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 :چكيده

ها در دنياي امروز موضوعي     اهميت و تأثير رسانه       
با اين حال بررسي وضع كودك و        .  ناشناخته نيست 

ت و پرقدرت هنوز حقوق او در برابر اين فناوري شگف     
. ترين مباحث علمي و اجتماعي است       هم از جذاب  

ها، خصوصاً تلويزيون،   عالقه مفرط كودكان به رسانه     
تر آنان و نيز     با توجه به تأثيرپذيري سريع و عميق        

هاي عظيم  اهتمام متقابل مالكان و مديران بنگاه        
گذاري در توليدات مربوط به      اي براي سرمايه  رسانه

هايي  و نوجواني، موجب بروز نگراني       سنين كودكي 
براي والدين و ديگر عالقمندان به سرنوشت بشر            
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Abstract 

    Although the effect of the media  on 
children is known to every one around 
the globe today, the issue is among the 
most attractive social and scientific 
topics. 
Children’s high interest in the media, 
and TV in particular, especially the 
immediate and profound impact of TV 
programs on children, has been the 
cause of grave concern to parents and 
all interested in the fate of humanity. 
Depression, tension, daydreaming, ed-
ucational stagnation, cultural probl-
ems, aggression and finally physical 
disorders are among the main matters 
of concern raised with respect to the 
media. 
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 مقدمه

ترين مباحث در زمينه حقوق اطفال       ترين و جذاب  ها يكي از مهم    حقوق كودك در برابر رسانه     
ها در زندگي انسان و      اهميت و جذابيت اين بحث ناشي از گسترش پرشتاب حضور رسانه              .  است

In order to eliminate such concerns, 
we definitely need to draw up a pr-
otective and comprehensive plan. 
Some practical guidelines, profession-
al rules, morals, laws, and regulations 
should be introduced along with the 
plan . 
Some important steps have so far been 
taken in the field of international law. 
A number of articles of the Universal 
Declaration of Human Rights, the 
International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) address the 
issue. The Declaration of the Rights of 
the Child and finally the United 
Nations Convention on the Rights of 
the Child (CRC or UNCRC), have 
paid great attention to this issue. There 
are also other international, national, 
as well as local declarations and 
resolutions adopted to protect chil-
dren’s rights in this regard.   
But acute shortage of laws aimed at 
protecting children against the media 
is still noticeable. The present paper 
aims to address the shortcomings and 
is an attempt to offer solutions to 
compensate for them. 
 
KeyWords:  Children’s Rights, Media 
Law, Universal Declaration of Human 
Rights, the Declaration of the Rights 
of the Child. 

هاي خمودي و زيان    كاهش ميزان مطالعه و باالخره    
هاي موجود است كه در      ترين نگراني جسمي از مهم  

هايي مثل علوم اجتماعي و تربيتي، ارتباطات و        حوزه
 . دنگير مورد مطالعه قرار مي،حقوق

نياز به تدوين برنامه جامع     «ها،  براي رفع اين نگراني    

اين برنامه،   قطعي است و بدون ترديد در          »حمايتي

تدوين قوانين و مقررات حقوقي در كنار تنظيم             
اي از  هاي اخالق حرفه  نامهراهنماي عملي و نيز نظام    

براي اين منظور در      .اولويت فراواني برخوردار است    
. هايي برداشته شده است   الملل گام حوزه حقوق بين  

اعالميه جهاني حقوق   «اختصاص موادي از      افزون بر 

»المللي حقوق مدني و سياسي     بينميثاق  « و   »بشر

تر از   و مهم  »اعالميه حقوق كودك  «  ،به اين موضوع  

توجه خاصي به   نيز    »كنوانسيون حقوق كودك  «آن  

ها نشان  تبيين اصول حقوق كودك در برابر رسانه         
ها و مصوبات    ها، قطعنامه چنين اعالميه هم.  اندداده

ديگري در سطح كشورها يا مناطق جغرافيايي در           
رغم مباني و    با اين همه، به     .ن باره وجود دارد     اي
ها كه دربردارند    ـرهنگ غني ديني و ملي م          ـف

ها به كودك و پاسداشت منزلت و         ترين نگاه متعالي
حقوق اوست، خأل آشكاري در زمينه قوانين حمايت       

. ها وجود دارد  آميز از حقوق كودك در برابر رسانه        
ران و نظام     اي ه اين خأل به هيچ وجه زيبند         هادام

 . اسالمي نيست
 

حقوق كودك، حقوق رسانه، اعالميه       :  هاكليدواژه
 جهاني حقوق بشر، اعالميه حقوق كودك
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عالقه شديد كودكان به    .  ها و جوامع بشري است     ثير آن بر انديشه و رفتار انسان       أافزايش قدرت و ت   
گذاري وسيع مالكان و     ويژه تلويزيون، از سوي ديگر سرمايه       ها، خصوصاً از نوع ديداري و به        هرسان

هاي هاي مربوط به كودك و نوجوان، اميدها و بيم           هاي بزرگ دنيا براي توليد برنامه      مديران رسانه 
 .       فراواني را براي انديشمندان و مصلحان برانگيخته است

آثار منفي و   « و باالخره    »ارتباط ويژه كودك و رسانه    «، داليل   »هان معاصر ها در ج  رسانه«وضعيت  

در بخش دوم   .  شوند، موضوعاتي است كه در بخش اول اين مقاله توضيح داده مي           »هاي موجود نگراني

نياز به تدوين برنامه جامع      «،  »چه بايد كرد؟  «نيز به دنبال پاسخ به اين پرسش خواهيم بود كه               

نقش و تكليف   .  كيد است أ در اين بخش مورد ت      »مباني حقوقي «سازي  مله شفاف  و از ج    »حمايتي

 در اين زمينه بايد مورد توجه       »المللهاي قانوني در حقوق بين    حمايت«دولت، جامعه و خانواده و نيز       

هاي قانوني براي حمايت از حقوق كودك در برابر            با اين حال فقدان مباني و حمايت        .  دنقرار گير 
تبيين اصول و كليات موجود و ارائه پيشنهادي در اين          .  توان انكار كرد  در حقوق ايران را نمي    ها  رسانه

