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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

( آمریکا تلویزیون و سینما صنعت) هالیوود علیه شکایت به دولت طرح الزام»

 «ایران تاریخ و ملت به توهین دلیل به

 

  

 

 
 

 
 

 مقدمه

ه بهای اخیر، سال خصوص بیشتر درهای پس از انقالب اسالمی ایران و بهشماری از آثار سینمایی هالیوود طی سال

ر ار اگرچه داند تعداد این آثپرداختههراسی و جعل واقعیات تاریخی و فرهنگی ایران ، ایرانهراسیموضوع اسالم

غلب ا ،اتهام هین والیوود زیاد نیست، اما از حیث شدت و غلظت اغراق و تومقایسه با تمامی تولیدات سینمایی ه

ما و نعت سیندولت جمهوری اسالمی ایران به ضمن شکایت از صرو طرح الزام اینازآثاری قابل توجه هستند. 

نی راحل قانوم ت طیجهدلیل توهین به ملت و تاریخ ایران الملل بههای بینتلویزیون آمریکا )هالیوود( در دادگاه

كان وامل و ارعجویانه علیه این طرح در نظر دارد به نوعی دولت را مکلف به انجام اقدام تالفی تقدیم شده است.

كند. در مینأمین تدرگیر در تولید صنعت سینمای آمریکا نماید، لکن شیوه نگارش متن، هدف نمایندگان طراح را 

 ت مربوط رفع و پیشنهاد اصالحی ارائه شده است. این گزارش با توجه به ضرورت امر، اشکاال
 

 رزیابي كارشناسي طرحا

 ابهام در شخصیت خوانده .1

 تر خواندهعبارت دقیق. بهضروری استمشخص كردن خوانده یا متهم  در پیگیری شکایت حقوقی و قضایی

 حالی است كهن درایواقعیت خارجی داشته باشد. وجود عینی و باید یك شخص حقیقی یا حقوقی باشد كه 

 سازی در منطقهی فیلمبه جهت مركزیت استودیوها« هالیوود»استعاری، صنعت سینمای آمریکا، صورت به

ذا، ل .ستا آنجلس، به این نام شهرت یافت و از حیث پیگیری قضایی فاقد شخصیت حقوقیهالیوود شهر لس

ست. اشده ن عنوان یك شخص حقوقی ثبتو به نبوده سازی در آمریکافیلمیا شركت عنوان مؤسسه هالیوود به

ن، بنابرای .دكرطرح مسئولیت كیفری و یا غیركیفری آن را مو توان علیه آن اقامه دعوا نمود میاز این حیث، ن

 گر اقشاران و دیتوان فیلمسازان، بازیگران، كارگردانان، نویسندگمیمشخص كردن خوانده،  جهت رفع اشکال و

 تحت تعقیب قرار داد.  ب اقدامات خصمانه و تنفرآمیزحس صنعت هالیوود را

 خواسته  ابهام در .2

؟ آیا قرار است صرفاً یك اقدام سیاسی صورت گیرد یا اینکه چیستد كه دقیقاً خواسته شوالزم است مشخص 

یا  توان دعوای كیفریواقعاً یك كار حقوقی باشد كه خواسته ملموس و حقوقی نیز دنبال شود بدین ترتیب می

آید كه این موضوع صرفاً یك اقدام سیاسی است، درحالی كه از متن طرح چنین برمیغیركیفری مطرح كرد. 

ای، قابلیت پیگیری و كارآمدی داشته باشد كه در ادامه تواند فراتر از یك اقدام سیاسی و رسانهاین مهم می

 شود.مورد اشاره واقع می
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 پیگیريسازوكارهاي قابل 

به بررسی  نخستب توان به سازوكارهای دیپلماتیك نیز اشاره كرد. بدین ترتیمی و طرح شکایت وكارهای حقوقیدر كنار ساز

 شود. می اشارهسازوكارهای حقوقی و سپس سازوكارهای دیپلماتیك 

حقوقی  قیقی وحنهادهای غیردولتی و اشخاص  روی دولت در این مورد استفاده از ظرفیت. اولین سازوكار حقوقی پیش1

 های گذشته مغفول مانده است.. این ظرفیت در سالاست مقیم آمریکا برای طرح شکایت علیه كمپانی خاص

ریکا های داخلی آمدر دادگاههالیوود مرتبط با صنعت و عوامل اركان یعنی شکایت علیه عالوه بر سازوكارهای فوق، . 2

همچنین  ومنفعل(  های داخلی ایران به استناد اصل شخصی بودن )فعال ودادگاهتوان در میعنوان كشور محل ارتکاب جرم، به

اقوام  نفرت علیه تواند ترویجصورت نوع اتهام میاقامه دعوا كرد. در این ،كشورها به استناد اصل صالحیت جهانیسایر های دادگاه

ت در عنوان معاوندهند نیز بهولید و پخش این آثار را میكشورهایی كه اجازه اكران و تان توجه است اقدام شایها باشد. و ملیت

 باشد.قابل پیگیری تواند  اظهارات تنفرآمیز( می)مثالًیا مجرمانه  عمل متخلفانه

ین اكرد.  المللی از قبیل سازمان ملل متحد )مجمع عمومی( و یونسکو مراجعههای بینتوان به سازمانمی همچنین

 بلکه پیگیری سیاسی ـ دیپلماتیك خواهد بود.  ،ی حقوقیمراجعه نه از جهت دادخواه

 ابهام در شخصیت خواهان .3

ولت به د از نظورمحال، مشخص نیست معرفی كرده است. با این «دولت جمهوری اسالمی ایران»در طرح ارائه شده، خواهان را 

كدام  ینکها لذا. عنای خاص یعنی قوه مجریهگانه است یا دولت به می و قوای سهیهای اجرامعنای عام آن یعنی همه دستگاه

اده یوه نشان دشه این ، مسئول و ضامن اجرای این حکم خواهد بود، محل تردید است. مضافاً اینکه تجربه قانونگذاری بدستگاه

 كند.هایی را ایجاد میچالش در مقام اجرا و نظارت «مکلف قانونی»است عدم شفافیت و صراحت در بیان 

 

 و پیشنهادبندي جمع

انده، ست، خواصل موضوع شکایت و پیگیری حقوقی و قضایی مذكور در طرح مورد تأیید است، لکن جهت رفع اشکال الزم ا

ارشاد  وزارت فرهنگ و شرح اصالح شود؛ بدین واحدهمادهشود خواسته و خواهان مشخص شوند بنابراین پیشنهاد می

 ودر عرصه ملي حقوقي را قضایي و هاي ازجمله پیگیريالزم اقدامات  ندمکلفاسالمي و وزارت امور خارجه 

وقي در اشخاص حقیقي و حقكه توسط مستند و نمایي اعم از فیلم، پویا المللي در قبال آثار هنري و فرهنگيبین

  د.ناتخاذ نمایشود، تولید مي تاریخي و اعتقاديسیاسي، مریکا یا با حمایت آمریکا علیه ایران از حیث فرهنگي، آ

عمل آورند. زم را به( قانون برنامه ششم توسعه مکلفند در اجرای این قانون همکاری ال29های موضوع ماده )دستگاهتبصره ـ 

مجلس  های فرهنگی و امنیت ملی و سیاست خارجیهای مربوط به اطالع كمیسیونحسب موضوع، گزارش عملکرد دستگاه

 رسد.شورای اسالمی می

 


