	اين	عبارت	اصالحی	
به	خوبی	گويای	شیوع	تکثیر	و	توزيع	غیر	قانونی	
محصوالت	 بازار	 د					ر	 اثر	 صاحب	 اذن	 بد					ون	 و	
را	 خصوصی	 بخش	 فعاالن	 و	 بود						 فرهنگی	

متحمل	ضرر	و	زيان	هنگفتی	کرد					ه	بود					.	
نقدمصوبه

میزان	 د					ر	 سابق	 قانون	 با	 قانون	 اين	 »تفاوت	
جريمه	و	حبس	است	که	تقريبا	د					ر	همه	موارد						
د					ر	قانون	جد					يد						افزايش	يافته	است.	همچنین	
تسری	محرومیت	از	حقوق	اجتماعی	به	بیشتر	
قانون،	 موضوع	 با	 مرتبط	 مجرمانه	 مصاد					يق	
رويکرد						د					يگر	قانون	گذار	سال	1386	است.	اما	
از	آنجا	که	قانون	سابق	نیز	علی	رغم	برخورد					ار	
بود					ن	از	شد					ت	عمل	نسبت	به	اين	نوع	جرايم،	
به	قانونی	متروکه	تبد					يل	شد					ه	است،	تصويب	
به	 نمی	تواند						 زمینه	 اين	 د					ر	 جد					يد					ی	 قانون	
تنهايی	معضالت	فرهنگی	را	سامان	بخشد					،	بلکه	
همراهی	مسئوالن	اجرايی	با	حذف	زمینه	های	
ارتکاب	جرايم	که	اقد					امی	پیشگیرانه	محسوب	
می	شود						و	همچنین	بسط	راهکارهای	فرهنگی–	
تربیتی	ضروری	است.	د					ر	اين	زمینه	از	آموزش	
قضات	رسید					گی	کنند					ه	به	اين	جرايم	نیز	نبايد						

غافل	بود					.
قانون	نحوه	مجازات		اشخاصی	که	د					ر	امور	سمعی	
و	بصری	فعالیت	غیر	مجاز	می	نمايند						مصوب	
1386	برخالف	رويه	قضايی	و	سیاست	جنايی	
حاکم	بر	کشور،	مباد					رت	به	افزايش	جريمه	های	

نقد					ی	و	حبس	نمود					ه	است،	که	معارض	با	اصول	
فعلی	اجرای	مجازات	ها	و	تعیین	جرايم	است.	
اين	قانون	میزان	حبس	و	جريمه	نقد					ی	را	به	
نحو	قابل	توجهی	افزايش	د					اد					ه	است	د					ر	حالی	
که	د					ر	رويه	قضايی	مشاهد					ه	نگرد					يد					ه	است	که	
د					ر	زمان	حاکمیت	قانون	سال	1372	حد					اکثر	
مجازات	های	مند					رج	د					ر	همان	قانون	نیز	اجرا	
و	معمول	گرد					يد					ه	باشد					.		همچنان	که	د					ر	اجرای	
اعمال	 امکان	 اين	که	 با	 و	 قانون	سال	1372	
مجازات	افساد						فی	االرض	وجود						د					اشته	است،	
موارد					ی	از	اعمال	اين	مجازات	د					يد					ه	نشد					ه	است.	
به	نظر	می	رسد						تغییرات	اعمال	شد					ه	د					ر	سوابق	
اصالح	 با	 اين	گونه	جرايم	می	توانست	 قانونی	
وسايل	ارتکاب	جرم	و	اضافه	نمود					ن	چند						بند						
و	تبصره	به	قانون	سابق	اعمال	گرد					د						و	نیاز	به	
صرف	وقت	و	هزينه	جهت	تصويب	قانون	جد					يد						
د					اد					رس	 ارد					وان/	 آباد						 حبیب	 )عزيزی	 نباشد					«	
از	 نقل	 به	 آموزش	 پیام	 نظر/	 تجد					يد						 د					اد					گاه	

سايت	د					نیای	حقوق(
آورندگان پدید از حمایت قانون .4

نرمافزارهایرایانهای
که	 بود						 نرسید					ه	 پايان	 به	 هفتاد						شمسی	 د					هه	
بررسی	مواد						17گانه	قانونی	تحت	عنوان	»حمايت	
د					ر	 رايانه	ای«	 نرم	افزارهای	 پد					يد					آورند					گان	 از	
صحن	مجلس	شورای	اسالمی	به	نتیجه	رسید						و	
قانون	د					يگری	د					ر	اد					امه	تولید						قوانین	مشابه	اين	
بار	برای	حمايت	از	تولید					کنند					گان	نرم	افزارهای	
با	 واقع	 د					ر	 رسید					.	 تصويب	 به	 ايرانی	 و	 بومی	
اشاعه	ابزار	و	محملی	نوپد					يد					ی	به	نام	»نرم	افزار«	
آن	 ايرانی	 برنامه	نويسان	 و	 سرمايه	گذاران	 که	
برنامه	های	 تولید						 و	 برای	طراحی	 را	وسیله	ای	
آموزشی	و	سرگرم	کنند					ه	قرار	د					اد					ه	بود					ند					،	کاربر	
می	توانست	با	نصب	آن	د					ر	رايانه	يا	پخش	آن	
توسط	نمايشگرهای	خانگی	از	آن	بهره	برد					اری	

نمايد					.
از	نکات	جالب	توجه	د					ر	روز	بررسی	و	تصويب	
پد					يد					آورند					گان	 از	 »حمايت	 اليحه	 ــواد						 م
نرم	افزارهای	رايانه	ای«	تصويب	اکثر	مواد						بد					ون	

نیاز	به	صحبت	موافق	و	مخالف	بود					.
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آورندگان پدید از حمایت قانون نقد
نرمافزارهایرایانهای

