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نقش و کارکرد رسانههای جمعی در طرح مسائل
زيستمحيطی
زينب عبدی

*

مقدمه :دهة  ،15دهة شکوفایی و در واقع سرآغاز جدی توجه به محیط زیست در رسانهها بود
که موجب جلب توجه تودة جامعه به محیط زیست شد .در ایران نیز توجه به مسائ محیط زیست
به ویژه در دهههای اخیر افزایش یافته و به همین منظور قوانینی برای توجه بیشتر به مسائ
زیستمحیطی در رسانهها وضع گردیده است .نگرش و تأایرپذیری مرد از رسانهها ،بر نو رفتار
آنها با محیط زیست تأایر میگذارد ،به همین دلی رسانهها تأایر بسزایی در فرهنگسازی محیط
زیستی مرد و حفاظت از محیط زیست دارند.
روش :در این تحقیق که به روش مروری و کتابخانهای انجا شده ،کوشش شده است تا با بهره-
گیری از تمامی منابع مرتبط با موضو  ،اهمیت رسانه در طرح مسائ زیستمحیطی و نهادینه کردن
قوانین زیستمحیطی و در نتیجه ،بسط حفاظت از محیط زیست در اذهان مرد مورد تحلی نظری
قرار گیرد.
یافتهها :آموزش رسانهای بیشتر به همراه تحقیق در مورد چگونگی یادگیری عمو دربارة
موضوعات محیط زیستی و آنچه که افراد را در جهت رسیدن به راه ح تحریک میکند از اهمیت
باالیی برخوردار است .بر همین اساس میتوان گفت توجه به محیط زیست با ارائه راهکارهایی در
برنامههای توسعهای کشور افزایش داشته است.
بحث :این پژوهش نشان داد در صورتی که رسانههای جمعی به توسعه مسائ زیستمحیطی
توجه کنند ،این مسئله موجب افزایش آگاهی عمو شده و نگرانیهایی را در بین آنها به وجود

واژگان کليدی :آگاهیبخشی ،آموزش عمومی ،رسانههای جمعی ،فرهنگ ،محيط زيست
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میآورد.

مقدمه
پس از انقالب صنعتی در غرب ،رشد اقتصادی که بدون در نظر گرفتن تخریب محلیط
زیست صورت گرفت ،فعاالن محلیط زیسلت را بله تکلاپو درآورد .از اواخلر دهله 0915
جنبشهایی در سراسر جهلان شلک گرفتنلد کله بله تخریلب محلیط زیسلت و آلودگیهلا
واکنشهایی را نشان دادند و بر اساس آن دانشمندان علو طبیعی نسبت به آینده کرة زمین
هشدار دادند .فشارهای رسلانه هلا ،تحریلک افکلار عملومی و شلک گیلری سلازمانهلای
مرد نهاد 0مزید بر علت شد تا انسانها ،قوانین زیستمحیطی را برای جلوگیری از تخریب
محیط زیست به کار بندند.
با وجود این ،تخریب محیط زیست این روزها با سرعتی باورنکردنی در حال رخ دادن
است و یکی از حوزههای مهم اطال رسانی ،حوزه محیط زیست اسلت ،املروزه صلاحبان
رسانههای گروهی به ویژه خبرنگاران و برنامه سازان با آگلاهی نسلبت بله وظیفله سلنگین
خویش ،در عرصه اطال رسانی شفاف و تبیین حقایق جامعه نقش بسزایی دارند.
امروزه ،ظهور و گسترش بحرانها ،مشکالت و مسلائ زیسلتمحیطلی کله دامنلة آن،
افزون بر انسان ها ،جانوران و گیاهان را نیز در برگرفته ،سبب شده است که جوامع انسلانی
به این مسئله بیشتر توجه کنند.
گسترش و توسعة حوزههای مختلف و جدید علو و تکنولوژی باعث شده بشر ،عصر
جدیدی را تجربه کند .توسعه در حوزههای مختلف ،طرفداران و منتقلدان خلاص خلود را
تأایر خود قرار داده ،لیکن این گسترش و توسعه تکنولوژی ،اارات مخربی را بر طبیعلت و
زیست بو انسانها داشته است .بر این اساس ،انسان کنونی با دو مسئله و چالش بله طلور

)1. Non-Governmental Organisation ( NGO
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دارد .با اینکه توسعه و گسترش تکنولوژی تقریبا تمامی عرصههای زنلدگی بشلر را تحلت
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همزمان مواجه است :مسئلة اول ،متأار از ماشینها و ابزارهای دنیلای ملدرن اسلت و مسلئلة
دیگر ،مربوط به حفظ طبیعت و مادر زمین است .در ارتباط با این دو مسئله ،نقش رسانهها
حائز اهمیت و ارزنده است.
رسانهها ،مهمترین رکن ارتقای دانش محیط زیستی در جامعه هستند .املروزه در تملا
جهان ،رسانهها تعیینکنندة مسیر ،افکار و فرهنگ در تما سطح زندگی و هلمچنلین رفتلار
انسانها در حفاظت از محیط زیست میباشند .رسانهها با دادن اطالعات محلیط زیسلتی بله
سطوح مختلف جامعه متناسب با نیاز هر قشر جامعه و القا و نهادینهکلردن ایلن اطالعلات،
موجب تغییر رفتار و گسترش فرهنگ محیط زیستی جامعه میشوند.
امروزه مسئلة محیط زیست یک موضو جهانی است و این مهم بلدون حضلور و کملک
رسانهها امکانپذیر نیست .رسانهها با ملنعکس کلردن نقلاط ضلعف و قلوت و عملکلرد هلر
سازمان یا اداره ،میتوانند افکار عمومی را نسبت به آن مسائ حسلاس کننلد و مسلئولین نیلز
باتوجهبه اینکه رسانه ،انعکاس دهندة فعالیتهای آنهاست ،نسبت به جبران کمبودهلا اقلدا
کنند .رسانه به عنوان ناظر بر فعالیتهای هلر سلازمان ،نقلش ارزنلدهای در بهبلود شلرایط و
جلوگیری از کمبودها بر عهده دارد .متخصصان محیط زیست و سازمانهای محیط زیستی بلا
آگاهسازی و دادن اطالعات محیط زیستی به عمو مرد و اقشلار مختللف جامعله ،سلعی در
باالبردن و ارتقای سطح دانش محیط زیستی و ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست دارنلد،
این امر بدون مشارکت رسانهها امکانپذیر نیست؛ زیرا رسانهها ،مهمترین عامل ارتبلاط بلین
رسانهها به عنوان مهمترین رکن ارتقای دانش محیط زیستی جامعله ،نقلش بلیبلدیلی در
جلب توجه افکار عمومی برعهلده دارنلد و قطعلا بلدون کملک رسلانههلای ارتبلاطجمعلی،
نمیتوان شاهد گسترش و بسط فرهنگ محیط زیستی در جامعه بود .از اینرو ،میتوان گفلت
رسانهها ،مهم تلرین نقلش را در ایجلاد فرهنلگ محلیط زیسلتی جامعله دارنلد .رسلانههلا بلا
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متخصصین ،کارشناسان محیط زیست و سازمانهای محیط زیستی با مرد

هستند.