 .خصوص پايان بخش مقاله حاضر است
 

  كودك و رسانه-1

 ها در جهان معاصر     رسانه

هاي مختلف زندگي   هاي نوين و تحول ارتباطات سنتي در روابط اجتماعي و جنبه           پيدايش رسانه 
 ارتباطات نام   »انقالب«به درستي   كه  گذاشته و تمام معادالت پيشين را تغيير داده         سياري  بثير  أبشر ت 

 به شدت از اين      ،ها حقوق  اين ه هم هنتيج  فرهنگ، سياست، اقتصاد، روابط مدني و در       .  ه است گرفت
رنگ شد، مفهوم سنتي     مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي كم       ثير پذيرفت، أانقالب عميق و پر شتاب ت       

 .تعلق يافت )Age of Media( هايت ملي با پرسش مواجه شد و دريك كالم دوران ما به رسانهحاكم
انگيز رشد و توسعه فناوري      هاي جديد، نكته مهم در اين باب شتاب حيرت          عالوه بر تولد رسانه   

پس ويژه  هبيني تكامل يافت و ب    اين مولود نوظهور با سرعتي غيرقابل پيش      .  اطالعات و ارتباطات است   
رساني جهاني، همه مرزهاي     هاي اطالع از پيدايش صنعت ماهواره و از آن برتر اينترنت و شبكه               

 .ها تحميل كردمحدودكننده را درهم نورديد و خود را بر تمام واقعيت
ها  مالكان و مديران آن    ،ها به تدريج مفهوم خود را از دست داده         امروزه كنترل و نظارت بر رسانه     

هاي مورد نظر خود را به سرعت در دورترين نقاط جهان و در              مندي از اين ابزار پيام    هرهتوانند با ب  مي
اين .  شود؛ سرعتي كه هر روز بيشتر و بيشتر مي           انتقال دهند ها و جمع خانوادگي مردم        خانهكنج

 كه در سال    »استراتژي امنيت ملي آمريكا در قرن بيست و يكم         «واقعيت در نتيجه پروژه تحقيقاتي       

:  توسط وزارت دفاع اين كشور طراحي و مدت سه سال به طول انجاميد، چنين بيان شده است                1998
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شناسيم كه بشر در آن      اي را كه در آستانه پيوستن به تاريخ است، به عنوان دوراني مي               اگر هزاره «

انست توان قرني د  آينده را مي    نخست هزاره   اي خود پي برد، سده    براي نخستين بار به فضاي سياره      
 ، به ارتباط كامل در زمان حقيقي دست خواهد       )و در غير اين صورت بالفعل     (كه در آن انسانيت بالقوه      

) The Death of Distance  ("مرگ فاصله "ما شاهد آن چيزي خواهيم بود كه آن را               .  يافت
 ).29 ص،1382 كميسيون تدوين استرتژي امنيت ملي آمريكا، (»اندخوانده

هاي زماني و    فاصله شاملها در حال نابود كردن آن هستند          اي كه رسانه  صلهرسد فا به نظر مي  
به بيان ديگر قدرت    .  كنندمكاني است و به اين ترتيب ديگر تقريباً مانعي در برابر خود احساس نمي               

هاي نوين پشتوانه انديشه نظم نوين جهاني است و به همين دليل است كه اين قدرت در                        رسانه
 آنان با .  شوندالمللي شناخته مي  هايي است كه طراحان و مدعيان تئوري نظم نوين بين          انحصار كانون 

سازي و هدايت افكار عمومي     هاي ارتباط جمعي در فرهنگ     توان شگرف رسانه   ،درك سريع و درست   
 تالش كردند تا با انحصار       ه،نظر، مالكيت و اداره اين پديده را در دست گرفت             به سوي اهداف مورد   

 .اي جريان اطالعات را تحت كنترل عمده و محسوس خود قرار دهندرسانه
هاي انداز رسانه در تحقيقي كه به سفارش يونيسف درباره چشم          )  Robert Lamb(  لمرابرت«

: ترتصوير جامع « شنيداري در عرصه جهاني انجام داد و قسمتي از آن در كتابي با عنوان                    -ديداري

برانگيز ملأ منتشر شد، به اين نكته جالب و ت    »هاي ديداري و شنيداري   نههايي درباره رسا  تحقيق و توصيه  

ترين هايي كه در پربيننده   رنامهـجز استثناهاي بسيار معدودي، تركيب ب      ه  ب«  كند كه هم تصريح مي  

 ).366ص  ،1380يونسكو،  (»شود، در سراسر دنيا يكسان استساعات پخش مي

هاي اعتقادي و   سازي پايه ثيري در دگرگون  أها از چه ت   طبيعي است كه در چنين وضعيتي رسانه       
توانند روابط اجتماعي، ساختار و      هاي مختلف برخوردارند و چگونه از اين طريق مي           فرهنگي ملت 

 فرهنگ  .جهان حاكم سازند    اهداف سياسي و رفتارهاي بشري را متحول ساخته و فرهنگي نوين را بر             
هاي حقوق را نيز دستخوش تغيير و        نيز در پي داشته و بنيان      ناخواه نظم جديدي را     نويني كه خواه  

 .كندتر برقرار مي ارتباطي جدي،ويژه حقوق كودك را كه با رسانههكند؛ بتبديل مي
 

 رسانه ارتباط ويژه كودك و

مؤثر دارند؛ به اين معني كه هم            ارتباطي دوسويه، مستمر و     ،رسانه به داليل فراوان      كودك و 
شرام و ديگران،   (هاي نوين، خصوصاً تلويزيون      مندان و متقاضيان رسانه   ترين عالقه كودكان از جدي  

هاي كودك و نوجوان و     گذاري براي توليد برنامه   ها تمايل شديد به سرمايه    هم رسانه   هستند و   )1377
اف  كودكان و نوجوانان يكي از اهد      ،دندهاي كه مطالعات نشان مي    گونهبه.  هاي جديد دارند  جذب نسل 

هاي تلويزيوني هستند و تقريباً در تمام نقاط جهان            بندي پخش برنامه  عمده براي مسئوالن زمان    

