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ایران باشد. در تبصره الحاقی این اصاحیه چنین 
بر  و نظارت  قید شده است: »صدور هرگونه مجوز 
و  رادیویی  برنامه های  کلیه  پخش  و  تولید  فرایند 
تلویزیونی ازجمله ساختارهای مستند، مسابقات، 
و  گفت وگومحور  برنامه های  ســریــال،  انیمیشن، 
جمهوری  صداوسیمای  سازمان  عهده  بر  ترکیبی 

اسامی ایران است«.

برداشت ناصحیح از الیحه اصالحی
مفهوم  آن  از  ح،  طـــر ایــن  مشاهده  بــا  بــرخــی 
بر  کنون  تا که  کرده اند  گمان  و  گرفته اند  مخالف 
اســـاس قــانــون، صـــدور مــجــوز و نــظــارت بــر فرایند 
گیر  تولید و پخش برنامه های صوتی و تصویری فرا
ارشــاد  وزارت  عهده  بر  خانگی  فیلم های  ازجمله 
و   )۲9( بند  اصاحیه  با  مجلس  نمایندگان  و  بوده 
تبصره الحاقی، درصدد تغییر این قانون می باشند؛ 

گمان صحیح نیست؛ زیرا: اما این 
قــانــون اســاســی زیــربــنــای ســایــر قــوانــیــن اســت؛ . 1

در  نباید  مــی شــود،  وضــع  که  قوانینی  بنابراین 
تفسیر  مرجع  باشد.  اساسی  قانون  با  مغایرت 
کــه شـــورای نگهبان اســـت، با  قــانــون اســاســی 
کرده  استناد به اصل 44 قانون اساسی، تصریح 
که مرجع صالح برای انتشار و پخش برنامه های 
فنی  سیستم های  طریق  از  تصویری  و  صوتی 
صداوسیما  سازمان  فقط  گیر،  فرا قابل  انتشار 
کمیت  ــر ایـــن اســـاس طــبــق اصـــل حا اســـت. ب
مجوز  اعطای  بر  ارشــاد  وزارت  عملکرد  قانون، 
غیرقانونی  کنون  تا خانگی  نمایش  بر  نظارت  و 

بوده است.
اصاح قانون، برحسب لزوم به این معنا نیست . ۲

است  سابق  قانون  جایگزین  جدید  قانون  که 

موضوع ها  بعضی  ســابــق  قــانــون  گــاهــی  بلکه 
راستای  در  آن  اصــاح  و  نــکــرده  پیش بینی  را 
ح  که طر نیز  کنون  ا ابهام است.  و  اجمال  رفع 
و  اهـــداف  قــانــون   )۲( مـــاده   )۲9( بند  اصـــاح 
وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد به مجلس ارائه  
که  است  موضوعی  پیش بینی  مقام  در  شده، 
نتیجه  اســت.  بــوده  مسکوت  سابق  قانون  در 
نوعی  فقط  مجلس،  بــه  ح  طــر ایــن  ارائـــه  آنکه 
اساسی  قانون  اجرای  راستای  در  مقرره گذاری 

کید بر آن است. و تأ

1. نظارت در راه است.
بــه تــازگــی خــبــرهــایــی مــنــتــشــرشــده مــبــنــی بر 
مجوز  صــدور  مسئولیت  می خواهد  »ساترا«  اینکه 
آنکه  امید  به  گیرد؛  دست  به  را  خانگی  فیلم های 
کــنــد. »ســـاتـــرا« نــام  ــذال جــلــوگــیــری  ــت از تــوســعــه اب
تصویر  و  صــوت  مقررات  تنظیم  »ســازمــان  مخفف 
سازمان  مسئولیتی  حــوزه  تحت  که  است  گیر«  فرا
راستای  در  ایران  اسامی  جمهوری  صداوسیمای 
در  انقاب  معظم  رهبری  اباغیه  نمودن  اجرایی 
صدور  مــقــررات،  تنظیم  به منظور   ،1394 شهریور 
گیر شکل  گرفته  مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فرا

است.
باید  خانگی  فیلم های  ــرا«  »ســات تأسیس  بــا 
کنند  از سازمان صداوسیما دریافت  را  مجوز خود 
کرد.  و این سازمان بر محتوای آن نظارت خواهد 
به  حــدودی  تا  را  خــود  فیلم ها  ایــن  احتمااًل  پس 
کـــرد و  ــزدیــک خــواهــنــد  فــرهــنــگ واقــعــی جــامــعــه ن
گوش  به  کثیف«  »پــول هــای  از  کمتری  خبرهای 
تأسیس  بــودن  قانونی  در  باآنکه  رســیــد.  خــواهــد 
ــا بــرخــی، ایـــن اقـــدام  ــرا« شــکــی نــیــســت، امـ ــاتـ »سـ
عدم  مصداق  و  غیرقانونی  را  صداوسیما  سازمان 

