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�پیشگفتار

می گوینــد فرمانفرمــا بــرای سیدحســن مــدرس پیــام فرســتاد کــه ایــن انــدازه پــا روی 

ُدم مــا نگذاریــد. مــدرس از همــان طریــق جــواب داد کــه بــه فرمانفرمــا بگوییــد، 

حــدود ُدم حضــرت واال بایــد معلــوم باشــد، زیــرا مــن هــر کجــا پــا می گــذارم، ُدم 

حضــرت واالســت. قضیــه وضعیــت نابســامان رســانه در ایــران نیــز اینگونــه اســت، 

هــر کجــا نابســامانی می بینیــم، بــه نحــوی ُدم رســانه رســمی در آنجاســت و چــاره ای 

جــز پــا گذاشــتن بــر روی آن نیســت. اتفاقــاً ُدم رســانه نیــز حــدود نــدارد و پدیــده ای 

فراگیــر اســت کــه مثــل خــون در تمــام رگ هــای جامعــه جریــان دارد و اگــر خــون خبــر 

و تحلیــل و گــزارش آن ســالم باشــد، بافــت بــدن را خــوب تغذیــه می کنــد و اگــر ناســالم 

و آلــوده باشــد، همــه بــدن اجتماعــی را درگیــر خواهــد کــرد. از ایــن رو رســیدگی بــه 

وضعیــت رســانه و تدویــن ســند ملــی رســانه در کشــور بســیار ضــروری می نمایــد، 

چــون هــر مشــکلی را کــه در جامعــه می بینیــم بــه نحــوی رد پــای وضعیــت ناهنجــار 

رســانه را در آنجــا مشــاهده می کنیــم، مســأله فســاد، مشــکل آب، تخریــب محیــط 

زیســت، شــکاف دولــت ـ ملــت، سیاســت های ناکارآمــد، مدیریت هــای ضعیــف و... 

خالصــه هــر مســأله ای را کــه می بینیــم، بــه ناچــار و بــه نحــوی پــای همــه روی ُدم 

رســانه های رســمی گذاشــته می شــود.
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سیاســت رســانه ای در ایــران چنــان متصلــب و غیــر منعطــف نشــان داده شــده اســت 

کــه چــراغ امیــد را بــرای ایجــاد تحــول در آن روشــن نمی کنــد. بــا ایــن حــال نبایــد از 

کوشــش دســت برداشــت. اگرچــه می دانســتیم کــه بــا تهیــه یــک ســند ملــی بــه تنهایی 

نمی تــوان گــره چندانــی را از وضعیــت رســانه های رســمی بــاز کــرد، بــا ایــن حــال بــه 

عنــوان اولیــن گام کوشــیدیم کــه پیشــنهاد تهیــه یــک ســند رســمی در زمینــه رســانه را 

طــرح کنیــم، بلکــه توجــه مقامــات و جامعــه بیــش از آنچــه کــه هســت بــه ایــن مســأله 

مهــم و محــوری جلــب شــود. از ایــن رو در روز خبرنــگار ســال ۱۳۹۸ کــه بــه نشســت 

دولــت دعــوت شــده بودیــم، پیشــنهاد خــود را بــرای تدویــن ســند ملــی رســانه ارایــه 

کردیــم، ولــی پــس از گذشــت یــک ســال هیــچ پاســخ مثبــت و اقدامــی در ایــن زمینــه 

ــگاران تصمیــم گرفــت  ــره انجمــن صنفــی روزنامه ن ــا اینکــه هیــأت مدی ــده نشــد، ت دی

رأســاً بودجــه ای را بــرای انجــام ایــن کار اختصــاص دهــد و گروهــی را متولــی انجــام 

آن نمایــد. در نهایــت در ســال ۱۳۹۹ پیشــنهاد شــد کــه دکتــر ســعید ارکان زاده یــزدی 

عهــده دار انجــام ایــن مهــم گردنــد و تحــت راهنمایــی شــورای تدویــن متشــکل از 

آقایــان دکتــر حســن نمکدوســت، دکتــر محســن گــودرزی و دکتــر عبدالعلــی رضایــی 

کار را پیــش برنــد، کــه در عمــل و از اواســط کار آقــای دکتــر رضایــی کمتــر امــکان 

مســاعدت را یافتنــد.

