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فیلم ها  ــن  ای بــر  ــاد  ارشـ و  فرهنگ  وزارت  کــنــون  تــا
صداوسیما  ــان  ــازم س کــنــون  ا و  ــرده  ــی ک م نــظــارت 
نظارت  قانونی  موازین  اســاس  بر  که  است  مدعی 
بر نمایش خانگی در حوزه صاحیت این سازمان 

است، نه وزارت فرهنگ و ارشاد.
اساسی  قــانــون   )175( اصــل  و   )44( اصــل  از 
اصــول،  ایــن  از  نگهبان  شــورای  تفسیری  نظریه  و 
هرگونه  مجوز  صــدور  که  می شود  برداشت  چنین 
انحصاری  صــورت  به  تصویری  و  صوتی  محتوای 
ــارات و صــاحــیــت هــای ســازمــان  ــی ــت اخ ــوزه  در حــ

صداوسیما است.
اصل )44( قانون اساسی، چنین مقرر نموده 
ایــران  اسامی  جمهوری  اقتصادی  »نظام  اســت: 
با  خصوصی  و  تعاونی  دولــتــی،  بخش  سه   پایه  بر 
بخش  است.  استوار  صحیح  و  منظم  برنامه ریزی 
مــادر،  صنایع  بـــزرگ،  صنایع  کلیه  شامل  دولــتــی 
بیمه،  بانکداری،  بزرگ،  معادن  خارجی،  بازرگانی 
آب رسانی،  بزرگ  شبکه های  و  سدها  نیرو،  تأمین 
تلفن،  و  ــلــگــراف  ت و  پــســت  ــون،  ــزی ــوی ــل ت و  ــو  ــ رادیـ
مانند  و  ــن  ــ راه آه و  راه  کشتیرانی،  هــواپــیــمــایــی، 
در  و  عمومی  مالکیت  بــه صــورت  کــه  اســت  ایــن هــا 
اختیار دولت است... مالکیت در این سه بخش تا 
که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از  جایی 
ج نشود و موجب رشد  محدوده قوانین اسام خار
گردد و مایه زیان جامعه  کشور  و توسعه اقتصادی 
نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسامی است. 
را  بخش  سه  هر  شرایط  و  قلمرو  و  ضوابط  تفصیل 

قانون معین می کند«.
شماره  تفسیری  نظریه  در  نگهبان  شـــورای 
داشته  بــیــان   1379/7/10 خ  مـــور  79/۲1/979
نظام  در   )44( اصــل  صریح  نــص  »مطابق  ــت:  اس
دولتی  تلویزیون  و  رادیــو  ایــران  اسامی  جمهوری 
است و تأسیس و راه انــدازی شبکه های خصوصی 
اصل  این  مغایر  نحو،  هر  به  تلویزیونی  و  رادیویی 
برنامه های  پخش  و  انتشار  جهت  ایــن   به  اســت. 
صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل 
فیبر  فرستنده،  مــاهــواره،  )همانند  گیر  فرا  انتشار 
رادیویی  امواج  قالب  در  مردم  برای  غیره(  و  نوری 
جمهوری  صداوسیمای  ســازمــان  از  غیر  کابلی  و 
بنابراین  ایران خاف اصل مذکور است«؛  اسامی 
بیان  تفسیری  نظریه  به موجب  نگهبان  شــورای 
از ســازمــان  غــیــر  ــادی  ــه ن ــر  ه ــان ورود  ــک ام  شـــده، 
صداوسیما را در زمینه انتشار برنامه های صوتی و 

تصویری با روش فوق غیرمجاز دانسته است؛ چه 
این نهاد همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
غیر  نهاد  ایــن  چــه  و  باشد  کمیت  حا بــه  منتسب 

کمیتی و خصوصی باشد. حا

نمایش خانگی نیست و نمی تواند مستند مناسبی 
برای وزارت فرهنگ و ارشاد باشد.

ارشـــاد  و  فــرهــنــگ  وزارت  ــه  ادلـ از  دیــگــر  یــکــی 
کــه در مـــاده )7( اســاســنــامــه ســازمــان  ایــن اســت 
فیلم های  بر  نظارت  که  بیان  نشده  صداوسیما 
خانگی از وظایف این سازمان است. این ماده مقرر 
برنامه های  پخش  و  فرستنده  »تأسیس  نــمــوده: 
کشور در انحصار  رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه 
یا  حقیقی  اشخاص  چنانچه  و  بــوده  سازمان  این 
چنین  از  بهره برداری  یا  تأسیس  به  اقدام  حقوقی 
جلوگیری  ــان  آنـ کـــار  ادامــــه  از  کنند  رســانــه هــایــی 
خواهند  قــرار  قانونی  تعقیب  تحت  و  به عمل آمده 