		�/ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

119 

 
 

 

 

 

اوالً   :)362ص    ،1380يونسكو،  (صرف هزينه و ساعات پخش براي كودكان در حال افزايش است               
ها در سنين پايين از فراغت كاملي          ها هستند؛ چون انسان    كودكان مشتري پر و پا قرص رسانه         

اي براي برقراري ارتباط، فراگيري و پركردن اوقات خود             خوردارند و مشتاقانه به دنبال وسيله        بر
ها، از ارتباط با     ها و كم شدن جمعيت خانواده        كودكي كه به دليل زندگي در آپارتمان         .  هستند

ندن اي براي گذرا  همساالن خود نيز محروم است، فرصت بسيار زيادي در اختيار دارد كه از هر شيوه               
كه هميشه و همه جا به راحتي در دسترس            ها عالوه بر اين     رسانه  سوي ديگر  از.  كندآن استفاده   

 .دهندتوانند به اين نياز پاسخ دهند و مي       هاي خاص هنري مي   گيري از ظرفيت و توانايي    هستند، با بهره  
هاي وسايل   ساير گونه  اي و ها و نشريات خاص كودك، نوارهاي ويديويي و رايانه         جز كتاب ه  امروزه، ب 

كنند تا هر   روزي فعال هستند و تالش مي      هاي متعدد و معموالً شبانه     ها با شبكه  ارتباطي، تلويزيون 
. نوجوانان داشته باشند     پايه اهداف و مباني فكري خود توليداتي براي جذب كودكان و                  يك بر 

تر تر كودك با رسانه آماده    حكمهم زمينه را براي برقراري پيوند مست        مقتضيات زندگي ماشيني جديد   
تر هستند؛ زيرا كودكان و     ها نيز جداً به دنبال يافتن مخاطب در سنين پايين         ثانياً رسانه .  ساخته است 

نيز ميزان    و  اي در اختيار دارند    نوجوانان فرصت و عالقه بيشتري براي استفاده از توليدات رسانه             
ارتباط با كودكان و نوجوانان براي       .  تر و ماندگارتر است   ها به مراتب شديد   ثيرپذيري آنان از رسانه   أت

هاي آينده  تحول فكري نسل    ها كه در پي شكل دادن فرهنگي نو و        هاي مسلط بر جهان و رسانه     قدرت
 .رودشمار مي هستند، معبري مطمئن و كوتاه براي تضمين اهداف و منافع آتي به

 هايپخش برنامه   اي در دنيا براي توليد و      بزرگ رسانه  هايانگيز بنگاه گذاري هنگفت و شگفت   سرمايه
آنان از اين طريق مديران و        .  مورد عالقه كودكان و نوجوانان از همين ديدگاه قابل ارزيابي است              

دانيم اطفال نيز   چه مي سازند و چنان  خواهند، مي گونه كه مي  شهروندان فرداي جوامع مختلف را آن      
 .و گيرندگي هستنددر نهايت آمادگي براي پذيرش 

 

 هاي موجود آثار منفي و نگراني

پذيري و ها در پرورش و رشد شخصيت كودك، جامعه      كنار همه آثار و كاركردهاي مثبت رسانه        در
ها را  بخشي از اين نگراني   .  هايي نيز در اين زمينه وجود دارد      آموزش دائم همه جانبه و موازي، نگراني      

   : توان به شرح زير بيان كردمي
هاي  جذابيت برنامه   :تضعيف ارتباط روحي و عاطفي كودك با والدين و ديگر اعضاي خانواده                

ها شده و از ميزان ارتباط و         موجب عالقه شديد كودك به آن       )  خصوصاً از نوع ديداري    (ها  رسانه
ي اكودكان به ميزاني كه براي ارتباط رسانه       .  كاهدصميمت روابط حضوري او با اعضاي خانواده مي         

شوند و در نتيجه مزاياي     دهند از ارتباطات انساني و خانوادگي محروم مي        وقت و عالقه اختصاص مي    
 .دهندهاي چهره به چهره و شفاهي را از دست ميآموزش

 /�		 / هاحقوق كودك در برابر رسانه                               
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ها و  ها، بازي  كاهش مراوده با همساالن در اثر اكتفا به سرگرمي              :پردازيانزواگزيني و خيال   
هاي برقراري ارتباطات    منجر به محروميت از مهارت      )  اينوع رايانه خصوصاً از    (اي  تفريحات رسانه 

گيري را به صورت خصلت رفتاري به         تدريج گوشه هاي هم سن گشته و به      انساني و تعامل با گروه     
 ).261شرام و ديگران، ص (كند كودك تحميل مي
 هاي آنان براي فعاليت   اي از فرصت و عالقه    هاي رسانه عالقه مفرط كودكان به برنامه    :  افت تحصيلي 

شود تا از انجام تكاليف درسي به       كند و موجب مي   كاهد، رغبت آنان را به مدرسه كم مي       آموزشي مي 
شايد به همين دليل است كه      .  عنوان باري اضافه و مزاحم براي تفريح و سرگرمي خود، متنفر شوند             

كنند، در مقايسه با     ماشا مي كودكاني كه اغلب تلويزيون ت      «د  ندهمطالعات انجام شده نشان مي      

 ).144ص ،1371كازنو،  (»ديگران، درخشش كمتري از نظر تحصيلي دارند

هاي فرامرزي و دسترسي كودكان به         در نظر گرفتن پخش       با :انفعال و الگوپذيري نامناسب     
اي بيگانگان اين نگراني جدي وجود دارد كه آنان الگوهايي نامتناسب با مختصات                  توليدات رسانه 

. رهنگي، اقتصادي، خانوادگي و ملي خويش برگزينند و از پيشينه و هويت تاريخي خود جدا گردند                 ف
ها، طبيعتاً به سوي نمايش     بچه«د  ندهكند كه نشان مي    اشاره مي  »شماريمطالعات بي «ژان كازنو به    

اي علمي است كه    هاو با اشاره به همين يافته     .  »شوند و در برابر آن حالتي بسيار پذيرا دارند        جلب مي 