براســاس طــرح مصــوب، قــرار گردیــد کــه ایــن مطالعــه در ذیــل چهــار گــروه مطبوعــات، 

رادیــو و تلویزیــون، رســانه های برخــط و باالخــره شــبکه های اجتماعــی بــه صــورت 

مــوازی و زیــر نظــر آقــای ارکان زاده انجــام شــود. ســپس براســاس یافته هــای آنهــا، 

شــورای مزبــور عناصــر اصلــی ســند ملــی را اســتخراج و تدویــن نهایــی کنــد. در 

ویرایــش نهایــی ســند ملــی آقــای حســین نوری نیــا کمــک فراوانــی کردنــد. آنــان کــه 

ــی می داننــد کــه انجــام هماهنــگ چهــار پژوهــش  ــه خوب ــا پژوهــش آشــنا هســتند ب ب

ــی  ــدازه ســخت و حت ــا چــه ان ــا مشــترک باشــد، ت ــی اگــر پرســش های آنه مــوازی، حت

ناشــدنی اســت ولــی در نهایــت کوشــیده شــد کــه ایــن ناهماهنگــی بــه حداقــل برســد. 

در مرحلــه ویرایــش نهایــی نیــز ســعی در ایجــاد هماهنگــی گردیــد، ولــی بــه طــور قطــع 

همچنــان عــدم تــوازن مشــهودی در میــان چهــار گــزارش وجــود دارد، البتــه می تــوان 

آنهــا را بــه عنــوان آخریــن گزارش هایــی کــه در ایــن چهــار زمینــه تهیــه شــده اســت در 
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نظــر گرفــت. در ایــن میــان و در ابتــدای راه همــکار محتــرم خانــم شــیده اللمــی کــه 

مدیریــت پژوهــش بخــش مطبوعــات را عهــده دار بودنــد، مــا را تنهــا گذاشــتند و بــه 

دیــار باقــی شــتافتند و آقــای ارکان زاده شــخصاً عهــده دار انجــام ایــن وظیفــه شــد.

پــس از ایــن مرحلــه متــن نهایــی ســند ملــی رســانه تهیــه و ایــن متــن بــه نظرخواهــی 

بســیاری از کارشناســان حــوزه رســانه گذاشــته شــد و نظــرات اصالحــی آنــان نیــز اخــذ 

گردیــد و بــه تصویــب نهایــی گــروه تدویــن رســید کــه تقدیــم می شــود.

انجمــن  دبیــر محتــرم  و  هیــأت مدیــره  از  کــه  خــود می دانیــم  اینجــا وظیفــه  در 

ــن و  ــرم شــورای تدوی ــه عــالوه دوســتان محت ــگاران اســتان تهــران ب صنفــی روزنامه ن

آقــای ارکان زاده و مدیــران گروه هــای چهارگانــه شــامل آقایــان پــدرام الونــدی، شــهرام 

شــریف و مهــدی کاشــفی فرد تشــکر و سپاســگزاری نمایــم.

هیئت مدیره هیئت مدیره 

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهرانانجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
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وضعیــت رســانه های مــدرن، بــه طــور عــام، و روزنامه نــگاری، بــه طــور خــاص، از 

ســرآغاز ورود بــه ایــران همــواره بــا چالــش و مشــکل همــراه بــوده و بــه رغــم فــراز و 

فرودهــای مقطعــی هیــچ گاه بــه صــورت پایــدار حــل نشــده اســت. ایــن مشــکالت در 

هیــچ دوره ای بــه درســتی فهــم و حــل نشــد، بلکــه بــر روی هــم انباشــته شــد و امــروز 

بــه یــک بحــران ریشــه دار منتهــی شــده اســت. ایــن بحــران محــدود بــه رســانه نیســت 

و دامنــه آن بــه دیگــر حوزه هــای حیــات اجتماعــی ســرایت کــرده؛ بــه نحــوی کــه بــه 

یکــی از عوامــل موثــر در کنــار دیگــر مشــکالت اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. بــرای 

مثــال می تــوان بــه ناکارآمــدی و فســاد اشــاره کــرد. عــالوه بــر ایــن، وضعیتــی کــه 

رســانه در ایــران امــروز دارد، شــکلی از بــروز بحــران بنیادیــن جامعــه اســت. جامعــه 

ایرانــی در شــرایط زوال همبســتگی یــا گســیختگی اجتماعــی قــرار دارد و جلوه هــای 

فزاینــده،  فســاد  و  فقــر  نابرابــری،  اقتصــادی،  ظرفیــت  کاهــش  در  می تــوان  را  آن 

