ﺟﻬﺮﻣﯽ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻔﻬﻮم
»ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ« را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺎت ﻃﺮح »ﺧﻂﻣﺸﯽ ،اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ« در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ

در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن از ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت» ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ اﻣﺮوز وی
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و ﻧﻪ

ارﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ:

»در ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﺻﺮﻓﺎ از ﻟﻔﻆ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن دﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ
اﻧﺤﺼﺎر ،ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ؛ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات ،ﺗﺼﺪی ﮔﺮی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ روﯾﻪ ،ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺰاﯾﺪهای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﭘﻨﺞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ«.

اﻋﺘﺮاض اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﭘﯿﺶﺗﺮ »ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ« ،ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮده و
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺻﻼ از وﺟﻮد آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

» اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ،دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ
ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﻧﻈﺮی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ«.

ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻃﻼع دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ از اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر« ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :

»ﻣﺎده  2اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در آن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
ﭘﺨﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﻋﺎ ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺗﻮﺘﺮ و ﺟﺮاﯾﺪ ﺧﻮد

ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ آﭘﺎرات ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮ از ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم

ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ داده ﺑﻮد:

»ذات اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﮑﺎل دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ .ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ،آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وﯾﺪﯾﻮ آﯾﻨﺪه وب اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از ﻋﺒﺎرت »ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ« درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهام«.

اﻋﻄﺎی ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ راه ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای رادر ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺒﻨﺪد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رای ﻣﻨﻔﯽ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