اطال رسانی و ارتقای دانش محیط زیستی ،مهمترین نقش را در جلوگیری از تخریب طبیعت
و حفاظت از محیط زیست دارا هستند .رسانههلا ،املروزه یکلی از عوامل ملؤار در ایجلاد و
گسترش یک فرهنگ به حساب میآیند .رسلانههلای مکتلوب ماننلد روزناملههلا و مجلالت،
رسانههای شنیداری مانند رادیو ،رسانههای دیداری مانند تلویزیون و رسانههای دیجیتالی ،هلر
کدا باتوجهبه ویژگیها و ظرفیتهای خود ،تاایر گسترده و بسزایی در گسترش یلک فرهنلگ
دارند .کمک گرفتن از ظرفیت نهفته در رسانهها برای ایجاد فرهنگ دوستی با محیط زیست و
گسترش این فرهنگ ،میتواند ما را در رسیدن به جامعه و فرهنگ دوستدار محلیط زیسلت
یاری نماید .با این حال ،مسئلة مهم اینجاست که رسانهها در یک جامعه تا چله میلزان فعلال
هستند و تا چه حدی به مسئلة

محیط زیست اهمیت میدهند.

تردیدی نیست که رسانهها از بدیهیترین تأایرگذاران بر آموزش و تنویر افکار عملومی
در نگهداری از محیط زیست هستند .از آنجایی که بیشتر رسانههای جمعلی ملورد توجله
عمو هستند و مرد  ،پارهای از اوقات شبانه روز خلود را بله مطالعله ،دیلدن و یلا شلنیدن
اطالعللات و اخبللار مللنعکس شللده در آنهللا اختصللاص ملیدهنللد ،بنللابراین ،سللریعتللرین،
مطمئنترین ،در دسترسترین و تأایرگذارترین ابزار در جهلت اشلاعة فرهنلگ حفاظلت از
محیط زیست و آملوزش و تنلویر افکلار عملومی ،رسلانههلای جمعلی هسلتند .برخلی از
اندیشمندان معتقدند با استفاده از رسانهها ،به راحتی میتوان یک جریان فکلری بله وجلود
آورد .بنابراین ،رسانهها میتوانند به عنوان یکی از مهمترین راهبردهلا و اسلتراتژیها در املر
رفع مشکالت زیستمحیطی با آگاهساختن مرد ایفای نقش کنند.
نگرش و تأایرپذیری مرد از رسانهها ،بر نو رفتار آنها با محیط زیست تأایر میگذارد.
در ارتباط با مسائ و موضوعات زیستمحیطی و آگاهیبخشی به افکار عملومی و انتشلار
اخبار واقعی و صادقانه ،نقش رسانهها بسیار مهم و حیاتی است .حفاظت از محیط زیسلت
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حفاظت از محیط زیست ،فرهنگسازی و نهادینهکردن فرهنگ نگهداری از محیط زیست و
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به آحاد جامعه وابسته است .در جوامع مبتنی بلر دانلش ملدرن املروزی ،نقلش رسلانه در
توسعه را میتوان تسهی کننده قلمداد کرد .عالوه بر ایلن ،رسلانه ،اشلاعه دهنلده و توزیلع
کنندة اطالعات است و لذا میتواند به عنوان کارگزاری رفتار نماید که باعث تغییر میشود.
همچنین ،رسانهها میتوانند مرکز بحث و تبادل نظلر و بله نقلد کشلیدن سیاسلتهلای
زیستمحیطی از یک سو و ارائه دهندة اطالعات برای سیاسلتگذاریهلای محلیط زیسلت
باشند .رسانه ها همچنین میتوانند برای برونرفت از معضالت زیستمحیطی ،راهکارهلا و
پیشنهادهایی را به سیاستگذاران ارائه دهند .رسانهها میتوانند آگاهی عمومی را از مسلائ
و معضالت زیستمحیطی باال ببرند و آنها را با چالشهایی که در کوتلاهملدت و بله ویلژه
بلندمدت متوجه نو بشر خواهد کلرد ،آگلاه سلازند .اطلال رسلانی صلحیح و درسلت از
معضالت زیستمحیطی باعث میشود تا مسائ و موضوعات واقعی و اصی ملورد توجله
قرار گیرند .از این رو ،میتوان به نقش سازنده و حیاتی رسانهها در آگاهیبخشلی و مطللع
کردن افکار عمومی از معضالت و مسائ زیستمحیطلی از یلک سلو و در اختیلار نهلادن
اطالعات کافی و مورد نیاز برای سیاستگذاران زیستمحیطی و جلب توجه دولتمردان بله
این مسائ پی برد.
بنابراین ،باتوجهبه اهمیت محیط زیست در جامعه و تأایری که رسانههلا ملیتواننلد در
این زمینه داشته باشند ،مسئلة اصلی تحقیق نیز پاسخ به ایلن سلؤال اسلت کله رسلانههلای
جمعی به چه میزان در طرح مسائ محیط زیستی تأایرگذارند و باتوجهبه نقش رسانههلای
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر ،مروری و کتابخانهای ،و تأکید اصلی آن بلر رسلانههلای جمعلی
منطقهای و بینالمللی و باألخره ،طرح مسائ زیستمحیطی و چگونگی توجه دادن هر چه
بیشتر مرد از طریق رسانههای جمعی بوده است.
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جمعی ،چه راهکارهایی را میتوان برای برونرفت از معضالت زیستمحیطی ارائه داد؟

یافتهها
رسانههای جمعی و آگاهیبخشی زیستمحیطی
رسللانههللای جمعللی نقللش مهمللی در شللک دهللی درو و آگللاهی از موضللوعات
زیست محیطی دارند .روزنامه نگاران و دسلتانلدرکاران تلویزیلون بله هملراه دولتملردان،
فعاالن زیستمحیطی ،دانشمندان و صنعتگران ،دستور کاری برای بحثهای زیستمحیطلی
و تصللمیمسللازی در مللورد آن تنظللیم مللیکننللد .رسللانه ،پوشللش جللانبی گسللتردهای روی
موضوعات مهم زیست محیطی همچون اتفاقات و دیگر رخدادهای فاجعهبار زیستمحیطی
فراهم میکند ،در حالی که میتواند بررسی مسائ مزمن زیستمحیطی -همچون گر شدن
هوای جهانی و تغییرات آب و هوا -را به صفحات داخلی یا صفحه آخر برنامههای خبلری
موکول کند .لیکن بادهلای گلر و تنلدبادها معملوالً موجلب ملیشلود اخبلار و برخلی از
گزارشگران چنین بالیای طبیعی را به تغییرات آب و هوایی ربط دهند.
رسانههای جمعی از سال  0915میالدی نقش مهملی را در شلک دادن درو و آگلاهی
نسبت به موضوعات زیستمحیطی بازی کردهاند .بیش از  35سال است کله خبرنگلاران و
مسئوالن پخش رسانه در کنار مقامات دولتی ،فعاالن محیط زیست ،دانشمندان و صنعتگران
به تنظیم موضوعات برای بحثهای زیستمحیطی و تصمیمگیری در این زمینه میپردازند.
پیش از آن ،تجارت و صنعت ،بحثهای مربوط به االرات توسلعه اقتصلادی را بله محلیط
زیست طبیعی محدود کرده بودند .لیکن انتشار مقالله «بهلار خلاموش» راشل کارسلون در
و برخاستن تلویزیون به عنوان یک واسطة ملی و بین المللی به میلزان زیلادی دیلده شلدن
موضوعات زیستمحیطی را بیشتر کرد.
درو عمومی از موضوعات زیستمحیطی پیش از دهه  15میالدی چگونه بود؟ نیوزی
و کواریک ( ،)0991ویلیا پن و بنیامین فرانکلین را به عنوان اولین طرفداران محیط زیست
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 0911چارچوب بحث های زیستمحیطی بین دانشمندان ،فعاالن و دولتمردان را تغییلر داد
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برشمردهاند و متذکر شدهاند که نهضت سبز امریکا فعالیت خود را از قرن نلوزدهم شلرو
کرده است .آنها میگویند« :توجه داشته باشید که تفاوت اساسلی ایلن بلود کله بسلیاری از
نهضتهای سبز گذشته معموالً محلی بودند تا ملی» .این به آن دلی بود که هیچ یک از این
جنبشها توسط رسانههای اصلی پوشش داده نمیشد و تنهلا توسلط رسلانههلای جلایگزین
مطرح میگردید.
پیش از انتشار بهار خاموش در  ،0911گروههای زیستمحیطی به میزان زیلادی شلام
سازمانهای حفاظت از منابع طبیعی میشدند« :ما در اار انفجار نیروهای جدید ناگهان و بلا
سرعت باال به گذشته پرتاب شدیم» .این توضیحی است که میش ملک کالسلکی صلاحب
کلوب سیرا به فیلیپ شابکوف خبرنگار میدهد ( .)0993از اواسط قلرن بیسلتم ،شلعارهای
محیط زیستی دچار تغییر شد و ناگهان زیبایی طبیعی و کیفیت زیستمحیطی و تما آنچله
که مربوط به محیط زیست بود ،دچار تحول شلد .از آن زملان بلود کله ناگهلان یلک دورة
جدید آغاز گردید .این دورة جدید -همچون بهار خاموش -کامالً مربوط به آلودگی بود.
رئیس جمهور ایاالت متحده ،لیندن جانسون ،در پیا خود به تاریخ  8فوریه  0910زبان
این دورة جدید را پذیرفت« :در چند دهة گذشته ،مباحث جدیدی از ضلایعات و زباللههلا
چشم انداز زندگی آمریکایی را تحت تأایر و تهدید خلود قلرار داده اسلت .ایلنهلا ،هملان
زبالههای صنعتی هستند -محصوالت جانبی توسعه ،کشاورزی و علو  ...تقریبا تمامی ایلن
زبالهها و آلودگیها نتیجه فعالیتهایی است که برای سود بردن انسان طراحی شدهاند .یکلی
بخش و همراه با سالمت باشد» (برتون.)0991 ،
پوشش رسانهای تعدادی از حوادث زیستمحیطی شدید در انتهلای دهله  15ملیالدی،
تصاویر برجستهای از پرندگانی را که در نفت غرق شده بودند یلا رودخانلهای از آتلش بله
نمایش گذاشت –تصاویری از آلودگی که درو و آگاهی عمومی را شک داد .آنگونله کله
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از اهداف ملی اولیه باید بهبود این محیط زیست باشد به گونهای که زیستن در آن ،آراملش