بیــکاری و بی ثباتــی شــغلی، گســترش ســکنای نامتعــارف و مســکن خودانگیختــه، 

انــواع تبعیــض، نبــود توافــق بــر ســر شــیوه ســازمان یابی جامعــه و ارزش هــای فراگیــر و 

مــورد وفــاق، فرســایش اعتمــاد اجتماعــی، یــأس اجتماعــی، نارضایتی هــای اجتماعــی، 

مقدمه



7

w w w . t p j a . i r

telegram https://t.me/tehran_association_journalists

تضعیــف ارزش هــای اخالقــی، ضعــف نهادهــای هنجارفرســت، تنــوع شــکاف های 

تبــع و الجــرم، در چنیــن  بــه  کــرد،  آن هــا و... مشــاهده  اجتماعــی و هم پوشــانی 

ــان شــده اســت. ــران بیــش از پیــش نمای فضایــی بحــران نظــام رســانه ای ای

ــی اســت کــه تمامــی ســطوح فعالیــت رســانه های  ــن بحــران، واجــد ابعــاد گوناگون ای

ــی  ــع مثلث ــی ســه ضل ــوان در نگاهــی کل ــاد را می  ت ــن ابع ــرد. ای مــدرن را در برمی گی

دانســت کــه در ضلــع قاعــده آن نظــام و گروه  هــای سیاســی قــرار دارد و دو ضلــع 

دیگــر شــامل ســازمان رســانه، مخاطبــان و مــردم می  شــود. رســانه در تعامــل ایــن ســه 

ضلــع بــا یکدیگــر جایــگاه خــود را می  یابــد و رشــد می  کنــد و یــا تضعیــف می  شــود. 

ضلــع یــا ســطح اول دو الیــه دارد: نظــام سیاســی، و گروه  هــا و احــزاب. نظــام سیاســی، 

عمدتــاً رســانه را ابــزاری بــرای ترویــج ارزش  هــای مطلــوب خــود می انــگارد نــگاه و 

ــز بازتولیــد شــده اســت. رویکــرد مشــابهی کــه در گروه  هــا و احــزاب نی

در ضلــع دوم، بحــران را می تــوان در ســطح ســازمان رســانه مشــاهده کــرد. رســانه بــه 

ــدارد و  ــی انباشــت ســرمایه انســانی را ن ــدارش توانای ــزل و ناپای خاطــر وضعیــت متزل

فراتــر از آن قــادر نیســت بــه منزلــه یــک نهــاد اقتصــادی پایــدار دیدگاهــی بلندمــدت 

داشــته باشــد.

ــا مخاطبانــی مواجــه هســتیم کــه نقــش و تأثیــر رســانه های رســمی  در ضلــع ســوم، ب

ایــن رو، یکــی از  از  آنهــا کمتــر و کمتــر شــده اســت.  در ســامان زندگــی روزمــره 

مســایل مهــم رســانه، مخاطبــان آن هســتند کــه بــه دالیــل گوناگــون از جملــه گســترش 

رســانه های جدیــد، از حــوزه نفــوذ قبلی هــا کاســته شــده اســت.
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در ایــن ســطح اصلی تریــن مشــکل، کنتــرل سیاســی جامعــه، بــه تبــع اســتفاده از رســانه 

ــه رســانه، کارکــرد  ــن رویکــرد ب ــج ارزش هــا و هنجارهــای رســمی اســت. ای ــرای تروی ب

»تبلیغاتــی« آن را بــر کارکردهــای دیگــر از قبیــل نقــد و نظــارت و آگاهی بخشــی 

برتــری و تقــدم می بخشــد. ایــن تلقــی از کارکــرد رســانه بــه شــکل گیریی ســاختار 

دوگانــه رســانه های رســمی و غیــر رســمی در جامعــه ایرانــی منجــر شــده اســت. بــر 

ــن  ــن ســطح بحــران را چنی ــوان دیگــر مســایل و مشــکالت ناشــی از ای ــا می ت ــن مبن ای

برشــمرد:

ــو  ــی و انحصــار رادی ــن رســانه های داخل ــن و فراگیرتری ــت اصلی تری مالکیــت و مدیری

و تلویزیــون،

نفــع  بــه  اقتصــادی  تبعیــض  اعمــال  و  پنهــان  و  آشــکار  رانت هــای  انــواع  توزیــع 

سیاســی، نظــام  جهت گیری هــای  بــا  همســو  رســانه های 

طراحی و اجرای فرایندهای سانسور و ِاعمال سخت و صلب آن،

کنتــرل رســانه ها از طریــق ســازوکارهایی مثــل تدویــن و ِاعمــال فرایندهــای رســمی و 