پردازد، در تمامي   سنين پايين، اغلب به تماشاي تلويزيون مي         اي كه در  آيا بچه «:  پرسدبا نگراني مي  

بيني و شكل زندگي خاصي برخوردار نخواهد گرديد؟ واكنش و حتي           هاي زندگي از منش، جهان    سال
ص   ،1371كازنو،  (  »؟گيردثير ماشين صوتي و تصويري قرار نمي        أتحت ت   نظام ارزشي مقبول وي،    

135.( 
هاي حاوي خشونت از مشكالت رايج دنياي          سفانه توليد برنامه   أ مت :زاييپرخاشگري و تنش   

 به دليل تمناي بازار، هزينه كمتر و ايجاد هيجانات كاذبي كه مخاطبان را بيشتر به خود                 .هاسترسانه
در دستور كار   )  ...مان، داستان و  در قالب فيلم، كارتون، ر     (گونه محصوالت   كند، توليد اين  جذب مي 

دهنده تكان  ها بسيار اين برنامه   در  آميزهاي خشونت صحنه   آمار .اي است هاي بزرگ رسانه   شركت
 ).387-376شرام و ديگران، صص : ك.و نيز ر 27ص  ،1380هاماربرگ، (است 

يك جرم    بهبار، يك كودك آمريكايي به دليل ارتكاب           دقيقه يك  5هر  « آيا دردآور نيست كه    

 جان يك كودك    ،بار، خشونت و البته با سالح گرم      هر سه ساعت يك     شود و آميز دستگير مي  خشونت
 ).79ص  ،1380وارتال و ديگران،  (»گيردرا مي

بيني در اثر توسعه حضور      هاي قابل پيش   يكي از زيان   :كاهش نرخ مطالعه و ارتباطات نوشتاري      
ثيرپذيري و عالقه زياد كودكان به      أت.  عدي شدن آنان است   هاي جديد در زندگي كودكان، تك ب      رسانه
 هايهاي ديداري و شنيداري موجب كاهش شديد فرصت و رغبت استفاده آنان از منابع و رسانه                  رسانه
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  و اندبهرهمحققان معتقدند كودكان، خواسته يا ناخواسته، از ديگر وسايل ارتباطي بي             .  مكتوب است 
عدم حضور جدي كتاب، مجله و ساير وسايل           .  بوعات اندك است  ها نسبت به كتاب و مط       گرايش

؛ سازندهاي جوشان فرهنگ را مي  ارتباطي مكتوب در زندگي نونهاالن نيز جدا ماندن آنان از ديگر چشمه           
اي عاطفي بين كودك و كتاب است         ها، بهترين فرصت در راه ايجاد رابطه        خصوص كه اين سال    هب
 .)20-207صص  ،1382ساروخاني، (

ترين نيازهاي كودك است و در         بازي و تحرك جسمي از اصلي        :هاي جسمي خمودي و زيان   
ثير اساسي بازي در رشد جسمي،      أشناسان ت روان.  ثير عمده دارد  أگيري شخصيت متوازن وي ت    شكل

كه وسيله سرگرمي   يد قرار داده و معتقدند بازي، در عين اين          أيذهني و عاطفي كودكان را مورد ت        
 كودك از طريق    ،)240-231، صص   1364قائمي،  (راي جنبه آموزش و سازندگي نيز هست         است دا 

اين از طريق بازي به اشتغال         عالوه بر .  شود و از آفات بيكاري در امان خواهد بود          بازي سرگرم مي  
توان مرداني توانمند   فقط از كودكاني شاداب و شيطان مي        :  گويدروسو مي .  مداوم خو خواهد كرد    

 ).195ص  ،1379اهروزاده، م( ساخت
ويژه در هفت سال    ههاي كودكانه، ب  ضرورت توجه به نشاط، تحرك و بازي        در روايات ديني نيز بر    

حر عاملي،  (كيد گرديده است    أآموزش سواد و احكام مذهبي ت        نخست زندگي و تقدم زماني آن بر       
 ).247، ص 12ج  ،1367

تيراندازي را    هايي نظير شنا و    مادران بازي در احاديث فراواني سفارش شده است تا پدران و              
، 700همان، ص   (و حتي خود با آنان بازي كنند           )722، ص   10، ج   1363الري شهري،   (  بياموزند

هاي تلويزيوني و   اين همه در حالي است كه خو گرفتن آنان به برنامه             ).  »التصابي مع الصبي  «باب  

ان كاسته و آنان را از بازي با همگنان خود محروم            اي از تحرك جسماني كودك    هاي رايانه اخيراً بازي 
هاي پروري از آسيب  دير خوابي، كاهش ميزان استراحت و ورزش، چاقي، تنبلي و تن             .  ساخته است 

توان انتظار  هاي ديداري، مي  جسمي و رفتاري است كه در صورت افراط اطفال در استفاده از رسانه               
 .داشت

هاي موجود در خصوص رابطه كودك با         از آشكارترين نگراني    يكي :باردسترسي به اطالعات زيان   
. آور است رسانه، دستيابي او به اطالعات و مطالبي است كه براي اطفال و يا اصوالً براي همگان زيان                  

تر شده و مربيان    رساني جهاني بسيارجدي  هاي اطالع اين نگراني، مخصوصاً با پيدايش اينترنت و شبكه       
دسترسي كودكان به    .  هاي بزرگ مواجه ساخته است      عه بشري را با دغدغه      انديشان جام و صالح 

هاي نادرست جنسي،   ها، تصاوير و مطالب مستهجن، آموزش     بار، عكس اطالعات و موضوعات خشونت   
هايي از   تنها نمونه  ،روابط و تفريحات نامشروع و ناسالم و باورها و تبليغات ضدديني و خالف اخالق                

 .    شودرباره روابط كودك و رسانه مطرح ميهشدارهايي است كه د
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  نيازها و مباني حقوقي- 2

 نياز به تدوين برنامه جامع حمايتي

توان كودكان را   توان چشم پوشيد و نه مي     ها نمي ترديد از كاركردهاي مثبت و امتيازات رسانه      بي
بنابراين بايد به دنبال     .  تهاي جهان ارتباطات تنها و رها گذاش        هاي پيش گفته و واقعيت     با نگراني 

