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  چكيده

ن، آثار سينمايي و اينترنتي خارج از ايرا ايهماهوار كابلي، يهاهشبكنه فقط  امروزه

ان ، در خارج از ايرهاناز پديدآورندگان آ ايهاخذ اجاز يا و نعامگونه يچايران را بدون ه

صورت غير قانوني و ه ي آثار سينمايي ايران كه بهاهبلكه فروش نسخ ،دننمايميپخش 

نقض  رو به افزايش است. ند،شوميفروخته  غير مجاز در خارج از كشور تكثير، توزيع و يا

و خسارات  هانحقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار سينمايي در خارج از ايران، زيا

پديدآورندگان اين آثار قادر  ، ليكندنمايميتحميل ت سينماي ايران هنگفتي را به صنع

اقدام به تعقيب كيفري  ،قضايي كشورهاي محل نقض صالحذينيستند نزد مراجع 

در حال  بنمايند.وي معن و يماد خسارات مطالبه يدعواه اقامو ناقضين حقوق خود 

معاهدات و  هانحاضر دولت جمهوري اسالمي ايران عضو هيچ يك از اسناد، كنوانسيو

) و حقوق مرتبط هنرمندان رايتكپيلف (ؤي مربوط به حمايت از حقوق مالمللبين

ي راديو ـ تلويزيوني پخش هانو سازما ي صوتيهالحامه كنندسسات توليدؤمجري، م

 بر صنعت سينمايالحاق ايران به اين اسناد تأثير اين مقاله به بررسي و تحليل  د.باشمين

د كه الحاق ايران نقش مهمي در افزايش انگيزه كنميين استدالل و چن پردازدايران مي

حمايتي از حقوقشان ه به دليل گسترش داير ادبي ـ هنريدر ميان پديدآورندگان آثار 

  .خواهد شدافزايش شمار آثار خالقانه خواهد داشت كه اين امر منجر به 

  

  واژگان كليدي

  مؤلف حق سينمايي، اثرمالكيت فكري، 
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  مقدمه

كسي پوشيده نيست كه حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار سينمايي  بر

 مختلفانحاي  به ايران يراديو ـ تلويزيونو توليدات  هاهو بخش قابل توجهي از برنام

 يهاهشبك فقط نه امروزه. دگردمي نقض كشور سرزميني صالحيت از خارج در

هيچ اخذ ار سينمايي ايران را بدون و اينترنتي خارج از ايران، آث ايهماهوار كابلي،

بلكه  ،ندنمايمين پخش ، در خارج از ايرااز پديدآورندگان اين قبيل آثار ايهاجاز

صورت غير قانوني و غير مجاز در ه ي آثار سينمايي ايران كه بهاهفروش نسخ

  رو به افزايش است. ،ندشوميفروخته خارج از كشور تكثير، توزيع و يا 

ي و معنوي پديدآورندگان آثار سينمايي در خارج از ايران، نقض حقوق ماد

 ، ليكندنمايميسينماي ايران تحميل و خسارات هنگفتي را به صنعت  هانزيا

 قضايي كشورهاي محل صالحذيمراجع  پديدآورندگان اين آثار قادر نيستند نزد

ري نقض اقدام به اقامه دعواي مطالبه خسارات مادي و معنوي و تعقيب كيف

ي صنعت هاشين چالترمهماين امر كه يكي از  .ناقضين حقوق خود بنمايند

در ساير  نقض حقوق مالكيت ادبي و هنريه مواجهه با پديد درسينماي ايران 

نشدن دولت يعني ملحق ،معلول واقعيتي غير قابل انكار ،دباشميكشورهاي جهان 

وط به حمايت از حقوق ي مربالمللبيني هانجمهوري اسالمي ايران به پيما

  .استو حقوق مرتبط  ادبي ـ هنريمالكيت 

در حال حاضر دولت جمهوري اسالمي ايران عضو هيچ يك از اسناد، 

) رايتكپيلف (ؤي مربوط به حمايت از حقوق مالمللبينو معاهدات  هانكنوانسيو

و  ٢هاي صوتيسسات توليدكننده حاملؤ، م١و حقوق مرتبط هنرمندان مجري

بدان معنا  باشد. اين امر اگرچه لزوماً نمي ٣هاي پخش راديو ـ تلويزيونيانسازم

شود يا نيست كه در ايران حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي خارجي نقض مي
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اما  ،آيندبدون اجازه از پديدآورندگان آن آثار در سينماهاي ايران به نمايش درمي

كشورها در قبال انواع نقض حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي ايران در ساير 

ها و ضمانت اجراهاي قانوني در پناه و محروم از حمايتشان بيمادي و معنوي

ه شوند كه بباشند و در صورت مراجعه با اين پاسخ مواجه ميكشور محل نقض مي

المللي، ساير كشورها هاي بيندليل عدم عضويت ايران در معاهدات و كنوانسيون

لذا ، ديدآورندگان آثار سينمايي ايران را مورد حمايت قانوني قرار دهندتوانند پنمي

 مقنن ايران با درك صحيح از مطالبات پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و دارندگان

موجب ه خصوص حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي، به حقوق مرتبط يا مجاور ب

 ) مصوب1390-1394ه (ساله پنجم توسعقانون برنامه پنج 104بند و ماده 

را مقرر نموده است كه يكي از  يمجلس شوراي اسالمي، تكاليف 15/10/1389

اي باشد كه از اسناد پايههاي برن و رم ميها الجرم الحاق ايران به كنوانسيونآن

مرتبط  هنري و حمايت از دارندگان حقوق مجاور/و  الملل مالكيت ادبيحقوق بين

  شوند.محسوب مي

 ليف در راستاي انطباق قوانين و مقررات جاري كشور با قوانين و مقرراتاين تك

هاي تجاري حقوق مالكيت نامه جنبهخصوص موافقته سازمان تجارت جهاني ب

است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز  مقرر شدهفكري يا تريپس آن سازمان 

) 1390-1394ور (در راستاي اين تكليف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه كش

ت محترم دولت نموده أاي را تقديم هيالحاق به اين دو معاهده اصلي و پايهحه الي

ربط، هاي اجرايي ذيها و ساير دستگاهاست كه پس از اخذ نظرات وزارتخانه

  باشد.ت محترم دولت ميأكماكان در حال بررسي در كميسيون اصلي لوايح هي

بر صنعت سينماي ير الحاق ايران به اين اسناد تأثاين مقاله به بررسي و تحليل 

كند كه الحاق ايران نقش مهمي در افزايش و چنين استدالل مي پردازدايران مي
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انگيزه در ميان پديدآورندگان آثار ادبي ـ هنري به دليل گسترش دايره حمايتي از 