غیــر رســمی اخــذ مجــوز بــرای عمــوم فعالیت هــای رســانه ای،

نظام سیاسی
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توقیــف رســانه های ناهمنــوا و منتقــد، و وادار کــردن رســانه ها بــرای ترویــج و تبلیــغ 

ارزش هــای رســمی،

بی انگیزگــی بــرای ســامان دادن نظــام حقوقــی حامــی فعالیــت آزادانــه رســانه ها و 

دسترســی آزاد بــه اطالعــات و فرآیندهــای حرفــه ای  رســانه ای،

از  خــارج  اطالعــات  انتشــار  و  اجتماعــی  دیده بانــی  هزینه زایــی  نیــز  و  ممانعــت 

رســمی. ضوابــط 

احــزاب و گروه  هــای سیاســی فــارغ از نــوع ارزش هایــی کــه دنبــال می کننــد، بــه 

رســانه کمابیــش نگاهــی مشــابه حکومــت دارنــد. دو مشــکل اصلــی در ایــن مــورد 

عبارتنــد از:

تضعیف ابعاد گوناگون نقش رسانه و رویکرد سیاست ورزی رسانه،

جایگزینی رسانه با تشکیالت حزبی.

گروه  های سیاسی و احزاب
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بی ثباتــی و حیــات موقتــی موسســات رســانه ای ناشــی از نــوع مواجهــه و روابــط نظــام 

ــا رســانه ها اســت، ایــن وضعیــت سیاســت های بلندمــدت  سیاســی در ســطح کالن ب

و ســرمایه گذاری را بــرای آمــوزش و تولیــد محتــوا و بــه تبــع آن انباشــت تجربــه و 

ــور  ــا ظه ــالل ب ــن اخت ــالل مواجــه کــرده اســت. ای ــا اخت ســرمایه انســانی در رســانه ب

ــد و شــکل گیری فضــای نوینــی در ارتباطــات رســانه ای، از یــک ســو  رســانه  های جدی

کارکــرد رســانه های پیشــین را بیش تــر بــه چالــش کشــیده، و از ســوی دیگــر فــرم و 

نــوع پیــام، عــادات خوانــدن، ذائقه هــا و نــوع مخاطــب را در ایــن فضــای جدیــد تغییــر 

ــه  ــن تغییــر و رابطــه نســبتاً یــک طرفــه مخاطــب و رســانه ب داده اســت. بخشــی از ای

ــد فعــال  یــک رابطــه تعاملــی تبدیــل شــده و مخاطــب خــود را در فضــای رســانه جدی

بــه تضعیــف جایــگاه رســانه های  کــه  اســت؛ فرآینــدی  یافتــه  پیــام  تولیدکننــده  و 

پیشاشــبکه ای انجامیــده اســت. مجمــوع ایــن وضعیــت مشــکالت دیگــری را نیــز 

ــد آورده اســت: پدی

سازمان رسانه
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خودسانســوری قبــل و پــس از انتشــار و دروازه بانــی انتشــار برحســب هنجارهــای 

رســمی، و از دســت رفتــن نقــش دیدبانــی و نظــارت رســانه ها،

نقــض اســتقالل تحریریه هــا و تولیدکننــدگان محتــوا توســط برخــی عوامــل ســازمانی 

رســانه،

و  آگهــی  مالــکان، صاحبــان  گروه هــای ذی نفــوذ،  ســوی  از  فشــارها  انــواع  اعمــال 

پشــتیبانان مالــی بــر محتواهــا و تولیدکننــدگان، ســوگیری آشــکار در تولیــد و محتــوای 

خبرهــا، 

نــوع  ایــن  شــدید  ضعــف  و  مســتقل  روزنامه نــگاری  و  رســانه ها  نابســندگی 

مه نــگاری، روزنا

عــدم دسترســی مناســب بــه اطالعــات و فیلترینــگ آن در ســطوح گوناگــون و عــدم 

همــکاری منابــع رســمی و خبــری در ارایــه اخبــار و اطالعــات،

نابسنده بودن سرمایه گذاری برای فعالیت های پیشرو رسانه ای،

بویــژه در  آمــوزش و کســب مهــارت  فقــدان ســازوکارهای روزآمــد حرفه ای گــری، 