ها نيز  ها و دغدغه  هاي نوين در متن زندگي امروز، نگراني      سازوكاري بود تا ضمن پذيرش حضور رسانه      
 .دنمحترم شمرده شو

همه جانبه هستيم كه تدوين قوانين          براي حصول اين نتيجه مهم نيازمند اقداماتي متوازن و           
اين  آن در    هوضع قانون و اجراي قاطعان    .  هاستي از آن  المللي تنها بخش  حمايتي در سطح ملي و بين     

. حل نهايي تلقي شود   زمينه نيز مانند بقيه مسائل اجتماعي راهگشا و مفيد است، اما قطعاً نبايد راه                
ها و آموزش آنان در اين خصوص، تقويت         تربيت مديران شايسته و توليدكنندگان متعهد براي رسانه        

تدوين راهنماي    ،)71ص    ،1379محمدي،    :ك.ر(اي غيردولتي    نظارت عمومي و خصوصاً نهاده      
 سازياي ارتباطات و نهادينه   نامه اخالق حرفه  شناسي كودك، تهيه نظام   كاربردي در زمينه حقوق و روان     

تر هاي تشويقي و تنبيهي كارآمد، توجه بيشتر به بخش مدرسه و از همه مهم              بيني سياست آن، پيش 
رد خانواده از جمله رئوس برنامه جامعي است كه بايد براي حمايت از                 بازنگري در وظايف و كارك     

استراتژي امنيت  «تحقيق مفصلي كه براي تدوين        هنتيج  .ها تدوين شود  حقوق كودك در عصر رسانه    

چه «كند كه    صورت گرفته و قبالً از آن ياد كرديم، ثابت مي              »مريكا در قرن بيست و يكم       آملي  

كميسيون   (»هاي فرهنگي هستيم  ا در حال وارد شدن به عصر چالش          بخواهيم و چه نخواهيم، م      

اين تحول بزرگ مولود عواملي      ).  67ص    ،1382،  21مريكا در قرن     آتدوين استراتژي امنيت ملي      
. هاستترين آن است كه تنوع رسانه، گسترش نفوذ و قدرت آن و پيشرفت فناوري اطالعات از اصلي                

. ز همانند افراد، ناچار خواهند بود خود را با اوضاع نوين همسو سازند            ها ني خانواده«در چنين موقعيتي    

اي در  هاي تازه با مسئوليت )  چه به عنوان والدين و چه به نام شهروند        (ترين كشورها   ساكنان پيشرفته 
هاي ميان رفتن محدويت    با تغيير و گاه از    .  از اطالعات مواجه خواهند بود     مديريت و استفاده      هزمين

و نظم ناشي از مرزهاي فيزيكي و اجتماعي، مردم براي حفظ تعادل و توازن عقلي و رواني                    طبيعي  
اي نظر گفته است، با وجود شبكه       گونه كه يك صاحب    همان.  مجبورند مسئوليت بيشتري بپذيرند    

 ترينپردازد، مهم كامالً آزاد و تهي از كنترل و سانسور كه با آهنگي پرشور و سراسر تب و تاب به كار مي                   
هاي شان براي دنياي اينترنت، نه آموزش مهارت       فرزندان پدر و مادرها در جهت آماده كردن           هوظيف

 مانند تربيت خوب براي يك زندگي        ـگرا و كهن    پيچيده بلكه توجه دادن به اصول و مباني سنت          
 ). 41همان، ص  (» است-سالم و كارآمد خانوادگي و آموزش و تحصيالت عالي

	��/ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

123 

 
 

 

 

 

قلب نونهاالن همانند زمين كاشته نشده، آماده پذيرش هر بذري             «  ):ع  (ضرت علي به تعبير ح  

به همين جهت است كه از نظر ايشان و ديگر پيشوايان و راهنمايان               ؛  »است كه در آن پاشيده شود      

دقت در آموزش و تربيت اطفال از حقوق آنان و از تكاليف پدران و مادران                  ديني شتاب، حساسيت و   
ساز خطاب به فرزند    هاي تربيتي و انسان   اي طوالني و سرشار از نكته     ، در نامه  )ع(ي  حضرت عل   .است

پس «:  افزايندثيرپذيري كودكان و تشبيهي كه ذكر شد، بالفاصله مي         أگرامي خود و پس از اشاره به ت       

كه دل تو سخت شود و ذهن تو به چيز ديگري مشغول گردد و              در تربيت تو شتاب كردم، پيش از آن       
كتاب خداي توانا و بزرگ را همراه با تفسير آيات، به تو بياموزم و                .  ابتداي اين راه تصميم گرفتم    در  

 31نامه    (»شريعت اسالم و احكام آن از حالل و حرام را به تو تعليم دهم و به چيز ديگري نپردازم                     

ديباچه منشور  نكته جالب توجه ديگر آن است كه در ادامه اين گفتار كه در حقيقت                  ).  نهج البالغه 
رو شدن  ه به هراس خود از روب     )ع(رود، امام علي    تربيتي و آموزشي پدري مهربان و دانا به شمار مي          

كند كه ممكن است با هجوم خود به        آفرينان مغرض و گوناگوني اشاره مي     فرزند نوپاي خويش با پيام    
هاي نفساني و   ادا خواسته از آن ترسيدم كه مب     «فضاي ذهن و انديشه او، حقيقت را مشتبه سازند؛            

آنان شبهه ناك ساخت، به تو نيز هجوم          نظرياتي كه مردم را دچار اختالف و گمراهي كرد و كار را بر             
گرچه آگاه كردن تو را نسبت به اين امور خوش نداشتم، اما آگاه شدن و استوار ماندنت را                        .  آورد

   .»هاي اجتماعي نگرديترجيح دادم تا دچار هالكت

ين براي تنظيم رابطه كودك و رسانه و حمايت از حقوق اطفال در اين زمينه، تدوين                        بنابرا
 ضروري است و    ، همه جانبه و هماهنگي كه خانه، مدرسه و جامعه را در برگيرد              هها و برنام  سياست

