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بدون تاریخ، بدون امضا؛1
حکایت ممنوع الکاری اداری/ قضایی هنرمندان در حقوق ایران

وحیدآگاه*

چکیده
یکــی از ابعــاد مداخلــه برخــی دولت هــا در تولیــد و عرضــه آثــار هنــری ازجملــه موســیقی، تئاتــر 
و ســینما، ممیــزی )سانســور( اســت کــه فــرم و محتــوا را در بــر می گیــرد. امــا در ایــران، ایــن ممیــزی 
ــدن«  ــکار ش ــه » ممنوع ال ــه ب ــود دارد ک ــز وج ــدان نی ــخص هنرمن ــوص ش ــی درخص ــرز عجیب ــه ط ب
ــرار  ــق آن، رأســًا مــورد ممیــزی ق ــار هنــری، موضــوع ممیــزی نیســت و خال مشــهور اســت یعنــی آث
ــدای  ــراد، از ابت ــری اف ــتغال هن ــت در اش ــا محدودی ــت ی ــال ممنوعی ــا اعم ــه ب ــده ای ک ــرد. پدی می گی
ــن مهــم از منظــر حقــوق  ــوده اســت. در پژوهــش حاضــر، ای ــرار ب ــز برق پیــروزی انقــاب اســامی نی
موضوعــه بررســی شــده و نتیجــه حکایــت از ایــن دارد کــه منابــع حقــوق نظــام مجوزدهــی در ایــران، 
داللتــی بــر صاحیــت اداره مبنــی بــر منــع فعالیــت هنــری اشــخاص، فــارغ از آثــار هنریشــان نــدارد؛ 
لــذا مطابــق اصــول ســه گانه» قانونــی بــودن جــرم و مجــازات و رســیدگی قضایــی بــه آنهــا« و قوانیــن 
ــازات،  ــق مج ــن تعلی ــتورهای حی ــی، دس ــای تکمیل ــق مجازات ه ــوان از طری ــًا می ت ــررات، صرف و مق
تعویــق صــدور حکــم و آزادی مشــروط، آن هــم تنهــا بــا رأی قطعــی محاکــم ذی صــاح دادگســتری، 
ــه  ــدان از طــرق اداری و ازجمل ــت هنرمن ــع فعالی ــن من ــراد را از شــغل هنریشــان بازداشــت؛ بنابرای اف
ــته و  ــوق نداش ــع حق ــی در مناب ــی، جایگاه ــه عمل ــامی در روی ــاد اس ــگ و ارش ــط وزارت فرهن توس
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مقدمه

ــار هنــری را نیــز دارد. چــه  ظــرف حقــوق در ایــران در فهرســت پرشــمار مظروف هــای خــود، آث
اینکــه آثــار هنــری تحــت زعامــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی درگیــر نظــام مجوزدهــی هســتند. 
یــک شــیوه مواجهــه بــا هنــر و آثــار هنــری کــه طــی آن، بــرای ایجــاد و عرضــه محصــوالت هنــری 
ــای  ــوران آزادی ه ــران و ف ــی ای ــون اساس ــا قان ــر ب ــری مغای ــت. ام ــازه گرف ــت اج ــت از دول می بایس
موجــود در آن،1 کــه در حقــوق موضوعــه موســیقی، تئاتــر و ســینما، ســابقه ای دیرینــه و کاســتی ها و 
ــار موســیقایی از یک ســو شــامل  نقایــص پرحجمــی دارد.2 نظــام مجوزدهــی فیلم هــا، نمایش هــا و آث
مراحــل ســاخت و عرضــه و از ســوی دیگــر دربرگیرنــدۀ فــرم و محتواســت کــه ممیــزی یــا سانســور از 
ابعــاد ایــن طریقــه پیشــینی مداخلــه در آثــار هنــری اســت؛ امــا دامنــه نظــام مجوزدهــی بــه همین جــا 
ختــم نشــده و پدیــده ای بــه نــام ممنوعیــت از فعالیــت هنرمنــدان توســط وزارت فرهنــگ وجــود دارد 
کــه ســابقه ای بــه درازای انقــاب اســامی دارد. امــری مشــهور بــه »ممنوع الــکار شــدن« کــه از نظــر 
ادبــی صحیــح نیســت، زیــرا واژه فارســی »کار« بــا الــف الم عربــی معرفــه شــده و ترکیبــی اشــتباه را 
صــورت داده کــه البتــه از همــان ابتــدای ایــن اقــدام، اســتفاده شــده و بــه صــورت غلطــی مصطلــح 

درآمــده کــه در مقالــه نیــز از همیــن اصطــاح اســتفاده شــده تــا حــق مطلــب ادا شــود.

قانــون  از  هنــری  آثــار  مجــوز  صــدور  نظــام  افــاده  امکان ســنجی  وحیــد،  آگاه،  ر.ک:    .1

صــص293-317. شــماره77،   ،96 بهــار  حقوقــی،  تحقیقــات  ایــران،  اســامی  جمهــوری  اساســی 

ــه ای  ــای صحن ــوز اجراه ــدور مج ــام ص ــل نظ ــد، تحلی ــینما ر.ک: 1. آگاه، وحی ــر و س ــیقی، تئات ــه گانه موس ــرای س  2.  ب

ــران، پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال بیســتم، تابســتان 97، شــماره 59، ،صــص160- ــر آنهــا در ای موســیقی و نظــارت ب

137. 2. آگاه، وحیــد، کاوشــی در حقــوق اداری نظــام صــدور مجــوز هنرهــای نمایشــی در ایــران، حقــوق اداری، 

ــار  ــه آث ــد و عرض ــوز تولی ــدور مج ــام ص ــل نظ ــد، تحلی ــص 37-9. 3. آگاه، وحی ــماره 16، ص ــز 97، ش ــم، پایی ــال شش س

ــص33-61. ــماره13، ص ــتان 1396، ش ــز و زمس ــم، پایی ــال پنج ــوق اداری، س ــران، حق ــوق اداری ای ــینمایی در حق س

بدون تاریخ ، بدون امضاء : حکایت ممنوع الکاری 
اداری / قضایی هنرمندان در حقوق اداری ایران
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ممنوعیــت فعالیــت هنرمنــدان یــا همــان ممیــزی ایشــان در مــورد بســیاری از هنرمنــدان رخ داده اســت. 

ــورش  ــری4 و ک ــاران کوث ــی،3 ب ــک مطیع ــر مل ــان،2  ناص ــد رحمانی ــه،1 محم ــدون ُگل ــه فری چنان ک
ــا در  ــًا ی ــه کام ــی هســتند ک ــران و خوانندگان ــر، بازیگ ــان ســینما و تئات ــه کارگردان ــی5  ازجمل یغمای
مقاطعــی دچــار ممنوع الــکاری شــده اند. هرچندکــه اصــواًل مقولــه ممیــزی هنرمنــدان توســط مراجــع 
رســمی تکذیــب شــده و بــه طــور رســمی اعــام نمی شــود. کمااینکــه در مــورد بــازی بهــروز وثوقــی 
ــف  ــم توقی ــم »آشــغال های دوست داشــتنی« ســاخته محســن امیریوســفی به رغ ــه فیل در نســخه اولی
ــا از  ــازمان ســینمایی نه تنه ــم، س ــل و حــذف قســمت های ایشــان از فیل ــن دلی ــه ای ــه ب ــم ازجمل فیل

تأییــد ایــن مهــم ســرباز زده، بلکــه بــه غیرقانونــی بــودن ایــن ممنوعیــت، اذعــان داشــته اســت.6

ــران  ــررات ای ــن و مق ــدگاه قوانی ــری، از دی ــت هن ــدان از فعالی ــت هنرمن ــه حاضــر ممنوعی در مقال
ــن لحــاظ، ســوال اصلــی پژوهــش، نســبت ایــن  ــع حقوقــی آن کشــف شــود؛ بدی ــا مناب نقــد شــده ت
پدیــده بــا نظــم حقوقــی و قانونــی یــا غیرقانونــی بــودن آن اســت. مقالــه در ســه بنــد ارائــه می شــود: 

ممنوع الــکاری اداری، ممنوع الــکاری قضایــی و رویــه عملــی ممنوع الــکاری.

گفتارنخست. ممنوع الکاری اداری هنرمندان در حقوق ایران

 1.. درســتکار، رضــا و دیگــران، فریــدون گلــه؛ زندگــی و آثــار، تهــران: نقــش و نــگار، 1380، صــص 5، 8 ، 22، 227 و 238 

ـ233.

ــی  ــای قدیمــی«؛ آزمون ــش »ترانه ه ــران و اجــرای نمای ــه ای ــه بازگشــتش ب ــه بهان ــان ب ــد رحمانی ــا محم ــو ب 2. ر.ک: گفت وگ

ــدن، بهــار، 92/6/12، شــماره 212، ص 8 . ــرای مان ب

ــودم، شــرق، ســال یازدهــم، 92/10/18،  ــا شــرق؛ از دو طــرف، تحــت فشــار ب 3. ر.ک: ناصــر ملــک مطیعــی در گفت وگــو ب

شــماره 1923، ص 8 .

4 . ر.ک: نــه وزارت ارشــاد، نــه حــوزه هنــری، مرجــع حــذف بــاران کوثــری کجاســت؟ ادامــه توقیف هــای بی دلیــل، 

مغــرب، 91/9/2، شــماره 77، ص 14.

5 . ر.ک: آداب فراموشــی: گفت وگــو بــا کــورش یغمایــی، تجربــه، ســال چهــارم، دوره جدیــد، مهــر 93، شــماره 32 )پیاپــی 109(، 

صــص 70 ـ69 ، 72 و 74.

6  . ر.ک: نامــه شــماره276047 /15مــورخ 1397/4/13 محمــد مهــدی حیدریــان ـ رئیــس پیشــین ســازمان ســینمایی و مشــاور 

ــار قبــل از  ــر عــدم ممنوعیــت فعالیــت هنرمنــدان بــه صــرف حضــور در آث ــه وزیــر فعلــی فرهنــگ مبنــی ب وزیــر فرهنــگ ـ ب

/948229/https://www.tabnak.ir/fa/news :ــاب انق
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ــودن آن و  ــی ب ــکاری اداری، قانونــی و غیرقانون در ایــن بنــد، طــی ســه قســمت، معنــای ممنوع ال
انتشــار آن بحــث شــده اســت.

