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تبليغکاالهايمضر،ممنوعولیآزاد!

 کارشناسان در گفت وگو با »جوان«: 
اليحه »حمايت از حقوق مالکيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط« با کنوانسيون برن منطبق است، اما مطلوب ما را فراهم نمي کند 

چندين ماده، تبصره و آيين نامه وجود دارد که زور مافياي تبليغات از اين مقررات قوي تر است

از چيپس و نوش�يدني هاي گازدار گرفته تا محصوالتي عجيب 
و غريب ب�ا ادعاهايي عجيب ت�ر،  محلول هايي براي بازگش�ت 
موهاي ريخته ش�ده يا معجزه هايي ب�راي برگرداندن رنگ مو! 
اين محصوالت آنچنان آزادانه در رس�انه ها تبليغ مي شوند که 
تصور مي کنيم هم�ه مجوزهاي الزم را دارند و مصرفش�ان هم 
براي سالمت مضر نيست. واقعيت ماجرا اما چيز ديگري است. 
وقتي درب�اره مجوزهاي اين کاالها به س�راغ مس�ئوالن حوزه 
سالمت کشور مي رويد متوجه مي ش�ويد که اين کاالها نه فقط 
مجوز ندارند بلکه تبليغاتش�ان ممنوع و غيرقانوني است. اين 
بي قانوني بارها م�ورد اعتراض وزارت بهداش�ت قرار گرفته اما 
درآمدهاي کالن ناشي از اين تبليغات از يک سو و جدي نبودن 
نهادهاي نظارتي از سوي ديگر، موجب ادامه اين روند شده است. 

     
ممنوعيت تبليغ کاالهاي آسيب رسان به سالمت تا دلتان بخواهد 
پشتوانه قانوني دارد اما يا قانونگذاران ضمانت اجرايي مناسبي براي 
اين قوانين در نظ��ر نگرفته اند يا زور صنايع آسيب رس��ان به قانون 
مي رسد و مي توانند با دور زدن علني قانون به سالمت مردم ريشخند 
بزنند. عليرضا رئيس��ي ، معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با انتقاد 
نس��بت به تبليغات مواد غذايي در صدا و س��يما مي گويد: »امسال 
نيز فهرست کاالهاي آسيب رسان به سالمت را تدوين و به نهادهاي 
مربوطه ارس��ال کرديم. به  رغم نامه نگاري هاي بسياري که با صدا و 
سيما در جهت حذف تبليغات مواد غذايي آسيب رسان به سالمت 
انجام داده ايم، همچنان در تلويزيون شاهد تبليغ مواد غذايي مضر 
براي سالمت هستيم.« بنا به تأکيد وي تبليغ کاالهاي آسيب رسان 
به س��المت، در بيلبوردهاي تبليغاتي نيز برخالف قوانين است اما 
جلوي اين تبليغات نيز گرفته نمي شود! اما ببينيم ماجراي غيرقانوني 
بودن تبليغ کاالهاي آسيب رسان به سالمت چقدر جدي است و چه 

بندهايي از قانون بر اين موضوع تأکيد دارد. 
  آيين نامه هاي تبليغاتي و توجه به سالمت 

آيين نامه هاي مربوط به شيوه تبليغات و آگهي هاي بازرگاني در کشور 
ما پيشينه اي طوالني دارند. نخستين قانون مرتبط با اين تبليغات 
مصوب سال 1348 اس��ت. اين آيين نامه حاوي مقررات مربوط به 
چگونگي تأس��يس کانون هاي تبليغاتي و ش��رايط و ضوابط انتشار 
آگهي هاي تبليغاتي بود. پس از پيروزي انقالب اسالمي، نخستين و 
تنها مقرراتي که براي آگهي هاي تجاري و کانون هاي تبليغاتي به طور 
اختصاصي به تصويب رسيد؛ آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار 
و فعاليت کانون هاي آگهي و تبليغاتي است که 27 اسفندماه 1358 

توسط شوراي انقالب با 21 ماده به تصويب رسيد. 
هنوز هم فعاليت در حوزه تبليغات بازرگاني و نظارت بر آن به استناد و 
در چارچوب آيين نامه مذکور انجام مي شود. با وجود اين سال 1391 