  هد شد.حقوقشان خواهد داشت كه اين امر منجر به افزايش شمار آثار خالقانه خوا

  

ـ حمايت از    الملليهاي بيندر كنوانسيونحقوق پديدآورندگان آثار سينمايي الف 

در محدوده  ترديدي در اين نيست كه قوانين و مقررات ملي يك كشور صرفاً

زيرا حاكميت قوانين ملي منحصر و محدود  ،سرزميني همان كشور قابل اجرا است

اين موضوع، در روابط قراردادي  يتثناباشد. اسبه قلمرو سرزميني همان كشور مي

المللي، اقدام و اراده طرفين يك عقد در تعيين آزادانه قانون ملي كشوري بين

صورت دادگاه صالح يا  باشد كه در اينخاص به عنوان قانون حاكم بر قرارداد مي

شده توسط طرفين عقد، اقدام به مرجع داوري حاكم، بر اساس قانون حاكم تعيين

عالوه اين استثنا در مواردي قابليت اجرا ه نمايد. بخاصمه و حل نزاع ميرفع م

خواهد داشت كه با قوانين امري و نظم عمومي كشور متبوع متعاقدين تعارضي 

  نداشته باشد.

خارج از اين استثنا، قوانين ملي در قلمرو ليكن همانطور كه گفته شد، 

راين قوانين حمايتي ملي كه د. بنابنباشسرزميني همان كشور قابل اجرا مي

در قلمرو ملي  صرفاً ،نمايدقانونگذار ملي براي حمايت از حقوق اتباع خود وضع مي

اما آيا  ،قابليت اعمال و اجرا داشته و اعمال فراسرزميني قوانين ملي ممنوع است

حمايت از حقوق اتباع يك كشور فقط در محدوده قلمرو سرزميني آن كشور 

ه كه اتباع يك كشور باما نه فقط براي اين، ال خير استؤن سكافيست؟ پاسخ اي

كننده وسايل حمل و نقل هوايي، زميني و ريلي به ساير خاطر سرعت خيره

خاطر اين است كه در بسياري از موارد بدون ه بلكه ب ،نمايندكشورها سفر مي

ل كه اتباع يك كشور به كشوري ديگر سفر نمايند يا در كشوري ديگر رحاين
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منافع قابل توجهي در ساير كشورها دارند كه قانوگذار و دولت  افكننداقامت 

حتي  ،نمايد تا از منافع آنان در ساير كشورها حمايت نمايدشان را ملزم ميمتبوع

  اگر خود آنان هرگز به كشوري ديگر سفر ننمايند.

نمايي اموال و توليدات فكري شامل آثار علمي، ادبي، هنري، موسيقيايي و سي

به راحتي در ساير كشورها (با  اندهعالوه بر كشوري كه در آنجا آفريده يا پديد آمد

 هايبرداريها و بهرهاجازه يا بدون اجازه پديدآورنده آن) يافت شده و مورد انواع استفاده

لف يا پديدآورنده يك اثر ممكن است هرگز در تمام طول ؤگيرند. متجاري قرار مي

اش مرزها را اما محصول فكر و انديشه خالقانه ،خود خارج نگردد از كشور زندگي

حد و مرز بي تدرنورديده و به همه عالم سفر نمايد. در دنيايي كه عرصه مبادال

ها تمام هم و غم خود را مصروف دولت ،اطالعات (شامل صدا و تصوير) شده است

  نمايند.ميفكر و انديشه اتباع خود انه حمايت از آثار و نتايج خالق

برداري در كشور امروزه يك هنرمند اثرش را براي صرف استفاده و بهره

خواهد از منافع مشروع اثر و مخلوق خويش در نمايد. او ميمتبوعش خلق نمي

آن همه جهانيان را نيز از  يمند شود و در ازااي بهرهنحو منصفانهه همه جهان ب

 سازي آثار هنري،شدن هنر و تجاريجهاني راين مسأله از آثامند نمايد. اثرش بهره

  .باشدعلمي و ادبي مي

اي در قلمرو نحو شايستهه كه بتوانند از حقوق اتباع خود بها براي ايندولت

ناگزير از انعقاد قراردادهاي دوجانبه با  ،ساير كشورهاي جهان حمايت نمايند

ها كنوانسيون يعني ،جانبهالمللي چندتك كشورها و يا الحاق به قراردادهاي بينتك

البته در موارد خاص و استثنايي، قوانين  ،باشندالمللي مربوطه ميو معاهدات بين

كه تواند به شرط رفتار متقابل در كشور ديگر و بدون اينملي يك كشور مي

قرارداد دوجانبه يا چندجانبه (عضويت در يك معاهده يا كنوانسيون) وجود داشته 
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اما در عمل، گرايش و ترجيح  ،تباع ساير كشورها حمايت نمايدباشد از حقوق ا

المللي هاي بينها در درجه اول در انعقاد و الحاق به معاهدات و كنوانسيوندولت

  باشد.چندجانبه و در درجه دوم انعقاد قراردادهاي دوجانبه مي

المللي از حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي و نيز در عرصه حمايت بين

معاهدات  ها وآفرينان يك اثر سينمايي كنوانسيوننرمندان، بازيگران و ساير نقشه

ها كنواسيون برن براي حمايت از ترين آنمتعددي منعقد گرديده است كه مهم

ميالدي  1971شده در سال ميالدي (با اصالحات انجام 1886آثار ادبي و هنري 

و شصت و پنج كشور جهان و ) با عضويت قريب به يكصد Paris Actموسوم به 

ميالدي براي حمايت از هنرمندان (مجري)، توليدكنندگان  1961كنوانسيون رم 

تلويزيوني با عضويت  ـ هاي پخش راديوهاي صوتي) و سازمان(حامل فونوگرام

اي اسناد پايه ءالمللي جزاين دو سند مهم بين .باشدقريب به نود كشور جهان مي

  .هستندايت) و حقوق مجاور (يا مرتبط) رلف (يا كپيؤحقوق م

 1996در سال  نيز المللي ديگرعالوه بر دو كنوانسيون مذكور، دو معاهده بين

بوده و شامل  ٤كه موسوم به معاهدات اينترنتي ندميالدي پا به عرصه وجود گذاشت

باشند كه به معاهدات رايت و معاهده حمايت از اجراها و فونوگرام ميمعاهده كپي

هاي مقرر در معاهدات و حمايتشهرت يافته وري ديجيتال اصر اينترنت و فنع

گذشته را منطبق با الزامات عصر اينترنت و فناوري ديجيتال روزآمد نموده و در 

  اند.لف و مجاور اعطا نمودهؤمواردي حقوق مالكيت فكري جديدي به صاحبان حقوق م

ست كه ا المللي ايننتيجه منطقي عضويت يك كشور در يك معاهده بين

بر اساس حداقل  ،حقوق اتباع آن كشور در ساير كشورهاي عضو آن معاهده

هاي مقرر در آن معاهده و يا بر اساس رفتاري برابر با اتباع كشوري كه حمايت

كه البته شود واقع ميباشد، مورد حمايت حمايت در آن كشور مورد درخواست مي
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طور جداگانه مورد ه ك از معاهدات بايد بخصوص حسب مورد مفاد هر ي در اين

  توجه و بررسي قرار گيرد.