تمکین از قانون قلمداد نموده اند.
در  صداوسیما  مخالفان  بهانه های  از  یکی 
خصوص تأسیس »ساترا« و نظارت آن بر فیلم های 
که این اقدام صداوسیما موجب  خانگی آن است 
گسترده تر  را  آن  و  این سازمان می شود  فربه شدن 
نتیجه  اقــدام،  این  که  به نظر می رسد  اما  می کند؛ 
از  حتی  و  داشــت  نخواهد  دنبال  به  را  بیان  شــده 
جلوگیری  نیز  دستگاه ها  و  افراد  برخی  سودجویی 
اصــــل )175(  ــق  ــاب ــط م آنـــکـــه  ــح  ــی ــوض ت مـــی کـــنـــد. 
نمایندگان  از  متشکل  شــورایــی  اســاســی،  قــانــون 
رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای 

شیوه  ایــن  دارنـــد.  نظارت  صداوسیما  بر  اسامی 
با  مواجهه  در  سه گانه  قــوای  اختاف  مانع  اداره 
سازمان صداوسیما می شود و تا حدودی از تعارض 

منافع جلوگیری می کند.

2. تأسیس ساترا قانونی است؟
اباغیه  راســتــای اجــرایــی ســازی  »ســاتــرا« در 
خ ۲۲ /6 /1394 رهبر معظم  شماره ۲8706 /1 مور
انقاب؟دم؟ و بر اساس ماده )7( قانون صداوسیما، 
نظریه  و  اساسی  قانون   )175( اصل  و   )44( اصل 
 979/۲1/79 به شماره  نگهبان  تفسیری شورای 
خ 1379/07/10 تأسیس شده است؛ بنابراین  مور
شکی  آن  ــأســیــس  ت بــــودن  قــانــونــی  در  نــه تــنــهــا 
خیلی  صداوسیما  ســازمــان  بلکه  نـــدارد،  وجـــود 
پــیــش ازایــن، بــایــد »ســاتــرا« را تــأســیــس مــی کــرد. 
سودجویان،  برخی  اخیر،  روزهــای  در  متأسفانه 
قانون  از  تمکین  عــدم  به  را  صداوسیما  سازمان 
چنین  کــه  اســت  حــالــی  در  ایــن  می کنند.  متهم 
و  قوانین  از  بــی اطــاعــی  از  ناشی  و  نـــاروا  اتهامی 

مقررات است.

بحران نظارت در وزارت ارشاد
 بــر اســاس ادلــه یــادشــده، وظیفه نــظــارت بر 
ــر عهده  نــمــایــش خــانــگــی بـــه صـــورت انــحــصــاری ب
و  فرهنگ  وزارت  امــا  اســت؛  صداوسیما  ســازمــان 
خودش  باید  که  اســت  مدعی  تمام قامت  ارشــاد، 
مرجع  تنها  و  کند  نــظــارت  خانگی  فیلم های  بــر 
ــال در  ــن  ح صــالــح بـــرای صـــدور مــجــوز اســـت. بــا ای
کرده  تأیید  که  فیلم هایی  مقابل محتوای مبتذل 
پاسخگو نیست و نظارت خود را بر این فیلم ها به 
مطابق  است.  داده  کاهش  ممکن  میزان  حداقل 
و  اهــداف  قانون   )1( مــاده   )4( و   )۲(  ،)1( بندهای 
برخی  اســامــی،  ارشـــاد  و  فرهنگ  وزارت  وظــایــف 
فضایل  ــد  رش وزارتــخــانــه  ــن  ای تأسیس  ــداف  اهـ از 
اجانب  فرهنگ  نفوذ  از  جامعه  مصونیت  اخاقی، 
این در حالی است  رواج فرهنگ اسامی است.  و 
که امروزه محتوای مبتذل نمایش خانگی، فرهنگ 
واقع  در  اســت.  داده  قــرار  هدف  را  جامعه  عمومی 
فیلم های  تأیید محتوای مبتذل  با  وزارتخانه  این 
جمله  از  خــود  قانونی  وظــایــف  بــرخــاف  خانگی، 
اهــداف و وظایف وزارت فرهنگ و  قانون  مــاده)1( 

ارشاد اسامی عمل می کند.

ــفــان  مــخــال ــانـــه هـــای  بـــهـ از  یـــکـــی    
صداوسیما در خصوص تأسیس »ساترا« 
فــیــلــم هــای خــانــگــی آن  ــر  ب ــارت آن  ــظ ن و 
موجب  صداوسیما  ــدام  اق ایــن  که  اســت 
را  آن  و  می شود  سازمان  ایــن  فربه شدن 
می رسد  نظر  به  امــا  می کند؛  گسترده تر 
بیان  نتیجه  صداوسیما،  ــدام  اق ایــن  که 
 شده را به دنبال نخواهد داشت و حتی 
دستگاه ها  و  افــراد  برخی  سودجویی  از 

نیز جلوگیری می کند. 