گرفت«.
در ماده 7 اساسنامه فقط »تأسیس فرستنده 
تــلــویــزیــونــی«  ــای رادیـــویـــی و  ــه ه ــام ــرن ب پــخــش  و 
به صورت انحصاری در حوزه صاحیت ها و وظایف 
گرفته است و فیلم خانگی  سازمان صداوسیما قرار 
ج اســـت. جـــای ســؤال  از شــمــول ایـــن مـــاده خـــار
حوزه  در  خانگی  نمایش  بر  نظارت  گــر  ا که  اســت 
فوق  ماده  در  چرا  بود،  صداوسیما  صاحیت های 

به آن اشاره نشده است؟
این  که   )136۲( ســال  در  که  اســت  آن  پاسخ 
تلویزیون  و  رادیـــو  فقط  شــد،  تصویب   اساسنامه 
می کرده  منتشر  را  تصویری  و  صوتی  برنامه های 
زمان  آن  بر  کم  اســاس وضعیت حا بر  مــاده  ایــن  و 
تنظیم  شده است. با اینکه ماده مورد اشاره فقط 
به »تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی 
نمایش  دربـــاره  و  اســت  اشــاره  کــرده  تلویزیونی«  و 
ماعدا  نفی  شیء  اثبات  اما  اســت،  کت  سا خانگی 
اساسی،  قانون  به  مراجعه  با  بنابراین  نمی کند؛ 
نمایش  بر  نظارت  بــرای  صداوسیما  صاحیت  به 

خانگی پی می بریم.

وزارت  وظایف  و  اهداف  قانون  اصالح  الیحه   .2
فرهنگ و ارشاد

در چهارم شهریور 1399 تعدادی از نمایندگان 
 )۲( ماده   )۲9( بند  اصاح  برای  را  طرحی  مجلس 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  وظــایــف  و  اهـــداف  قــانــون 
بند  اصاحیه  ــد.  دادن ارائــه   )65/1۲/1۲ )مصوب 
کلی  که تنظیم سیاست های  )۲9( بر این قرار است 
به  آن ها  ارائه  و  کشور  سینمایی  هنری،  فرهنگی، 
رعایت  با  تصویب  جهت  اسامی  شــورای  مجلس 
اصل )74( و )175( قانون اساسی جمهوری اسامی 

  قانون اساسی زیربنای سایر قوانین 
است؛ بنابراین قوانینی که وضع می شود، 
نباید در مغایرت با قانون اساسی باشد. 
شورای  که  اساسی  قانون  تفسیر  مرجع 
نگهبان است، با استناد به اصل 44 قانون 
صالح  مرجع  که  کــرده  تصریح  اساسی، 
برای انتشار و پخش برنامه های صوتی و 
تصویری از طریق سیستم های فنی قابل 
صداوسیما  سازمان  فقط  فراگیر،   انتشار 
اصـــل حاکمیت  بــنــابــرایــن طــبــق  اســــت. 
اعطای  بر  ارشــاد  وزارت  عملکرد  قانون، 
مجوز و نظارت بر نمایش خانگی تاکنون 

غیرقانونی بوده است. 

بر  نظارت  برای  ارشاد  وزارت  قانونی  استنادات   .1
نمایش خانگی

تفسیری  نظریه  و  اســاســی  قــانــون  اســـاس  بــر 
شورای نگهبان، نظارت بر نمایش خانگی در حوزه 
وزارت  اما  است،  صداوسیما  وظایف  صاحیت ها 
را  خــود  اینکه  بــرای  متقابًا  نیز  ارشـــاد  و  فرهنگ 
کند، به بند »۲« ماده  متولی قانونی این امر معرفی 
)۲( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی استناد می کند.
مـــاده )۲( قــانــون مــذکــور وظــایــف اســاســی این 
یکی  اســت.  نموده  تبیین  »30بــنــد«  در  را  وزارتخانه 
که در  »بند ۲« این ماده بیان  شده،  از این وظایف 
کز،  عبارت است از: »صدور اجازه تأسیس یا انحال مرا
خبری،  مطبوعاتی،  فرهنگی،  مجامع  و  مؤسسات 
مؤسسات  و  بــصــری  و  سمعی  سینمایی،  هــنــری، 
انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت های 
آن ها و همچنین ناشرین و کتاب فروشان در چارچوب 

ضوابط و مقررات مربوط«.
می رسیم  نتیجه  این  به  فوق  بند  در  دقت  با 
که آنچه در این بند به عنوان یکی از وظایف وزارت 
مجوز  صــدور  فقط  شــده،  عنوان   ــاد  ارش و  فرهنگ 
مجامع  و  مــؤســســات  ــز،  ک مــرا انــحــال  یــا  تأسیس 
را  فرهنگی  مــحــصــوالت  کــه  اســت   ... و  فرهنگی 
با  تطبیق  قابل  بند  این  بنابراین  می کنند؛  منتشر 