  

  رانيا در يينمايس آثار از تيحماب ـ 

ها و آثار كه آيا فيلم شودمطرح ميبا توجه به مقدمه فوق، اكنون اين پرسش 

 باشند يا خير؟ اما قبل از پاسخگوييسينمايي ايران در ساير كشورها مورد حمايت مي

نحو صحيحي ه االت ديگري كه در ادبيات حقوقي ايران بؤق بايد سال فوؤبه س

كه ست ا ها يافت و آن اينطرح نشده است را مطرح و پاسخ صحيحي نيز براي آن

در جامعه و صنعت  منظور از آثار سينمايي ايران يا آثار سينمايي ايراني چيست؟

بايد  ،راني ناميده شودكه يك اثر سينمايي، اثر سينمايي ايسينماي ايران براي اين

كه قانونگذار ايران (در حال حاضر قانون حمايت از چه شرايطي داشته باشد؟ و اين

اي را مورد ) چه آثار سينمايي1348ن و هنرمندان سال ان، مصنفالفؤحقوق م

دهد؟ آيا همه آنچه كه در جامعه و صنعت سينماي ايران اثر حمايت قرار مي

باشد؟ گردد مورد حمايت قوانين حمايتي ايران مييسينمايي ايراني قلمداد م

ها جامعه، صنعت و يا صنوف سينمايي ايران به اين پرسش يهايي كه اعضاپاسخ

بسا مايه شگفتي  چههاي حقوقدانان ايران زمين متفاوت و دهند با پاسخمي

  خواهد بود.

  

  معيار حمايت از آثار سينمايي در نظام حقوقي ايرانج ـ 

ن و ان، مصنفالفؤحاضر كه همچنان قانون حمايت از حقوق مدر حال 

كه يك اثر باشد، براي ايناالجرا ميشمسي قانون الزم 1348هنرمندان سال 

آن  22ماده  طبق واقع شود، بايستيهاي مقرر سينمايي، در ايران مشمول حمايت
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پديدآورنده  هكنظر از اين صرفبار در ايران منتشر شده باشد، براي نخستينقانون، 

نكته مهم در اينجا،  .دنيا پديدآورندگان آن اثر سينمايي ايراني يا غير ايراني باش

عمومي  كه آن اثر به اكرانيعني اين ،ست كه انتشار در مورد يك اثر سينماييا اين

كه عموم مردم آن اثر سينمايي را تماشا نكنند يا موفق به ولو اين ،گذاشته شود

 شدن،. براي تحقق نخستين انتشار و مورد حمايت قانون ايران واقعتماشاي آن نشوند

بار در جهان، در ايران به اكران يا نمايش ست كه اثر سينمايي براي اولينا كافي

بار در كشوري غير اما اگر يك اثر سينمايي براي اولين، عمومي گذاشته شده باشد

ثر در توليد ؤو تمامي عوامل مول ،از ايران منتشر (اكران يا نمايش عمومي) گردد

كننده و بازيگران آن ايراني باشند و يا آن نويسنده، تهيه آن اثر يعني كارگردان،

در ايران ساخته شده باشد، آن اثر سينمايي و پديدآورنده آن  اثر سينمايي تماماً

  خواهد بود.مورد حمايت قانون فعلي ايران ن

  

  كنوانسيون برن در عضويتد ـ ضرورت 

كه قانونگذار ايران، طي نزديك به نيم قرن گذشته تاكنون فقط از  حالي در

(نمايش عمومي) شده باشند  بار در ايران منتشرآثار سينمايي كه براي نخستين

اما در صورتي كه ايران به عضويت كنوانسيون برن درآيد (كه  ،نمايدحمايت مي

ت) پديدآورنده تبعه ايران، اصالح قوانين موجود را نيز در پي خواهد داش مسلماً

كه آن را براي ولو اين ،كه اثري سينمايي را در هر كجاي جهان پديدآورده باشد

بار در ايران (سرزمين دولت متبوعش) به نمايش نگذارده باشد و يا اثر نخستين

كه در ايران ساخته و توليد نشده باشد، به صرف اين سينمايي مذكور اصالً 

اي نحو شايستهه ه ايران است در داخل قلمرو سرزميني ايران باش تبعپديدآورنده

  .مورد حمايت قرار خواهد گرفت
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عالوه پديدآورنده ايراني اثر سينمايي، در تمامي كشورهاي عضو كنوانسيون ه ب

كشورهاي عضو كه كشور جهان) از حداقل حقوق تضمين شده  165 برن (بالغ بر

 ،ينمايي متبوع ساير كشورهاي عضو اعطا نمايندبه پديدآورنده اثر سبايستي لزوماً 

تري مقرر كشورها، براي اتباع خود حقوق كمآن حتي اگر قانون  ،شودمند ميبهره

 ساير كشورهاي عضو بايد با پديدآورنده ايراني آن اثر سينمايي همچنين .دنكرده باش

  باشند.رفتاري برابر با پديدآورندگان متبوع خود (برابري در حقوق) داشته 

  

  معيار مورد حمايت قرارگرفتن پديدآورنده آثار سينمايي در كنوانسيون برنهــ  

 كنوانسيون برن معيارهاي متعددي را به عنوان معيار مورد حمايت قرار 2ماده 

 22گرفتن پديدآورنده يك اثر سينمايي در نظر گرفته است. با مالحظه مفاد ماده 

ثير شگرفي أايران به اين كنوانسيون چه ت كه الحاق مشخص استكنوانسيون برن 

در گسترش دامنه و شمول حمايت از پديدآورندگان آثار سينمايي ايران در داخل 

و خارج از كشور بر جاي خواهد گذاشت كه با وضعيت فعلي قابل مقايسه 

باشد. الحاق ايران به كنوانسيون برن، هم پديدآورندگان ايراني بيشتري را در نمي

دهد و هم آثار سينمايي مشمول خارج از ايران مورد حمايت قرار ميداخل و 

  دهد.حمايت قانون داخلي و كنوانسيون را در عمل گسترش مي

قبلي گفتيم كه قانونگذار ايران تنها در صورتي از يك اثر سينمايي  مبحثدر 

يراني اش ايراني يا غير اكه پديدآورندهنظر از اين كند كه آن اثر (صرفحمايت مي

بار در ايران منتشر در ايران يا خارج از ايران توليد شده باشد) براي اولين يا باشد

و  4، 3 در موادنيست.  گونهاما در كنوانسيون برن اين ،شده باشد (نمايش عمومي)