سخنگوی کابینه ،جان ویتاکر میگوید ،هنگامی که رئیس جمهور نیکسلون و همکلاران وی
در  15ژانویه  0919قد به کاخ سفید گذاشتند ،کامالً آمادگی موج قوی تصلور عملومی از
پاکیزه کردن محیط زیست که در حال غرق کردن ما بود را نداشتیم (شابکوف.)0993 ،
تلویزیون در شک دادن درو و عقیده عمومی چقدر مهم بوده است؟ آنچه را که راش
کارسون درباره تلویزیون در سال  0911نوشت ،به دلی تاایرگذاری آن ،حداق تا حلدودی
به خبر داغ روزنامهها در دهه  15میالدی بدل گشت .چلاه نفتلی سلانتاباربارا یلک داسلتان
تصویری بسیار گسترده بود ،به همان اندازه که آتلش بلر روی آب رودخانله کویاهوگلا در
ایالت کلیولند ،توانستند به سوژههای بسیار نابی برای تلویزیون بدل شوند.
نفت نشتکرده در سواح سانتاباربارا موجب به دا افتادن و کشتهشدن هلزاران پرنلده
در نفت منتشر در این سواح گردید .دانشجویان کالج و دیگر افراد جوان شرو به تلالش
برای نجات جان پرندگان نمودند .تلویزیون هم شب به شب تصاویری از افراد جوان را در
حال گریه در حالی که پرندههای مردهای در دست داشتند ،نشان میداد .شبکههای مردملی
این تصاویر را دریافت کردند و در اار آن ،آلودگی زیستمحیطی به عنوان یک بخش بسیار
شخصی و کامالً تاایرگذار بر زندگی فردی افراد شناخته شد .بینندگان تلویزیون ،داوطلبلان
جوان را میدیدند و درد و رنج آنها را احساس میکردند.
گزارشگران و نویسندگانی که در نقاط مختلف ایاالت متحده مشلغول بله کلار بودنلد،
احساس کردند به یک داستان خبری خوب دست یافتهاند .آیا این یک فاجعة محلی بود که
زیست محیطی را یافته و پوشش دهند که در آن واحد هم بینندگان و هم مخاطبان را تحت
تأایر قرار دهد؟ به همین شک  ،رودخانة سیاهوگای در حال سلوختن (بله دلیل فاضلالب
شیمیایی که به آن سر ریز شده بود) یک داستان بصری با ارزش شلوکه سلازی بسلیار بلاال
بود .به نظر میرسید آلودگی آن قدر جدی باشد که یک رودخانه گرفتلار آتلش شلود  ...و
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آنهلا بله راحتلی مللیتوانسلتند آن را پوشلش دهنللد؟ آیلا آنهلا مللیتوانسلتند یلک معضل
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گزارش آن در بخش های مختلف خبری بیاید .این در حالی بود که تلویزیون –هملینطلور
بسیاری از روزنامهها -به طلور کللی نملیخواسلتند و نملیتوانسلتند یلک بخلش خبلری
مخصوص محیط زیست ایجاد کنند و هنگامی که پخشکنندگان تلویزیونی محلیط زیسلت
را پوشش دادند ،موجب شدند که تصویر آن فاجعههای زیستمحیطلی در ذهلن مخاطبلان
خانه کند و آگاهی عمومی به میزان بسیار زیادی افزایش یابد.
 15میلیون نفر برای اولین روز زمین از خانههای خود بیرون آمدند .شلابکوف ()0993
میگوید 11« :آوری  ،0995آن قدر روز خوبی است که میتوان گفت طرفداری از محلیط
زیست در ایاالت متحده از آن روز شرو به گسترش به عنوان یک جنبش اجتملاعی تلوده
کرد»« .گروههای حفاظت از منابع طبیعی قدیمی  ...نقشی بسیار کمرنگ در روز زمین ایفلا
کردند و در حقیقت از تشکی موج ملی بسیار شگفت زده شدند .اک ر گارد قدیم حفاظلت
از منابع طبیعی ،که گوششان پر از موضوعات قدیمی همچون سرزمین سنتی و حفاظلت از
حیاط وحش بود ،همچنلان نسلبت بله رشلد عصلبانیت مللی در مقابل آللودگی و دیگلر
تهدید های زیستمحیطی برای سالمت انسان کور و کر بودند» ( )0993لیکن آنهلا نیلز بله
مرور نکتة کار را درو کردند «در طی چند سال ،فاصله بلین گروههلای حفاظلت از منلابع
طبیعی و آلودگی محیط زیست -و سازمانهای فعال در زمینة سالمت عمومی -بسلیار کلم
شد و گرچه نه به طور کام  ،اما بسته شد» (.)0993
بسیاری از رهبران اقتصادی رشد آگاهی زیستمحیطی را به عنلوان یلک تهدیلد بلرای
شرکت روابط عمومی کشور ،به انجمن اقتصادی محصلوالت صلنعتی فارسلت گفلت کله
تجارت درگیر یک جنگ بزرگ ارتباطات بو شناسی شده است:
«زمان ،از دست رفته است .برای من ،شما و همکارانمان در نقاط کنترلی صلنعت ،دورة
ارتباطات مغلوب ،دورة استاندارد کوهستان شده است .ما چیزهایی را انجا خواهیم داد که
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توسعه صنعتی می دیدند .در  ،0990ریچارد دارو ،مدیرعام هیل انلد نولتلون ،بزرگتلرین