بدون ترديد تصويب قانون    .  هاي حقوقي نيست  البته اين گفته به معناي ناديده گرفتن نيازها و بايسته         
اين قوانين در مرحله نخست     .  هاي مدون الزامي است   ها و برنامه  ز براي اطمينان از اجراي سياست     ني

اي و تعيين معيارها و ضوابط توليد باشد و در مرحله بعد با               هاي رسانه بايد ناظر به چگونگي فعاليت    
دار عهده  نوشتارادامه اين   .  ساز دفاع قانوني از آنان گردد      تبيين حقوق كودك در اين عرصه، زمينه        

الملل و نيز در حوزه حقوق ايران براي تأمين اين هدف             هايي است كه در حوزه حقوق بين       بيان گام 
ها، گاهي به صورت كلي و در متون بنيادين است و گاهي نيز به طور                   اين گام .  برداشته شده است  

 .مشخص به موضوع كودك و رسانه اختصاص يافته است
 

 المللحقوق بينهاي قانوني در حمايت

ترين متني دانست كه بيانگر اصول كلي پيرامون            را بايد بنيادي    »اعالميه جهاني حقوق بشر    «

سازمان (مجمع عمومي   «كيد شده است كه     أدر مقدمه اعالميه مذكور ت    .  ها است حقوق مشترك انسان  

 »كندلل اعالم مي   اعالميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه م              ،)ملل متحد 
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هايي كه در    از تمام حقوق و كليه آزادي      ...گونه تمايز   تواند بدون هيچ  هر كس مي  «:   نيز 2طبق ماده   

رغم شمول تمام مواد اعالميه نسبت      با اين حال، و به    ،  »مند گردد اعالميه حاضر ذكر شده است، بهره     

براي مثال در   .  وع پافشاري شده است   طور خاص بر اين موض    هبه كودكان و نوجوانان، در چند مورد ب        
كودكان حق دارند كه از كمك و       «مادران،    اين نكته تصريح شده است كه عالوه بر          بر 25 ماده   2بند  

اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند،              كودكان چه بر  .  مند شوند مراقبت مخصوصي بهره  
حمايت « و   »مراقبت مخصوص «،  »ردار شوند حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخو            

 مصاديق گوناگوني دارد كه برخي از        ، كه در اين ماده از حقوق كودك شمرده شده است            »اجتماعي

ها نبايد اقدام به توليد     براي مثال رسانه    .دناي باش د در برابر كاركردهاي نامناسب رسانه     نتوانها مي آن
اين .  دك در زمينه آموزش و پرورش منافات داشته باشد        و پخش مطالبي كنند كه با مباني حقوق كو        

آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شوند كه        «:   به اين شكل بيان شده است      26 ماده   2مباني در بند    

هاي بشر را تقويت    آزادي  ل رشد آن برساند و احترام حقوق و       اكم  به حد را  شخصيت انساني هر كس     
 گذشت و احترام به عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و             آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم،     .  كند

هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل         چنين توسعه فعاليت  هاي نژادي يا مذهبي و هم     جمعيت
 .»نمايد

پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش           «:   همين ماده آن است كه      3تر در بند     نكته مهم 

اي باشد كه حق    گونهها نبايد به   بنابراين كاركرد رسانه   » اولويت دارند  فرزندان خود نسبت به ديگران    

همين اساس است كه ديگر متون اساسي حقوق           بر  .تقدم و انتخاب والدين كودك را مخدوش سازد        
 از حقوق اطفال عنايت ويژه       »حمايت« براي   »تدابير خاص «بين الملل نيز به لزوم در نظر گرفتن            

كيد كرده است   أ ت »المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي     ميثاق بين «نمونه،  براي  .  اندنشان داده 

گونه تبعيض  تدابير خاصي در حمايت و مساعدت به نفع كليه اطفال غيرمميز و مميز بدون هيچ               «كه  

واداشتن اطفال به كارهايي كه براي جهات       « و از جمله     »به علت نسبت يا علل ديگر بايد اتخاذ بشود         

اندازد يا مانع رشد طبيعي آنان      آور است يا زندگي آنان را به مخاطره مي         يا سالمت آنان زيان   اخالقي  
المللي حقوق اقتصادي،   ميثاق بين   10 ماده   3بند    (» بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد       ،گرددمي

 ).    اجتماعي و فرهنگي

د مجدد حقوق مشترك كودكان     ييأ، ضمن ت  »المللي حقوق مدني و سياسي    ميثاق بين «چنين  هم

شوند كه آزادي والدين و     كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي      «:  ، تصريح كرده است كه    )24ماده  (

مين آموزش مذهبي و اخالقي كودكان مطابق          أبرحسب مورد سرپرستان قانوني كودكان را در ت           
 ).   همان18 ماده 4بند  (»معتقدات خودشان محترم بشمارند
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كنوانسيون «تر از آن      و مهم  »اعالميه حقوق كودك  «سناد عمومي ياد شده، بايد از         ا  افزون بر 

ها،  نام برد كه به طور خاص به مسائل حقوقي كودكان، از جمله در ارتباط با رسانه                    »حقوق كودك 

هاي پيشين استناد كرده و به      كنوانسيون حقوق كودك، در مقدمه خود به مواد و اعالميه         .  اندپرداخته
 ماده روشن   54هاي گوناگون طي    ، حقوق وي را در زمينه     »هاي ويژه از كودك   مراقبت«ور تبيين   منظ

شود، اما ماده   ها نيز مربوط مي   گرچه اكثر مواد اين كنوانسيون به نوعي به فعاليت رسانه         .  ساخته است 
كشورهاي «:  كيد شده است كه   أ در اين ماده ت    ، مستقيماً به موضوع كودك و رسانه اختصاص يافته        17

هاي گروهي واقف بوده و دسترسي كودك به اطالعات و              طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانه       
المللي، خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتالي رفاه اجتماعي،            مطالب از منابع گوناگون ملي و بين        

 كشورها  در اين راستا،  .  كنندشود را تضمين مي   معنوي يا اخالقي و بهداشت جسمي و روحي وي مي          
 :اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد

 اجتماعي  هايهاي گروهي به انتشار اطالعات و مطالبي كه براي كودك استفاده            تشويق رسانه )  الف
  نيز مطابق است؛29روح ماده  و فرهنگي داشته و با

 مطالب از   گونه اطالعات و  المللي در جهت توليد، مبادله و انتشار اين       هاي بين تشويق همكاري )  ب
 المللي؛منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين

 هاي كودكان؛تشويق توليد و انتشار كتاب )ج

هاي گروهي جهت توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه              تشويق رسانه )  د
 هاي اقليت تعلق دارند يا بومي هستند؛به گروه

مايت از كودك در برابر اطالعات و مطالبي         هاي مناسب در جهت ح     مشيتشويق توسعه خط  )  ه
 .»18 و 13رساند با توجه به مواد كه به سعادت وي آسيب مي

كه بسط و تفسير بندهاي مختلف اين ماده را بايد به جاي ديگر واگذار كرد، نگاهي دوباره                   با اين 
يد و پخش همه    هاي گروهي بايد در تول     طبق اين بند رسانه   .   آن خالي از سود نيست      »الف«به بند   

هاي كلي   در حقيقت بيانگر اصول سياست      29ماده  .  را رعايت كنند    29محصوالت خود، روح ماده      
 :آموزش و پرورش اطفال مثالً از طريق رسانه است طبق ماده مذكور حاكم بر

نمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش            كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مي     -1« 

توسعه   هاي ذهني و جسمي كودكان؛     پيشرفت كامل شخصيت، استعدادها و توانايي      :  كودكان باشد 
هاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل؛ توسعه احترام به              احترام به حقوق بشر و آزادي      

كند، به  هاي ادبي و ملي كشوري كه در آن زندگي مي          والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزش       
آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي         هاي متفاوت با تمدن وي؛     و به تمدن  موطن اصلي كودك    
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از تفاهم، صلح، صبر، تساوي زن و مرد و دوستي            ]  مملو[اي  اي آزاد و با روحيه     والنه در جامعه  ئمس
 . هاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر؛ توسعه احترام به محيط طبيعيبين تمام مردم، گروه

اي در آزادي    نبايد چنان تعبير شود كه مداخله      28هاي اين ماده و ماده      از بخش  از هيچ يك     -2
ها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي كه همواره طبق اصول ذكر شده در پاراگراف                و ارگان   افراد

شوند، مي  شده توسط دولت ايجاد      اين ماده و با شرط ارئه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذكر             1
 .»شودتلقي 

اي بايد  هاي رسانه كيد شده است كه فعاليت    أ ت 17كه ديديم در آخرين بند ماده        چنين چنان هم
سازماندهي   »رسانداطالعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي          برابر  در جهت حمايت از كودك در     «

حق برخورداري 13  همقصود از ماد    . نيز نبايد ناديده انگاشته گردد     18و  13شود، اما در اين راستا مواد       
 اعالميه حقوق   19  ماده:  چنينهم(هاي قانوني آن است      جريان آزاد اطالعات و محدوديت       كودك از 

كودك داراي حق   «  :اساس اين ماده    بر)  المللي حقوق مدني و سياسي     ميثاق بين  19بشر و نيز ماده     

ن اطالعات و عقايد از هر      اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساند       .  باشدآزادي ابراز عقيده مي   
نوع، بدون توجه به مرزها، كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يا از طريق هر رسانه                        

 .باشدديگري به انتخاب كودك مي
ها فقط  ولي اين محدوديت    هاي خاصي، باشد  اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديت          

براي احترام به حقوق يا آبروي         :شده و ضرورت دارند   منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح           
 .»سالمت عمومي و يا مسائل اخالقي       ديگران؛ براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر            

هاي فرزندان  تربيت و آموزش    هاي قانوني در  سرپرست  تكليف والدين و    حق تقدم و     نيز تكرار  18ماده  
 . ايت گرددها رعاست كه بايد از سوي رسانه

 

 هاي قانوني در حقوق ايران حمايت

ها به  ترين نگاه  متعالي هبردارند  رغم مباني و فرهنگ ديني و ملي ايران كه در               سفانه، به أمت
كيدها براي پاسداشت منزلت و حقوق آموزشي و تربيتي آنان است، در                 أخردساالن و بيشترين ت    

ها زمينه حقوق كودك در برابر رسانه       ويژه در   ه، ب قوانين و مقرارت كشور اهتمام جدي به اين موضوع        
ها در توليد   آور حقوقي كه بتواند از سويي راهنماي رسانه        ترديد فقدان قواعد الزام   بي  .شودديده نمي 

محصوالت مربوط به اطفال باشد و از سوي ديگر متجاوزان به حقوق آنان را كيفر داده و تنبيه كند،                     
براي   . جمهوري اسالمي ايران نيست و بايد هر چه زودتر برطرف شود               نظام هنقصي است كه زيبند   

هاي اين منظور شتاب در بازپژوهي و تدوين شفاف اصول مبتني بر مباني ديني، فرهنگ ملي و تجربه                
توان از كليات و عمومات برخي اصول        قانوني و عملي داخلي و خارجي ضرورت دارد و از جمله مي             

 .ص الهام گرفتقانون اساسي در اين خصو
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 و مبارزه با كليه     اتقو  ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخالقي بر اساس ايمان و           «براي مثال   

به عنوان يكي از وظايف     )  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران      3 اصل   1بند    (»مظاهر فساد و تباهي   

ضوعات مربوط به كودكان كلي و دائمي دولت جمهوري اسالمي ايران شناخته شده كه طبعاً شامل مو            
ها با استفاده   هاي عمومي در همه زمينه     باال بردن سطح آگاهي    «چنين  هم.  شودها نيز مي  و رسانه 

 ).همان 3 اصل 2بند (  وظيفه حاكميت است»ل ديگريهاي گروهي و وساصحيح از مطبوعات و رسانه

مي است، همه قوانين و      جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسال        از آن «:  به موجب اصل ديگر    

هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و              ريزيمقررات و برنامه  
از سوي ديگر در اصول قانون اساسي         .»پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد       استواري روابط خانوادگي بر   

مباني اسالم يا حقوق    «اند، رعايت   ختهسيما پردا   و  هاي مطبوعات و صدا    فعاليت هكه به بيان محدود   

 هايبه عنوان اصول كلي فعاليت     )175اصل    (»موازين اسالمي و مصالح كشور    «يا    و  )24اصل  (»عمومي

 .توانند مانند كليات قبلي در اين بحث مورد توجه قرار گيرند         طور طبيعي مي  هو ب   اي مطرح شده  رسانه
 توان اما نمي  ،توان يافت يز قانون مطبوعات نيز چنين كلياتي مي      در قوانين مربوط به راديو و تلويزيون و ن        

و البته عمل به آن هم قطعي        ( خاصي كه در اين زمينه وجود دارد           هتنها مصوب .  به آن بسنده كرد   
اهداف و  «اي تحت عنوان    شوراي عالي انقالب فرهنگي در مصوبه     .   كتاب ارتباط دارد   ه، به حوز  )نيست

.  كودك و نوجوان نشان داده است       ههاي ويژ  توجه خاصي به كتاب     »كتابها و ضوابط نشر      سياست

هاي كودكان و   هاي خاص كتاب  نظر به حساسيت و جنبه    «  : اين مصوبه مقرر داشته است كه       5  هماد

 متشكل از حداقل    »هاي كودكان و نوجوانان   نشر كتاب   ت نظارت بر  أهي«اي به نام    ت ويژه أنوجوانان هي 

هاي ل خاص كتاب  ئو مسا )  از ديدگاه اسالمي  (نظر و آگاه به امور تربيتي         بپنج تن از افراد صاح     
نظران و  اين افراد را وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از ميان صاحب                .  كودكان تشكيل خواهد شد    

هاي كودكان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسائل تربيتي در اسالم انتخاب و جهت                نويسندگان كتاب 
 .»هنگ عمومي معرفي خواهد كردتصويب به شوراي فر

ت مزبور از حيث شكل و محتواي كتب كودكان و               أنظارت هي «:   مذكور ه ماد 2طبق تبصره    

ها با فرهنگ اسالمي و ايراني و اصول تربيتي خواهد بود و اين نظارت بايد قبل                 نوجوانان و انطباق آن   
 ه از چاپ و نشر در حوز         اين در حالي است كه نظارت قبل         .  »از چاپ و نشر كتاب انجام گيرد         

ممنوع است و اين خود نوعي دوگانگي در             )  و از جمله نشريات كودك و نوجوان          (مطبوعات  
:  قانون مطبوعات  4طبق ماده   .  نهدسياستگزاري فرهنگي به شمار رفته و آثار نامطلوبي را برجا مي             

 اعمال فشار بر     صدد  اي در هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله                 «

 .»مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند
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ه نظارت  بديهي است كه اين گفته به معناي خارج بودن مطبوعات كودك و نوجوان از حيط                    
ت نظارت بر    أهي«نيست و اين نشريات همانند ساير مطبوعات پس از چاپ و انتشار از سوي                        

 بازبيني شده و   ) و اصالحات بعدي   1364ون مطبوعات، مصوب اسفند      قان 10موضوع ماده     (»مطبوعات

گونه كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي        در صورت تخلف به دادگاه صالح معرفي خواهند شد؛ همان           
 ). همان قانون12ماده ( تواند آنان را مستقيماً به محاكم دادگستري معرفي نمايدهم مي
هاي ات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت            قانون نحوه مجاز   «چنين به موجب     هم

استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارهاي                  «،  »نمايندغيرمجاز مي 

تبصره   (»هاي مقرره براي عامل خواهد بود     غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات        

 ).  همان قانون3 بند ب ماده 3
 

 بحث

ثير روز به   أاين ت .  نظير است ائل ارتباط جمعي در شخصيت، رفتار و اعتقادات كودك بي          نقش وس 
ارتباط ويژه و دو    .  هاي سني و رواني اطفال نيز پذيراي آن است         روز در حال افزايش است و ويژگي       

آثار در همين حال از     .  تواند آثار مثبتي در بر داشته باشد      مي)  ويژه تلويزيون هب(سويه كودك و رسانه     
از طرف ديگر نه بازگشت به دوران پيش از         .  توان و نبايد غافل بود    هاي موجود نيز نمي   منفي و نگراني  

اي جز تنظيم يك    بنابراين چاره .  گرايانه سودمند هاي منع هاي نوين ممكن است و نه سياست       رسانه
دك در اين زمينه     برنامه جامع حمايتي و از جمله قواعد و مقرارت نداريم تا با تبيين حقوق كو                    

اي بوده و نيز ضمانت اجراي الزم براي           راهنماي عملي مديران و توليدكنندگان محصوالت رسانه        
هايي الملل براي اين منظور گام     در حقوق بين  .  بيني كند ها را پيش  جلوگيري از تجاوز به حقوق آن      
 و مقرارتي در نظام حقوقي        اما خأل آشكار وجود چنين قواعد       .  اندبرداشته و اصولي را بنيان نهاده       

شور ما  ك  هايران، به رغم برخورداري از منابع غني ديني و پيشينه افتخارآميز ملي و فرهنگي، زيبند                
 . نيست

شناسي، شناسي كودك، جامعه  ترين متخصصان دين، روان    شود كه گروهي از زبده     پيشنهاد مي 
كار گرفته شوند تا    ههاي مرتبط ب  شتهعلوم تربيتي و آموزشي، فرهنگ و ارتباطات، حقوق و ساير ر             

مندي از مطالعات و اصولي كه در جهان بنيان نهاده شده است، به تدوين منشور حقوق                   ضمن بهره 
 اين پژوهش گسترده    هقطعاً نتيج   .اساس مباني ديني و ملي خود اقدام كنند         كودك در اين زمينه بر    

اي از سوي مراجع مربوط تصويب و به مرحله         ق حرفه  اخال هنامنامه و يا نظام   بايد به شكل قانون، آئين    
 .اجرا نهاده شود
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