بند اول. مفهوم ممنوع الکاری اداری

مواجهــه حکومت هــا بــا هنــر و آثــار هنــری در دو مقولــه عمــدۀ مداخلــه و نظــارت جــای می گیــرد 
و ممنوع الــکاری اداری، ذیــل چتــر مداخلــه شناســایی می شــود. مداخلــه مربــوط بــه قبــل یــا حیــن 
ــا اقــدام اســت. در ایــن قســم از ممنوعیــت فعالیــت هنــری، اداره یعنــی بخشــی از ســاختار  عمــل ی
حکومــت، از تــدوام اشــتغال بــه حــرف هنــری ممانعــت می نمایــد. ممنوعیتــی کــه می تــوان عناویــن 
پیش گیــری، پیش گیرانــه، احتیاطــی و بازدارنــده را نیــز دربــاره آن بــه کار بــرد؛ لــذا اینجــا محکمــه ای 
در کار نیســت و اداره ای کــه مســئولیت امــور هنــری کشــور را برعهــده دارد، بــا صاحیــت تکلیفــی یــا 
تشــخیصی خــود، امــکان پرداختــن بــه مشــاغل هنــری را از هنرمنــدان ســلب می کنــد. در ایــن نظــام، 
ممیــزی آدم هــا یــا ممانعــت از فعالیــت هنــری افــراد بــا عــدم صــدور پروانــه، عــدم تمدیــد آن یــا عــدم 
ــت می شــود و  ــدان مخالف ــری هنرمن ــا کار هن ــت انجــام می شــود. بدین شــکل، ب صــدور مجــوز فعالی
ــکار می شــوند. پســوند اداری دراینجــا مقابــل قضایــی قــرار می گیــرد و می دانیــم کــه  افــراد، ممنوع ال

اعمــال اداری و قضایــی، دو کارویــژۀ مجــزای حکومت هــا هســتند.

ــوق  ــان حق ــا هم ــا ی ــا و آزادی ه ــت حق ه ــب تفوی ــورت موج ــدان در هرص ــکاری هنرمن ممنوع ال
ــی  ــت. حق های ــی نیس ــا قضای ــوع اداری ب ــن ن ــی بی ــان، تفاوت ــن می ــود و در ای ــان می ش ــری ایش هن
چــون آزادی بیــان هنــری، آزادی انتخــاب شــغل یــا حرفــه هنــری، مشــارکت در زندگــی فرهنگــی، 
آزادی آمــوزش هنــر، حمایــت مــادی و معنــوی از آثــار هنــری و درنهایــت حــق بــر تعییــن سرنوشــت 
ــدۀ تمامــی حق هــای ســابق الذکر اســت1 و شــخصیت فرهنگــی و هنــری فــرد  هنــری کــه در برگیرن

ــور می ســازد.  را متبل

ــا مهاجــرت  ــه ســمت تغییــر شــغل ی ــور، هنرمنــدان را ب ــا تضییــع حق هــای مزب ــکاری ب ممنوع ال
ــه  ــه ادام ــا او را ب ــد، ی ــردازد، ســوق می ده ــری بپ ــت هن ــه فعالی ــه ب ــد آزادان ــه بتوان ــه کشــوری ک ب
ــرس و  ــا ت ــه اواًل ب ــه ای ک ــد. گزین ــت می کن ــی دالل ــمی و زیرزمین ــور غیررس ــری به ط ــت هن فعالی
اضطــراب همیشــگی مواجهــه بــا پلیــس اداری حکومــت همــراه اســت. ثانیــًا امــکان کســب درآمــد در 
بخــش رســمی اقتصــاد را منتفــی نمــوده و فعالیــت هنــری عمــًا بــه کاری دلــی، امــا از نظــر اقتصادی؛ 

ــه  ــهروندی و ارائ ــوق ش ــور حق ــری در منش ــای هن ــل حق ه ــر؟ تحلی ــا بی هن ــه ی ــد، هنرمندان 1. آگاه، وحی
ــار 1398، شــماره 33، صــص  ــم، به ــوق بشــر(، ســال نه ــوق شــهروندی و حق ــه حق ــتی )ویژه نام ــاق زیس ــت، اخ مانیفس

.367-382
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ــار هنــری  ــرا در کشــورهای دارای ایــن نظــام، داد و ســتد آث ــا قاچــاق تبدیــل می شــود، زی ــگان ی رای
زیرزمینــی، جــرم، محســوب شــده و قابــل مجــازات اســت.

ــواًل در  ــه اص ــت. چنان ک ــا و آزادی هاس ــد حق ه ــول تحدی ــوارد مقب ــی از م ــکاری قضای ممنوع ال
ــض  ــت، نق ــوق شــهروندی، بیشــتر از حمای ــودن، حق ــگاری و مجــازات نم ــا جرم ان ــری، ب ــوق کیف حق
ــری  ــوق هن ــش حق ــدم تخدی ــا ع ــش ی ــکاری، در تخدی ــوع ممنوع ال ــن دو ن ــاوت ای ــذا تف ــود؛ ل می ش
هنرمنــدان نیســت، بلکــه در قانونــی و مطلــوب بــودن اســت، چراکــه در هــر صــورت، حق هــای هنــری 

ــردد. ــض می گ ــدان نق هنرمن

بند دوم: ممنوع الکاری اداری؛ قانونی یا غیرقانونی؟

اســتقرار نظــام مجوزدهــی بــرای هنرمنــدان نیازمنــد تصریــح اســت و بــرای ایــن مهــم بایــد بــه 
دنبــال منبــع حقوقــی صــدور مجــوز بــرای هنرمنــدان در ایــران بــود: 

ــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی« مصــوب  ــوط، »قان ــون مرب مهم تریــن قان
ــاپ و  ــت چ ــانه ها، صنع ــوای رس ــت س ــه حکوم ــون، مداخل ــن قان ــس اســت. در ای 1365/12/12 مجل
ورود و خــروج آثــار هنــری کــه خــارج از بحــث ایــن نوشــته اســت؛ ممیــزی هنرمنــدان صرفــًا از ســه 

ــه اســت: ــه »وظائــف اساســی« ایــن وزارتخان بنــد مــاده 2 برمی آیــد کــه ناظــر ب

ــوص  ــب درخص ــه  ترتی ــال« را ب ــا انح ــیس ی ــازه تأس ــدور اج ــه »ص ــای17ـ 22 و 23 ک  بنده
»مؤسســات آزاد آموزش هــای هنــری و فرهنگــی و ســینمایی و نیــز انجمن هــای فرهنگــی و هنــری«، 
ــی، خبــری، هنــری، ســینمایی، ســمعی و بصــری«  »مراکــز، مؤسســات و مجامــع فرهنگــی، مطبوعات
ــم،  ــش فیل ــز نمای ــا و مراک ــون ه ــینماها، کان ــی، س ــازی، سناریونویس ــات فیلم س ــز و مؤسس و »مراک
ــوان  ــا می ت ــذا تنه ــت؛ ل ــوده اس ــر نم ــری« ذک ــمعی و بص ــوار س ــدگان  ن ــا و تولیدکنن ــکاس خانه ه ع
اشــخاص حقوقــی مرتبــط بــا موســیقی، تئاتــر و فیلــم را مشــمول ایــن بندهــا دانســت و تجویــزی در 
ــر  ــوده و اصــل ب ــی مشــاهده نمی شــود؛ کمااینکــه نظــام مجوزدهــی اســتثناء ب ــاب اشــخاص حقیق ب
آزادی اســت و نمی تــوان از تکنیک هــای تفســیری اســتفاده نمــود. حتــی اگــر خــاف اصــول تفســیری 
ــق و  ــه خال ــری اســت و ن ــار هن ــه آث ــوط ب ــن مهــم مرب ــم، ای ــز تفســیر نمایی و حقــوق شــهروندی نی
تولیدکننــدۀ آنهــا و در بدتریــن حالــت می تــوان از صــدور مجــوز بــرای آثــار هنــری صحبــت نمــود و 
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نــه خــود هنرمنــدان.
تبصــره مــاده 2 نیــز مویــد ایــن ادعاســت: »در هریــک از مــوارد مــاده 2 ) بندهــای ... 17ـ 22 و 23( 
درصورتی کــه انحــال هــر مرکــز، مؤسســه، مجمــع، کانــون، چاپخانــه و یــا  انجمــن بــه حقــوق مکتســبه 
اشــخاص مربــوط باشــد و افــراد ذی نفــع شــاکی باشــند، انحــال منــوط بــه حکــم دادگاه صالــح خواهــد 
بــود«. در ایــن تبصــره، انحــال کــه باالتریــن مجــازات و همــان حکــم مــرگ بــرای اشــخاص حقوقــی 
اســت، در یــد وزارتخانــه نبــوده و نیــاز بــه حکــم دادگاه دارد و نمی تــوان حالتــی را تصــور نمــود کــه 
ــه  ــد مجــوزی را ک ــگ نمی توان ــی وزارت فرهن ــذا حت ــد؛ ل ــوق مکتســبه را مخــدوش نکن انحــال، حق
خــود بــه اشــخاص حقوقــی داده، لغــو کنــد و بــرای ایــن مهــم نیــاز بــه محکمــه می باشــد. تبصــره ای 
ــه اصالــت حق هــا و آزادی هــای شــهروندان. چــه اینکــه وزارت  به غایــت صحیــح و در مســیر احتــرام ب
ــون و  ــه قان ــدود ب ــش مح ــوده و صاحیت ــت ب ــت دول ــل حکوم ــی در داخ ــتگاهی اجرای ــگ، دس فرهن
ــارات اداره ای را در  ــف و اختی ــی، وظائ ــوق خصوص ــای حق ــا آموزه ه ــوان ب ــت و نمی ت ــر اس ــوق بش حق

حقــوق عمومــی تفســیر نمــود.

گفتنــی اســت در باقــی مفــاد ایــن قانــون، از »هدایــت، حمایــت و نظــارت« صحبــت شــده کــه بــا 
ــدور  ــه ص ــر ب ــن نظ ــا مقن ــه هرج ــت. 1 چنان ک ــث ماس ــوده و خارج ازبح ــاوت ب ــی متف ــام مجوزده نظ

مجــوز داشــته، از ایــن لفــظ اســتفاده نمــوده اســت.