به ما توجه میدهند و درو ما را حاص میکنند و یا باقیمانده عملر حرفلهای خلود را در
حال مورمور کردن ،فاسد کردن ،خرف کردن و فرونشاندن تلالش بلرای بله چنلگ آوردن
موانع غیر واقعی قانونی و فلج کردن محدودیتهای مدیریتی میگلذرانیم .آن عملو مللت
که بخواهد ما را درو کند -و از ما به خاطر آنچه که هستیم و آنچه کله کلردهایلم ،تقلدیر
کند -دیگر وجود ندارد و در عوض میخواهد پوست از سر ما بکند (.)0993
به نظر میرسید صنعت آمریکا در حال از دسلت دادن قللبهلا و افکلار ملرد اسلت.
چارچوب مرجع بحثهای زیست محیطی از شرایط تأکید بر غلبه تجارت در پیش از دهلة
 15به نیاز به توسعة تجاری به دورنمای دولتی جدید حفاظت زیستمحیطی و تهیه قوانین
برای آن تغییر کرد .صنعت در یک سو قرار گرفت و سازمانهای دولتی ،سازمانهای فعلال
در زمینة محیط زیست ،گروههای اجتماعی و دیگر مؤسسات همگی در سلوی دیگلر .هلر
طرف سعی در تأایرگذاری بر روی عمو و ایجاد یک دستور کلار قلانونی بلا بله کلاربردن
روابط عمومی و دیگر فنون برای تأایرگذاری بر روی چارچوب مرجع رسانههلای جمعلی
داشتند .از انتهای دهة  15تا  ،0993چارچوب دولت/فعلاالن غاللب شلد .منلابع دوللت دو
مزیت داشته و دارند .آنها معموالً مقدار بیشتری از روابط خبری زیستمحیطی دارنلد و بله
صورت اتوماتیک به عنوان منبع رسمی شناخته میشوند (ساچزمن .)0991 ،با این حال ،بلا
دنبالکردن بحران نفت در سال  ،0993بحث از محیط زیست به انلرژی تغییلر پیلدا کلرد و
تعادل بین اقتصاد و آگاهی از محیط زیست به خوبی برقرار شد.
زیست محیطی است .در همان زمان روزنامهها ،مجلههای خبری ،و ایستگاههای تلویزیلونی
در سراسر جهان به حاداه نیروگاه اتمی تری مای آیلند پنسیلوانیا پرداختند .میتلوان گفلت
تری مای آیلند اولین واقعة خبری زیستمحیطی است که توجه جهانی را بله خلود جللب
کرد و احتماالً نقش مهمی در روشن کردن آگاهی زیسلتمحیطلی حتلی تلا آفریقلا داشلته
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در اواخر دهة هفتاد ،مجدداً دیده شد که تمایل رسلانههلا ،بازگشلت بله نگرانلیهلای
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است .چرا این واقعه تا این حد در سرتاسر جهان مورد توجه واقع شد؟ واقعلة تلری مایل
آیلند از جمله اتفاقاتی بود که هر آن ،احتمال وقو آن میرفت .اتفاق بدی افتلاده بلود املا
ممکن بود بدتر از این هم اتفاق بیفتد .این اتفاق بد بلرای ملدتی رخ داد و رسلانههلا ایلن
واقعه را در صفحة اول خود نگه داشتند تا زمانی که روشن شد دیگر خطری وجود ندارد.
تری مای آیلند تنها واقعة زیستمحیطی نبود که در انتهای دهة هفتلاد توجله عملو را
به خود جلب کرد .در منطقة الو کانال آبشار نیاگارا ،نیویورو ،دیلده شلد کله زملین دارای
مواد شیمیایی خطرناکی است .این داستان تا زمانی که دولت فدرال تصمیم گرفت نسبت به
تخلیة آن منطقه اقدا کند ،ادامه داشت.
به نظر میرسد یک رخداد زیست محیطی دیگر در همان دورة زملانی توجله رسلانهای
کمتری را به خود جلب نمود .هیچ کس خارج از تگزاس نشت  05/9میلیلون بشلکه نفلت
در جریان برخورد کشتی برمه آگات و یلک کشلتی دیگلر در خللیج گالوسلتون را بله یلاد
نمیآورد.
در  ،0984بینندگان و خوانندگان سرتاسر جهان در حالی از خواب برخاستند کله خبلر
نشت گاز شیمیایی در نیروگاهی در بوپال هند منتشر شده بود و بیش از  1055نفلر در االر
آن کشته و صدها هزار نفر مجروح شده بودند (شابکوف .)0993 ،دو سال بعلد بلدترین و
ترسناوترین واقعة زیسلتمحیطلی جهلان در نیروگلاه هسلتهای چرنوبیل رخ داد .واقعلة
چرنوبی احساسات بینالمللی در مورد ریسک انسانی و جایزالخطا بودن آن را تغییر داد.
دهة  85توانست چرخة اخبار زیستمحیطی را همچون وقلایع نشلت نفلت سلانتاباربارا و
آتش سوزی در رودخانه سیاهوگا در دهة  15تحریک کند .شبکههای تلویزیونی همگا بلا
وقایع زیستمحیطی بزرگ جلو آمدند و رسانههای محلی بله همراهلی بلا آنهلا پرداختنلد.
لیکن پوشش خبری اتوماتیک نبود و هنگلامی کله رسلانههلای بلزرگ مللی و بلینالملللی
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به نظر میرسد وقایع تری مای آیلند و الو کانال در دهلة  95و بوپلال و چرنوبیل در

نتوانستند همگا با وقایع زیست محیطی حرکت کنند ،دقیقاً این شبهه به وجود میآملد کله
گویی این واقعه اتفاق نیفتاده است .آنگاه ،همچون نشت نفت در اکسون والدز در آالسکا،
که در آن ،تلویزیون تمای شدیدی به پوشش این رخدادها نشان داد ،بار دیگر یک سلیک
خبری زیستمحیطی رخ داد .شابکوف ( )0993میگوید :از تمامی تخریلبهلایی کله ملن
مشاهده کرد  ،هیچ یک مرا بیشتر از دیدن مرغهای دریایی ،مرغهای ماهیخوار ،نهنگهلا و
دیگر حیواناتی که پوشیده از نفت بودند و به شک ناامیدانهای برای بقا تلالش ملیکردنلد،
تحت تأایر قرار نداد .در واقعه اکسون والدز بیش از ده و یک دهم میلیون بشکه نفت نشت
کرد ،لیکن بیش از چند عکس از آن منتشر نشد.
در طول سالیان متعدد ،رسانههای جمعی به طلور کللی و تلویزیلون بله طلور خلاص،
پوشش رسانهای خوبی از موضوعات زیستمحیطی اصلی همچون تصادفات و نشتها ارائله
داده اند ،در حالی که مشکالت زیستمحیطی ملزمن همچلون کوچلک شلدن جنگل هلای
بارانی و نشت مخزن های ذخیره زیرزمینی (و دیگر اخباری که پوشش آنها سختتر است)
را به صفحات داخلی یا انتهای برنامله خبلری خلود منتقل کلردهانلد .روزنامله نگلاران و
برنامهسازان بیشتر به دنبال موضوعات خبریزمان بری هسلتند کله زملان آنهلا را پلر کنلد.
وقایع و نشتها نه تنها موضوعات خبری خوبی را به دست میدهنلد بلکله تصلاویر بصلری
دراماتیکی را نیز حاص میکنند که میتواند بر افکار عمومی تاایر عمیقی بگلذارد و برنامله
آنها را پر بینندهتر کند .جدای از آن ،موضوعات مربلوط بله بودجله و جغرافیلا نیلز گلاهی
وقایعی که بلرای پرسلن تولیلد ناراحلت کننلده هسلتند ،روی برگرداننلد (گلرین بلرگ و
همکاران.)0998 ،
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اوقات بر روی برنامههای تلویزیونی تأایر شگرفی میگذارند که موجلب ملیشلود آنهلا از
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قدرت تأثیر رسانههای جمعی
رسانهها در جوار نهادهای دیگری که طرز تفکر جامعه را میسازند ،نقش عملدهای در
جهت دهی به طرز فکر مرد نسبت به محیط زیست ایفا میکنند .ادعا ملیشلود کله افکلار
عمومی در دوران فعلی از طرف رسانهها به نوعی ساخته میشود که افراد گملان ملیکننلد
تفکر فرد ناشلی از دنباللهروی از افکلار عملومی تبلیلغ شلده از سلوی رسلانههاسلت .در
برهههایی از زمان به خوبی مشخ