با	گذشت	17	سال	از	تصويب	اين	قانون،	آثار	
نیست.	 مشاهد					ه	 قابل	 جامعه	 د					ر	 آن	 اجرايی	
ايران	 د					ر	 رايانه	ای	 نرم	افزارهای	 تولید					کنند					گان	
اين	قانون	را	به	عنوان	حمايت	جد					ی	و	عملی	
جامعه	 د					ر	 آن	ها	 د					ارايی	 حفاظت	 موجب	 که	
سرمايه	گذاری	 عمال	 و	 نمی	کنند						 تلقی	 شود					،	
همراه	 زياد					ی	 ريسک	 با	 نرم	افزار	 تولید						 برای	
پد					يد					آورند					گان	 از	 »حمايت	 قانون	 متن	 است.	
زمان	 د					ر	 که	 اين	 با	 رايانه	ای«	 نرم	افزارهای	
تصويب	يکی	از	قوانین	نسبتا	مترقی	و	پیشرو	
محسوب	می	شد					،	اما	د					ر	اجرا	اشکاالت	اين	قانون	
نیز	به	مرور	خود						را	نمايان	ساخت.	»مهم	ترين	
نواقص	اين	قانون	که	د					ر	اليحه	جد					يد						و	جامع	
حمايت	از	مالکیت	فکری	برطرف	شد					ه	اند					،	بد					ين	
موافقت	نامه	 ماد					ه	1۰	 بر	خالف	 هستند					:	 قرار	
اثری	 عنوان	 به	 را	 نرم	افزار	 که	 »تريپس«	
قانون	 قرار	د					اد					ه	است،	د					ر	 اد					بی	مورد						حمايت	
مصوب	1379	از	اين	موضوع	غفلت	شد					ه	است.	
مستثنیات	حقوق	ماد					ی	نرم	افزار	د					ر	قانون	کامل	
نیست	و	مصاد					يق	و	نمونه	های	بیشتری	را	بايد						
حمايت	های	 کرد					ن	 مشروط	 د					ربرمی	گرفت.	
د					ولت	از	پد					يد					آورند					گان	به	تأيید						فنی	نرم	افزار	
توسط	مرجع	پیش	بینی	شد					ه،	به	يک	مناقشه	
د					ائمی	بد					ل	شد					ه	است	و	نیازمند						تد					ابیر	تازه	ای	
است.	همچنین	د					ر	بحث	مربوط	به	نرم	افزارهای	
اختراعی،	اسناد						پشتیبان	و	مطالعات	بین	المللی	
مغفول	واقع	شد					ه	است.	تولید					کنند					گان	نرم	افزار	
کیفری	 اجــرای	 ضمانت	های	 پیش	بینی	 از	
هستند						 گله	مند						 فکری	 مالکیت	 حقوق	 نقض	
سرقت	 رهگذر	 از	 آن	ها	 انبوه	 زيان	 و	 ضرر	 و	
نشد					ه	 جبران	 هیچگاه	 محصولشان	 کپی	 و	
است؛	به	طوری	که	مجازات	های	مقرر	د					ر	اين	
قانون	خفیف	تر	از	مجازات	های	مقرر	د					ر	قانون	
حمايت	حقوق	مؤلفان	و	مصنفان	و	هنرمند					ان	
شايد						 است.	 الکترونیکی	 تجارت	 قانون	 نیز	 و	
کاستی	بزرگ	قانون	»حمايت	از	پد					يد					آورند					گان	
جرايم	 به	 نپرد					اختن	 رايانه	ای«،	 نرم	افزارهای	

و	 ايران	 د					ر	 امــروزه	 که	 است	 يافته	 سازمان	
جهان	به	عینه	قابل	مشاهد					ه	است«	)برگرفته	
از	میزگرد						بررسی	مقررات	کپی	رايت	نرم	افزار	

د					ر	قوانین	ايران،	تهران،	1392(
5.قانونتجارتالکترونیکی

تأمین	 و	 اينترنت	 نفوذ	 ضريب	 افزايش	 با	
فروش	 و	 برای	خريد						 ارتباطی	 زيرساخت	های	
کاال	و	خد					مات	د					ر	فضای	مجازی،	زمینه	برای	
د					هه	 اوايل	 د					ر	 الکترونیکی«	 »تجارت	 تحقق	
هشتاد						د					ر	ايران	فراهم	شد					.	به	همین	خاطر	با	
مشارکت	د					ستگاه	های	اجرايی	مسئول	نخستین	
د					ر	 ماد					ه	 د					ر	81	 الکترونیکی«	 »تجارت	 قانون	
شورای	 مجلس	 تصويب	 به	 	1382 ماه	 د					ی	
اسالمی	رسید					.	از	آنجا	که	د					ر	بستر	الکترونیک	
مالکیت	 و	 حقوق	 واقعی	 فضای	 ــد					ازه	 ان به	
مشمول	 که	 آثاری	 و	 کاالها	 صاحبان	 فکری	
و	 مؤلفان	 حقوق	 »حمايت	 موضوعه:	 قوانین	
مصنفان	و	هنرمند					ان«،	»قانون	ترجمه،	تکثیر	
و	انتشار	کتب	و	آثار	صوتی«	و	نیز	»حمايت	
از	پد					يد					آورند					گان	نرم	افزارهای	رايانه	ای«	که	د					ر	
به	 قالب	»د					اد					ه	پیام«	عرضه	شد					ه	اند					،	ضروری	
نظر	می	رسید					،	د					ر	متن	قانون	جد					يد						مواد						62،	

63	و	74	به	اين	امر	مهم	اختصاص	يافت.
نقدقانونتجارتالکترونیکی

	د					ر	سال	های	اخیر	متعاقب	اجرای	اين	قانون،	
مناقشات	حقوقی	بین	صاحب	نظران	پیرامون	
مواد						62	و	74	صورت	گرفت	که	به	يک	نمونه	
از	قلم	قاضی	جرايم	رايانه	ای	د					اد					سرای	عمومی	و	