ــوز  ــدون مج ــه ب ــی ک ــی و فرهنگ ــی و تحقیقات ــای آموزش ــات و واحده ــل مؤسس ــون تعطی »قان
ــی  ــه ط ــت ک ــه اس ــل توج ــز قاب ــس نی ــوب 1372/10/7 مجل ــود« مص ــده و می ش ــر ش ــی دای قانون
ــف  ــداف و وظای ــون اه ــدرج در قان ــی من ــز فرهنگ ــا و مراک ــاریه از مؤسســات و واحده ــون استفس »قان
وزارت فرهنــگ.. .« مصــوب 1376/1/31 بــه »کلیــه مؤسســات و مراکــز فرهنگــی« کــه وزارت فرهنــگ 
باتوجه بــه قانــون اهــداف و وظایــف خــود و ســایر قوانیــن و مقــررات، مجــاز بــه صــدور اجــازه تأســیس 
و انحــال آنهــا اســت، تســری یافــت؛ امــا ایــن قانــون هــم مثــل قانــون اهــداف و وظایــف، صرفــًا در بــاب 

ــز صــادق اســت. ــا نی ــه، اینج ــز اســت و اســتدالل پیش گفت مؤسســات و مراک

ــور ســمعی و  ــه در ام ــون نحــوه مجــازات اشــخاصی ک ــب »قان ــا تصوی ــه اخــذ مجــوز ب ــح ب تصری
ــزار  ــا اب ــه ب ــی ک ــت. قانون ــمیت یاف ــد« در 1372/11/24 رس ــاز می نماین ــای غیرمج ــری، فعالیت ه بص
ــت.  ــرده اس ــت ک ــق و تثبی ــری تصدی ــری کیف ــت  اج ــا ضمان ــوز را ب ــدور مج ــام ص ــگاری، نظ جرم ان
مــاده 2 بــا عنــوان اینکــه هرگونــه فعالیــت تجــاری درزمینــۀ تولیــد، توزیــع، تکثیــر و عرضــه نوارهــای 

1. ر.ک: بندهای 15 تا 17، 19 و 22 تا 24 ماده 2 .
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صوتــی و تصویــری، نیــاز بــه اخــذ مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی دارد، ادبیــات »مجــاز« و 
ــی نمــود. »غیرمجــاز« را قانون

ــراد و  ــه اف ــد ضمــن ممانعــت از فعالیــت این گون ــز، »نیروهــای انتظامــی موظفن ــق تبصــره1 نی وف
مراکــز نســبت بــه پلمــب ایــن گونــه مراکــز و دســتگیری افــراد طبــق موازیــن قضایــی اقــدام نماینــد«. 
ــاده  ــف م ــد ال ــق تبصــره 1 بن ــان شــده و مطاب ــی تولیــد« بی ــای »عوامــل اصل ــون، معن در همیــن قان
ــرمایه گذار(،کارگردان،  ــده )س ــد از تهیه کنن ــری عبارتن ــمعی و بص ــار س ــد آث ــی تولی ــل اصل 3، عوام
ــم  ــش ه ــه از نام ــون ک ــن قان ــوص ای ــم درخص ــه مه ــی. نکت ــای اصل ــران نقش ه ــردار، و بازیگ فیلمب
پیداســت، جرم انــگاری بــرای مطلق»تهیــه، تولیــد و توزیــع« آثــار ســمعی بصــری غیرمجــاز اســت؛ لــذا 
هــم آثــار مســتهجن و مبتــذل را شــامل اســت و هــم آثــار غیــر اینهــا کــه صرفــًا دارای مجــوز از وزارت 

فرهنــگ نیســتند.

ایــن قانــون، بــه جــای اصــاح، مجــدداً در 1386/10/16، تصویــب شــد! و ضمــن تشــدید مجــازات 
ــب  ــه اســت؛ قال ــن مقال ــه خــارج از بحــث ای ــر ک ــه شــدن جرائمــی در عرصــه صــوت و تصوی و اضاف
ــت تجــاری از  ــه فعالی ــا، هرگون ــورد بحــث م ــاده 2 م ــا در م ــه روز شــد و مث ــز ب ــر نی صــوت و تصوی
ــری«  ــی و تصوی ــرده صوت ــای فش ــا و لوح ه ــار، نواره ــه »آث ــری« ب ــی و تصوی ــای صوت ــرِف »نواره ص
ــا  ــد )ج( ب ــود، بن ــذل ب ــتهجن و مبت ــار مس ــاب آث ــه در ب ــاده 3 ک ــه م ــه ب ــن آنک ــت. ضم ــر یاف تغیی
مجــازات جــزای نقــدی و درصــورت تکــرار، حبــس اضافــه شــد: »عوامــل تهیــه، تکثیــر و توزیــع نوارهــا 
ــه و مجــوز عرضــه و فــروش  ــد دارای پروان ــون بای ــر قان و لوح هــای فشــرده ســمعی و بصــری کــه براب
ــو آنکــه فاقــد صحنه هــای  ــروش، ول ــه نمایــش و مجــوز عرضــه و ف باشــند، در صــورت نداشــتن پروان

ــذل باشــد...«. مســتهجن و مبت

 بــا ایــن حــال در ایــن قانــون نیــز، اواًل بــه اخــذ مجــوز بــرای آثــار اشــاره شــده و نــه هنرمنــدان. 
ثانیــًا موضــوع، فعالیــت تجــاری و تهیــه و تکثیــر و توزیــع اســت و فعالیت هــای هنــری عام المنفعــه و 
غیرتجــاری، خــارج از شــمول قانــون اســت. ثالثــًا صــرِف قالــب نــوار و لــوح فشــرده مطمح نظــر اســت 

ــده موســیقی را دربرنمی گیــرد. ــر و اجــرای زن و تئات

ســوای بحــث انطبــاق بــا قوانیــن، در مقــررات مربــوط بــه تشــریفات صــدور مجــوز آثــار موســیقایی، 
نمایشــی و ســینمایی نیــز بــه اخــذ مجــوز بــرای هنرمنــدان اشــاره ای نشــده و»آیین نامــه نظــارت بــر 
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اجــرای برنامه هــای صحنــه ای موســیقی و نحــوه صــدور مجــوز اجــرا و تبلیغــات« مصــوب 1379/7/7 
ــر  ــارت ب ــط نظ ــوب 1378/11/26 و »ضواب ــی« مص ــای نمایش ــت های هنره ــگ، »سیاس ــر فرهن وزی
ــه بررســی  ــی انقــاب فرهنگــی، »آیین نام ــه« مصــوب 1379/2/6 شــورای عال ــش و صــدور پروان نمای
ــدی  ــات بع ــا اصاح ــران ب ــوب 1368/5/14 هیئت وزی ــازی« مص ــه فیلم س ــدور پروان ــه و ص فیلم نام
ــا« مصــوب  ــش آنه ــه نمای ــو و صــدور پروان ــم و اســاید و ویدئ ــش فیل ــر نمای ــه نظــارت ب و »آیین نام
1361/12/4هیئت وزیــران بــا اصاحــات بعــدی؛ هیــچ نشــانی از ممیــزی افــراد نــدارد؛ لــذا از ایــن بــاب 

نیــز، اخــذ مجــوز بــرای هنرمنــدان، فاقــد وجاهــت قانونــی اســت.

البتــه در مقــرره جدیــد کنســرت یعنــی »شــیوه نامه اجرایــی برنامــه صحنــه ای موســیقی« مصــوب 
1395/3/25 وزیــر فرهنــگ، ایــن مهــم خــاف مصوبــه قبلــی، پیش بینــی شــده و بنــد 4 مــاده 3 در 
بیــان بخشــی از مراحــل دریافــت مجــوز، بــه »اســتعام دفتــر موســیقی وزارتخانــه از حراســت معاونــت 
امــور هنــری جهــت تأییــد صاحیــت اعضــاء گــروه« اشــاره دارد. اعضــاء گــروه نیــز وفــق مــاده یــک 
ــان کــه مشــخصات آنهــا  ــده و هم خوان ــا اشــخاصی اعــم از خواننــده، نوازن شــیوه نامه، یعنــی شــخص ی
قبــًا بــرای اجــرای قطعــات بــه عنــوان گــروه موســیقی بــه دفتــر موســیقی اعــام شــده اســت. ایــن 
لــزوم اخــذ مجــوز بــرای هنرمنــدان گــروه کنســرت)و نــه قطعــات موســیقی( در بنــد 2 مــاده 6 و بنــد 
8 بخــش الــف مــاده 4 نیــز تکــرار شــده و برگزارکننــده بــه انطبــاق اعضــای گــروه بــا فهرســت تأییــد 
ــده اســت.  ــزام گردی ــد مجــوز در صحنــه کنســرت ال ــراد فاق صاحیــت شــده و ممانعــت از حضــور اف
البتــه بایــد در نظــر داشــت ایــن تکلیــف بــه دلیــل عــدم انطبــاق بــا قوانیــن موجــود، اگــر بــه معنــای 
تأییــد و رد صاحیــت توســط وزارت فرهنــگ و دیگــر نهادهــا باشــد، غیرقانونــی، غیرقابل اجــرا و قابــل 
ــرای  ــیری ب ــوان مس ــه عن ــا ب ــر صرف ــا اگ ــت؛ ام ــت اداری اس ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــال در هی ابط
کنتــرل ممنوع الــکاری قضایــی باشــد، پذیرفتــه اســت؛ زیــرا اطمینــان دســتگاه اجرایــی از عــدم وجــود 
رأی مرجــع قضایــی بــرای اجــازه یــا ممنوعیــت فعالیــت پربــی راه نیســت. هرچندکــه اصــل بــر آزادی 

فعالیــت و عــدم وجــود ممنوعیــت و محدودیــت اســت، مگــر آنکــه خافــش ثابــت شــود؛ بنابرایــن:

ـ نظــام مجــوز دهــی بــرای مطلــق فعالیــت هــای ســینمایی، موســیقایی و تئاتــر در قوانیــن موجــود 
. نیست

ـ صرفــًا بــرای آثــار ســینمایی کــه الجــرم در قالــب صــوت و تصویرنــد و بــرای آثــار موســیقایی و 
تئاتــر بــه صــورت حامل هــای ســمعی و بصــری، نیــاز بــه مجــوز اســت.

ـ بــرای اجــرای زنــده تئاتــر و موســیقی )و نــه بــه صــورت ضبــط شــده( قانونــی بــرای لــزوم اخــذ 
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مجــوز وجــود نــدارد.
ــرای اســتقرار نظــام مجوزدهــی شــخص هنرمنــدان ـ ســوای آثارشــان ـ  ــی ب ـ هیــچ منبــع قانون
ــراد  ــرای صــدور مجــوز اف ــد و مجــوزی ب ــار را بررســی نمای ــا آث ــد تنه ــه بای ــدارد و وزراتخان وجــود ن

نیســت.

گفتنــی اســت در مقــررات نیــز ســوای مقــرره ســال 95 کنســرت کــه شــرح آن رفــت، تصریــح یــا 
تلویحــی درخصــوص اجــازه وزارت فرهنــگ بــرای فعالیــت هنــری افــراد)و نــه آثــار( نیســت و اگرهــم 
بــر فــرض محــال، به طــور محرمانــه وجــود داشــته باشــد، بــه دلیــل مغایــرت بــا قانــون عــادی و عــدم 
دسترســی شــهروندان و پذیرفتــه نبــودن منبــع حقوقــی موجــد حــق و تکلیــف بــه صــورت محرمانــه، 

محکــوم بــه رد و عــدم اجراســت. 