شد که دولتهای خودکامه ،قادر به جهت دادن افکلار

عمومی هستند .سلسله تحقیقلاتی کله در زمینله قلدرت تأایرگلذاری حلزب ناسیونالیسلت
سوسیالیست آلمان هیلتر صورت گرفت ،به این برداشت پاسخ م بت میدهد .در عین حال،
چنین به نظر میرسد که در جوامع کنونی با تعداد رسانهها و امکانات متفاوت بلرای تلوده
مرد تا حدودی ا ز قدرت رسانه کاسلته شلده اسلت .در واقلع ،بایلد گفلت کله در زمینله
تأایرگذاری رسانه بر افکار و نگرشهای مرد از چند مرحله تفکری خاص گذشتهایلم .در
ابتدا تصور عمومی بر قدرت بینهایت رسانهها بود و گمان ملیکردنلد اگلر فلردی کنتلرل
رسانه را در دست داشته باشد ،به آسانی قادر خواهد بود افراد را به انجلا دادن رفتارهلایی
در جهت می و تمای خود وادار کند .پایههای نظری این نگرش بر یک عام استوار بلود.
یکی از این عوام نظریههای روانشناسی غرایز بود که بر وجود مکانیسلمهلای بیولوژیلک
ذاتی و تا حدودی مشابه در میان افراد تأکید میکرد .بر اساس ایلن نظریله ،در میلان افلراد
جامعه ،غرایز مشخصی وجود دارد که در اار تحریک ،باعث بروز رفتار حدوداً مشلابهی در
بفرستد ،توده نیز در جهت محرو دریافت شده ،پاسخی حدوداً مشابه ارائه میدهد.
نقش تاریخی رسانه در توسعه محیط زیست
تردیدی نیست که رسانه در توسعه حقوق محیط زیست از جایگاه ویلژهای برخلوردار
است .دور از واقعیت نیست که ما بخشی از رشد و ارتقاء ادراو عمومی جامعه را در کلیلة
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میان آنان می گردد؛ یعنی اگر فرسلتنده ،پیلامی در جهلت تحریلک ایلن غرایلز بلرای تلوده

زمینهها مرهون خدمات رسانهها برشماریم .در حوزه مسائ محیط زیست نیلز خوشلبختانه
بسیاری از خبرنگاران با آگاهی از مسائ و مشکالت این بخش توانستهاند با انتشار اخبلار،
مقاالت ،گزارشات و گفتوگوها مرد را با این مهم آشنا کنند.
بله طللور م للال انتشللار کتللاب «بهللار خللاموش» در سللال  0911سللرآغاز جنللبشهللای
زیستمحیطی در سراسر جهان شد .راش کارسون بانوی اه پنسیلوانیای آمریکلا؛ زیسلت
شناس و جانورشناس با انتشار کتلاب بهلار خلاموش ،وجلدان عملومی جامعله را متوجله
تخریبهای گسترده محیط زیست کرد .کارسون در کتاب خلود االرات درازملدت سلمو
آفتکش را برمال کرد و شیوههای مهندسان کشاورزی را به چالش کشید و افکلار عملومی
را متوجه دنیای طبیعت کرد.
انتشار بهار خاموش در نیویورو نله فقلط در مطبوعلات آمریکلا بلکله در رسلانههلای
سراسر جهان انقالبی به راه انداخت .جهلان ،زیلن پلس ،مسلیر دیگلری بله خلود گرفلت
(کارسون .)1559 ،به هر حال در زمینه توجه رسانه به مقوله محیط زیست ،کشور آمریکا از
پیشگامان است .حتلی در فاصللة سلالهلای  0989 -0931نیلز بخشلی از پوشلش اخبلار
رسانههای آن کشور به بررسی سالمت عمومی و مسائ مربلوط بله حفاظلت و نگهلداری
اختصاص یافته بود.
نگرانیهایی از تخریب محیط زیست ،بارها در رسانههای خبلری آن روزهلای آمریکلا،
بخش مهمی را به خود اختصاص داده بود .ایاالت متحده در آن سالها در زمینه اقتصلادی و
به ویژه رسانههای نوشتاری پیشرو بود .در نهایت در همان سلالها مشلکالت جدیلدی هلم
آشکار شد و این خطای سنتی که ناسازگاریهای محیط زیسلت در اواخلر قلرن بیسلتم در
یک پوچی تاریخی پدید آمده است ،بر سر زبانها افتاد .مورخان به نادرستی اعال کردند که
توسعة علم و تکنولوژی بود که عام معضالت زیستمحیطی بوده است.
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سیاسی روندی رو به جلو داشت و به عنوان کشوری شناخته میشد که در زمینه رسلانههلا
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این دیدگاه به سادگی منعکس کنندة عد وجود منطق علمی در تحقیقات بلود .در ایلن
تحقیقات به قدر کافی از پوشش خبری راجلع بله انقلراض حیوانلات ،حفاظلت و مسلائ
مربوط به بهداشت عمومی (مدتها قب از دوره توسعة تکنولوژی) صحبت شده است.
همچنین از اوای قرن هجدهم تا اوای قرن بیستم امکان تشلخی

صلدها یلا هلزاران

چالش زیستمحیطی وجود دارد که بسیاری از آنها بر روی نگرانیهای مربوط به بهداشت
عمومی و حفاظت از آن متمرکز شده است .دوران اصالح طلبی در غرب به خصلوص ،بله
عنوان زمان بیداری و نگرانیها مطرح شده است .این زمانی بود که رسلانههلای خبلری در
حال ظهور در دنیایی از محدودیت در افکار و عقاید بودند .با در نظر گرفتن محل تالقلی
سابقه روزنامهنگاری و تاریخ محیط زیست در این مدت به نتایجی در این باره دست ملی-
یابیم .به طور م ال ،مطالعه نشان میدهد صدها رساله ،هزاران مقاله و تعداد زیلادی کتلاب،
پیرامون بررسی تاریخ روزنامه نگاری و محیط زیست در ایاالت متحده آمریکلا بله وسلیله
پژوهشگران گردآوری و تدوین شده است و هماینک موجود است .البته بخش عملدهای از
کارهای اولیه ،بیوگرافی و مطالعات سازمانها است (دبیری.)0395 ،
در دهة  ،0985جنبش تاریخی در مناطق بر روی سابقه روزنامهنگاری نیز تأایر گذاشت
و ما شاهد عملکرد گستردهتر و مطالعات وسیعتر در حوادث خاص بودیم .به این امید کله
تاریخ روزنامهنگاری نیز شرو به اضافه کردن سلابقه و رکلورد بله تلاریخ محلیط زیسلت
میکند؛ با این حال ،حتی اگرچه سابقه تلاریخی در زمینله نقلش رسلانه در توسلعة محلیط
است .هنوز هم مقدار زیادی از کارها وجود دارد که به تالش برای کشلف آن نیلاز اسلت.
برای م ال ،دانش ما از نقش مطبوعات در تکاپو برای حفلظ حیلات وحلش ،تصلفیة آب و
قوانین زیستمحیطی بسیار ناچیز است .همچنین ،ما اطالعات کمی از آنچه روزنامهنگلاران
در مورد محیط زیست انجا دادهاند ،در دست داریم (کستلز.)1551 ،
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زیست غنی اما ناشناخته است ،ولی جا برای شناخت کام از آنچه دست نیافتلهایلم بسلیار