دفتر تبليغات و اطالع رساني پيش نويس قانون جديد تبليغات کشور 
را در دستور کار قرار داد که به روزرساني شده و موضوعات مبتال به 
روز را در خود جا داده اس��ت. عالوه بر قوانين پنج ساله توسعه اين 
قانون نيز بخشي از پشتوانه قانوني منع تبليغ کاالهاي آسيب رسان 
به سالمت را در دل خود جاي داده است؛ بندهايي قانوني که اجرايي 

نمي شوند!
  ماده 51 قوانين و مقررات تبليغاتي کشور

در فصل دوم و ماده 51 قوانين و مقررات تبليغاتي کشور تأکيد شده 
است: » تأمين کنندگاني که براي فروش کاال و خدمات خود تبليغ 
مي کنند نبايد سالمتي افراد را به خطر بيندازند.« ماده بعدي در اين 
باره بيشتر توضيح مي دهد و مي گويد: » تأمين کننده بايد به نحوي 
تبليغ کند که مصرف کننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطالعات 

مربوط به کاال و خدمات را درك کند.«
  قان�ون س�ازمان نظ�ام پزش�کي و ضواب�ط تبليغ�ات 

سالمت محور
دس��تورالعمل نحوه تبلي��غ و آگهي ه��اي دارويي و م��واد خوراکي، 
آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و امور پزشکي هم موضوع بند ب ماده 3 
از فصل دوم قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي مصوب فروردين ماه 
سال 83 است. در حالي که اين دستورالعمل تأکيد مي کند،  منحصراً 
تبليغات محصوالتي مجاز است که اشخاص يا مؤسسات مربوطه قباًل 
پروانه تأسيس، بهره برداري، س��اخت يا مجوز ورود و توزيع محصول 
موضوع آگهي را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير 
مراجع ذيربط اخذ نموده باشند،  با اين حال شاهد تبليغ محصوالتي 
هستيم که خيلي وقت ها هيچ مجوز و تأييديه اي از وزارت بهداشت 
ندارند و حتي در برخي از اين تبليغات به دروغ عنوان مي شود » با مجوز 

وزارت بهداشت!« 
ماده 12 اين دس��تورالعمل ه��م تأکيد دارد: »اس��تفاده تبليغاتي از 
صحنه هايي که مضر سالمت و بهداش��ت و فرهنگ عمومي جامعه 
است و به نوعي مروج آنهاست، ممنوع است و رعايت ماده 12 آيين نامه 
تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانون هاي آگهي و تبليغاتي 

الزامي است.«
  اهميت سالمت در قانون تجارت الکترونيکي!

حتي قانون تجارت الکترونيکي مصوب دي ماه سال 82 هم قواعدي 
براي تبليغ دارد و در ماده 51 خود تأکيد مي کند: »تأمين کنندگاني 

که براي فروش کاال و خدمات خود تبليغ مي کنند نبايد سالمتي افراد 
را به خطر بيندازند.«

  ماده 6 دستورالعمل اجرايي تبليغات شهري
عالوه بر اين کميته مرکزي س��ازمان هاي تبليغاتي کشور در جلسه 
فوق العاده اي در خرداد ماه سال 1385 دستورالعمل اجرايي تبليغات 
شهري مصوب جلسه پانزدهم کميته مرکزي سازمان هاي تبليغاتي 
کشور مصوب سال 1379 را اصالح کرد. در ماده 6 اين دستورالعمل 
13 ماده اي تأکيد شده است:  » استفاده از صحنه هايي نظير استعمال 
دخانيات و موارد مش��ابه ديگر که مضر به س��المت انس��ان بوده يا 
اعتيادآور باشند، به نوعي خواه تصريحاً يا تلويحاً مصرف آنها را ترويج 

نمايد مجاز نيست.«
  اص�ول 18، 19  و 80 ضواب�ط توليد آگهي ه�اي راديويي و 

تلويزيوني
اين بند قانوني به ش��کلي ديگر در مجموعه ضوابط توليد آگهي هاي 
راديويي و تلويزيوني مورد تأکيد قرار گرفته است. در اصل 18 و 19 اين 
ضوابط 81 بندي تصريح شده است: » استفاده از صحنه هاي استعمال 
دخانيات و موارد مشابه ديگر که مضر به سالمت انسان بوده يا اعتيادآور 
باشند در آگهي ها مجاز نيست.« همچنين در اصل 19 آمده است: » در 
آگهي هاي راديويي و تلويزيوني نبايد رفتارهايي نمايش داده شود که 