اي براي مورد حمايت قرارگرفتن يك اثر گانه كنوانسيون برن معيارهاي چند 5

از جمله عوامل و اين كنوانسيون نقاط قوت  ءكه جز گرفتهقرار نظر مد سينمايي 
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شگرف در عرصه حمايت از پديدآورندگان آثار سينمايي و رونق  تتحوالايجاد 

  .شودمحسوب ميبخشي به اين صنعت در كشورهاي عضو كنوانسيون 

  معيار تابعيت پديدآورنده اثر سينمايي ـ1

آثار سينمايي دارد كنوانسيون برن اشعار مي 3ماده  1الف از بند خش ب

 هستندپديدآورندگاني كه داراي تابعيت يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون 

ندارد كه  تفاوتيخصوص  در اين قرار خواهند گرفت.حمايت كنوانسيون مشمول 

منتشر (نمايش عمومي) كجا اي اثر سينمايي پديدآمده را در چنين پديدآورنده

اثر سينمايي آن را هرگز منتشر پس از خلق حتي ممكن است  د،كرده باش

اي كه تابعيت . همين كه اثر سينمايي توسط پديدآورندهنمايد(نمايش عمومي) ن

اي و اثر چنين پديدآورنده ،يكي از كشورهاي عضو را دارد خلق شده باشد

سينمايي پديد آمده وفق مفاد كنوانسيون مورد حمايت در تمامي كشورهاي عضو 

كه دولت ايران به كنوانسيون برن ملحق  اين امر در صورتي خواهد بود. با توجه به

كشور عضو كنوانسيون،  165گردد و يكي از اتباع ايران در ايران يا در هر يك از 

كشور مورد حمايت خواهد بود  165سينمايي خلق نمايد حقوق وي در تمام  ياثر

در ري كه و كسي را ياراي آن نيست كه به حقوق وي تجاوز و تعدي نمايد. ام

  وجود ندارد. حال حاضر

  معيار نخستين محل (كشور) انتشار (نمايش عمومي) اثر سينمايي ـ2

بر اساس معيار دوم، چنانچه پديدآورنده اثر سينمايي تبعه يكي از كشورهاي 

عضو كنوانسيون برن نباشد و يا اثرش در يك كشور عضو كنوانسيون خلق يا پديد 

 بار در يك كشور عضو كنوانسيون منتشر شده باشدننيامده باشد، اما براي اولي

(اولين نمايش عمومي اثر در جهان) يا همزمان با انتشار در يك كشور غير عضو 

روز) منتشر گردد (نمايش  30در يك كشور عضو كنوانسيون نيز (يا حداكثر ظرف 
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شان كشور عضو، مورد حمايت كنوانسيون و قوانين داخلي 165عمومي) در تمام 

  خواهد بود.

  در يك كشور عضو كنوانسيون معيار اقامت (سكونت) پديدآورنده ـ3

 كنوانسيون برن)، اگر پديدآورنده اثر سينمايي 3ماده  2بر اساس اين معيار (بند 

اما محل اقامت و سكونت وي در يك  ،تبعه يك كشور عضو كنوانسيون برن نباشد

رد حمايت كنوانسيون و حسب كشور عضو كنوانسيون باشد، اثر سينمايي وي مو

  باشد.كشور عضو كنوانسيون مي 165مورد، قوانين داخلي هر يك از 

  معيار اقامت (سكونت) يا محل وقوع دفتر مركزي سازنده اثر سينماييـ 4

كه چنانچه يكي از معيارهاي برن اين است يكي از محاسن مهم كنوانسيون 

كشور محل نخستين انتشار  محل اقامت ،يعني معيار تابعيت ،سه گانه فوق

محل اقامت (نمايش عمومي) در مورد يك اثر و پديدآورنده آن محقق نباشد، اما 

در يك كشور عضو كنوانسيون برن باشد يا درصورتي كه  اثر سينمايي ٥سازنده

سازنده شخص حقوقي است دفتر مركزي وي در يك كشور عضو كنوانسيون برن 

قرار خواهد ديدآمده مورد حمايت كنوانسيون پاثر سينمايي  قرار داشته باشد،

  .كنوانسيون برن) 4ه (ماد گرفت

  

  ايران به كنوانسيون برنداليل ضرورت الحاق و ـ 

 آن كشورها فكري مالكيت حقوق جايگاه ارتقاي گرو در پايداره توسع به نيل

صنعتي و  حقوق مالكيتيعني  ،آناصلي ه متعادل در هر دو شاخ صورته ب هم

ي المللبينداخلي و ي هاهدر عرص هنري و مرتبط ،الكيت علمي، ادبيحقوق م

. امروزه نه تنها از منظر است) و قراردادهاي متقابل ربطذيت (عضويت در معاهدا

كشورهاي جهان به اين ه نظران فن، بلكه در عمل نيز همكارشناسان و صاحب
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ر و يدآورندگان آثاثر از حقوق آفرينندگان و پدؤمكه حمايت  اندهنتيجه رسيد