انقالب	مشهد						اشاره	می	شود					:	
است	 مقید						 جرمی	 مؤلف	 حق	 نقض	 »جرم	
جرم	 هنگامی	 مرتکب،	 شد					ه	 ياد						 رفتارهای	 و	
تلقی	می	شوند						که	موجبات	نقض	حقوق	مصرح	
د					ارد						 وجود						 ابهام	 اين	 آورند					.	 فراهم	 را	 مؤلفان	
قانون	»حمايت	 د					ر	 فقط	 که	 د					ر	شرايطی	 که	
حقوق	مؤلفان	و	مصنفان	و	هنرمند					ان«	حقوقی	
قانون	 د					ر	 و	 شود						 گرفته	 نظر	 د					ر	 مؤلف	 برای	
»ترجمه	و	تکثیر	و	انتشار	کتب	و	آثار	صوتی«	
و	قانون	»حمايت	از	پد					يد					آورند					گان	نرم	افزارهای	
رايانه	ای«	چنین	واژه	ای	د					ر	مورد						افراد						به	کار	
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نرفته،	چرا	ماد					ه	74	نقض	حق	مصرح	مؤلفان	را	
مورد						حکم	قرار	د					اد					ه	است.	به	نظر	می	رسد						که	
اين	امر	ناشی	از	مسامحه	د					ر	نگارش	قانون	است.	
بنابراين	از	آنجا	که	به	عنوان	مثال	طبق	ماد					ه	
7	قانون	»حمايت	از	پد					يد					آورند					گان	نرم	افزارهای	
رايانه	ای«	تهیه	نسخه	های	پشتیبان	و	همچنین	
تکثیر	نرم	افزاری	که	به	هر	طريق	مجاز	برای	
استفاد					ه	شخصی	تهیه	شد					ه	است،	چنانچه	به	
طور	همزمان	مورد						استفاد					ه	قرار	گیرد					،	بالمانع	
است.	چنین	تکثیرهايی	جرم	تلقی	نمی	شود					.	
کیفری	 قوانین	 ارجــاع	 از	 ناشی	 مشکالت	
به	 است.	 مشهود						 کامال	 نیز	 د					يگر	 قوانین	 به	
»حمايت	 قانون	 مواد						 بررسی	 د					ر	 مثال	 عنوان	
د					ر	 هنرمند					ان«	 و	 مصنفان	 و	 مؤلفان	 حقوق	
يک	مورد						خاص	که	نشر،	پخش	يا	عرضه	اثر	
به	نام	خود						يا	نام	پد					يد					آورند					ه	بد					ون	اجازه	او	يا	
به	نام	د					يگری	است،	مجازات	شش	ماه	تا	سه	
بر	خالف	 اما	 است،	 شد					ه	 تعیین	 سال	حبس	
مؤلف	 نقض	حقوق	 برای	 که	 بین	المللی	 رويه	
د					ر	بستر	تجارت	الکترونیکی	با	توجه	به	افزايش	
چشمگیر	خسارت	های	وارد					ه	نسبت	به	حالت	
سنتی	مجازات	د					ر	نظر	گرفته	می	شود					،	د					ر	ماد					ه	
74	اين	مجازات	کاهش	پید					ا	کرد					ه	است	)جواد						

جاويد						نیا،	شماره	59(
6.قانونجرایمرایانهای

»تجارت	 قانون	 تصويب	 از	 پس	 سال	 شش	
ضمانت	 تکمیل	 منظور	 به	 الکترونیکی«	
»جرايم	 قانون	 قانون،	 اين	 کیفری	 اجراهای	
قانون	 به	 جد					يد					ی	 فصل	 عنوان	 به	 رايانه	ای«	
مجازات	اسالمی	افزود					ه	شد					.	باب	چهارم	قانون	
به	جرايم	و	مجازات	ها	 الکترونیکی«	 »تجارت	
پرد					اخته	بود					.	بد					ين	ترتیب	به	د					لیل	وقوع	جرايم	
پیش	بینی	نشد					ه	و	اشکاالتی	که	د					ر	اجرای	قانون	
»تجارت	الکترونیکی«	پد					يد						آمد					،	قانون	جد					يد					ی	
با	عنوان	»جرايم	رايانه	ای«	به	تصويب	رسید					.	د					ر	
حالی	که	قانون	»تجارت	الکترونیکی«	مشتمل	
به	 رايانه	ای«	 »جرايم	 قانون	 بود					،	 ماد					ه	 بر	81	

تنهايی	بالغ	بر	56	ماد					ه	شد					.	
نقد						قانون	جرايم	رايانه	ای	و	مقارنه	آن	با	قانون	

»نحوه	مجازات	اشخاصی	که	د					ر	امور	سمعی	و	
بصری	فعالیت	های	غیر	مجاز	می	نمايند					«.

قانونجرایمرایانهای
	با	توجه	به	مقرراتی	که	د					ارد						و	همان	طور	که	
از	نامش	پید					است	بیشتر	به	شیوه	ارتکاب	جرم	
تمرکز	د					ارد					،	اما	قانون	سمعی	و	بصری	)قانون	نحوه	
مجازات		اشخاصی	که	د					ر	امور	سمعی	و	بصری	
فعالیت	های	غیر	مجاز	می	نمايند					(	به	موضوع	جرم	
توجه	د					ارد					.	روشن	است	که	موضوع	جرم	مهم	تر	
از	شیوه	ارتکاب	است.	يعنی	وقتی	قانونی	به	طور	
خاص	به	جرم	انگاری	موضوع	ويژه	ای	پرد					اخته	
است،	مقد					م	بر	قانون	د					يگری	است.	با	توجه	به	
اين	استد					الل	می	توان	گفت	که	قانون	سمعی	و	
بصری	)قانون	نحوه	مجازات		اشخاصی	که	د					ر	امور	
سمعی	و	بصری	فعالیت	های	غیر	مجاز	می	نمايند					(	
مصد					اق	های	خاصی	از	انتشار	را	جرم	انگاری	نمود					ه	
و	شیوه	ارتکاب	ويژه	ای	را	مد						نظر	قرار	د					اد					ه	است	
و	د					ر	برابر	قانون	»جرايم	رايانه	ای«	خاص	شمرد					ه	
می	شود						و	بر	طبق	اصول	حقوقی	خاص	بر	عام	
مقد					م	است	)آقايی	نیا	حسین	و	عابد						رسول،	48(.

7.قانونمجازاتاسالمی
به	 	1392 مصوب	 اسالمی«	 مجازات	 »قانون	
عنوان	يکی	از	مفصل	ترين	مجموعه	قوانینی	که	
تاکنون	تصويب	و	به	اجرا	د					رآمد					ه	است	د					ر	فصل	
سوم	خود						تحت	عنوان	سرقت	و	کالهبرد					اری	
است	 زد					ه	 فکری	 مالکیت	 حقوق	 به	 تعريضی	
و	د					ر	مواد						74۰	و	741	خود						سرقت	و	د					خل	و	
تصرف	د					ر	د					اد					ه	های	تحت	مالکیت	د					يگران	را	جرم	
تشخیص	د					اد					ه	و	مجازات	هايی	را	برای	مرتکبین	
آن	د					ر	نظر	گرفته	است،	که	اين	قانون	از	اين	حیث	
با	قوانین	مشابه	از	جمله	حمايت	از	پد					يد					آورند					گان	
نرم	افزارهای	رايانه	ای	و	نحوه	مجازات		اشخاصی	
که	د					ر	امور	سمعی	و	بصری	فعالیت	های	غیر	مجاز	