ــی  ــکاری اداری و حیثیــت هنرمنــدان؛ انتشــار قانون بنــد ســوم. ممنوع ال
حکــم غیرقانونــی؟

ــا  ــوند، ام ــکار می ش ــی، ممنوع ال ــور غیرقانون ــدان به ط ــه هنرمن ــم اینک ــی علی رغ ــام تأمین در نظ
ــی  ــت از رایزن ــی در وزارت فرهنــگ صحب ــری شــده و حت ــن مهــم به ســرعت توســط رســانه ها خب ای
ــم  ــا حک ــکاری ب ــه ممنوع ال ــی ک ــام تعقیب ــه در نظ ــال آنک ــود! ح ــع آن می ش ــت رف ــره جه و مذاک
قطعــی دادگاه ذی صــاح انجــام می شــود، انتشــار احــکام قضایــی تابــع ضوابــط خــاص قانونــی اســت و 
رســانه ها اجــازه انتشــار هــر جــرم و محکومیتــی را ندارنــد و عــدم رعایــت، عواقــب قانونــی دارد، مثــًا 
ــه 8 درجــه  ــون مجــازات اســامی مصــوب 92 )زیــن پــس، ق.م.ا.( کــه مجازات هــا ب در مــاده 19 قان
تقســیم شــده و درجــه 8 ســبک ترین مجــازات هاســت، »انتشــار حکــم قطعــی در رســانه ها« خــود 
مجازاتــی مســتقل و از درجــه 6 اســت. در مثــال دیگــر، طــی مــاده 36، »حکــم محکومیــت قطعــی 
در جرائــم موجــب حــد محاربــه و افســاد فــی االرض یــا تعزیــر تــا درجــه چهــار و نیــز کاهبــرداری 
ــا امنیــت نباشــد، در یکــی از  ــال در صورتی کــه موجــب اخــال در نظــم ی بیــش از یــک میلیــارد ری
ــام  ــی ن ــم از جرائم ــاده ه ــن م ــود«. در تبصــره ای ــت منتشــر می ش ــک نوب ــی در ی ــای محل روزنامه ه
بــرده کــه انتشــار حکــم محکومیــت قطعــی بــه آنهــا بایــد بــه صــورت الزامــی در رســانه ملــی یــا یکــی 
ــذا هرقــدر در نظــام تعقیبــی ممنوع الــکاری، در انتشــار  از روزنامه هــای کثیراالنتشــار منتشــر شــود؛ ل
ــی و  ــکاری غیرقانون ــت و ممنوع ال ــن نیس ــی چنی ــام تأمین ــده؛ در نظ ــخت گیری ش ــی س ــم قطع حک
ــدان  ــوق هنرمن ــتر حق ــع بیش ــب تضیی ــه موج ــده ک ــر ش ــز، منتش ــکل نی ــن ش ــه همی ــی ب فراحقوق

می شــود.
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طــی بنــد حاضــر، در ســه قســمت، معنــای ممنوع الــکاری قضایــی، پایه هــای حقوقــی آن و قالــب 
ممنوع الــکاری قضایــی بــه عنــوان مجــازات مطالعــه و نقــد شــده اســت. 

بند اول. مفهوم ممنوع الکاری قضایی

کنتــرل یــا نظــارت، امــری اســت مضــاف کــه همیشــه نیــاز بــه مضاف الیــه یــا متعلَّــق دارد، یعنــی 
ــذا همیشــه، پســینی اســت.  ــر آن نظــارت شــود؛ ل ــد باشــد و عملــی انجــام شــود کــه ب ــه ای بای مقول
نظــارت، بررســی اقدامــات انجــام شــده بــا هــدف حصــول اطمینــان از رعایــت ضوابــط اســت.1 ازجملــه 
ــر هنــر پــس از تولیــد و  ــذا نظــارت ب ــر مــردم، کنتــرل هنــر اســت؛ ل مقوله هــای نظــارت حکومــت ب
ــه،  ــراد جامع ــدان دوشــادوش ســایر اف ــد. در این راســتا، هنرمن ــدا می کن ــا پی ــری معن ــار هن عرضــه آث
بــا کنــار نهــادن محافظــه کاری، پــای اقدامــات خــود ـ تولیــد و عرضــه آثــار هنــری ـ می ایســتند. بــه 
ــردن در فضــای محوشــدن  ــت و خطــر کارک ــه قلمــرو واقعی ــای ورود ب ــدان به دیگــر ســخن، »هنرمن
ــق  ــِن آن ح ــان رفت ــکِل از می ــا در ش ــن به ــد و ای ــی را می پردازن ــی و غیرواقع ــان واقع ــای می مرزه
ویــژه هنــری، آن مجــوز شــاعرانه و آن آزادی خــاص هنرمنــدان، خــود را نشــان می دهــد«.2 در نظــام 
ــد و  ــا تعقیبــی، هنرمنــد از تــرس مــرگ، خودکشــی نکــرده، جســارت می یاب ــکاری قضایــی ی ممنوع ال
ــه منتشــر و خــود را در عرصــه  ــر خــود را آزادان ــا پــس زدن تــرس از ســلیقه کارکنــان حکومــت، اث ب
عمومــی، ارزیابــی می کنــد؛ لــذا متصــور اســت کــه بــرای اثــر هنــری خــود بــه دادگاه فراخوانــده شــده 
و مــآال بــا حکــم دادگاه از فعالیــت هنــری منــع شــود. در ایــن شــیوه، هنرمنــد صرفــًا در برابــر دســتگاه 
ــود و  ــد از خ ــه، می توان ــی عادالن ــک دادرس ــی ی ــوده و ط ــخگو ب ــای اداری، پاس ــا دادگاه ه ــی ی قضای

اثــرش دفــاع نمایــد. 

بند دوم. پایه های ممنوع الکاری قضایی

ــاص  ــغلی خ ــا ش ــه ی ــت در حرف ــت از فعالی ــا ممنوعی ــکاری ی ــکان ممنوع ال ــی، ام ــام تعقیب در نظ
ــری  ــای هن ــایر حق ه ــغل و س ــاب ش ــر آزادی انتخ ــق ب ــد ح ــکاری، تحدی ــه، ممنوع ال ــود دارد. چ وج

1 . راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک، 1388، صص 16 ـ15 و 21ـ19.

2. صحاف زاده،علیرضا،هنر هویت و سیاست بازنمایی ،مطالعه ای در تاریخ اجتماعی هنر آمریکا،تهران،بیدگل،1389،ص164.

بدون تاریخ ، بدون امضاء : حکایت ممنوع الکاری 
اداری / قضایی هنرمندان در حقوق اداری ایران
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پیــش گفتــه بــوده و تهدیــد حــق ـ آزادی نیــاز بــه نــص قانونــی اعــم از جرم انــگاری یــا غیــرآن دارد. 
ــودن جــرم، مجــازات، اجــرای مجــازات و رســیدگی در  ــه ســه اصــل عمــدِه »قانونی ب ــر پای ــی ب نظام

ــرای اســتناد و اعمــال دارد: ــی ب ــع کاف ــران، مناب ــه ای ــوق موضوع ــه در حق دادگاه« ک

ــاده 2 ق.م.ا. ســابق مصــوب 1370  ــون اساســی، م ــودن جــرم در اصــل 169 قان ــی ب  اصــل قانون
ــار  ــودن رفت ــاده 7 )جرم ب ــف م ــد ال ــواد 2، بن ــه م ــی مصــوب 1392 ازجمل ــدد ق.م.ا. فعل ــواد متع و م
ارتکابــی در خــارج کشــور بــه موجــب قانــون ایــران( و 10 )لــزوم جرم انــگاری در قانــون قبــل از وقــوع 
ــون اساســی و  ــه موجــب اصــول 36 و 166 قان ــودن مجــازات و اجــرا هــم ب ــی ب جــرم(؛ و اصــل قانون
مــواد 12 و 13 ق.م.ا. تثبیــت شــده اســت؛ لــذا مجــازات بــدون مســتند قانونــی امکان پذیــر نمی باشــد 
ــق تبصــره  ــد طب ــر اســت. چنان کــه هرچن ــز غیرمنصــوص هــم شــامل اصــول فوق الذک ــی تعزی و حت
ــت؛  ــرآن اس ــرعی« و غی ــن ش ــوص و معی ــوع » منص ــر دو ن ــر ب ــاده 135، 2 تعزی ــاده 115 1 و م 2 م
ــن  ــا در قوانی ــر آنه ــزان تعزی ــا می ــوع ی ــه ن ــان جرائمــی ک ــاده 69 پیــش روی ماســت: »مرتکب ــا م ام
ــی  ــد«. بدیــن لحــاظ، قانون ــه مجــازات جایگزیــن حبــس محکــوم می گردن موضوعــه تعییــن نشــده، ب
بــودن مجازات هــا در نظــام حقوقــی ایــران مســتقر شــده و مــاده 69 صرفــًا ناظــر بــه مــواردی اســت 
کــه رفتــاری جرم انــگاری شــده، امــا مجــازات آن تعییــن نشــده کــه بــا عنایــت بــه »رعایــت دفعــات، 
مراتــب جــرم و تأدیــب از وعــظ و توبیــخ و تهدیــد« مرتکــب بــه مجــازات تعزیــری از نــوع جایگزیــن 

ــود. ــوم می ش ــس محک حب

ــیدگی  ــاح، رس ــه ذی ص ــت در محکم ــی می بایس ــص قانون ــه ن ــاز ب ــوای نی ــم س ــن جرائ بنابرای
ــی  ــتگاه های اجرای ــن، دس ــان مقن ــه لس ــوند و اداره و ب ــه ش ــا تبرئ ــوم ی ــان محک ــت متهم و درنهای
ــه  ــه رســیدگی ب ــا مجــاز ب ــه وزارتخانه ه ــات کشــوری ازجمل ــت خدم ــون مدیری ــاده 5 قان موضــوع م
جرائــم نیســتند و تنهــا در مــوارد منصــوص قانونــی توســط مراجــع شــبه قضایی، صاحیــت رســیدگی 
ــاد  ــز ی ــا نی ــودن مجازات ه ــه اصــل قضایی ب ــه از آن ب ــری ک ــد. ام ــی دارن ــات مشــخص قانون ــه تخلف ب

ــود.3 می ش

 1. ماده 115ـ در جرائم تعزیری درجه 6، 7 و 8 چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصاح او برای قاضی محرز شود، مجازات

ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید

»تبصره 2- اطاق مقررات این ماده و همچنین... این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود

 2 . ماده 135ـ در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا

.»...می شود، مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد

3. ر.ک: نوبهار، رحیم، اصل قضایی بودن مجازات ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادالنه، تهران: شهر دانش، 1389-
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بند سوم: ممنوع الکاری قضایی به مثابه مجازات

الف: مجازات خاص ممنوع الکاری در حقوق موضوعه؟

ــه قانــون و جرائــم و مجــازات  مشــخص شــد کــه ممنوع الــکاری هنرمنــدان می بایســت مســتند ب
ایشــان صراحتــًا ذکــر شــده باشــد تــا در صــورت رســیدگی و محکومیــت قضایــی، نهایتــًا از فعالیت هــای 
ــم خــاص هنرمنــدان  ــل مطالعــه اســت: یکــی جرائ هنــری منــع شــوند. امــری کــه در دو دســته قاب
در قوانیــن ذی ربــط و دیگــری، جرائــم عمومــی بــا مجــازات ممنوعیــت اشــتغال بــه حــرف و ازجملــه 
مشــاغل هنــری. از میــان ایــن دو، جرائــم هنرمنــدان، قانــون خــاص نــدارد و در قانــون اهــداف و وظایــف 

وزارت فرهنــگ نیــز مدنظــر قــرار نگرفتــه و منابــع موجــود عبارتنــد از:

ــاز  ــای غیرمج ــری فعالیت ه ــمعی و بص ــور س ــه در ام ــخاصی ک ــازات اش ــوه مج ــون نح 1ـ »قان
می نماینــد« مصــوب 1386 کــه طــی آن، آثــار هنــری مبتــذل و مســتهجن ســمعی و بصــری تعریــف 
ــزار مشــابه  ــق ارتباطــات الکترونیکــی، ســایت ها و اب ــار از طری ــن آث ــاده 10، انتشــار ای شــده1 و در م
ــه  ــاده 2، »هرگون ــق م ــن وف ــر و انتشــار محســوب شــده اســت. هم چنی ــق تکثی ــز از مصادی دیگــر نی
ــوز از وزارت  ــذ مج ــه اخ ــاز ب ــار«، نی ــه آث ــر و عرض ــع، تکثی ــد، توزی ــه تولی ــاری در زمین ــت تج فعالی

ــت.  ــده اس ــگاری ش ــرم ان ــوز، ج ــت بی مج ــگ دارد و فعالی فرهن

2ـ مــاده 104 ق.م.ا. مصــوب 1362/5/18 و بعــد از آن، مــاده 640 ق.م.ا. )کتــاب پنجــمـ  تعزیــرات( 
ــا به طورکلــی، هــر چیــز  ــوار ســینما و ی ــم، ن ــر... فیل ــگاری اینکــه »هرکــس... تصاوی ــر جرم ان مبنــی ب
کــه عفــت و اخاف عمومــی را جریحــه دار نمایــد، بــرای تجــارت یــا توزیــع بــه نمایــش و معــرض انظــار 

عمومــی گــذار یــا بســازد«.