ي هاهرشتدر هنرمندان  و لفان، پژوهشگرانؤاموال فكري همچون مخترعان، م

راديو ـ هنري، سينمايي، نمايشي، آثار صوتي و تصويري و توليدات  علمي، مختلف

ي فقط از طريق تصويب قوانين و مقررات داخلي كافي نبوده و الحاق به تلويزيون

ر ي مربوطه و نيز انعقاد قراردادهاي دوجانبه با سايلالملبينمعاهدات و  هانپيما

  .دباشميناپذير كشورهاي جهان اجتناب

لفان، پديدآورندگان و ؤنه تنها آثار و حقوق مخترعان، م صورت در غير اين

سينمايي، نمايشي و  آفرينندگان انواع آثار و توليدات علمي، پژوهشي، هنري،

گونه ضمانت اجراي  ر به سادگي و بدون هري آن كشوراديو ـ تلويزيونتوليدات 

 ،فته و مورد تعرض قرار خواهد گرفتثر در ساير كشورها به سرقت و يغما رؤم

، ادبي و هنري آن رمندان و پديدآورندگان آثار علميبلكه محققان، دانشمندان، هن

خصوص كشورهاي ه كشور را ناگزير از مهاجرت (فرار مغزها) به ساير كشورها ب

شان هنري و آثار علمي، پژوهشيو انتشار  نمود تا در صورت افشايافته خواهد  توسعه

خود در دو سطح  ثر از آثار علمي، ادبي و هنريؤدر آن كشورها، از حمايت م

  شوند. مندبهرهي المللبينحقوق داخلي و 

ي المللبيني هاني پس از تصويب معاهدات و كنوانسيوهالدر نخستين سا

ليل ده يافته بتوسعهتركميت فكري، كشورهاي در حال توسعه و مربوط به مالك

ي و به درستي طور جده ، بهاهبعضي از اين حوز يافته درتفوق كشورهاي توسعه

كه با الحاق به اين معاهدات باب دسترسي و انتقال علم و  اندهنگران اين امر بود

يافته توسعهتركمو حال توسعه  يافته به كشورهاي دردانش از كشورهاي توسعه

يافته بر عهمسدود گرديده و انحصار صنعتي و علمي و پژوهشي كشورهاي توس

 را در آن مقاطع زماني به مصلحت هانلذا الحاق به اين كنوانسيو ،شودبيشتر  هانآ
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منوط به رفع نگراني  ندانسته و الحاق خود به آن معاهدات و نيز معاهدات جديد را

وسعه و حال ت زات و ترجيحات خاص براي كشورهاي درامتياي خود و اعطا

  يافته نمودند.ترتوسعهكم

 تركم، مبارزه و مذاكرات كشورهاي در حال توسعه و تالش هالباالخره سا

ي گذشته و چه در هانچه در قالب فرايند اصالح معاهدات و كنوانسيو يافتهتوسعه

ي جديد مالكيت فكري به نتيجه هانوين و تصويب معاهدات و كنوانسيوفرايند تد

كنوانسيون اي خاص به منجر به تصويب و الحاق ضميمه كهاينرسيد و عالوه بر 

 (علمي) و هنري براي حمايت از كشورهاي در حال برن براي حمايت از آثار ادبي

بلكه در كنوانسيون برن و نيز ساير معاهدات  ،يافته گرديدتوسعهتركمتوسعه و 

هاي قابل اعمال بر حقوق استثنائات و محدوديت«حت عنوان جديد، موادي ت

درج گرديده است كه كشورهاي عضو » ادبي و هنريـ  پديدآورندگان آثار علمي

ي مربوط به انسداد دسترسي به هاهدات بتوانند بدون نگراني و دغدغاين معاه

از  دانش و علوم، به آن معاهدات ملحق شوند و ضمن برخورداري از حقوق ناشي

ها و به صالحديد خود معافيت نيز، در قوانين داخلي هانعضويت در آن كنوانسيو

ي المللبينحقوق داخلي و  يرا وضع نمايند و بدين وسيله با ارتقا استثنائاتي

هنري  و ادبي ثر از حقوق پديدآورندگان آثار علمي،ؤمالكيت فكري و حمايت م

د در ساير كشورها، نه تنها مهاجرت ) و حقوق مرتبط اتباع خوهاهرشته (در هم

به ساير  را ادبي ـ هنري و پديدآورندگان آثار علمي، پژوهشي نخبگان، دانشمندان،

ثر (در صورت سرقت و ؤهاي محمايت يبلكه با اعطا ،كشورها به حداقل برسانند

و آثار هنري، تعرض به آثارشان در ساير كشورها)، توليد بومي و ملي علم، دانش 

  و نمايشي و راديو تلويزيوني خود را افزايش دهند.يي، موسيقايي سينما
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اخير، اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان شامل ه رو طي دو ده از اين

اكثر كشورهاي اسالمي، كشورهاي در حال توسعه (همچون برزيل، هند و چين) و 

برن براي  يافته به كنوانسيونتوسعهتركمنيز اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي 

كه در حال حاضر  طوريه ب ،انده(علمي) و هنري ملحق شد حمايت از آثار ادبي

حداقل حمايت ه ي مادر در زمينالمللبينون برن به منشور جهاني و سند كنوانسي

 يالمللبين از پديدآورندگان آثار علمي، ادبي، هنري و حقوق مرتبط در سطح ملي و

ر نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران، نيز از تبديل گرديده است. اين موضوع د

كشور بوده است و در گذشته، اي همواره در كانون مباحث توسعهپيش  هالسا

ين وقت جمهوري اسالمي ايران نيز در خصوص الحاق به معاهدات مربوط مسؤول

خصوص كنوانسيون برن ه به حمايت از پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري ب

ويژه در ه ي ساير كشورهاي در حال توسعه بهاهيي مشابه دغدغهاهداراي دغدغ

كه در  اندهادبي و هنري) بود مالكيت علمي،ه از حوز كتاب (بخشي اندكه حوز

 از رهبرخصوص منجر به استفسار وزير محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي  اين

ه شرايط و با توجه ب لهگرديد كه معظم 1373در سال الب اسالمي انقمعظم 

  :نداعالم فرموددر پاسخ به استفسار به عمل آمده ضاع و احوال وقت او

لفين و مصنفين داخل كشور امري منطقي و شرعي ؤمه ليف دربارأالتحق«

) با كشورهاي ديگر در حال رايتكپيلكن انعقاد قرارداد متقابل اين حق ( ،است

  »دانم.خالف مصلحت مي بلكه به ضرر و بر ،دانممصلحت نميه حاضر مفيد و ب

قرارداد  ) انعقاد1373 در حال حاضر (سال كهاينتصريح مقام معظم رهبري به 

تجويز و موجبي گرديد كه چند  ،دانندميمصلحت نه متقابل با ساير كشورها را ب

شمسي كه اوضاع و احوال و شرايط به  1380ه خصوص از آغاز دهه سال بعد ب

بنا به  ،ميزان چشمگيري تغيير يافته بوده ان فن، بنظران و كارشناسگواهي صاحب
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سيس سازمان جهاني أانون الحاق ايران به كنوانسيون تدرخواست دولت وقت، ق