می	نمايند					،	همپوشانی	د					ارد					.
فصلدوم

موانعبازدارندگیقوانینموجود
تولید					ات	فرهنگی	تا	سال	های	طوالنی	چند					ان	
د					ر	 چه	 است.	 نمی	شد					ه	 نگاه	 »کاال«	 مثابه	 به	
فرهنگ	عمومی	و	حتی	د					ر	میان	تولید					کنند					گان	
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وجه	معنوی	محصوالت	فرهنگی	بر	وجه	ماد					ی	
و	کااليی	آن	غلبه	د					اشته	است.	د					ر	موارد					ی	نیز	
اصوال	گرد					ش	ضعیف	اقتصاد					ی	حوزه	فرهنگ	
محصوالت	 کااليی	 مفهوم	 تثبیت	 از	 مانع	
فرهنگی	بود					ه	است.	مثال	هیچگاه	تیراژ	کتاب	
يک	 که	 است	 نبود					ه	 ــد					ازه	ای	 ان به	 ايــران	 د					ر	
يک	 آن	 از	 حاصل	 د					رآمد						 با	 بتواند						 نويسند					ه	
د					ر	 د					هد					.	 را	سامان	 معمولی	 اقتصاد					ی	 زند					گی	
مورد						اقتصاد						سینمای	ايران	اگرچه	د					رآمد					های	
حاصل	از	رشته	های	مختلف	اين	صنعت	بیش	از	
ساير	کاالهای	فرهنگی	است،	اما	ضعف	عمومی	
موانع	ذهنی	 از	 اقتصاد						سینما	همچنان	يکی	
مهم	برای	شکل	گیری	مفهوم	کااليی	فیلم	د					ر	
اذهان	صاحبان	آثار	است.	د					ر	فرهنگ	عمومی	
نیز	به	تبع	شرايط	پیش	گفته	نگاه	کااليی	به	
اين	مقوله	بسیار	ضعیف	است.	د					ر	نهايت	اين	
آثار	 صاحبان	 حقوق	 رعايت	 عد					م	 مسئله	 که	
اصالتا	تابعی	از	موضوع	مذکور	است.	د					ر	نتیجه	
به	 قاد					ر	 قوانین	و	مقررات	د					ر	چنین	شرايطی	
رفع	مشکل	نیستند					،	مگر	آن	که	بد					وا	اقد					امات	
مفهوم	 توسعه	 برای	 اصلی	 برنامه	ريزی	های	 و	
کااليی	برای	محصوالت	سینمايی	اجرا	و	محقق	

شود						)نوروزی	کامبیز،	96(.
د					ر	 ايران	 خانگی	 نمايش	 و	 سینما	 صنعت	 	
سالیان	اخیر	از	رهگذر	افزايش	تولید					ات	و	حجم	
سرمايه	گذاری	مختصات	کااليی	را	پذيرا	شد					ه	
است	و	به	همین	خاطر	صیانت	از	حقوق	ماد					ی	
صاحبان	آثار	د					ر	کنار	حقوق	معنوی،	از	اهمیت	
د					وچند					انی	برخورد					ار	شد					ه	است.	به	ويژه	آن	که	
زمینه	 خود					،	 پرشمار	 مزايای	 رغم	 به	 فناوری	
تضییع	حقوق	مالکانه	تهیه	کنند					گان	سینما	و	
د					ر	 است.	 بخشید					ه	 را	شد					ت	 ويد					يويی	 ناشران	
اد					امه	شرح	مبسوط	تری	بر	کاهش	بازد					ارند					گی	
قوانین	موجود						و	نقش	آن	ها	برای	جلوگیری	از	

تکرار	اعمال	مجرمانه	خواهیم	د					اشت:
مال و آسیبدیدگان بودن بیانگیزه

باختگان
فصل	مشترک	ضمانت	های	حقوقی	و	اجرايی	
اغلب	قوانین	پیش	گفته	برای	حمايت	از	مالکیت	

فکری	که	د					ر	صورت	اثبات	اتهام	به	صد					ور	قرار	
به	 مشروط	 می	انجامد					،	 متهم	 برای	 مقتضی	
خصوصی	 شاکی	 سوی	 از	 د					اد					خواست	 وصول	
است	و	با	عد					م	شکايت	و	انصراف	شاکی،	د					لیلی	
از	جنبه	عمومی	وجود						 پروند					ه	 پیگیری	 برای	
حقوق	 مالکان	 و	 سینما	 تهیه	کنند					گان	 ند					ارد					.	
ماد					ی	آثار	سینمايی	که	د					رصد						مالکیت	آن	ها	
د					ر	»پروانه	مالکیت«	آثار	سینمايی	مورد						تصريح	
قرار	گرفته	است	و	نیز	مد					يران	مؤسسات	ويد					يو	
آثار	 نمايش	خانگی	 رسانه	که	خريد					ار	حقوق	
سینمايی	برای	مد					ت	مشخصی	هستند					،	کمتر	
به	عنوان	شاکی	اقد					ام	به	تنظیم	د					اد					خواست	و	
تعقیب	متخلفان	می	کنند					.	زيرا	اين	عد					ه	وقتی	

صد					ها	لینک	د					انلود						آثار	سینمايی	خود						
را	به	میزبانی	سايت	های	د					اخلی	و	خارجی	د					ر	
اينترنت	مشاهد					ه	می	کنند					،	اگر	امکان	شناسايی	

درصدفراوانیپاسخردیف
47.7خیلی	کم	1
59.6کم2
2548.1متوسط3

1121.2زياد4

713.5خیلی	زياد5
۰۰.۰بد	ون	پاسخ6

521۰۰.۰جمع

با	 برخورد			 زمینه	 د		ر	 موجود			 قوانین	 مجموعه	 با	 	 	
متخلفان	حقوق	مالکیت	فکری	)ماد		ی	و	معنوی(	تا	

چه	حد			آشنايی	د		اريد		؟
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درصدفراوانیپاسخردیف
163۰.8يک	مورد1
247.7تا4	مورد2
917.3بیش	از	5	مورد3
2344.2خیر4
۰۰.۰بدون	پاسخ5