در برخی کشورها ،بهخصوص در اروپا ،محلیط زیسلت گرایلان پلا را از فعالیلتهلای
رسانهای فراتر گذاشته و وارد عرصه رقابتهای سیاسی شدهاند .البته آنها در پارهای مواقلع
با موفقیت نسبی توانستهاند نامزدهای خود را به برخی مناصب برسانند .شلواهد و ملدارو
نشان میدهد که احزاب سبز در انتخابات محلی ،یعنی در جایی که هنلوز پیونلد مسلتقیمی
بین نهضت محیط زیستی و نمایندگان سیاسی آنها وجلود دارد ،بسلیار موفلقتلر بلودهانلد.
همچنین محیط زیست گرایان در انتخابات بینالمللی ،م

انتخابلات پارلملان اروپلایی نیلز

نسبتاً موفق بودند زیرا در مورد نهادی نظیر پارلملان اروپلا کله تنهلا دارای قلدرت نملادین
است ،شهروندان در این خصوص که با رأی خود اجازه دهند اصول مورد نظرشان ارائله و
مطرح شود ،با دلگرمی و راحتی خیال عم میکنند ،زیرا در این حال از دسلت دادن نفلوذ
بر فرایند تصمیمگیری ،بهای سنگینی ندارد .در سطح سیاسلت مللی نیلز دانشلمندان عللو
سیاسی نشان دادهاند که شانس احزاب سبز چندان متأار از اعتقادات محلیط زیسلتی ملرد
نیست ،بلکه بیشتر تحت تأایر ساختارهای نهادی خاص است که چلارچوب فرصلتهلای
رقابت سیاسی را میسازد که رسانهها در داغ کردن این تنور ،نقش اساسی را بازی میکنند.
حزب سبز آلمان نمونة بارز از این م ال است .حزب سبز آلملان در  03ژانویله  0985و بلا
اتئالف نهضتهای مردمی شک گرفت .این حزب در پیشلبرد نهضلت محلیط زیسلت در
آلمان بیش از تمامی نهضتهای اروپایی دیگر مؤار بوده است.
نیروی اصلی شک گیری این حزب ،نهضت ابتکارات شهروندان در اواخر دهه  95بلود
شک گیری ،اهداف و دستاوردهای این حزب به ما این را میگوید که حزب سبز آلملان از
تأایرگذارترین رسانهها برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
محیط زیست گرایان در استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی جدید به ویژه اینترنت ،پیشلرو
بودهاند و آنها را به عنوان ابزارهای سازماندهی و بسلیج بله کلار گرفتلهانلد .مل الً ائتالفلی از
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که عمدتاً حول محور صلح و مبارزه با سالحهای هستهای بسیج شده بود .پژوهش بر روی
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گروههای محیط زیستی آمریکا ،کانادا و شیلی متشک از سلازمانهلایی م ل دوسلتان زملین،
باشگاه سییرا ،صلح سلبز ،ملدافعان حیلات وحلش ،انجملن قلانون محلیط زیسلت کانلادا ،و
سازمانهایی دیگر شک گرفلت کله همگلی علیله تصلویب معاهلده تجلارت آزاد آمریکلای
شمالی 0بسیج شده بودند .دلی این امر آن بود که این معاهده فاقد پیشبینلیهلای الز بلرای
حفاظت از محیط زیست بود .آنها از اینترنت بلرای هماهنلگ سلاختن اقلدامات و اطالعلات
استفاده کردند ،همچنین شبکهای دائمی ساختند که خطوط اصلی مبارزههلای محلیط زیسلتی
بینالمللی را در دهة  95در آمریکا ترسیم ملیکلرد .ایسلتگاههلای شلبکه سراسلری جهلانی

1

همچون ایستگاههایی که در  0991میالدی به وسیلة سازمانهایی م ل حفاظلت بلینالملل و
شبکة اقدا جنگ های حارهای تأسیس شد ،برای تمامی محیط زیست گرایان جهان بلدل بله
پایگاههایی مبارزاتی شده است .این ایستگاهها برای دفا از جنبش ساکنان بلومی جنگل هلای
استوایی ایجاد شدند .سازمان موسو به «اول غذا» که در کالیفرنیا به وجود آمد پلس از ملدتی
به شبکهای از گروههلای محلیط زیسلتی در کشلورهای در حلال توسلعه پیوسلت (ایملرور،
.)0999
این شبکه ،مسائ محیط زیستی و مسئلة فقر را به یکدیگر مربوط ملیکنلد و از طریلق
اینترنت توانسته است فعالیتهای خود را با یک سازمان تایلندی موسو به«جنوب جهانی»
هماهنگ سازد .این سازمان ،دیدگاه محیط زیستی را در قارة آسیا نشر میدهد کله در حلال
صنعتی شدن است .اکنون گروههای مردمی در سراسر جهان از طریق ایلن شلبکههلا قلادر
وجود میآید ،به اقدا بپردازد .به نظر میرسد نخبگان جدیدی در حال پیدایش هستند کله
در استفاده از کامپیوتر مهارت دارند و هسته هماهنگ کننلده و جهلانی گروههلای مردملی
1. Nafta
2. www
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شدهاند به صورت همزمان و در تراز جهانی ،در سطحی که مسائ اصللی در آن سلطح بله

فعال در مسائ محیط زیست سراسر جهان هستند .این پدیده با نقشی که صنعتگران چلاپ
و روزنامهنگاران در ابتدای جنبش کارگری ایفا کردند چندان بیشباهت نیسلت ،در جنلبش
کارگری نیز نخبههای مذکور از رهگذر اطالعاتی کله بلدان دسترسلی داشلتند ،تلودههلای
بیسوادی را هدایت میکردند که تشکی دهندة طبقة کارگر در اوایل دوران صلنعتیشلدن
بود (کستلز.)1551 ،
گرمایش جهانی؛ نمونهای از تأثیر رسانههای جمعی
واژة «گرمایش جهانی» در دهة هفتاد میالدی به دایرهالمعارف رسانههلای جمعلی وارد
شد .در  10جوالی  ،0999نویسندة معتبر ،پ والنتین ،یلک روایلت یلک صلفحهای بلرای
واشنگتن پست نوشت که تیتر آن «گرایشی  055ساله :گرمای بیشتر؛ احساس شما را تاییلد
می کند ،تابستانهای ما در حال گلر تلر شلدن اسلت» بلود .در  08فوریله  ،0998توملاس
اوتوله ،مقاله «متخصصان هواشناسی ،یک رویکرد گرمایشی را میبیننلد» را نوشلت کله بله
خوانندگان روزنامه پست میگفت که سوختن زغال سنگ و نفت موجب ایجلاد دیاکسلید
کربن بیشتر در جو شده است که تا سال  1555ممکن اسلت موجلب بلاالرفتن دملای هلوا
شود .این مقاله ،دقیقاً به همان چیزی اشاره میکند که ما به آن گرمایش جهانی میگوییم.
در  11جوالی  ،0999اخبار ایاالت متحده و گزارش جهلانی در برنامله کلاربرد انلرژی
منجر به گر تر شدن جهان میشود ،به موضو االر گلخانلهای پرداختنلد .در هملان دوران،
افراد دیگری نیز به این موضو پرداخته بودند که میتوان به مورای میش و شلارون بگللی
چهار سال قب از این موضو  ،مجله تایم سرمایش جهانی را به عنوان طرح روی جللد
خود در شماره  14ژوئن  0994انتخاب کرده بود .در این شماره ،تایم یلک مقالله در ملورد
سرمایش جهانی با عنوان یک عصر یخی دیگر نوشته بود کله از نظلرات متخصل