ســاختار جدیــد رســانه ای مولتــی مدیــا،

کمبــود حضــور نیروهــای خبــره در حــوزه مولتی مدیــا بــه دلیــل فقــدان زمینــه در 

اثرگــذاری حرفــه ای، و  مالــی  انگیزه هــای 

فقــدان تکثــر و تنــوع محتواهــا بــرای همــه نــوع ذائقــه رســانه ای، و پاییــن بــودن 

بــه لحــاظ محتوایــی و شــکلی، کیفیــت تولیــدات 

فاصلــه گرفتــن بیش تــر رســانه بــا نیازهــای مخاطــب و اولویــت دادن بــه خواســت  

حکومــت  و مالــکان در تولیــد محتــوا.
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رســانه بــا جــو سیاســی موجــود ارتباطــی نزدیــک دارد و موجــب اقبــال و یــا افــول توجــه 

مــردم بــه رســانه می  شــود. از ایــن رو، رســانه بایــد بتوانــد در فاصلــه بیــن دو فضــای 

اقبــال و افــول کارکــرد رســانه ای خــود را بــه منزلــه ضرورتــی بــرای زندگــی روزمــره حفــظ 

کنــد. ایــن ضــرورت ذیــل کارکــرد سیاســی رســانه تحقیــر شــده و از ایــن رو، بــه میــزان 

زیــادی در ســه ســطح بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت:

اول ـ اطالعات مرتبط و نیازمندی های زندگی روزمره،

دوم ـ وجوه سرگرمی و فراغتی،

سوم ـ تقویت ارتباط فرد با اجتماع محلی.

بنابــر ایــن مجموعــه ای از عوامــل در اندرکنــش بــا یکدیگــر، بــه ناتوانــی رســانه در 

ــر قــدرت، انسجام بخشــی  ایفــای وظیفه  هــای اطالع رســانی، آگاهی بخشــی، نظــارت ب

اجتماعــی و حتــی تولیــد محتــوای ســرگرم کننده انجامیــده و در نتیجــه ضمــن تضعیف 

پیونــد رســانه بــا مخاطبــان، بی اعتمــادی و رویگردانــی از رســانه های رســمی و انتقــال 

مرجعیــت رســانه ای بــه خــارج و رســانه های غیــر رســمی را بــه همــراه داشــته اســت.

افــزون بــر شــرایط همیشــگی و عمومــی بحــران زا بــرای رســانه ها، تحــوالت ســه دهــه 

اخیــر در عرصــه فناوری هــای نویــِن اطالعــات و ارتباطــات، فضــا و بافتــار معمــول 

حاکــم بــر رســانه های کشــور را بــه شــدت دســتخوش تغییــر کــرده و بحــران رســانه ای 

را عمیق تــر و گســترده تر کــرده اســت.

مخاطبان
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بــر پایــه آنچــه گفتــه شــد پیشــنهاد می شــود موضوعــات زیــر در دســتور کار مراجــع 

ذی ربــط قــرار گیــرد:

در سطح نظام سیاسیدر سطح نظام سیاسی

۱ـ حــذف ضــرورت اخــذ مجــوز بــرای فعالیت هــای رســانه ای کشــور در همــه عرصه هــا 

و در زمینــه رســانه های خبــری بــه طــور خــاص،

ــرای تقویــت  ــد آزادی رســانه  ب ــه تحدی ــن مقــررات خــاص براســاس تأمیــن و ن ۲ـ تدوی

و  شــغلی  مســایل  و  روزنامه نــگاران  حرفــه ای  فعالیت هــای  و  خبــری  رســانه های 

آنهــا، اســتخدامی 

۳ـ رســیدگی بــه تمامــی اتهامــات رســانه های خبــری و روزنامه نــگاران در دادگاه هــای 

ــده همــه گرایش هــای موجــود و  ــأت منصفــه ای کــه بازتاب دهن ــا حضــور هی ــی ب علن

انصــاف جامعــه باشــد. برخــورداری کامــل آنــان از داشــتن و حضــور وکیــل در تمامــی 

مراحــل رســیدگی بــه اتهامــات،

 راهبردها
و خط مشی ها
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ــه صفــت فعالیــت  ــگاران ب ــع توقیــف و تعطیــل رســانه ها و دســتگیری روزنامه ن ۴ـ من

حرفــه ای آنــان، مگــر بــه حکــم دادگاه صالحــه و وجــود مســتندات قابــل دفــاع، حــذف 

یــا بــه حداقــل رســاندن مجــازات توقیــف رســانه ها از ســوی دادگاه هــا و جایگزیــن 