521۰۰.۰جمع

چهره	حقیقی	سارقان	آثار	سینمايی	را	د					اشته	
باشند						بايد						د					اد					خواستی	را	علیه	صد					ها	نفر	تنظیم	
کنند						و	وقتی	د					رمی	يابند						شرکت	های	ارائه	د					هند					ه	
خد					مات	اينترنتی	به	عنوان	فراهم	کنند					ه	چنین	
بستری	واکنش	از	خود						نشان	ند					اد					ه	و	پیام	های	
هشد					اری	را	برای	متخلفان	ارسال	نمی	کنند						و	
وظیفه	نظارتی	خود						را	به	د					ستگاه	های	د					ولتی	
اين	 که	 می	شوند						 مطمئن	 می	د					هند					،	 حواله	
سینمايی	 آثار	 بارگذاری	 از	 عمال	 شرکت	ها	
توسط	سايت	های	مرجع	د					انلود						فیلم	و	سريال	
اينترنت	 حجم	 و	 ترافیک	 مصرف	 د					لیل	 به	
تحقیق،	 اين	 آماری	 نمونه	 می	شوند					.	 منتفع	
خوشبختانه	اکثرا	با	مجموعه	مقررات	و	قوانین	
اين	حوزه	آشنايی	د					ارند						و	پید					است	قبل	يا	پس	
قوانین	 مجموعه	 قبال	 د					ر	 سرمايه	گذاری	 از	

تخصصی	حوزه	خود					،	توجیه	شد					ه	اند					.
د					ر	نمونه	آماری	56	د					رصد						آن	ها	از	يک	تا	چند						
مورد						علیه	کسانی	که	حقوق	آن	ها	را	تضییع	
ناشی	 نتیجه	 و	 کرد					ه	اند						 شکايت	 کرد					ه	اند					،	

ازد					اد					خواهی	را	عمال	مشاهد					ه	کرد					ه	اند					:
به	زعم	نمونه	آماری	اين	گزارش،	نتايج	حاصل	
به	 بعضا	 که	 گرفته	 صورت	 شکايت	های	 از	
محکومیت	متهمان	منجر	شد					ه	است،	تأثیری	
د					ر	کاهش	سرقت	ها	و	تضییع	حقوق	مالکان	آثار	

سینمايی	برجا	نگذاشته	است.
عدمتناسبجرمومجازات

بسیاری	از	متهمان	با	احتساب	»هزينه	و	فايد					ه«	
ريسک	اعمال	مجرمانه	را	به	جان	می	خرند						و	
به	بهای	د					ستیابی	به	سود					ی	هنگفت،	ابايی	از	
پرد					اخت	جرايم	نقد					ی	ند					ارند					.	مضافا	که	کاهش	
مستمر	ارزش	پول	ملی	از	رهگذر	نوسانات	قیمت	
د					الر،	نقش	بازد					ارند					گی	مجازات	های	نقد					ی	را	تا	
حد						زياد					ی	تنزل	د					اد					ه	است.	پاسخ	نمونه	آماری	به	
اين	پرسش	که	تناسب	بین	مجازات	های	قانونی	
با	جرايم	موجود						را	چگونه	ارزيابی	می	کنید					،	د					ر	

جد					ول	زير	نمايش	د					اد					ه	شد					ه	است:

			تا	کنون	د		ر	مقام	شاکی،	پیگیر	شکايت	از	شخص	
يا	اشخاصی	که	متهم	به	تکثیر	و	انتشار	غیر	قانونی	

فیلم	تان	بود		ه	اند		،	شد		ه	ايد		؟

		به	نتیجه	نرسید		ن	شکايت	های	صورت	گرفته	د		ر	
موارد			مشابه،	د		لیل	بی	انگیزگی	زيان	د		يد		گان	برای	

پیگیری	حقوقی	است؟
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درصدفراوانیپاسخردیف
11,9خیلی	کم	1
47,7کم2
713,5متوسط3

1325,۰زياد4

2548,1خیلی	زياد5
23,8بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع
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به	طور	روشن	تر	سؤال	 آماری	 نمونه	 از	 وقتی	
از	سوی	محاکم	 شد					ه	است	که	احکام	صاد					ره	
قضايی	به	کاهش	اعمال	مجرمانه	منجر	شد					ه	
است	و	اصطالحا	توانسته	اند						نقش	بازد					ارند					ه	را	

ايفا	کنند					،	اين	چنین	پاسخ	د					اد					ه	اند					.
اطالهدادرسی

که	 است	 اجتماعی	 آرمانی	 قضايی	 توسعه	
و	 می	شود						 د					نبال	 کشور	 قضايی	 ساختار	 د					ر	
مسئوالن	قضايی	همواره	به	د					نبال	رفع	موانع	
مهم	ترين	 از	 يکی	 هستند					.	 آرمان	 اين	 تحقق	
مشکالتی	که	بر	سر	راه	آن	قرار	د					ارد					،	موضوعی	

به	نام	اطاله	د					اد					رسی	است.	د					اد					رسی	با	توجه	به	
به	 لنگرود					ی	 د					کتر	 حقوق	 ترمینولوژی	 کتاب	
معنای	رشته	ای	از	علم	حقوق	است	که	هد					ف	
و	 د					عاوی	 اقسام	 به	 راجع	 مقررات	 تعیین	 آن	
اجرای	تصمیمات	د					اد					گاه	ها	است	که	د					ر	فقه	به	
آن	علم	القضا	گويند						و	به	معنای	خاص	مجموعه	

زمان	سیر	د					اد					رسی	تا	چه	حد	طوالنی	است؟

		احکام	صاد		ره	علیه	مجرمان	به	کاهش	اعمال	مجرمانه	
د		ر	زمینه	سرقت	آثار	سینمايی	و	نقض	حقوق	مالکانه	

آن	ها	کمک	کرد		ه	است؟

مجازات	های	قانونی	مقرر	تناسبی	با	جرايمی	که	رخ	
می	د	هند	،	د	ارند		؟

درصدفراوانیپاسخردیف
2344,2خیلی	کم	1
1223,1کم2
1121,2متوسط3

23,8زياد4

23,8خیلی	زياد5
23,8بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع

درصدفراوانیپاسخردیف
2751,9خیلی	کم	1
1325,۰کم2
713,5متوسط3

35,8زياد4

11,9خیلی	زياد5
11,9بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع

درصدفراوانیپاسخردیف
11,9خیلی	کم	1
23,8کم2
1۰19,2متوسط3

2۰38,5زياد4

163۰,8خیلی	زياد5
35,8بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع
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عملیاتی	است	که	به	مقصود						پید					ا	کرد					ن	يک	
راه	حل	قضايی	به	کار	می	رود						و	اطاله	د					اد					رسی	
به	 معنای	طوالنی	شد					ن	جريان	رسید					گی	 به	
پروند					ه	ها	د					ر	مراجع	قضايی	است	)خسروی	پور	