آب و

هوای دانشگاه کلمبیلا؛ جلرج کلوکال بهلره ملیبلرد .پلس از آن ،در  09ملی  ،0991مقالله
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نیز اشاره نمود.
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«پیشبینی :قحطی؟» منتشر شد که در آن ،سازمان اطالعات مرکلزی آمریکلا تلرس از ایلن
داشت که داده های دانشگاه ویسکانسین به پیشبینی یک قحطی کوچک پرداخته باشلد .در
 08سپتامبر  ،0998تایم تیتری با عنوان «گرمایش زمین؟ گاز کربنیک ممکن است وضلعیت
آب و هوای جهان را عوض کنلد» را انتخلاب کلرد .ایلن مقالله بله بحلث دربلارة نیلروی
گرمایشی اارات گلخانهای پرداخت (بورتون.)0991 ،
برنامه خبری عصرگاهی  NBCدر روز  3می  0991مدت زمان  45اانیه از پایان برنامله
خود را به پیشبینی  CIAدر مورد آب و هوا اختصاص داد ،کله بلر قحطلی و خشکسلالی
تأکید می کرد .برنامه خبری عصرگاهی  ABCدر  10آگوست  ،0991دو دقیقه و ده اانیه از
زمان خود را به برنامهای که رشد شهرها را به دلی ایجاد خشکسالی در انگلیس زیر سلؤال
میبرد ،اختصاص داد .در  03سلپتامبر  ،0991جلولز برگملان از برنامله سلازان  ABCیلک
برنامه دو دقیقه و ده اانیهای در مورد گزارش کمیته آکلادمی مللی عللو در ملورد ویرانلی
ایجاد شده توسط فلوروکربنهای موجود در اسلپریهلای ایروسل بلر روی اوزون پخلش
کرد .همچون تمامی رویدادهای مربوط به فلوروکربن/اوزون ،ایلن برنامله نیلز بله بررسلی
خطرات پزشکی نظیر افزایش سرطان پوست پرداخته بود لیکن در این مورد ،کمیتله ملورد
نظر گفته بود که خطرناوترین نتیجه ،ممکن است گر شدن قطبهای زملین باشلد .در 8
فوریه  ABC ،0998یک برنامة مستند توسط هری کی اسمیت را پخش کرد که به بحث در
میان دانشمندان دربلاره پلیش بینلی یلک عصلر یخبنلدان جدیلد یلا یلک گرملایش جدیلد
بریسون اعتقاد دارد .برنامة خبری عصرگاهی  CBSدر  3آوریل  ،0985دو دقیقله و چهل
اانیه از زمان خود را به برنامة نلسون بنتون در مورد اارات گلخانهای بر اسلاس یافتلههلای
کمیته منابع طبیعی و انرژی سنا اختصاص داد .تقریباً دو کانال تلویزیونی دیگر هیچ سلخنی
در این میان به زبان نیاوردند .از این دست برنامهها تا سال  0995به کلرات در کانلالهلای
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میپرداخت .اسمیت گفته بود وی به نظریه عصر یخبندان استاد دانشگاه ویسکانسلین ،ریلد

مختلف تلویزیونی آمریکا پخش شد (گرینبرگ و همکاران.)0989 ،
گرمایش جهانی یک موضو زیست محیطی دیرینه است .یک مشک بلندملدت کله در
سالهای قب هم م

امسال مطرح بلوده اسلت .تغییلرات دملایی حلین دهلةهای مختللف

اندازهگیری میشود و دانشمندان بر اساس آن پیشبینی کردهاند که االرات گلخانلهای دلیل
دمای باالی سالهای اخیر یا حتی یک دهه اخیر است و حتی امکان این نیز وجود دارد کله
این گر شدن هوا با افزایش طوفانهای محلی نیز ارتباط پیدا کند (بورتون.)0991 ،
در دهة  95میالدی ،پوشش گرمایش جهانی به شک قاب مالحظهای افزایش یافت .سله
کانال تلویزیونی حدوداً یکصد برنامه خبری دربارة گرمایش جهلانی از سلال  0995تلا 0999
پخش نمودند .این مقدار در مقایسه با چند خبر مرتبط در دهة  95و حدوداً  15برنامة خبلری
در دهة  85میالدی قاب مالحظه است .در دهة  95میالدی ،گرمایش جهانی یک جنبة سیاسی
بینالمللی نیز یافت که در اار آن گردهمآیی جهانی زملین سلازمان ملل در ریلو دوژانیلروی
برزی در  0991و کنفرانس گرمایش جهانی کیوتوی ژاپن در  0999برگزار شد (همان).
بنابراین ،میبینیم که قدرت رسانههای جمعی میتواند یک موضو کامالً بلدیهی را بله
یک فاجعه زیست محیطی و یک مورد اضطراری بدل کند و آنچنان اارگذار باشد که توجه
بینالمللی را در ابعاد مختلف به خود جلب نماید.
نقش رسانهها در تهییا افکار عمومی به سود محیط زیست
تهییج ،ترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت یلا موافقلت بلا سیاسلت یلا برناملهای،
رسانهای گروههای مختلف ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتلی طرفلداران محلیط
زیست به گونهای از آن برای پیشبرد خواستههای خود استفاده کردهاند .افکار عملومی جهلان
از منابع مهم حقوق محیط زیست اسلت .قلدرت افکلار عملومی در کمیتلههلا ،جنلبشهلا و
مؤسسههای دفا از محیط زیست متبلور میشود که هدفشان درخواست اجرای قوانین و یلا
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مهمترین سالح در یکی دو قرن گذشته در دست سیاستمداران بودهاند .با گسترش ارتباطلات