براي بهداشت و ايمني فردي و اجتماعي زيان آور باشد.«
مطابق با اصل 79 همين قواعد و مقررات در هيچ صحنه اي از آگهي ها 
افراد نبايد در حال پرخوري يا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند. 
طبق اصل 80 هم هنگام آگهي محصوالت غذايي نبايد از افراد به ويژه 
کودکان چاق براي القاي اين موضوع که مصرف محصول مورد آگهي 

سالمتي بخش است، استفاده شود. 
  ماده 37 برنامه پنجم توسعه

ماده 37 برنامه پنجم توسعه هم يکي از مهم ترين پشتوانه هاي قانوني 
اس��ت که تبليغ خدمات و کاالهاي تهديدکننده سالمت را از سوي 
تمامي رسانه ها ممنوع مي کند. اين قانون حتي براي متخلفان مجازات 
هم در نظر گرفته است. فهرست اقدامات و کاالهاي آسيب رسان به 
سالمت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توس��ط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کاالها در ابتداي 
هر سال توس��ط کارگروهي با مس��ئوليت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، 
بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و 
ابالغ مي شود. بر مبناي اين قانون در صورت تخلف و تبليغ اين کاالها 
جريمه نقدي از يک ميليون تا 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده 

است که با هر بار تکرار 20 درصد به آن اضافه مي شود. 
با اين همه بند و تبصره قانوني اما معلوم نيست چرا همچنان تبليغ 

کاالهاي مضر بر سالمت ادامه دارد؟!

معلوليتدراجرايقانونجامع
حمايتازمعلوالن

يک ثانيه يا شايد کسري از يک ثانيه فاصله ميان سالمت و معلوليت است! 
البته اين جدا از معلوليت هاي مادرزادي است اما دليل معلوليت هر چه 
که باشد،  افراد معلول هم مانند ساير افراد جامعه داراي حقوقي هستند 

که بايد در نظر گرفته شود. 
سال 1992 بود که مجمع عمومي سازمان ملل متحد سوم دسامبر را روز 
جهاني معلوالن اعالم کرد. در کشور ما اين روز با 12 آذرماه مصادف است 
و بهانه اي است تا وضعيت معلوالن و قوانين حمايتي درباره آنان را مرور 
کنيم. به خصوص اينکه به واس��طه آمار باالي تصادفات جاده اي ساالنه 

چيزي نزديک به 50 هزار نفر به آمار معلوالن کشور اضافه مي شود. 
با تمام اينها اما آمار درس��تي درباره تعداد معلوالن کش��ور در دسترس 
نيست و در سرشماري سال 1395 معلوالن از قلم افتاده اند!  با وجود اين 
حمايت از معلوالن جامه قانون پوشيده و براي اين کار شيوه نامه و وظايف 

و تکاليفي تعيين شده است. 
قانون حمايت از حقوق معلوالن پس از توقفي 10ساله در اسفند ماه سال 
96 در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد و در هشتم ارديبهشت 
ماه سال 97 توسط رئيس جمهور براي اجرا ابالغ شد. اين قانون 63 بندي 
وظايف و تکاليف دستگاه هاي مختلف را براي حمايت از حقوق معلوالن 
مشخص کرده است اما اين قانون هم مانند بسياري ديگر از قوانين حمايتي 
در گير و دار تأمي��ن بودجه و بي اعتنايي برخي دس��تگاه ها قرار گرفته و 
بسياري از بخش هاي آن اجرايي نشده است. صرفنظر از بندهايي همچون 
سهميه سه درصدي استخدام معلوالن يا تعيين حقوق و حمايت هاي مالي 
از آنان شايد اصلي ترين بخش مغفول مانده اين قانون بحث هاي مرتبط با 
مناسب سازي معابر براي عبور و مرور اين افراد باشد. معلوالن هم بخشي 
از اعضاي اين جامعه اند و بايد همچون ساير شهروندان بتوانند به راحتي 
در معابر تردد کنند. از وسايل و مبلمان شهري بهره ببرند و از وسايل نقليه 
عمومي استفاده کنند اما در ش��رايط کنوني حتي برخي ساختمان هاي 
بهزيستي به عنوان اصلي ترين نهاد متولي معلوليت در جامعه و ساختار 
اداري اي که معلوالن هر از چند گاهي گذرشان به آنجا مي افتد هم هنوز 