ــه ای مصــوب 1388/3/5 کــه در مــاده 742 ق.م.ا. جــای گرفتــه  ــم رایان ــون جرائ 3ـ مــاده 14 قان
ــا  ــه ای ی ــامانه های رایان ــق س ــذل از طری ــتهجن و مبت ــات مس ــع محتوی ــار و توزی ــد، انتش ــه تولی و ب

 1. وفق تبصره 5 بند الف و تبصره یک بند ب ماده 3 این قانون: به آثار سمعی و بصری »مستهجن« گفته می شود که محتوای

 آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد و مبتذل به آثاری اطاق می گردد که دارای

صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخاق اسامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند

بدون تاریخ ، بدون امضاء : حکایت ممنوع الکاری 
اداری / قضایی هنرمندان در حقوق اداری ایران
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ــه اســت.1 ــی پرداخت مخابرات

ــکاب  ــر »ارت ــی ب ــا 639 مبن ــواد 637 ت ــاب پنجــم ق.م.ا. م ــق کت ــم، وف ــی ه ــم عموم 4ـ در جرای
روابــط نامشــروع یــا عمــل منافــی عفــت غیــر از زنــا«، »تظاهــر بــه عمــل حــرام در انظــار عمومــی«، 
ــه فســاد و فحشــا« و مــواد 697 و 700 مشــعر بر»افتــرا و اشــاعه فحشــا« و »نشــر  »تشــویق مــردم ب

هجویــه« قابــل ذکــر اســت.

بــا ایــن حــال در هیچ یــک از مفــاد خــاص و عــام مذکــور، مجازاتــی بــا عنــوان »ممنوعیــت موقــت 
یــا دائــم از فعالیــت هنــری یــا مشــاغل هنــری« مشــاهده نمی شــود و تنهــا در قانــون نخســت معنونــه 
یعنــی قانــون نحــوه مجــازات اشــخاصی... بــرای تولیــد و انتشــار آثــار مســتهجن، ضمــن مجازات هــای 
حبــس و جــزای نقــدی، بــه »محرومیــت از حقــوق اجتماعــی« نیــز تصریــح شــده اســت؛2 لــذا بایــد بــه 
قواعــد عمومــی مجازات هــا در حقــوق جــزای عمومــی مراجعــه نمــود، بــا ایــن توضیــح کــه محرومیــت 
از حقــوق اجتماعــی، اشــکال گوناگــون دارد و ســوای قالــب و شــرایط متفــاوات آن، جملگــی در ســلب 

موقــت حق هــای شــهروندی مشــترک اســت.

ب. ممنوع الکاری به عنوان مجازات تکمیلی

ــه مجــازات اســامی  ــون راجــع ب ــی قان ــی یعن ــن مجــازات اســامی اســبق، ســابق و فعل در قوانی
ــد،  ــاص، ح ــد از: قص ــا عبارتن ــوب 1392 مجازات ه ــوب 1370 و مص ــوب 1361/7/21، ق. م.ا. مص مص
ــون در  ــه هم اکن ــود ک ــم ب ــده ه ــای بازدارن ــال 70، مجازات ه ــون س ــه در قان ــرات. البت ــه و تعزی دی
ــار  ــی و در اختی ــازات اصل ــر مج ــازاد ب ــی م ــی، مجازات ــازات تکمیل ــت. مج ــده اس ــام ش ــرات ادغ تعزی
محکمــه اســت کــه حســب شــرایط محکومٌ علیــه می توانــد لحــاظ شــود و حتمــًا بایــد در حکــم قیــد 

گــردد. 
ایــن توضیــح ضــروری اســت کــه در ق.م.ا جدیــد صرفــًا کتاب هــای اول تــا چهــارم تغییــر یافتــه 
ــده  ــرات( ســوای اصاحــات اندکــی کــه از ســال تصویــب داشــته، بی تغییــر مان و کتــاب پنجــم )تعزی

ــات مبتــذل و مســتهجن« آن اســت کــه »دارای صحنــه و صــور قبیحــه« و  ــق تبصره هــای 1 و 4 ایــن مــاده: »محتوی  1. مطاب

»تصویــر، صــوت یــا متــن واقعــی یــا غیرواقعــی یــا متنــی کــه... بیانگــر برهنگــی کامــل زن یــا مــرد یــا انــدام تناســلی یــا آمیــزش 

یــا عمــل جنســی انســان« باشــد.

 2. در قانون مصوب 1372 محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات پیش بینی نشده بود.
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اســت. از ایــن رو، وجــه تطبیقــی صرفــًا مربــوط بــه چهارکتــاب نخســت اســت: 

در قانــون ســال 61، ممنوعیــت از اشــتغال بــه حرفــه یــا شــغلی خــاص در هیبــت مجازات هــای 
تکمیلــی در مــاده 14 و تبصــره آن بــدون تصریــح بــه ایــن مهــم و بــا اصطــاح کلــی »محرومیــت از 
حقــوق اجتماعــی« تعبیــه شــده بــود: »هرکــس بــه علــت ارتــکاب جــرم عمــدی بــه حکــم تعزیــری 
ــوق  ــی از  حق ــری، مدت ــم تعزی ــم حک ــوان تتمی ــه را به عن ــد محکومٌ علی ــود، دادگاه می توان ــوم ش محک

اجتماعــی محــروم نمایــد. محرومیــت از حقــوق اجتماعــی... بایــد... بــه تناســب جــرم باشــد«. 

حکــم مزبــور در مــواد 19 و 20 قانــون ســال 70 هــم تکــرار شــد. امــا در مــاده 23 قانــون ســال 
92، به طــور متفاوتــی مــورد تصریــح قــرار گرفــت: »دادگاه می توانــد فــردی را کــه بــه حــد، قصــاص 
یــا مجــازات تعزیــری از درجــه شــش تــا درجــه یــک محکــوم کــرده اســت، بــا رعایــت شــرایط مقــرر در 
ایــن قانــون، متناســب بــا جــرم ارتکابــی و خصوصیــات وی بــه یــک یــا چنــد مجــازات از مجازات هــای 
ــن«. تبصــره 3  ــا کار معی ــه ی ــه شــغل، حرف ــع از اشــتغال ب ــد: ... پ ـ من ــر محکــوم نمای ــی زی تکمیل
همیــن مــاده، کیفیــت اجــرای مجازات هــای تکمیلــی را بــه آیین نامــه پیشــنهادی وزیــر دادگســتری و 
مصــوب رئیــس قــوه قضاییــه موکــول نمــوده کــه در 1393/11/26 تصویــب شــد. مــاده 9 ایــن مقــرره 
ذیــل بنــد پ بــا عنوان»منــع از اشــتغال بــه شــغل، حرفــه یــا کار معیــن«، ســه حالــت را متصــور شــده: 
1ـ اشــتغال محکــوم کــه ممنوعیــت بــه کارفرمــا و یــا باالتریــن مدیــر یــا مســئول محــل اشــتغال ابــاغ 
می شــود. 2ـ محکــوم دارای جــواز کار یــا پروانــه اشــتغال باشــد کــه لغــو می گــردد. 3ـ بیــکار بــودن 

محکــوم کــه ممنوعیــت بــه او ابــاغ می شــود تــا از اشــتغال ممنوعــه، خــودداری نمایــد.

بنابرایــن، محرومیــت از حقــوق اجتماعــی در قالــب مجــازات تکمیلــی می توانــد موجــب 
شــود. قضایــی  ممنوع الــکاری 

ج. ممنوع الکاری به عنوان مجازات تبعی

ــد در شــمایل مجــازات تبعــی نیــز اعمــال شــود. در ایــن  محرومیــت از حقــوق اجتماعــی می توان
ــا  ــری و ب ــه صــورت قه ــار قاضــی اســت، ب ــه در اختی ــی ک ــای تکمیل ــا برخــاف مجازات ه مجازات ه
ــدارد. در ق.م.ا. مصــوب 61،  ــه ذکــر در رأی هــم ن احــراز شــرایط قانونــی اعمــال می شــود و نیــازی ب
مجــازات تبعــی به رغــم اینکــه در عنــوان فصــل ســوم، کنــار مجــازات تکمیلــی بیــان شــده، در ســه 

بدون تاریخ ، بدون امضاء : حکایت ممنوع الکاری 
اداری / قضایی هنرمندان در حقوق اداری ایران
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مــاده ایــن فصــل تصریحــی نــدارد.

ایــن مهــم در قانــون ســال 70 نیــز چنیــن اســت تــا اینکــه در اصاحیــه 1377، 1 مــاده 62 مکــرر 
ــم  ــاده، در جرائ ــن م ــق ای ــاخت. وف ــن س ــی را روش ــازات تبع ــر مج ــد و تصوی ــاق ش ــون، الح ــه قان ب
عمــدی، محکومیــت قطعــی کیفــری بــه قطــع عضــو، شــاق حــدی و حبــس تعزیــری بــه شــرح مــاده، 
موجــب محرومیــت از حقــوق اجتماعــی می شــود کــه پــس از انقضــاء مــدت  تعییــن شــده و اجــرای 
حکــم، رفــع اثــر می گــردد. تبصــره یــک هــم ایــن محرومیــت را تعریــف نمــوده: »حقــوق اجتماعــی 
عبارتســت از حقوقــی کــه قانونگــذار بــرای اتبــاع کشــور... و ســایر افــراد مقیــم در قلمــرو حاکمیــت آن 
منظــور  نمــوده و ســلب آن بــه موجــب قانــون یــا حکــم دادگاه صالــح می باشــد«. فهرســتی نیــز از ایــن 
ــری در آن  ــکاری هن ــا ممنوع ال ــی ی ــور کل ــتغال به ط ــت از اش ــه ممنوعی ــد ک ــه ش ــا ارائ محرومیت ه
نیســت و بدیــن ترتیــب، از ســال 70 تــا زمــان تصویــب قانــون ســال 92، ممنوعیــت از مشــاغل هنــری 
در ســیاهه مصادیــق محرومیــت از حقــوق اجتماعــی برآمــده از مجــازات تبعــی نیســت. هرچندکــه در 
تبصــره یــک، از واژه »ازقبیــل« اســتفاده شــده باشــد، چــون فهرســت مــاده 62 مکــرر غالبــًا درخصــوص 
مشــاغل بخــش عمومــی یــا دولتــی اســت و حــرف هنــری، دولتــی نبــوده و در بخــش خصوصــی، بــازار 

کار دارد؛ لــذا ســنخیتی بــا عناویــن مذکــور در مــاده نــدارد.