ييد شوراي أبه تصويب مجلس شوراي اسالمي و ت 1380مالكيت فكري در سال 

و (د يقرارداد متقابل هاهي بعد نيز در دهالعالوه، در ساه محترم نگهبان رسيد. ب

ي جلب هاهي ايران با ساير كشورها در زمينجانبه) كه بين دولت جمهوري اسالم

و تجارت و بازرگاني منعقد گرديد ه هاي متقابل، توسعگذاريو تشويق سرمايه

هاي تجاري كشورهاي عضو سازمان همكاريه جانبچند نامهموافقتهمچنين در 

محترم نگهبان  ييد شورايأت به تصويب و كه تماماً) 1386اقتصادي (اكو) (مصوب 

ثر و متقابل از حقوق ؤنحو مه است طرفين متعهد گرديدند ب قانون اساسي رسيده

متعاهد در كشور اتباع و پديدآورندگان آثار علمي، ادبي، هنري و مرتبط كشور 

  6.خود حمايت نمايند

شمسي موضوع الحاق  1389رغم مراتب مذكور در بندهاي فوق، تا سال علي

ي موسوم به كنوانسيون المللبيناسالمي ايران به دو سند مهم  جمهوريدولت 

ميالدي رم  1961و كنوانسيون  برن (با اصالحات و الحاقات بعدي)ميالدي  1886

ي هاني ضبط و توليد آثار صوتي و سازماهان(براي حمايت از هنرمندان، سازما

وضوع بر نظام مختلف م ي) منوط به بررسي ابعاد و تبعاتراديو ـ تلويزيونپخش 

، ترديدي در منافع اين اسنادبا عنايت به مفاد  كهاينرغم و علي حقوقي كشور بود

اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ،اهدات وجود نداشتكشور در الحاق به اين مع

دو همايش  1390و  1389ي هال، در ساربطذيي اجرايي هاهبا همكاري دستگا

ين محترم مسؤولي، ادبي، هنري و حقوق مرتبط با حضور ملي حقوق مالكيت علم

ي اجرايي هاهسا و نمايندگان دستگاؤر ،گانه، شوراي محترم نگهبان، وزرا قواي سه

حقوقي، علمي، ادبي و هنري كشور برگزار نمود تا موضوع ه و نيز جامع ربطذي

 ،ربطذياجرايي ي هاهالحاق و آثار و تبعات آن در حضور نمايندگان سه قوه و دستگا
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 نظران گذاردهدر سطح ملي به نقد و بررسي علمي و كارشناسي متخصصين و صاحب

  ي مختلف فراهم گردد.هاهشود و فرصتي ديگر براي شنيدن نظرات و ديدگا

خصوص نه تنها اجماع نظر كارشناسان و متخصصين بر وجود منافع  در اين

و هنري كشور عزيزمان در الحاق حداكثري براي پديدآورندگان آثار علمي، ادبي 

ه به آن دو كنوانسيون و نيز عدم انسداد باب انتقال دانش و علوم به كشور در حوز

كنوانسيون برن براي تكثير و ه (با توجه به امتيازات مقرر در ضميم كتاب بود

از عزيزمان از منظر و جهات متعددي بلكه الحاق كشور  ،كتب خارجي)ه ترجم

ي و المللبينمهوري اسالمي ايران در مجامع عتبار و حيثيت ججمله دفاع از ا

مناسبات تجاري با ساير كشورها و باالخره تسهيل عضويت  يمذهب جعفري، ارتقا

ه كه جنب كشور در معاهدات جديد تحت مديريت سازمان جهاني مالكيت فكري

 ناپذيرتنابامري اج ،يافته داردتوسعهتركمحمايتي براي كشورهاي در حال توسعه و 

الوصف موضوع سبب شد كه با هماهنگي وزارت امور شناخته شد. اهميت زايد

خارجه، بعضي از معاونين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به همراه كارشناسان و 

كل و مديران ارشد و كارشناسان  نظران آن وزارتخانه، به كرات با دبيرصاحب

ه نموده و موضوع را از ساير جهات بسازمان جهاني مالكيت فكري در ژنو ديدار 

يافته نيز مورد بررسي توسعهتركمساير كشورهاي در حال توسعه و ه خصوص تجرب

  قرار دهند.

  

 يهانايران به كنوانسيوآثار و تبعات منفي عدم الحاق دولت جمهوري اسالمي زـ  

  برن و رم

در  توانميرا  رمي برن و هانآثار و تبعات منفي عدم الحاق ايران به كنوانسيو

  موارد زير خالصه كرد:
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تقابل با جمهوري اسالمي ايران مه كشورهايي كه داراي معاهد يبه استثنا ـ1

 تمامي آثار علمي، پژوهشي، ادبي، هنري، سينمايي، نمايشي، موسيقايي، ،ندباشمي

ي اتباع و راديو ـ تلويزيوننيز تمامي آثار و توليدات  طراحي و ،تجسمي ،عكاسي

د و باشميض تعرض و سرقت در ساير كشورها يدآورندگان ايراني در معرپد

در مراجع قضايي ساير  شانشدهني قادر به احقاق حقوق تضييعان ايرانفعذي

فرار مغزها و ه يل پديدين دالترمهمند. اين موضوع خود يكي از باشميكشورها ن

عضو  ه است كه تماماًيافتنخبگان علمي، ادبي و هنري كشور به كشورهاي توسعه

  ند.باشمي ربطذيي المللبيني هانكنوانسيو

شك در طول تاريخ همواره  هاي هنري فرش ايران كه بدونتمامي طرح ـ2

ترين آثار طراحي و هنري جهان بوده است در ساير انگيزترين و شگفتبديع ءجز

ميزان خسارات و  . دامنه واندهبرداري و سرقت قرار گرفتورها مورد تقليد، كپيكش

د كه سهم حضور باشميقدري زياد ه شده به صنعت فرش ايران بي تحميلهانزيا

 قابله داده است. نكت ثير قرارأبازارهاي جهاني را به شدت تحت ت فرش ايران در

كشور به ي هنري ايران در خارج از هاهست كه سارقين طرح و نقشا توجه اين

فروشند كه نام فرش ايران ميه يت خود را بكيفي توليدي و بيهاشفر سهولت

ثيت صنعت فرش ايران تحميل به اعتبار و حيناپذيري اين مسأله صدمات جبران

  د.نمايمي

 هايي هنري همچون طرحهاهامي رشتهاي ادبي و هنري در تمتمامي طرح ـ3

عكاسي و تمامي هنرهاي  گري، مينياتور، تجسمي،اصيل كاشي، سراميك، شيشه

 گيرندخارج از ايران مورد تعرض قرار ميني و معماري ايراني بدون هيچ مانعي در تزيي

ان ايراني در خارج از كشور هيچ ضمانت اجراي حقوقي نفعذيو صاحبان حقوق و 

  حقوق خود ندارند.ه و قضايي براي حفظ و اعاد
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ي ونراديو ـ تلويزيتمامي آثار سينمايي، موسيقايي و تمامي آثار و توليدات  ـ4

ت و جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور مورد سرق يسازمان صدا و سيما