براي تردد معلوالن مناسب سازي نشده اند! 
جوي هاي آب پهن و بدون پل،  سطوح نامتقارن خيابان ها و معابر و وضعيت 
سيستم حمل و نقل عمومي موجب شده تا افراد معلول براي ساده ترين 
کارهايشان هم نيازمند کمک ديگران باشند. اين در حالي است که فصل 
دوم از قانون جامع حمايت از معلوالن بر مناسب سازي، دسترسي پذيري 

و تردد و تحرك آنها تأکيد دارد. 
بر اساس اين قانون تمامي دس��تگاه هاي مشمول مکلفند ضمن رعايت 
تمامي ضوابط و استانداردهاي دسترس پذيري ساختمان ها و تأسيسات 
براي اف��راد داراي معلوليت در طرح ه��اي آتي و در دس��ت تهيه خود، 
ساختمان و تأسيسات فعلي تحت پوشش خود را براساس برنامه ريزي و 
هدف گذاري معين و با پيش بيني بودجه مشخص ساالنه، تا افق 1404 

مناسب سازي کنند. 
شهرداري ها هم مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازي يا پايان کار براي 
ساختمان ها و اماکن با کاربري عمومي از جمله مجتمع هاي اداري، درماني 
و آموزشي که ضوابط و استانداردهاي مصوب دسترس پذيري افراد داراي 
معلوليت را رعايت نکرده باشند، خودداري و در احداث و بازسازي معابر 

عمومي مناسب سازي نمايند. 
عالوه بر اين وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و کشور و شهرداري ها 
موظفند  نسبت به مناسب سازي و دس��ترس پذيري تمامي پايانه ها، 
ايستگاه ها، تأسيسات س��امانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري 
و برون شهري منطبق با اس��تانداردهاي بين المللي دسترس پذيري 
سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي افراد داراي معلوليت 
اقدام و ام��کان بهره مندي اين اف��راد از ن��اوگان حمل ونقل زميني، 
دريايي و هوايي را فراهم کنند و کارکنان خود را جهت همياري علمي 
و صحيح با مسافران داراي معلوليت آموزش دهند. اما اگر مي خواهيد 
بدانيد اين بخش از قانون حمايت از معلوالن تا چه اندازه اجرايي شده 
است،  کافي است ساعتي روي صندلي چرخدار بنشينيد و براي انجام 
کاري اداري به خيابان برويد؛ آن وقت دس��تتان مي آيد شهرهاي ما 

چقدر معلولند!

مجازاتتوهيندرفضايمجازي
توهي�ن از لح�اظ لغوي ب�ه معن�اي خفيف، سس�ت يا ُش�ل کردن 
اس�ت. در واقع ف�رد توهين کنن�ده با صحبت ه�ا يا رفت�ار خود در 
ش�خصيت فرد توهين ش�ونده سس�تي ب�ه وج�ود م�ي آورد و به 
عب�ارت بهت�ر او را تحقير مي کن�د. ناس�زا گفتن، دش�نام دادن به 
ديگران يا فحاش�ي کردن از مصاديق بارز توهين به شمار مي روند. 
در جرم توهين، آنچه اهميت دارد توهين آميز بودن رفتار است؛ يعني اينکه 
ممکن است فردي به طرف مقابل خود دشنام دهد، اما فرد توهين شونده 
به خاطر برخورداري از روحيه  باال تحت  تأثير سخنان وي قرار نگيرد. در 
اين حالت نمي توان گفت که جرم توهين اتفاق نيفتاده  است، چون مالك، 

توهين آميز بودن خود رفتار است. 
توهين جرم است خواه در فضاي واقعي اتفاق بيفتد، خواه در فضاي مجازي! 
مجازات اشخاصي که در فضاي مجازي و با استفاده از ابزار هاي ارتباطي 
جديد مثل تلگرام يا اينستاگرام به ديگران توهين مي کنند همچون کساني 

هستند که در کوچه و خيابان به ديگران اهانت مي کنند. 
بر اين  اساس قانون گذار در ماده  608 براي اين قبيل اشخاص تا 74 ضربه 
شالق يا 500 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي در نظر گرفته  است. 