کــردن حکــم توقیــف رســانه ها بــا مجازات هــای مالــی در مــوارد احــراز تخلــف البتــه 

بــه نحــوی کــه مانــع ادامــه فعالیــت و موجــب تعطیــل رســانه و بیــکاری روزنامه نــگاران 

نشــود،

۵ـ حــذف انحصــار حاکمیتــی فعالیت هــای رادیــو و تلویزیونــی در ایــران و امــکان 

خصوصــی، شــبکه های  راه انــدازی 

۶ـ ســاماندهی و ممانعــت از افزایــش رســانه های حاکمیتــی در تمامــی انــواع آن و در 

ــرای شــکل گیری و توســعه  ــت ب ــه و واقعــی رقاب ــل فراهــم کــردن فضــای منصفان مقاب

رســانه های مســتقل متنــوع و متکثــر،

۷ـ تضمیــن آزادی بیــان در فعالیت هــای رســانه ای و مقابلــه بــا هرگونــه سانســور و 

فیلترینــگ،

ــه اطالعــات و انتشــار آن، آزادی ارتبــاط  ۸ـ تضمیــن آزادی و حــق دسترســی موســع ب

شــهروندان و دسترســی رســانه ها و روزنامه نــگاران بــه منابــع خبــری، حفــظ منابــع 

خبــری و اســرار ســازمانی،

۹ـ بــه رســمیت شــناختن حرفــه روزنامه نــگاری مبتنــی بــر ماهیــت فکــری، فرهنگــی و 

اجتماعــی آن و برپایــه رویکــرد خیــر اجتماعــی،

۱۰ـ تدویــن مقــررات شــغلی و اســتخدامی متناســب بــا حرفــه روزنامه نــگاری، از جملــه 

در نظــر گرفتــن نظــام طبقه بنــدی شــغلی اختصاصــی ایــن حرفــه،

۱۱ـ حمایــت قانونــی از شــکل گیری نهادهــای حرفــه ای ـ صنفــی منتخــب، دموکراتیــک 

و مســتقل روزنامه نــگاری،

بــه عنــوان نهــادی اجتماعــی و رکــن چهــارم و مقــوم مــردم  بــه رســانه  ۱۲ـ توجــه 

ســاالری. در نتیجــه تدابیــر نظــام سیاســی نبایــد بــه برخــورد بــا ایــن نهــاد معطــوف و 

تبدیــل شــود. بــا ایــن رویکــرد، تعطیلــی رســانه جــای خــود را بــه انــواع دیگــر برخوردهــا 

خواهــد ســپرد،

۱۳ـ حمایــت قانونــی از شــکل گیری نهــاد مــورد اجمــاع »شــورای رســانه ها«، بــا هــدف 
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راهبــری و نظــارت درون صنفــی بــر فعالیت هــای حرفــه ای رســانه ها و روزنامه نــگاران، 

و نیــز بــرای پیگیــری تأمیــن پیشــنهادهای ایــن ســند، متشــکل از نماینــدگان واقعــی 

رســانه ها و روزنامه نــگاران.

در سطح سازمان رسانهدر سطح سازمان رسانه

ــان و تجربه گــرا در  ــه، دانش بنی ــای شــغلی منصفان ــی از نظــام ارتق ــت قانون ۱۴ـ حمای

تحریریه هــای رســانه های خبــری

نویســندگی«  »حقــوق  و  مولــف«  »حقــوق  تضمیــن  و  شــناختن  رســمیت  بــه  ۱۵ـ 

روزنامه نــگاران، و  خبــری  رســانه های 

۱۶ـ تــالش بــرای تضمیــن اســتقالل تحریریه هــای رســانه ها و برقــراری ممانعت هــای 

قانونــی بــرای اعمــال فشــار از ســوی اصحــاب قــدرت، گروه هــای ذی نفــوذ، صاحبــان 

آگهــی و مدیــران بــر محتواهــای تحریــری،

مشــارکت  از  قانونــی  حمایت کننــده  ســازوکارهای  تدویــن  بــرای  تــالش  ۱۷ـ 

خبــری، رســانه های  مدیریــت  در  روزنامه نــگاران 

۱۸ـ بــه رســمیت شــناختن »اســتعفای بــه قیــد وجــدان« در مــواردی کــه اســتعفا بــر اثــر 

تغییــر خط مشــی بــه روزنامه نــگاران تحمیــل می شــود.
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