اي، كابلي و اينترنتي قرار ي تلويزيوني، ماهوارههاهپخش و توزيع غير قانوني شبك

جمهوري اسالمي  يخصوص سازمان صدا و سيماه ان ايراني بنفعذيگيرند. مي

ي برن هانالحاق كشور به كنوانسيو ليل عدمده ي عديده، بهاشرغم تالايران علي

حقوق آثار و توليدات سينمايي، ه جلوي نقض گسترد اندهو رم تاكنون نتوانست

  ي را در خارج از كشور بگيرند.راديو ـ تلويزيونموسيقايي و 

اكثر كشورهاي جهان و اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي  كهاينبا توجه به  ـ5

آثار  مالكيتحقوق ي هانرن و ساير كنوانسيواسالمي به عضويت كنوانسيون ب

افكني نموده و علت عدم اي اقدام به شبهه، عدهاندهعلمي، ادبي و هنري در آمد

ي، با سرقت آثار علمرا عدم مخالفت فقه شيعه  هاننسيوالحاق ايران به آن كنوا

تباع كه واقعيت چنين نيست و ا ند! در حالينمايميادبي و هنري خارجيان اعالم 

اي در ميان كشورهاي ناقض مهوري اسالمي ايران نه تنها رتبهو شهروندان ج

، دانشمندان بلكه بالعكس اين نخبگان ،دنمالكيت علمي، ادبي و هنري ندار حقوق

كه به دليل عدم الحاق و پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري ايراني هستند 

در ساير كشورهاي  حقوقن اصلي نقض يكي از قربانيا هانكشور به اين كنوانسيو

  د.نباشميجهان 

 يمندبهرهه منزله ي بالملله بينعضويت يك كشور در يك كنوانسيون يا معاهد ـ6

اما جمهوري اسالمي ايران  ،دباشمياز حقوق و تعهدات مندرج در آن آن كشور 

ر آن حقوق مندرج ددليل عدم عضويت در كنوانسيون برن و رم از ه كه ب در حالي

ي و حفظ اعتبار المللبيندر عمل با توجه به عرف  ،تنيس مندبهرهدو معاهده 

ي كشور، حقوق صاحبان آثار علمي، ادبي و هنري را بيشتر از بعضي از المللبين
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ي هامد. به عنوان مثال آثار و فيلنمايميرعايت  هانكشورهاي عضو آن كنوانسيو

آن آثار قابل نمايش در كشور  يسينمايي خارجي بدون اذن صاحبان خارج

  ند.باشمين

حقوق پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري  اگرهمين دليل است كه ه ب

در ساير كشورهاي جهان ي برن و رم هانكنوانسيو بهايران ايراني از طريق الحاق 

آثار در خلق و آفرينش  آنانه ر انگيزبثير شگرفي أت مورد حمايت قرار گيرند قطعاً 

سازي آثار و توليدات علمي، ادبي تجاري در نتيجهديع و و اصيل ايراني داشته و ب

 علوم،ه در ساير كشورهاي جهان و نيز اشاع هاني آهاهو شاخ هاهزمينه و هنري در هم

 نشدنفرهنگ و هنر ايران زمين را در جهان در پي خواهد داشت. بالعكس، حمايت

ه ي مختلف هنري در ساير كشورها، انگيزهاهبگان، دانشمندان و هنرمندان رشتنخ

  خواهد نمود. كمآنان را نسبت به خلق و آفرينش آثار بديع و اصيل 

  

  1389) مصوب 1390-1394( پنجم توسعه سالهپنجه قانون برنامح ـ 

ه الذكر و در راستاي حفظ منافع و مصالح كشور بموارد فوقه با عنايت به هم

، ادبي و هنري بوده است كه مقنن ايران ن آثار علميحمايت از پديدآورندگا ويژه

دولت « :كشور مقرر نموده پنجم توسع سالهپنجه قانون برنام 104ه در بند و ماد

موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين 

ي، ي از جمله سازمان تجارت جهانالمللبيناي و ي منطقههاهو مقررات اتحادي

سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در نسبت به آماده

يكي از الزامات الحاق به سازمان » سازمان تجارت جهاني اقدام قانوني نمايد.

ري مالكيت فكري يا تريپس ي تجاهاهجنب نامهموافقتتجارت جهاني، پذيرش 

 يت در سازمان تجارت جهاني، كشور متقاضي عضونامهموافقتاين موجب ه ب. دباشمي
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ي هانيعني پذيرش مواد ماهوي كنوانسيو ،بايد به تعهدات مندرج در آن معاهده

معناي ضرورت الحاق دولت متقاضي عضويت ه ب برن و رم ملزم گردد كه عمالً

  د.باشميبه دو كنوانسيون مذكور  سازمان تجارت جهاني

  

  ادبي، هنري و حقوق مرتبطمالكيت قانون جامع حمايت از حقوق ه اليحط ـ 

پنجم ه سال پس از تصويب قانون برنام در راستاي اجراي تكاليف قانوني و يك

با همكاري ساير  1390كشور، وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال ه توسع

 نويسپيشه جمله سازمان صدا و سيماي ايران با تهياز  ربطذيي اجرايي هاهدستگا

از رياست  هنري و حقوق مرتبط، رسماً مالكيت ادبي،قانون جامع حقوق ه اليح

قانون جامع حمايت از حقوق ه جمهوري وقت درخواست بررسي و تصويب اليح

 رغم برگزاريعليمتأسفانه تاكنون را نمود كه  مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط

اميد است . ت محترم دولت نرسيده استأمذكور به تصويب هيه اليح جلسه هاهد

ت محترم دولت و ارسال آن به أنزديك شاهد تصويب آن اليحه در هياي آينده در

 جديده نويس اليحتصويب قانون جديد باشيم. در پيش مجلس شوراي اسالمي جهت

ي هاندها و موازين مندرج در كنوانسيوسعي شده است كه مفاد آن با استاندار

  برن و رم انطباق داشته باشد.