براي ش�کايت از توهين کنندگان فضاي مجازي به کجا 
بايد مراجعه کرد؟

توهين و فحاشي در فضاي مجازي با توجه به جرم بودن آن قابل پيگيري 
است، اما يکي از مشکالتي که معموالً در اين زمينه وجود دارد، نامشخص 

بودن هويت فرد مرتکب است. 
اين مش��کل با جعلي بودن هويت افرادي که در اين فضا در حال فعاليت 
هستند، تشديد نيز مي ش��ود، اما با اين حال اگر چنانچه مشکلي در اين 
خصوص به وجود آمد مي توانيد به دادسرا مراجعه کنيد و با تنظيم شکوائيه 

فرد مرتکب را به پاي ميز محاکمه بکشانيد. 
در اين حالت دادسراي محلي که در آن با توهين مواجه شده ايد، صالحيت 
رسيدگي را خواهد داش��ت. يعني براي مثال چنانچه شما ساکن تهران 
باشيد و براي مسافرت از تهران خارج شده و به سمت شمال کشور حرکت 
کنيد و در جريان سفر با توهين و فحاشي هاي تلگرامي يک شخص مواجه 
شويد، نيازي نيست که از محل زندگي فرد مزاحم مطلع باشيد يا اينکه 
حتماً به تهران برگرديد تا بتوانيد از وي شکايت کنيد بلکه در همان جايي 
که پيام هاي توهين آمي��ز را دريافت نموده ايد نيز مي توانيد به دادس��را 

مراجعه و شکايت خود را مطرح کنيد. 

مریم زاهدی

کبری فرشچی
  گزارش  2

اليحه حمايت از حق�وق مالکيت ادب�ي و هنري 
و حق�وق مرتبط - اليح�ه اي ب�راي محافظت از 
مالکيت فکري-  که س�ال گذشته از سوي دولت 
دوازدهم ارائه ش�د در کميس�يون هاي مختلف 
مجلس دست به دس�ت ش�د تا چکش خواري و 
بندهاي آن دس�تخوش اصالح شود. اما برخالف 
عنوان جذاب و دهان پر کن،  واقعيت تالش براي 
تصويب اين اليحه به ي�ک توافقنامه بين المللي 
بازمي گ�ردد. عضوي�ت در »کنوانس�يون برن« 
 پش�ت پرده اليح�ه مالکي�ت فکري اس�ت و به 
باور بس�ياري از کارشناس�ان عضوي�ت در اين 
کنوانسيون، تعهداتي را براي کش�ورمان ايجاد 
مي کند که پايانش چن�دان ارتباطي با محافظت 
از مالکي�ت فکري و معن�وي ن�دارد. همچنانکه 
احمد س�الک، نايب رئيس کميس�يون فرهنگي 
مجلس معتقد است: »  اليحه کنوني با کنوانسيون 
ب�رن منطب�ق و خ�الف ارزش ه�اي ماس�ت.«

اليحه »حمايت از حقوق مالکي��ت ادبي و هنري و 
حقوق مرتبط« اواخر س��ال گذش��ته به کميسيون 
قضايي مجلس ارائه ش��د اما اين اليحه ب��ا ايرادات 
فراواني روبه رو بود به گونه اي که »مرکز پژوهش هاي 
مجلس« ح��دود 150 ايراد محتوايي، س��اختاري 
و متني از اين اليحه بيرون کش��يد و پيش��نهادات 
جايگزين��ي ارائه داد. اي��ن اليحه در نهاي��ت بعد از 
تغييرات ف��راوان مج��دد در ش��هريورماه جاري به 
کميسيون قضايي مجلس ش��وراي اسالمي تسليم 
ش��د. منتقدان معتقدند اين اليحه ن��ه فقط حقوق 
مادي و معن��وي پديدآورندگان محصوالت مختلف 
اعم از کت��اب، نرم افزار، آثار ش��نيداري و ديداري را 
تأمين نمي کند بلکه اساس��اً چالش هاي موجود در 
حوزه مالکيت فکري و معنوي ناش��ي از خأل قانوني 
نيست بلکه مش��کل اصلي در اجراي قوانين موجود 
است و به مجري قوانين يعني وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي بازمي گردد. از همه مهم ت��ر اينکه اليحه 
»حمايت از حقوق مالکيت ادبي و هنري« در موارد 
متعددي بر يک کنوانسيون بين المللي منطبق است 
و همين انطباق با يک کنوانسيون غيرايراني موجب 
شده تا ساختار اين اليحه با مباني ارزشي ما تفاوت 