شاپور،	1393:	11(.
پروند					ه	های	 به	 رسید					گی	 روند						 شد					ن	 طوالنی	
قضايی	نتايجی	جز	نارضايتی	عمومی	و	تنزل	
جايگاه	د					ستگاه	قضا	نزد						افکار	عمومی	ند					ارد					.	اين	
عارضه	مورد						انکار	مسئوالن	قضايی	کشور	نیست	
و	آن	ها	بارها	د					ر	مواضع	و	سخنان	خود						ضمن	اقرار	
به	اين	مشکل،	بعضا	راهکارهايی	را	هم	تد					وين	
و	به	کار	بسته	اند					.	اما	به	د					لیل	سیل	پروند					ه	های	
تازه	ای	که	روزانه	راهی	محاکم	قضايی	می	شوند					،	
خواب	پروند					ه	های	قضايی	د					ر	پروسه	هايی	چند						

ساله	به	امری	عاد					ی	بد					ل	شد					ه	است.	
د					اد					رسی،	 اطاله	 د					اليل	 از	 يکی	 است	 ممکن	
صورت	 شکايات	های	 به	 رسید					گی	 و	 بررسی	
گرفته	د					ر	شعبات	و	مجتمع	های	غیر	تخصصی	

قضايی	باشد						که	البته	د					ر	سالیان	اخیر	تا	حد						
زياد					ی	اين	نقیصه	برطرف	شد					ه	است	و	حد					اقل	
د					ر	تهران	شعبات	ويژه	ای	د					ر	اين	زمینه	انجام	
وظیفه	می	کنند					.	تقريبا	نیمی	از	نمونه	آماری	
ويژه	 شعبات	 تشکیل	 ــاره	 د					رب گــزارش	 اين	

متفق	القول	هستند						و	با	آن	موافقت	د					ارند					:		
رفتاردوگانهدررعایتكپیرایت

و	 جهانی	 رايت	 کپی	 قانون	 به	 نبود					ن	 پايبند						
عد					م	عضويت	کشورمان	د					ر	کنوانسیون	برن	و	
از	سوی	د					يگر	وضع	قوانینی	برای	مراعات	حقوق	
مالکانه	آثار	اد					بی	و	هنری	هنرمند					ان	د					اخلی،	به	
وضعیتی	متناقض	و	د					وگانه	د					ر	کشور	د					امن	زد					ه	
از	يکسو	برای	استفاد					ه	متصرفانه	 است.	مرد					م	
از	محصوالت	خارجی	د					ر	زمینه	فیلم،	کتاب،	
و	 مقاالت	 رايانه	ای،	 بازی	 نرم	افزار،	 موسیقی،	
ساير	آثار	خارجی	با	هیچ	مانعی	روبرو	نیستند					،	
ولی	می	بايست	نسبت	به	رعايت	حقوق	و	رايت	
تولید						 د					اخل	 د					ر	 که	 مشابه	همین	محصوالت	
حالی	 د					ر	 باشند					.	 حساس	 شد					ه	اند					،	 منتشر	 و	 شعب	ويژه	و	تخصصی	رسیدگی	به	جرايم	نقض	مالکیت	

بی	توجهی	به	حقوق	صاحبان	آثار	سینمايی	و	ويدیويی	فکری	تا	چه	حد	در	کیفیت	رسیدگی	حقوقی	مؤثر	است؟
ايرانی	و	خارجی	به	يک	اندازه	است؟
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درصدفراوانیپاسخردیف
917,3خیلی	کم	1
815,4کم2
611,5متوسط3

1325,۰زياد4

1426,9خیلی	زياد5
23,8بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع

درصدفراوانیپاسخردیف
1325,۰خیلی	کم	1
917,3کم2
1528,8متوسط3

713,5زياد4

611,5خیلی	زياد5
23,8بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع
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که	تجزيه	بازار	به	د					و	بازار	محصوالت	د					اخلی	
و	بازار	محصوالت	خارجی	امکان	پذير	نیست	و	
اصرار	بر	تفکیک	آن	د					و	از	يکد					يگر	جز	تناقض	
د					ربرند					ارد					.بنابراين	 د					يگری	 حاصل	 رفتاری	
نپیوسته	 برن«	 »معاهد					ه	 به	 کشور	 که	 ماد					ام	
و	 بود					ه	 محتمل	 د					وگانه	 رفتار	 اين	 بروز	 است،	
د					امنه	نقض	حقوق	مالکانه	ناشران	فرهنگی	و	
از	 رابطه	 همین	 د					ر	 می	يابد					.	 گسترش	 هنری	
نمونه	آماری	پرسید					ه	شد						که	بی	توجهی	به	آثار	
تصويری	ايرانی	و	خارجی	به	يک	اند					ازه	است	
که	42	د					رصد						از	پرسش	شوند					گان	آن	را	به	يک	
اند					ازه	ند					انسته	و	د					ر	واقع	بی	توجهی	به	حقوق	
آثار	خارجی	به	شرحی	که	د					اد					ه	شد					،	قطعا	بیش	

از	نمونه	های	ايرانی	و	تولید						د					اخل	است:
نمونه	آماری	د					ر	برابر	اين	پرسش	که	مقید						نبود					ن	
به	مراعات	حقوق	فیلم	ها	و	محصوالت	خارجی	
چقد					ر	د					ر	استفاد					ه	غیر	مجاز	آثار	د					اخلی	مؤثر	

بر	رابطه	معناد					ار	آن	گواهی	 اکثرا	 بود					ه	است،	
د					اد					ه	اند					.	يعنی	اکثر	پرسش	شوند					گان	رفتاری	که	
مصرف	کنند					گان	د					ر	قبال	محصوالت	خارجی	را	
د					ارند					،	مؤثر	د					ر	الگوی	رفتاری	آن	ها	د					ر	برخورد						