  

  ي برن و رمهانايران به كنوانسيوت الحاق دوله اليحي ـ 

هاي مختلف با ها و هماهنگيرهنگ و ارشاد اسالمي پس از بررسيوزارت ف

 ت محترم دولت خواستارأاز هي رسماً 1390ي اجرايي كشور، در سال هاهساير دستگا

مذكور وفق روال ه ي برن و رم گرديد. اليحهانالحاق به كنوانسيوه تصويب اليح

ت دولت أري وقت كه رييس كميسيون لوايح هيوزير دادگستجاري، توسط 
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نظر  ارسال گرديد تا كتباً هاهي اجرايي و وزارتخانهاهد براي تمام دستگاباشمي

دولت اعالم  تأي خود را به كميسيون لوايح هيهاهموافق يا مخالف و ديدگا

قريب به  ، اكثريتاين مقاله كسب كرده استه ي كه نويسندنمايند. حسب اطالعات

ي اجرايي كشور با موضوع الحاق دولت به دو كنوانسيون مزبور هاهاتفاق دستگا

اكنون اين موضوع نيز كماكان در دانند. همنفع كشور ميه را ب آنموافق بوده و 

 هانآ د كه اميد است بررسيباشميت دولت أدستور كار كميسيون اصلي لوايح هي

  رم وزيران و مجلس شوراي اسالمي برسد.ت محتأخاتمه يافته و به تصويب هي
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از كشوري به كشور ديگر  سهولته شناسد و برز نمياگرچه علم و ادب و هنر م

و صاحبان فكر و  ادبي ـ هنرياما حمايت از پديدآورندگان آثار  ،يابدانتقال مي

 ت كه آن آثار يا در آنجاصالحيت قضايي كشوري اسه انديشه محصور در حوز

. در واقع معيارهاي اندهيا عرضه شدتوزيع  بار منتشر، پخش،يا براي اولين خلق

قابليت اعمال و  و ثغور مختلفي توسط قانونگذاران كشورها براي تعيين حدود

د كه در شوه كار گرفته مياجراي قوانين حمايتي از پديدآورندگان اموال فكري ب

صوب م، مصنفان و هنرمندان فانلاز حقوق مؤقانون حمايت  22ه كشور ما ماد

، پخش، عرضه يا اجراي اثر در قلمرو سرزميني اين معيار را اولين نشر 1348

شود كه گفته شد اعمال اين مقرره موجب ميهمانطور كه  ايران دانسته است.

 بار در ايران منتشرولي براي اولين ،ري كه توسط اتباع ايراني خلق شدهحتي آثا

  حمايت قانون مذكور خارج باشند. هاز داير اندهنشد

بودن قوانين سي از ويژگي سرزمينيمحدوديتي كه اين ماده با تأ همچنين

كند از اين منظر نيز قابل بررسي است كري بر پديدآورندگان آثار بار ميمالكيت ف

ورد نقض قرار گيرد كه چنانچه اثر مورد حمايت قانون، در وراي مرزهاي كشور، م

 نقض شدهحق اثر ه تواند هيچ حمايتي از پديدآورنده يا دارنداين قانون نمي

، انعقاد بودن قوانينا راه غلبه بر ويژگي سرزمينيتنه ذكر شدچنانكه بنمايد. 

 يالمللبيني هانجانبه و پيوستن به معاهدات و كنوانسيوي دو يا چندهانامهموافقت

مبرم به انجام چنين اقداماتي رغم نياز سفانه علياست كه متأموجود در اين زمينه 

 ادبي ـ هنريحقوق مالكيت ه زمين ايران تاكنون به عضويت هيچ كنوانسيوني در

يك  جانبه با برخي كشورها هيچدو نامهموافقتدر نيامده و با وجود انعقاد چندين 

  عملي نيافته است.ه جنب هاناز آ
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ي مهم هاهي از برناميك سالهپنجه قانون برنام 104ه ماد كهاينعنايت به با 

داند كه از يي ميهاهو عهدنام هانامهموافقتقوانين كشور با متون  كشور را انطباق

ترديد بايد بر آن بود كه واضعان لذا بي ،ادي مفيد به حال كشور استحيث اقتص

نيز  هاهو عهدنام هانامهموافقتگونه ضمني به لزوم الحاق به اين طوره اين قانون ب

  .اندهاشتنظر د

ي برن هانالحاق به كنوانسيوه اي نزديك اليحتوان اميدوار بود كه در آيندهمي

قديم شده با اتكا به اين م كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به دولت تو ر

زودتر به مجلس پنجم هرچه ه ويژه قانون برنامه ي قانوني محكم بهاهپشتوان

ترديد الحاق ايران به اين اسناد كه بياست كه همچنين اميد محترم ارسال گردد. 

پديدآورندگان آثار م در جهت افزايش انگيزه در ميان نقش مهمي ه هانرعايت آ

حمايتي از حقوقشان و در نتيجه افزايش ه به دليل گسترش داير ادبي ـ هنري

شمار آثار خالقانه دارد و هم از حيث اقتصادي نيز به مرور زمان و با حضور 

ثير غير قابل تأ درانه و پررنگ محصوالت و آثار بديع ايراني در بازارهاي جهاني،مقت

  خواهد داشت، هرچه زودتر به وقوع بپيوندد. انكاري براي كشور
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 هانوشتپي

1. Performer Artists 

2. Phonogram Producers/ Record Industry 

3. Broadcasting Organizations 

4. WIPO Internet Treaties 

5. Maker 

 ه ايران با ارمنستان، جمهوري آذريابجان، جمهوريهاي دوجانبنامهتوان به موافقتبه عنوان نمونه مي. 6

اسالمي پاكستان، جمهوري بالروس، جمهوري بوسني و هرزگوين، جمهوري سودان، جمهوري قزاقستان، 

كنفدراسيون سوييس، قطر،  جمهوري يمن، جمهوري تركيه، بنگالدش، جمهوري لهستان، جمهوري لبنان،

قرقيزستان،  تاجيكستان، بلغارستان، ايتاليا، تونس، ازبكستان اكراين، فرانسه، عمان، مراكش، جمهوري مقدونيه،

جانبه ي دوهانامهتاكنون نيز موافقت 1382پس از سال عالوه ه ب .گرجستان اشاره نمود و كره جنوبي كرواسي،

هاي مختلف منعقد گرديده است متعدد ديگري بين جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورهاي جهان در زمينه

  باشد.ثر از آثار علمي، ادبي، هنري و حقوق مرتبط ميؤكه متضمن تعهد متقابل طرفين به حمايت م
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International Protection of the Rights of Creators in Iranian 

Cinematographic Works 

Gholamreza Rafiei 

Abstract 

Nowadays, not only TV cables, satellites’ programs and the 

internet outside Iran broadcast Iranian cinematographic works without 

any authorization and restriction, the sale of such works is increasing 

in foreign countries. The breach of the creators’ rights in 

cinematographic works outside Iran incurs substantial damages to the 

cinema industry in Iran. However, these creators are not able to sue 

the violators and ask for compensation in the state where the rights 

have been breached. Currently, Iran is not a member to any copyright 

or related rights treaties. This Article examines and analyses the 

impact of the Iran’s accession to these treaties and argues that this 

accession plays a key role in the increase of the motivations of the 

creators of literary and artistic works since their rights would be 

protected and the scope of such protection would be expanded. This 

would result in the increase of the number of creative works. 
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