قابل توجهي داشته باشد. 
  درباره کنوانسيون برن 

کنوانسيون برن، يک معاهده بين المللي در خصوص 
حق تکثير و حق مؤلف است. طبق اين کنوانسيون 
اگر کتاب يا پروژه اي علمي در هر کجاي دنيا ترجمه 

شود بايد به نام پديدآورده آن زده شود. 
کنوانسيون مذکور کشورهاي عضو را ملزم مي کند آثار 

پديدآورندگان ساير کشورهاي امضاکننده را همچون 
آثار پديدآورندگان تبعه خود مورد حمايت کپي رايت 
قرار دهد. ايران عضو کنوانسيون برن نيست. موافقان 
پيوستن ايران به اين کنوانسيون، آن را مقدمه اي براي 
پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مي دانند. اين 
در حالي اس��ت که به گفته کارشناسان، پيوستن به 
سازمان تجارت جهاني هم در شرايط کنوني تحريم 
و فش��ارهاي جهاني ما را با محدوديت هاي جديدي 
مواجه مي کند. به طور نمونه با عضويت در سازمان 
تجارت جهاني ديگر ما مجاز نيستيم داروهاي ژنريک 
تولي��د کنيم و اين مس��ئله در ش��رايط تحريم و در 
حالي که بسياري از کشورها به ما دارو نمي فروشند 
چالش هاي متعددي را براي کشورمان ايجاد خواهد 
کرد. در کنار اين ظاهراً پيوستن به اين کنوانسيون در 

حوزه هاي علمي هم ما را دچار چالش مي کند. 
  مشکل ساز شدن يک اليحه

احمد سالک نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس 
درباره اين اليح��ه و مباحث مط��رح پيرامون آن به 
»جوان«  مي گويد: » بحث مالکيت معنوي در ارتباط با 
کنوانسيون برن است. کميسيون فرهنگي کميسيون 

فرعي اين اليحه بود اما با کمال تأس��ف بسياري از 
بخش هاي اين اليحه با کنوانسيون برن انطباق دارد. 
در حالي که شرايط کش��ور ما با کشورهاي اروپايي 
بسيار متفاوت است و ارزش ها مبناي کار ماست. بايد 
دقت شود مالکيت فکري و معنوي مد نظر ما منطبق 
با ارزش ها باشد به همين خاطر بسياري از بندهاي 
اين اليحه در کميس��يون فرهنگ��ي مجلس حذف 
يا اصالح ش��د و تالش کرديم تا اي��ن اليحه چيزي 
نباشد که اروپايي ها مي خواهند بلکه چيزي باشد که 
متناسب با شرايط کشور و سياست هاي نظام و مبتني 
بر قانون اساسي باشد.«  وي در پاسخ به سؤال »جوان« 
 درباره بومي  سازي اين اليحه با شرايط جامعه ايران 
تصريح مي کند: »چيزي که دولت به مجلس فرستاده 
بومي سازي شده نيست اما ظاهراً کميسيون اجتماعي 
طرح ديگري را  روي اين اليحه داده اند که پيشنهادات 
آنها تطابق بيشتري با کنوانسيون برن دارد و اگر دقت 

نشود مي تواند مشکالتي را به  وجود بياورد.«
حجت االس��الم والمس��لمين نصراهلل پژمانفر ديگر 
عضو کميس��يون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
هم معتقد اس��ت: » اين اليحه به لحاظ ساختاري و 