در قانــون ســال 92، محکومیــت قطعــی کیفــری در جرائــم عمــدی، پــس از اجــرای حکم یا شــمول 
مــرور زمــان، در مــدت زمــان مقــرر در ایــن مــاده محکــوم را از حقــوق اجتماعــی بــه عنــوان مجــازات 
ــت  ــه محکومی ــر ب ــم منج ــاده 25، جرائ ــه اواًل در م ــه اینجاســت ک ــا نکت ــد. ام ــی محــروم می کن تبع
مجازات هــای ســالب حیــات، حبــس ابــد، قطــع و قصــاص عضــو و شــاق حــد ذکــر شــده کــه تقریبــًا 
مجازات هــای تعزیــری شــامل نمی شــود. ثانیــًا در فهرســت مــاده 26 ممنوعیــت از اشــتغال بــه ِحــَرف 
ــت از  ــوارد محرومی ــاده 62 مکــرر ســابق، م ــا م ــاوت ب ــر نشــده اســت. ضمــن اینکــه متف ــری ذک هن
ــه  ــه آن اضاف ــا تشــخیص قاضــی ب ــد ب ــی نیســت و نمی توان ــی، احصــا شــده و تمثیل ــوق اجتماع حق
ــا  ــب، »انتخاب شــدن ی ــه ترتی ــه ب ــرد ک ــای )ت(،) چ( و )ر( اشــاره ک ــه بنده ــوان ب ــه می ت شــود. البت
ــتخدام  ــردم«، »اس ــا رأی م ــا ب ــون ی ــب قان ــه موج ــا ب ــوراها... و جمعیت ه ــا، ش ــت در انجمن ه عضوی
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــه گانه و س ــوای س ــم از ق ــی اع ــتگاه های حکومت ــه دس ــتغال در کلی ــا اش و ی
ــه  ــور ب ــات مأم ــهرداری ها و مؤسس ــران... ش ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــا، صداو س ــه آنه ــته ب وابس
ــا عضویــت در  ــام« و »تأســیس، اداره ی ــا ذکــر ن ــح ی خدمــات عمومــی و دســتگاه های مســتلزم تصری
ــا مشــاغل  ــاط ب ــد در ارتب ــوده و می توان ــر نم ــی« را ذک ــی... فرهنگ ــره... مؤسســه آموزش ــت مدی هیئ

1. رک:  قانون اصاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسامی مصوب 1377/2/27
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هنــری باشــد؛ مثــًا عضویــت هنرمنــد در مجامــع قانونــی هنــری یــا تأســیس و اداره مؤسســه هنــری 
توســط وی یــا کارگــر و کارمندشــدن در نهادهــای هنــری. بااین حــال بایــد توجــه داشــت کــه مــوارد 
معنونــه درخصــوص عضویــت در محافــل هنــری یــا ثبــت و اداره مؤسســه، شــغل نبــوده و هنرمنــدان 
غالبــًا بــدون اینهــا اشــتغال دارنــد و تنهــا شــاید بتــوان اشــتغال در مراکــز دولتــی و بــه بیــان دقیق تــر، 
ــرف  ــتر ح ــوده و بیش ــا نب ــا قابل اعتن ــداد آنه ــه تع ــت ک ــری دانس ــغل هن ــی را ش ــتگاه های اجرای دس
هنــری در بخــش خصوصــی مســتقر اســت. ضمــن اینکــه همیــن مــوارد بســیار مضیــق و محــدود نیــز، 
وفــق تبصــره 2 مــاده 26 ابــدی نبــوده و بــا گذشــت مدت هــای منــدرج در مــاده 25 خاتمــه می یابــد.1

 
د. ممنوع الکاری در تعلیق مجازات

ــق مجــازات اســت.  ــاد تعلی ــی، دســتورهای ضمــن نه ــوق اجتماع ــت از حق ــر محرومی ــب دیگ قال
ــتورهای  ــت دس ــرط رعای ــه ش ــده و ب ــق ش ــی، معل ــل قانون ــه دالی ــرد ب ــی ف ــازات قطع ــه مج اینک
دادگاه در زمــان تعلیــق، اجــرا نشــود. در اولیــن ق.م.ا. وفــق مــاده 40 محکمــه می توانســت در کلیــه 
ــر  ــت مؤث ــابقه محکومی ــا زوال س ــدان ی ــا شــرایطی چــون فق ــری، مجــازات را ب ــای تعزی محکومیت ه
ــه  ــد ب ــرم و تعه ــکاب ج ــی موجــب ارت ــاع و احوال ــوم، اوض ــی محک ــه وضــع اجتماع ــری، ماحظ کیف
ــات و  ــز »دادگاه جه ــره 3 نی ــق تبص ــد. مطاب ــق نمای ــال معل ــج س ــا پن ــرافتمندانه ، از دو ت ــی ش زندگ
موجبــات تعلیــق و دســتورهایی کــه بایــد محکومٌ علیــه در مــدت تعلیــق از آن تبعیــت نمایــد، در حکــم 
خــود تصریــح و مــدت تعلیــق  را... تعییــن می نمایــد«. در تبصــره 4 هــم کــه دســتورها را شــمرده، بــه 
موجــب بندهای2و3،»خــودداری از اشــتغال بــه کار یــا حرفــه معیــن« و »اشــتغال بــه تحصیــل در یــک 

مؤسســه فرهنگــی« ذکــر شــده بــود.
ــاده 46 ق.م.ا.  ــت. در م ــه یاف ــد و ادام ــرار ش ــال 70 تک ــواد 25 و 29 ق. م.ا. س ــم در م ــن مه ای
فعلــی نیــز ذیــل عنــوان »تعلیــق مجــازات« بــه تعلیــق مجــازات از یــک تــا 5 ســال اشــاره شــده و در 
مــاده 50 نیــز بــه دســتورهای دادگاه در زمــان تعلیــق اشــاره نمــوده اســت؛ امــا وفــق مــاده 46 بــرای 
فهرســت دســتورها بایــد بــه مــاده 43 )شــرایط تعویــق صــدور حکــم( رجــوع کــرد. در بنــد)ج( مــاده 
ــر در آن«  ــا اســتفاده از وســائل مؤث ــی ی ــا جــرم ارتکاب ــه ای مرتبــط ب 43 »خــودداری از فعالیــت حرف

ــل اســتناد اســت. ــوط و قاب ــکاری، مرب ــه بحــث ممنوع ال وجــود دارد کــه ب
ــری  ــۀ هن ــه حرف ــع اشــتغال ب ــق دســتور من ــد از طری ــدان می توان ــکاری هنرمن ــذا ممنوع ال علی ه

در حکــم تعلیــق مجــازات باشــد.

 1. این مهم درخصوص بندهای )ب( و )ه( ماده 62 مکرر نیز صادق است که به »عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و

 جمعیت هایی که اعضاء آن به موجب قانون انتخاب می شوند« و »استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها،

.مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی...« اشاره دارد
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ه. ممنوع الکاری در آزادی مشروط هنرمند زندانی

آزادی مشــروط، نهــادی مربــوط بــه مجــازات حبــس بــرای رهایــی از زنــدان اســت. در ق.م.ا. ســال 
61 مطابــق مــاده 39 »هرکــس بــرای مرتبــه اول بــه علــت ارتــکاب جرمــی بــه حبــس تعزیــری محکــوم 
ــی  ــه قطع ــده دادنام ــم دادگاه صادرکنن ــه  حک ــن اســت ب ــده باشــد«، ممک شــود و نصــف آن را گذران
محکومیــت بــا وجــود شــرایطی از آزادی مشــروط اســتفاده نمایــد امــا محکــوم جــز عــدم ارتــکاب جــرم 
منجــر بــه محکومیــت در مــدت آزادی مشــروط کــه حداکثــر تــا 5 ســال بــود، وظیفــه ای نداشــت؛ لــذا 
ممنوع الــکاری هنرمنــد ذیــل چتــر آزادی مشــروط متصــور نبــود. امــا در ق. م.ا ســال 70، وفــق تبصــره 
ــد در  ــرد محکــوم بای ــان، »دادگاه ترتیبــات و شــرایطی را کــه ف 3 مــاده 38 در آزادی مشــروط زندانی
مــدت آزادی مشــروط رعایــت کنــد از قبیــل... خــودداری از اشــتغال بــه شــغل خــاص... در متــن حکــم 
قیــد می کنــد کــه در صــورت تخلــف وی از شــرایط مذکــور یــا ارتــکاب جــرم مجــدد بقیــه محکومیــت 
ــکاری در  ــن ممنوع ال ــد«؛ بنابرای ــرا درمی آی ــه اج ــه مرحل ــم، ب ــده حک ــم دادگاه صادرکنن ــه حک وی ب
آزادی مشــروط هنرمنــد زندانــی، ممکــن شــد. در ق.م.ا. کنونــی نیــز، مــاده 60 اشــعار مــی دارد: »دادگاه 
می توانــد بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال وقــوع جــرم و خصوصیــات روانــی و شــخصیت محکــوم، او را 
در مــدت آزادی مشــروط، بــه اجــرای دســتورهای منــدرج در قــرار تعویــق صــدور حکــم، ملــزم کنــد. 
دادگاه، دســتورهای مذکــور... در حکــم خــود قیــد و بــه محکــوم تفهیــم می کنــد«. دســتورات ضمــن 
تعویــق صــدور حکــم نیــز کــه در بنــد تعلیــق گفتــه شــد، در مــاده 43 مقــرر شــده و بنــد )ج( آن، 

امــکان ممانعــت بــه حرفــه خاصــی را تصریــح نمــوده اســت.

ــه  ــرای هنرمنــد محبوســی کــه ب ــکاری ب بنابرایــن از ســال 70 تاکنــون، ظرفیــت قانونــی ممنوع ال
صــورت مشــروط آزاد شــده، وجــود دارد.