با	محصوالت	د					اخلی	د					انسته	اند					:
رایت كپی رعایت در رویه وحدت عدم

آثارخارجی
و	 د					اشته	 گوناگونی	 اشکال	 رايت	 شکل	خريد						
د					ارد					؛	به	جز	بحث	تحريم	معامله	شرکت	های	
خارجی	با	ايران	که	د					ر	سال	های	قبل	از	تصويب	
»برجام«	شد					ت	گرفت،	فروش	زير	میزی	يا	د					اد					ن	
اجازه	نامه	های	غیر	متعارف	از	سوی	نمايند					گان	
کمپانی	ها	به	خريد					اران	ايرانی	پد					يد					ه	ای	به	نام	
»شبه	رايت«	را	باعث	شد					ه	است؛	زيرا	د					ر	واقعیت	
بر	تکثیر	 واگذاری	رايت	خانگی	بد					ون	نظارت	
آن	بی	معنا	است،	آن	هم	د					ر	کشوری	که	بیش	
لوح	فشرد					ه	د					ارد					.	 تکثیر	 از	1۰	مرکز	صنعتی	
اين	 بر	 پاسخگويان	 اکثر	 جمع	بند					ی	 يک	 د					ر	

		ملزم	نبود		ن	به	رعايت	کپی	رايت	آثار	خارجی،	به	تکثیر	
و	بهره	برد		اری	غیر	قانونی	از	آثار	ايرانی	د		امن	زد		ه	است؟

آثار	 رايت	 کپی	 رعايت	 زمینه	 در	 دولتی	 دستگاه	های	
سینمايی	خارجی	و	اجازه	انتشار	آن	ها،	وحدت	رويه	دارند؟

درصدفراوانیپاسخردیف
23,8خیلی	کم	1
35,8کم2
47,7متوسط3

2344,2زياد4

2۰38,5خیلی	زياد5
۰۰,۰بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع

درصدفراوانیپاسخردیف
2955,8خیلی	کم	1
1732,7کم2
59,6متوسط3

11,9زياد4

۰۰,۰خیلی	زياد5
۰۰,۰بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع
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عقید					ه	هستند						که	د					ستگاه	های	د					ولتی	ناظر	بر	
محصوالت	فرهنگی	اعم	از	فیلم،	ويد					يو،	بازی	
رايانه	ای،	نرم	افزار	و	موسیقی	د					ر	زمینه	چگونگی	
مواجه	با	حقوق	محصوالت	خارجی	وحد					ت	رويه	

ند					ارند					.
فرهنگسازی

بهترين	و	به	روزترين	مقررات	چنانچه	بر	محمل	
مشکل	 د					چار	 اجرا	 د					ر	 نشوند					،	 سوار	 فرهنگ	
خواهند						شد					.	مراعات	هر	قانونی	بايد						د					ر	رفتار	
هنجار	 و	 ذهنی	 ملکه	 يک	 به	 مرد					م	 عمومی	
عاد					ی	مبد					ل	شود						تا	احتمال	ناد					يد					ه	انگاشتن	آن	
ضعیف	شود					.	صرف	آگاهی	از	قانون	کافی	نیست	
تا	شهروند					ان	خود						را	مقید						به	رعايت	آن	بد					انند						
بلکه	بايد						توسط	نهاد					های	آموزشی	و	فرهنگ	ساز،	
آن	 ملموس	 د					رک	 برای	 الزم	 ذهنی	 فضای	
صورت	گیرد					.	اين	اقد					ام	به	عالوه	پیش	بینی	های	
الزم	برای	تضمین	اجرای	قوانین،	کمک	می	کند						
تا	جامعه	د					ر	مسیر	مد					نیت	راه	هموارتری	را	د					ر	
پیش	روی	د					اشته	باشد	بر	همین	مبنا	د					ر	ارزيابی	

از	عملکرد						نظام	رسانه	ای	و	آموزشی	کشور	اکثر	
پاسخگويان	معتقد						بود					ند						که	عملکرد						نهاد					ها	و	
د					ستگاه	های	فرهنگ	ساز	د					ر	منظومه	رسانه	ای	و	

آموزشی	کشور	مطلوب	نیست
پیشرفتوپیچیدگیفناوری

سرعت	 و	 باند						 پهنای	 افزايش	 با	 ايــران	 د					ر	
اينترنت،	سرقت	محصوالت	سینمايی	و	ساير	
گونه	های	هنری	به	نسبت	سال	های	گذشته	از	
حجم	بیشتری	برخورد					ار	شد					ه	است	و	قرارد					اد					ن	
لینک	محصوالت	تولید						شد					ه	از	سوی	سايت	های	
متعد					د					،	به	بهره	برد					اری	غیر	قانونی	از	فیلم	های	
ساخته	شد					ه،	د					امن	زد					ه	است.	د					امنه	تخلفات	
د					ر	اين	زمینه	منحصر	به	د					اخل	نشد					ه	است	و	
بعضی	از	تلويزيون	های	ماهواره	ای	فارسی	زبان	
نیز	با	توسل	به	لینک	های	موجود					،	عمد					ه	ساعات	
خود						را	با	نمايش	فیلم	های	سینمايی	و	ويد					يويی	
ايرانی	پر	می	کنند					.	پاسخ	پرسش	شوند					گان	به	
آثار	 سرقت	 و	 اينترنت	 سرعت	 افزايش	 رابطه	

ضمانت	اجرای	قوانین	به	جز	پیش	بینی	های	کیفری،	
در	گروی	فرهنگ	سازی	برای	رعايت	حقوق	هنرمندان	

ايرانی	است؟

عملکرد	رسانه	های	گروهی	و	نظام	آموزشی	در	زمینه	
فرهنگ	سازی	برای	مراعات	حقوق	مالکانه	آثار	سینمايی	

و	هنری	کشورمان	مطلوب	است.	
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درصدفراوانیپاسخردیف
611,5خیلی	کم	1
35,8کم2
1121,2متوسط3

1426,9زياد4

1834,6خیلی	زياد5
۰۰,۰بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع

درصدفراوانیپاسخردیف
3۰57,7خیلی	کم	1
1121,2کم2
611,5متوسط3

23,8زياد4

35,8خیلی	زياد5
۰۰,۰بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع



شماره 40
فروردین 97

56

نمود						 خوبی	 به	 زير	 نمود					ارهای	 د					ر	 سینمايی	
يافته	است.