تعهدات يکطرفه اي که براي کش��ور ايجاد مي کند، 
اشکاالت فراواني دارد.« 

اين عضو کميس��يون فرهنگي مجلس ب��ا تأکيد بر 
اينکه اين اليحه يک حرکت يکطرفه و محدودکننده 
ايران در جهان است، خاطر نشان مي کند: »تصويب 
چنين اليحه اي در هم��ه بخش هاي هنري از جمله 
فيلم، کتاب، موسيقي، علمي و. . . براي جامعه ايران 
ناامني ايجاد مي کند و محدوديتي است که خودمان 

فراهم مي کنيم.« 
  محروم کردن جامعه ايراني از منابع علمي 

خارجي
ما در حوزه مالکي��ت معنوي قانون داري��م؛  قوانين 
مصوب سال 1348 و 1352 در حوزه مالکيت فکري 
تا کنون برقرار بوده است، بنابراين اگر بناست تا قانون 
تازه اي در اين زمينه تدوين شود بايد از قوانين قبلي 

قوي تر و غني تر باشد. 
س��يدعباس حس��يني نيک، پژوهش��گر حقوق 
مالکيت فکري هم از منتقدان اين اليحه اس��ت. 
وي در بيان اش��کاالت وارده به اليح��ه مالکيت 
فکري به »ايبنا« مي گويد: » در قوانين سال های 

48 و 52 قانونگذار دس��ت باال را نس��بت به آثار 
خارج��ي دارد و مي گويد اگ��ر مي خواهيد از آثار 
خارجي در ايران حمايت شود بايد براي اولين بار يا 
همزمان در ايران منتشر شود اما اليحه جديد االن 
خيلي دست پايين و ملتمسانه است. اين ديدگاه و 
موضع قابل دفاع نيست. بنا به تأکيد اين پژوهشگر 
تصويب اين اليحه نتيجه اي جز ايجاد تعهد براي 
اتباع ايراني و محروم کردن جامعه ايراني از منابع 

علمي خارجي ندارد. 
محمود حکمت ني��ا، معاون مالکي��ت فکري وزارت 
دادگستري معتقد است عضويت ايران در کنوانسيون 
برن دچار بدفهمي شده است؛به عنوان مثال در اين 
کنوانسيون به هيچ وجه بحث اجبار کشورهاي عضو 
به نشر آثار مستهجن يا بحث سياسي وجود ندارد و 
پيوستن به اين کنوانسيون براي کشورمان تعهدات 

سياسي ايجاد نمي کند. 
  آخرين وضعيت اليحه 

آخرين خبرها از اليحه مالکيت فکري به کميسيون 
قضاي��ي و حقوقي مجلس باز مي گ��ردد. در آخرين 
اصالحات انجام گرفته از سوي کميسيون قضايي و 
حقوقي، ماده اي به اليحه اضافه شده که بر اساس آن 
شوراي عالي مالکيت فکري به رياست رئيس جمهور 
يا معاون اول و 16 عضو متشکل از چندين وزارتخانه 
ايجاد مي  ش��ود. آنطور که حسن نوروزي سخنگوي 
کميسيون قضايي مجلس مي گويد: » کار بررسي اين 
اليحه در کميسيون به اتمام رسيد و حاال به صحن 

علني ارجاع شده است.«

منتق�دان معتقدند اليح�ه مالکيت 
فکری، نه فقط حقوق مادي و معنوي 
پديدآورندگان محصوالت مختلف 
اعم از کتاب، نرم افزار، آثار شنيداري 
و دي�داري  را تأمي�ن نمي کند بلکه 
اساس�ًا چالش هاي موجود در حوزه 
مالکيت فکري و معنوي ناشي از خأل 
قانوني نيس�ت بلکه مش�کل اصلي 
در اجراي قوانين موجود اس�ت و به 
مجري قوانين يعني وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي بازمي گردد

ماده 37 برنامه پنجم توس�عه يکي از مهم ترين 
پشتوانه هاي قانوني اس�ت که تبليغ خدمات و 
کاالهاي تهديدکننده سالمت را از سوي تمامي 
رس�انه ها ممنوع مي کند. اين قانون حتي براي 

متخلفان مجازات هم در نظر گرفته است

زهرا چیذری
  گزارش یک 
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