و. ممنوع الکاری با تعویق صدور حکم 

تعویــق صــدور حکــم از ابتــکارات ق.م.ا. جدیــد اســت. وفــق مــاده 40 »در جرائــم موجــب تعزیــر 
درجــه شــش تــا هشــت دادگاه می توانــد پــس از احــراز مجرمیــت متهــم بــا ماحظــه وضعیــت فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی و ســوابق و اوضــاع و احوالــی کــه موجــب ارتــکاب جــرم گردیــده، در صــورت 
ــق  ــدازد«. در تعوی ــق ان ــه تعوی ــا دو ســال ب ــاه ت ــه مــدت شــش م وجــود شــرایط... صــدور حکــم را ب
ــه مــاده 43، قاضــی  صــدور حکــم، اشــکال ســاده و مراقبتــی پیش بینی شــده )مــاده 41( و مســتند ب



110

ممکــن اســت در تعویــق مراقبتــی، مجــرم را بــه یــک یــا چنــد دســتور ملــزم کنــد کــه بنــد )ج( آن، 
ــد از  ــد می توان ــکاری هنرمن ــس ممنوع ال ــری دارد. پ ــرف هن ــه ح ــتغال ب ــودداری از اش ــه خ ــاره ب اش

دســتورات قاضــی در بحــث تعویــق صــدور حکــم باشــد.

گفتنــی اســت مــاده 30 ق.م.ا. فعلــی اظهــار مــی دارد: »منــع از اشــتغال بــه شــغل، کســب، حرفــه 
ــه اینکــه  ــا کار اســت، مشــروط ب ــه ی ــه کســب، حرف ــا پروان ــا کار معیــن مســتلزم لغــو جــواز کار ی ی
جــرم بــه ســبب اشــتغال بــه شــغل، کســب، حرفــه یــا کار ارتــکاب یابــد یــا آن اشــتغال وقــوع جــرم 
ــق  ــرار تعلی ــرای ق ــوه اج ــه نح ــاده 8 »آیین نام ــف م ــد ال ــق بن ــن مطاب ــد«. هم چنی ــهیل نمای را تس
ــت  ــه آزادی و آزادی تح ــام نیم ــم، نظ ــدور حک ــق ص ــرار تعوی ــروط، ق ــازات، آزادی مش ــرای مج اج
نظــارت ســامانه های الکترونیکــی و جایگزین هــای حبــس« مصــوب 1398/2/3 رئیــس قــوه قضاییــه، 
»خــودداری از فعالیــت حرفــه ای مرتبــط بــا جــرم ارتکابــی یــا اســتفاده از وســائل مؤثــر در آن«، بــه 
ــده  ــاع ش ــوه ارج ــس ق ــوب 1393 رئی ــی مص ــای تکمیل ــرای مجازات ه ــوه اج ــه نح ــه راجع ب آیین نام
ــوص دوره  ــم درخص ــن مه ــاده 42، ای ــف و ب م ــای ال ــق بنده ــن وف ــت؛ هم چنی ــرح آن رف ــه ش ک
مراقبــت، همــان تدابیــر مذکــور در آیین نامــه رئیــس قــوه در ســال 93 اســت یعنــی 1ـ ضبــط مجــوز 
ــدان  ــورت فق ــت، در ص ــان دوره مراقب ــا پای ــوز ت ــدور مج ــدم ص ــت. 2ـ ع ــوم در دوران محرومی محک
ــز  ــق نی ــن طری ــکاری از ای ــذا ممنوع ال ــای او؛ ل ــوم و کارفرم ــه محک ــت ب ــاغ محرومی ــوز. 3ـ اب مج

ــد. ــل می باش محتم

 ح. ممنوع الکاری در مجازات های جایگزین حبس

فصــل نهــم ق.م.ا. فعلــی بــه مجازات هــای جایگزیــن حبــس اختصــاص دارد. طبــق مــاده 64، ایــن 
ــات  ــا، »محرومیــت از حقــوق اجتماعــی« و »خدم ــان آنه ــواردی کــه در می ــد از م مجازات هــا عبارتن
ــت  ــون »گذش ــواردی چ ــس، م ــن حب ــازات جایگزی ــرایط مج ــت. ش ــر ماس ــگان«، مدنظ ــی رای عموم
شــاکی موجــود، وجــود جهــات تخفیــف بــا ماحظــه نــوع جــرم و کیفیــت ارتــکاب آن، ســن، مهــارت، 
وضعیــت، شــخصیت و ســابقه مجــرم« اســت. در مــواد 65 تــا 87، بــه شــقوق مختلــف ایــن مجازات هــا 

ــه تفکیــک بررســی می کنیــم: و شــرایط آنهــا پرداختــه شــده کــه دو مــورد پیش گفتــه را ب

در محرومیــت از حقــوق اجتماعــی بایــد بــه مــاده 26 مراجعــه کنیــم کــه در بحــث مجازات هــای 
ــت و اداره مجامــع  ــواردی مثــل عضوی ــه حــرف هنــری جــز م ــه شــد و ســلب اشــتغال ب تبعــی گفت

هنــری و اســتخدام مقــرر نشــده اســت.
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ــِت محکــوم  ــا رضای ــی کــه ب ــارت اســت از خدمات ــاده 84 عب ــق م ــگان مطاب ــات عمومــی رای خدم
بــرای مــدت معیــن، موردحکــم واقــع می شــود و تحــت نظــارت قاضــی اجــرای احــکام اجــرا می گــردد. 
خدماتــی عام المنفعــه شــامل امــور آموزشــی، درمانــی، خدماتــی، فنی حرفه ای،کارگــری و کشــاورزی.1 
در دوران مجــازات جایگزیــن حبــس، دوره مراقبــت تعریــف شــده کــه مســتند بــه مــاده 83، دوره ای 
اســت کــه طــی آن، محکــوم بــه حکــم دادگاه و تحــت نظــارت قاضــی اجــرای احــکام بــه انجــام یــک یــا 
ــق صــدور حکــم  ــق مراقبتــی محکــوم می گــردد. در تعوی چنــد مــورد از دســتورهای منــدرج در تعوی
نیــز گفتــه شــد کــه از دســتورهای ضمــن ایــن نهــاد حقوقــی، می تــوان هنرمنــد را از شــغل هنــری 

بازداشــت.

ــس،  ــن حب ــازات جایگزی ــه مج ــم ب ــن حک ــد ضم ــه »دادگاه می توان ــاره دارد ک ــم اش ــاده 87 ه م
ــا چنــد مــورد از مجازات هــای تبعــی  ــه یــک ی ــی و وضعیــت محکــوم، وی را ب ــه جــرم ارتکاب باتوجه ب
و یــا تکمیلــی نیــز محکــوم نمایــد. در ایــن صــورت، مــدت مجــازات مذکــور نبایــد بیــش از دو ســال 

شــود«.

بنابرایــن در مجازات هــای جایگزیــن حبــس از نــوع محرومیــت از حقــوق اجتماعــی، اواًل چــون در 
فهرســت ایــن محرومیت هــا، منــع اشــتغال بــه حــرف هنــری نیســت، مجازات هــای جایگزیــن حبــس 
ــاده  ــق م ــًا مطاب ــزوده اســت. ثانی ــدان نیاف ــکاری هنرمن ــی ممنوع ال ــات قانون ــه شــمار فهرســت امکان ب
ــا چنــد مــورد از مجازات هــای  ــوان یــک ی 87 یادشــده، در کنــار مجازات هــای جایگزیــن حبــس می ت
تبعــی یــا تکمیلــی را حداکثــر بــه مــدت 2 ســال، حکــم داد. بدیــن لحــاظ ممنوع الــکاری ســابق الذکر 

در بحــث مجازات هــای تکمیلــی، اینجــا نیــز ممکــن اســت.

گفتارسوم. رویه عملی؛ ممنوع الکاری قضایی یا اداری؟

ــدان  ــاب اســامی دارای ســابقه اســت و هنرمن ــروزی انق ــدای پی ــدان از ابت ــکاری هنرمن ممنوع ال
ــه دالیــل  ــاه و ب ــی و کوت ــا مدت هــای متفــاوت اعــم از دائمــی، طوالن بســیاری در مقاطــع گوناگــون، ب
متعــددی ممنوع الــکار شــده اند کــه غالــب آنهــا بــه صــورت اداری، بــدون رســیدگی قضایــی و رعایــت 
موازیــن قانونــی ســابق الذکر و بیشــتر در حوزه هــای ســینما، تئاتــر و موســیقی بــوده اســت. موضوعــی 
کــه بررســی دالیــل و فهرســت آنهــا، پژوهــش مســتقل دیگــری را می طلبــد. امــا ممنوع الــکار قضایــی 

هــم، بــدون مثــال هــم نیســت و می تــوان مــوارد نــادر ذیــل را نــام بــرد:

1 . رک: مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی ماده 79 ق.م.ا. مصوب 1393/6/5 هیئت دولت.
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در ابتــدای پیــروزی انقــاب، نــگاه بــه هنــر و هنرمنــدان پیــش از آن مثبــت نبــود و جــدا از اعمــال 
راهــی اداری در لبــاس قانــون بــرای امــکان بازنشســتگی و جلوگیــری از فعالیــت هنرمنــدان فعــال در 
ــًا از طریــق محکمــه  ــدون رســیدگی قضایــی صرف ــه دادگاه احضــار شــدند و ب رژیــم گذشــته، افــراد ب
ــه جــای  ــده ب ــن شــیوه، مرجــع اعام کنن ــذا در ای ــد؛ ل ــت ندارن ــه حــق فعالی ــام شــد ک ــا اع ــه آنه ب
اداره، دادگاه بــود و اساســًا دادرســی صــورت نگرفــت کــه کار بــه ارائــه ادلــه و درکل، اعمــال موازیــن 
دادرســی برســد. عملــی در عــدم انطبــاق بــا نظــم حقوقــی و قوانیــن کــه هرچنــد در میانــه متوقف شــد، 
امــا تــا ســال های ســال، آثــارش باقــی مانــد و حــق فعالیــت بســیاری از هنرمنــدان مزبــور را مخــدوش 
ســاخت. امــری کــه رضــا کرم رضایــی از بازیگــران دچــار شــده بــه ایــن مهــم کــه البتــه بعــد انقــاب 

کامــًا ممنــوع نشــد و فرصــت حضــور یافــت ـ چنیــن روایــت می کنــد: 

