واﮐﻨﺶ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ رﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻪ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ورود ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای )ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸دی ﻣﺎه( ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ »ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« ﺻﺮﻓﺎ

در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻣﺮوز ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰دی ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ» ،ﺑﺮای

اﺳﺘﺤﻀﺎر« اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
اﺳﺖ«.

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ رﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد ﻧﯿﺰ از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:

»ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺒﻬﻢ ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از زﻣﺎن اﺑﻼغ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ از اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ،۹۷اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮت و
ً
اﻧﺤﺼﺎرا در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن را
ﻃﺮح اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ.

اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ« ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﺗﻮﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد.

»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»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«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی«
)ﺳﺎﺗﺮا( ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ اﺳﺖ و رﺲ آن ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺟﺪیﺗﺮی از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 ۲۰آﺑﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻓﻀﺎی

ﻣﺠﺎزی» ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق اﻣﺎﻣﯿﺎن« ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮز
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﭼﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮی ﻣﺠﻮز ﻻزم اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
رﺳﺎﻧﻪی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﺳﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺻﻞ ﮐﺎرش اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻮﺛﺮی را
اراﺋﻪ دﻫﺪ؛ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮﻓﻪای دارد ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﻪای اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻢ در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻫﻢ آن را در ﻣﻘﺮراتﻣﺎن ﻗﺮار دادهاﯾﻢ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را دارد و ﯾﮏ
رﺳﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد ،در اﯾﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.

او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﻢ دارد و
ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ،در ﻗﻠﻤﺮوی ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎﻣﯿﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻣﺤﻞ داوری ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻢ ﮔﻔﺖ:

»در اﺑﻼﻏﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺻﻼﺣﯽ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات دارﯾﻢ .اﻣﺎ
دو ﻧﮑﺘﻪ وﺟﻮد دارد :در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ،ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪی در اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ،ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ .ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ«.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از  ۱۴دی ﻣﺎه ۲۶ ،رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﭘﺎرات ،ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ ،ﻧﻤﺎوا و ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻟﯿﺴﺖ
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﺠﻮز ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
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