انباشتمقررات
انباشت	قوانین	متعد					د						و	بعضا	متناقض،	مشکلی	
است	که	با	تصويب	بیشتر	قوانین	د					ر	مجالس	
د					ه	گانه	ايران	بیشتر	و	بیشتر	می	شود					.	قوانینی	
که	گاه	د					ر	تضاد						با	يکد					يگرند						يا	يکد					يگر	را	نقض	
می	کنند					.	اين	همان	آفتی	است	که	راهی	برای	
باز	 را	 فرصت	طلبان	 سوی	 از	 قانون	 زد					ن	 د					ور	
می	کند						و	به	همان	نسبت	کار	مراجع	نظارتی	را	
با	مشکل	روبرو	می	سازد					.	زيرا	تصويب	هر	قانون	
جد					يد					ی	به	جز	محاسنی	که	د					ارد					،	معايبی	هم	
د					ارد						که	به	انحراف	از	خواست	و	نیت	قانون	گذار	
منتهی	می	شود					.	د					ر	زمینه	موضوع	اين	نوشتار	
عمد					ه	تخلفاتی	که	د					ر	حوزه	سمعی	و	بصری	رخ	
د					اد					ه	اند						بر	اساس	متن	قانون	مجازت	اسالمی	مورد						
د					اوری	قرار	گرفته	اند					؛	زيرا	موضوعیت	بسیاری	از	
و	 توزيع	محصوالت	مبتذل	 و	 تکثیر	 پروند					ه	ها	
مستهجن	د					ر	مقیاس	تجاری	و	وسیع	بود					ه	است.	
بررسی	های	مید					انی	گويای	آن	است	که	بسیاری	

که	 اين	 از	 اطمینان	 از	 پس	 معموال	 قضات	 از	
فیلم	های	غیر	مجاز	)موضوع	شکايت(،	مصد					اق	
مبتذل	و	مستهجن	نیستند					،	آرای	سبک	و	عموما	
جزای	نقد					ی	علیه	متهمان	صاد					ر	می	کنند					.	اکثر	

پرسش	شوند					گان	بر	اين	اد					عا	صحه	گذاشته	اند					.
نتیجهگیری

برخورد						 زمینه	 د					ر	 موجود						 قوانین	 مجموعه	
که	 آنگونه	 نتوانسته	اند						 مجرمان	 با	 تنبیهی	
مانع	 بازد					ارند					گی	است،	 نظريه	 واضعان	 مد					نظر	
از	گسترش	جرايم	گرد					ند					.	نظريه	پرد					ازانی	نظیر	
فوير	باخ،	بکاريا	و	به	ويژه	بنتام	بر	اين	عقید					ه	
بود					ند						که	شرايط	بايد						به	گونه	ای	رقم	بخورد						که	
مجرمان	بالقوه	با	مشاهد					ه	نتايج	حاصل	از	اجرای	
قانون	علیه	مجرمان	بالفعل	د					چار	هراس	شوند						
و	از	ارتکاب	جرم	پرهیز	کنند					.	شیوع	و	فراوانی	
نقض	حقوق	مالکانه	آثار	سینمايی	گويای	آن	
است	که	برای	تشد					يد						و	تقويت	نقش	بازد					ارند					گی	
قوانین،	می	بايست	بازنگری،	تجمیع	و	به	روزرسانی	
د		ر	 مجرمان،	 علیه	 نقد		ی	 احکام	 صد		ور	 جز	 به	 	 	
شاکیان	 زيان	 و	 ضرر	 گرفته	 د		اد		رسی	های	صورت	

جبران	شد		ه	است؟

د		امنه	 اينترنت	 سرعت	 و	 باند			 پهنای	 افزايش	 با	 	 	
تخلفات	و	سرقت	آثار	سینمايی	گسترش	يافته	است؟

درصدفراوانیپاسخردیف
23,8خیلی	کم	1
23,8کم2
47,7متوسط3

2548,1زياد4

1834,6خیلی	زياد5
11,9بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع

درصدفراوانیپاسخردیف
3669,2خیلی	کم	1
1۰19,2کم2
23,8متوسط3

11,9زياد4

۰۰,۰خیلی	زياد5
35,8بد	ون	پاسخ6

521۰۰,۰جمع
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قوانین	مد					نظر	قرار	گیرد						و	مجازات	ها	به	گونه	ای	
رقم	بخورد						که	القاگر	بازد					ارند					گی	د					ر	ساير	اقشار	

مستعد						به	اعمال	بزهکارانه	باشد					.	
معاونت	 توسط	 مطالعاتی	 کار	 سال	ها	 از	 پس	
اسالمی	 ارشــاد						 و	 فرهنگ	 وزارت	 حقوقی	
اليحه	 	1393 سال	 ماه	 آذر	 د					ر	 خوشبختانه	
»حمايت	از	مالکیت	فکري«	مشتمل	بر	مالکیت	
اد					بي	و	هنري	و	حقوق	مرتبط	به	مجلس	شورای	

اسالمی	ارائه	شد					.
د					ر	مقد					مه	توجیهی	اين	اليحه،	د					ولت	به	ناکارآمد					ی	
و	 آن	ها	 بروزرسانی	 ضرورت	 موجود					،	 قوانین	
مالکیت	 حقوق	 د					ارند					گان	 از	 مؤثر	 حمايت	 نیز	
فکری	د					ر	د					اخل	و	بین	المللی	اشاره	شد					ه	است.	
اين	اليحه	که	تجمیع	قوانین	پراکند					ه	موجود						را	
هد					ف	قرار	د					اد					ه	است،	طیف	وسیعی	از	موضوعات	
و	رشته	های	فرهنگی	و	هنری	اعم	از	نوشتاری،	
د					يجیتالی،	 و	 شنید					اری	 حجمی،	 ــد					اری،	 د					ي
برنامه	های	نرم	افزاری	و	رايانه	ای	را	شامل	می	شود					.	
اين	اليحه	نقاط	قوت	و	اصالحاتی	که	د					ر	قوانین	
اعمال	 موضوعه	موجود						طی	سال	های	گذشته	

شد					ه	است،	مورد						توجه	قرار	د					اد					ه	است.	
با	اين	حال	بررسی	و	تصويب	اليحه	پیشنهاد					ی	
که	متأسفانه	بررسی	آن	با	تأخیر	قابل	توجهی	
هنوز	 ماه	 گذشت	33	 رغم	 به	 و	 شد					ه	 مواجه	
نگرفته	 قــرار	 علنی	 صحن	 کار	 د					ستور	 د					ر	
د					ستگاه	های	 و	 ملی	 رسانه	 که	 مضافا	 است.	
برای	 را	 مؤثری	 گام	های	 می	بايست	 فرهنگی	
فرهنگ	سازی	و	رعايت	حقوق	ماد					ی	و	معنوی	
هنرمند					ان	و	تهیه	کنند					گان	محصوالت	فرهنگی	
و	هنری	د					اخلی	برد					ارند						و	آن	را	به	يک	د					غد					غه	

ملی	تبد					يل	کنند					.	
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