ــرد و  ــل اخراجمــان ک ــدون دلی ــم، نمی شــد... ب ــد رســمی ]اداره تئاتر[بودی ــا هــم چــون کارمن »م
قانونــی گذراندنــد کــه هرکــس 15 ســال یــا بیش تــر، ســابقه خدمــت داشــته باشــد، 10 ســال هــم بــه 
ــود،  ــاری نب ــه اجب ــا اینک ــود. ب ــته ش ــر، بازنشس ــا بیش ت ــال ی ــا 25 س ــد ب ــد و می توان ــاق می ش او ارف
تمــام قدیمی هــا کــه مهره هــای اصلــی اداره بودنــد، خودشــان را بازنشســته کردنــد تــا مهــر طاغوتــی 
ــی کشــاورز،  ــی، محمدعل ــه انتظام ــان، عزت الل ــی نصیری ــی چــون عل ــد. بزرگان را... از روی خــود بردارن
رقیــه چهــره آزاد، جمیلــه شــیخی، مهیــن شــهابی، فخــری خــوروش، آزیتــا الچینــی... دادگاه انقــاب 
ــار در گروه هــای 5 نفــری  ــر و خواننده هــا. هــر ب ــدن هنرمنــدان ســینما، تئات ــه فراخوان شــروع کــرد ب
ــی  ــه دادگاه انقــاب معرف ــان روز ب ــد کــه خودشــان را در ف ــه، اعــان می کردن در صفحــه اوِل روزنام
ــی  ــان را... معرف ــد خودم ــد. بای ــه آم ــم در روزنام ــن و مســعود اســداللهی ه ــام م ــد... ســرانجام، ن کنن
ــد..  ــهور]هم[ بودن ــای مش ــا، خواننده ه ــیما بین ــجریان و س ــا، ش ــری م ــروه 5 نف ــم... در گ می کردی
گفتــم نمــی روم. مســعود هــم گفــت نمــی رود. اعتــراض مــا بیش تــر بــه ایــن دلیــل بــود کــه چــرا در 
روزنامه هــا اعــان می کننــد، آن  هــم در صفحــه اول و بــا حــروف درشــت. خواهــرم در بجنــورد، آنقــدر 
ــود. می گفــت آبرویــش، پیــِش اهالــی بجنــورد  ــود کــه به ســختی بیمــار شــده ب ــه کــرده ب گریــه و نال
ریختــه ]و[ چگونــه می توانســت بــه آنهــا ثابــت کنــد بــرادرش، ســاواکی یــا دزد و قاتــل نیســت. خــودم 
هــم در تهــران، همیــن وضــع را داشــتم. فقــط مجرمــان خیلــی خطرنــاک و فــراری را بــه ایــن طریــق به 
دادگاه، احضــار می کننــد. آدرس و تلفــن مــا آن قــدر معلــوم و مشــخص بــود کــه یــک آدم عــادی هــم 
ــک  ــا ی ــه دادگاه انقــاب، می توانســتند ب ــد، چــه رســد ب ــدا کن ــا را پی می توانســت ســریع و آســان، م
ــا احضارمــان کننــد... شــانس آوردم بعــد از احضــار  ــه، دعــوت ی ــا یــک نامــه اندکــی محترمان تلفــن ی
ــه ایــن موضــوع در روزنامه هــا اعتــراض کردنــد. کانــون نویســندگان،  مــن، تمــام نهادهــای هنــری... ب
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ســندیکای فیلــم، ســندیکای تئاتــر، اداره تئاتــر؛ حتــی رئیــس آن، جمشــید مشــایخی بــه ایــن دلیــل، 
اســتعفا داد... ]ســرانجام[ بازجویــی و محاکمــه هنرمنــدان، فیصلــه پیــدا کــرد... «.1

ــد از  ــی بع ــت. پناه ــی اس ــم قضای ــا حک ــکاری ب ــق ممنوع ال ــردان از مصادی ــی کارگ جعفرپناه
رخدادهــای ســال 88 مســتند بــه حکــم دادگاه انقــاب ـ قطعــی شــده در دادگاه تجدیدنظــر ـ و البتــه 
بــه دلیــل اجتمــاع و تبانــی و تبلیــغ علیــه نظــام بــه شــش ســال حبــس تعزیــری و به عنــوان تتمیــم 
ــوع  ــر ن ــم و نوشــتن ه ــه ســاختن فیل ــی ازجمل ــوق اجتماع ــت از حق ــه 20 ســال محرومی مجــازات ب

فیلمنامــه، محکــوم شــده اســت.2

نتیجه

هنرمنــدان، شــهروندان برتــر یــا مســتثنی از نظــام حقوقــی ـ قضایــی نیســتند و مثــل ســایر مــردم 
می تــوان آنهــا را وفــق قانــون، ممنــوع یــا محــدود نمــود کــه می بایســت از طریــق دادگاه هــای قضایــی 
یــا اداری باشــد. امــا در ایــران بــرای ممنوعیــت یــا محدودیــت اداری، قانونــی وجــود نــدارد و صاحیتــی 
بــرای اداره درخصــوص صــدور مجــوز بــرای هنرمنــدان وجــود نــدارد؛ لــذا ممنوع الــکاری توســط هــر 
مرجعــی غیــر از دادگاه، محکــوم بــه رد اســت چــون ممنوعیــت از اشــتغال بــه حــرف هنــری، مجــازات 
ــط دادگاه«  ــی توس ــت قطع ــی و محکومی ــیدگی قضای ــرم، رس ــکاب ج ــه گانه »ارت ــتلزم س ــوده و مس ب
اســت. لــذا برقــراری نظــام ممنوع الــکاری اداری توســط وزارت فرهنــگ، خــاف موازیــن حقوقــی اســت. 
امــری کــه در حقــوق موضوعــه ایــران  ســوای شــیوه نامه جدیــد کنســرت )1395( کــه بــه آن تصریــح 

نمــوده و البتــه خــاف قانــون اســت پایگاهــی نــدارد و تمــام قــد، خــاف قانــون ارزیابــی می شــود. 
ــون، در  ــاب تاکن ــروزی انق ــامی از پی ــازات اس ــن مج ــب قوانی ــه موج ــی ب ــکاری قضای ممنوع ال
قالب هــای مجازات هــای تکمیلــی، دســتورهای دادگاه ضمــن تعلیــق مجــازات، آزادی مشــروط و 
ــن  ــای جایگزی ــتورهای دادگاه در مجازات ه ــن دس ــوب 92، ضم ــاس ق.م.ا. مص ــر اس ــا ب ــر اینه عاوه ب
حبــس و تعویــق صــدور حکــم ممکــن اســت؛ کــه البتــه شــرایط قانونــی آن بایــد احــراز شــود، دائمــی 

نبــوده و مــدت زمــان معیــن دارد.

جــز مــوارد انــدک ممنوع الــکاری قضایــی، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایــن مهــم در آســمان هنــر 

 1.کرم رضایی،رضا،همه دوستان من:رندگی رضا کرم رضایی و خاطراتش از نقش آفرینان خاطره انگیز

،تهران،ققنوس1387،صص365-361 و367

2 . ر.ک: حکم دادگاه جعفر پناهی اعام شد، کد خبر: 132316، 1389/9/29 در

 https://www.tabnak.ir/fa/news/1399/4/20 :132316، تاریخ مراجعه
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ــوده اســت. امــری کــه ســوای تخدیــش حکومــت  ــه صــورت اداری ب ــران، توســط وزارت فرهنــگ ب ای
ــی فاســد مهمــی دارد: ــدان، توال ــای شــهروندی هنرمن ــع حق ه ــون و تضیی قان

ــای  ــود، نهاده ــوم ش ــازات محک ــه مج ــده و ب ــناخته ش ــرم ش ــم دادگاه مج ــا حک ــی ب اول، اگرکس
متتوعــی چــون تخفیــف و تعلیــق مجــازات و تعویــق صــدور حکــم پیــش روی اســت کــه می توانــد از 
آالم مــدت و اجــرای مجــازات بکاهــد؛ امــا بــا ممنوع الــکاری اداری، هنرمنــد هیچ یــک از ایــن امتیــازات 
ــان بعــدی اداره«  ــت تشــخیصی بی ضابطــه و ســلیقه ای و الزم ــا »اعمــال صاحی ــدارد و ت ــی را ن قانون
ــوب 92(،  ــواد 56 و 57 ق.م.ا. مص ــه آزادی« )م ــام »نیم ــًا در نظ ــازه مث ــد. ت ــر بمان ــت منتظ می بایس
ــد در زمــان اجــرای حکــم حبــس، فعالیت هــای حرفــه ای... را در خــارج از  محکــوم محبــوس »می توان
زنــدان انجــام دهــد«؛ بنابرایــن متصــور اســت محکــوم بــه حبــس تعزیــری درجــه 5 تــا 7 در جامعــه 
بــه فعالیت هــای هنــری خــود، بپــردازد. آن هــم شــهروندی کــه جرمــی را مرتکــب شــده و در فرآینــد 
قضایــی، مجــازات حبســش قطعــی شــده، امــا هنرمندانــی کــه بــه صــورت اداری ممنوع الــکار شــده اند، 

ــد. ــل می کنن ــب ســنگین تر را تحم ــه مرات ــی ب ــا، مجازات ــن فرآینده ــک از ای ــدون هیچ ی ب

ــی کــه انتشــار حکــم قطعــی، قواعــد ســخت گیرانه ای دارد، در  ــکاری قضای دوم، برخــاف ممنوع ال
ــی وزارت  ــر منتشــر می شــود و حت ــی، به ســرعت و فراگی ــن مجــازات غیرقانون ــکاری اداری، ای ممنوع ال
فرهنــگ هــم از اعــان آن ابایــی نــدارد. بدتــر اینکــه در تبصــره مــاده 36 ق.م.ا. فعلــی، جرائمــی کــه 
انتشــار حکــم قطعــی آنهــا الزامــی اســت، ذکــر شــده و در ایــن فهرســت پرشــمار، اثــری از جرائــم خاص 
هنرمنــدان )ســمعی و بصــری( نیســت؛ لــذا مجازاتــی غیرقانونــی خــاف همــه ضوابــط قانونــی و قضایــی 

منتشــر می شــود کــه آثــار منفــی بســیاری بــرای هنرمنــدان دارد.

درعمــل امــا چنیــن نیســت و اکثــر ممنوعیــت هنرمنــدان از فعالیــت هنــری، بــه صــورت اداری و 
بــدون الزامــات قضایــی پیش گفتــه رخ می دهــد کــه فراقانونــی، غیرحقوقــی و شایســته اصــاح اســت.
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Abstract:
One of the aspects of the intervention of some governments for producing 
and supplying artistic works like music, theater and cinema is censorship for 
the form and contents; nevertheless, in Iran, this censorship is significantly 
obvious about artists that is so-called as Prohibition to Work for Artists i.e. the 
artistic works are not subject of censorship; rather the person who created 
such artistic work is prohibited to continue working and this phenomenon 
was accompanied with applying prohibition or limitation in the occupation 
of artists since the victory of the Islamic revolution in Iran up to now. In the 
present research, this issue is studied from the legal point of view and the 
result show that legal references of the licensing system of art in Iran do not 
have qualification for prohibiting artists apart from their artistic work. Thus, 
according to triplet principles of “nulla crimen sine lege and nulla poena sine 
lege and judicial investigation of them” and in compliance with acts and reg-
ulations, it is only possible to prohibit the person from continuing his artistic 
work by complementary punishment and order of suspension of punishment, 
postponement of the verdict and conditional freedom only through a final 
written verdict of qualified judicial courts. Thus, prohibiting the activity of art-
ists by order of the Ministry of Culture and Islamic Guidance in practice is null 
and void in the legal system and is regarded as unlawful.
Keywords: Administrative Prohibition to Work, Judicial Prohibition to Work, 
Censorship, Censorship of Artists, Ministry of Culture and Islamic Guidance.
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