نقش و کارکرد رسانههاي جمعي در طرح مسائل زيستمحيطي

دادن پیشنهاد تازه برای نگهداری از انسانها و موجودات است.
در ایران نیز میتوان از سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی متعددی همچون «جبهه سبز»
و «جمعیت سبز ایران» نا برد که با اهدافی چون شناسایی عوام آلوده کنندة محیط زیست و
جلوگیری از آفات زیستمحیطی ،جلوگیری از گسترش کلویر ،تبلیلغ فرهنلگ درختکلاری و
اقدا عملی در جهت توسعة منابع طبیعی آغاز به کار کردهاند .تأایر مؤسسات دفا از طبیعلت
این است که در خارج از کادر دولتی ،به وسیلة فعالیتهای افشاگرانه و همچنین تهییج افکلار
مرد و نیز فعالیتهای حقوقی ملانع فعالیلت شلرکتهلایی شلوند کله بلا فلروش تولیلدات
خطرناو و سمی خود از یک طرف و یا دور ریز ضایعات و فاضالب سلمی خلود از سلوی
دیگر ،باعث آلودگی میشوند .این اقدامها اگر نتوانند به طور کلی و قطعی مانع از فعالیت این
شرکتها شوند حداق میتوانند به طلور جزئلی هلم کله شلده فعالیلت آنهلا را محلدود کننلد
(تقیزاده .)0389 ،البته قسمت اعظم موفقیت نهضتهای محیط زیست از این واقعیت ناشلی
میشود که این نهضتها بیش از هلر نیلروی اجتملاعی دیگلری ،بله بهتلرین نحلو قلادر بله
سازگاری با شرایط ارتباطات و تجهیز و بسیج در پارادایم نوین تکنولوژی بوده است .با اینکه
این نهضتها به طور عمده متکی به سازمانهای مردمی است ،املا کلنش محلیط زیسلتی بلر
مبنای آفریدن رویدادهای مورد عالقه رسانهها عم میکند.
محیط زیست گرایان ،با آفریدن رویلدادهایی کله توجله رسلانههلا را جللب ملیکنلد،
میتوانند به مخاطبانی بیش از اعضا و هواداران مستقیم خود دست یابند .به عالوه ،حضلور
جنبشها میدهد .جهتگیری رسانهای به خصوص در مورد فعاالن جهانی محیط زیست از
قبی صلح سبز آشکار است .منطق این قبی فعاالن محیط زیست که مورد توجه رسلانههلا
نیز قرار گرفته به تمامی ،متوجه آفریدن رویدادهایی برای تهییج افکلار عملومی نسلبت بله
مسائ معین است تا بدینسان بر قدرتهای ذیربط فشار وارد آورد ،اما کار اصلی مبارزات
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دائمی مضامین محیط زیستی در رسانهها به محیط زیست گرایان مشروعیتی بیش از دیگلر

محیط زیستی در سطح محلی نیز همین است؛ اخبار رادیو و تلویزیون محلی و روزناملههلا
منعکس کنندة صدای محیط زیستگرایان است تا جایی که شرکتها و سیاسلتمداران اغللب
شکایت دارند که مسئول بسیج و تهییج محیط زیستی رسانهها هسلتند نله اکولوژیسلتهلا
(کستلز.)1551 ،
رابطة کمک متقاب رسانهها و محیط زیستگرایلی ریشلههلای متعلددی دارد .نخسلت
اینکه تاکتیکهای اقدا مستقیم بدون خشونت ،که از اوای دهة  0995ملیالدی در جنلبش
رواج داشت ،مواد خوبی برای ارائه گزارشهای خبری فراهم میآورد ،به ویژه هنگامی کله
اخبار ،نیازمند تصاویر تازه بود .بسیاری از فعاالن محیط زیستی به طور مؤاری تاکتیکهلای
آنارشیستهای سنتی فرانسوی را به اجرا درآوردهاند ،یعنی اقدا به کنش تم یلی کلردهانلد،
که اقدامی نمایشی است که اذهان را متوجه خود ساخته ،بحث و مناقشه به راه میانلدازد و
موجب بسیج افکار عمومی میگردد .از خودگذشتگیهایی م

تحم بازداشلت و زنلدان،

به خطر انداختن زندگی خویش در اقیانوس ،زنجیر کردن خود به درختان ،ایجاد سلدی از
پیکر انسانها برای جلوگیری از ساختهشدن تأسیسات نامطلوب ،بر هم زدن مراسم رسمی و
بسیاری از دیگر اقدامات مستقیم ،به همراه خویشلتنداری و علد خشلونت ،مبللغ نلوعی
نگرش گواهطلبانه است که در عصر بدبینی و شکاکیت گسترده ،اعتملاد متقابل را احیلاء و
ارزشهای اخالقی را تقویت میکند (چالکی.)0999 ،
دو اینکه ،مشروعیت مسائلی که محیط زیست گرایان پیش میکشند ،مسلتقیماً بله آن
ویژگیها زمینه مساعدی برای رسانههاست تا نقش خود را ،رساندن صدای ملرد بداننلد ،و
بدین ترتیب مشروعیت خود را افزایش دهند و رضایت کاری خبرنگاران را نیز باال ببرند.
عالوه بر این ،گزارش مخاطرات و تهدیدهایی که برای سالمت و بهداشت مرد وجود
دارد یا گزارش تخریب محیطی زندگی مرد در اخبار محلی باعث میشود مسائ بلومی و
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دسته از ارزشهای اساسی انسانی مربوط میشود که اک لر ملرد آنهلا را بلاور دارنلد .ایلن

نقش و کارکرد رسانههاي جمعي در طرح مسائل زيستمحيطي

محیطی یک منطقه با نیرویی بیش از همه گفتمانهای سنتی ایدئولوژیک رواج یابد .اغللب،
خود محیط زیست گرایان تصاویر گرانبهایی در اختیار رسانهها قرار میدهند که گویلاتر از
یک گزارش مفص است .بر همین مبنا گروههای محیط زیستی آمریکا به توزیع دوربینهای
ویدئویی بین گروههای مردمی در سراسر جهان ،از کانکتیکلات گرفتله تلا آملازون ،اقلدا
کردهاند تا از تخلفات آشکار از قوانین محیط زیستی فلیلم بگیرنلد و سلپس بلا اسلتفاده از
زیرساخت تکنولوژیک ،این گروهها به آماده سازی و انتشار این تصلاویر و ملتهم سلاختن
مسئوالن آن اقدا کنند (کستلز.)1551 ،
نگاه قانون ایران به بحث رسانه و محیط زیست
قانون اساسی ،شالوده و اساس یک حکومت یا دولت را تشکی میدهد و ایلران جلزو
معدود کشورهایی است که توجه به محیط زیست را در قلانون اساسلی خلود در دو اصل
بسیار مهم آورده است:
 )0در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در سال  0308به تصویب رسلید اصل
پنجاهم به صورت مستقیم به محیط زیست و جایگاه آن اشاره میکند .در ایلن اصل آملده
است« :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نس امروز و نس های بعد باید در
آن حیات اجتماعی رو به رشد داشلته باشلند ،وظیفلة عملومی تلقلی ملیگلردد .از ایلنرو
فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست با تخریلب غیرقابل جبلران آن
اما توجه به رسانه در حوزه محیط زیست به ویژه از جهت اطال رسانی و روشن شلدن
افکار عمومی را میتوان در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا جستوجو کلرد .قلانون-
گذار در فص نخست که شام کلیات است و در ماده یک بله اصل مهلم قلانون اساسلی
اشاره میکند و به کلیه دستگاهها و مؤسسلات و کلیله اشلخاص حقیقلی و حقلوقی تأکیلد
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مالزمه پیدا کند ،ممنو است» (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.)0308 ،

میکند که مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده  -0جهت تحقق اص پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایلران و بله منظلور
پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگیها ،کلیه دستگاهها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند (قانون اساسلی
جمهوری اسالمی ایران.)0308 ،
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از شش فص تشکی میشود که ماده  9از فصل
دو مربوط به وسائ نقلیه موتوری است؛ قانونگذار در این ماده دو بلار سلازمان حفاظلت
محیط زیست را مکلف کرده است تا از رسانة همگانی برای اطال رسانی استفاده کند .یلک
بار به هنگا شرایط آلودگی هوا که به حد اضطرار میرسد و دیگلر بلار بلا برطلرف شلدن
وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا است.
در ماده  ،9قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست در تعام با رسانة همگانی وظیفه
اطال رسانی را تعین کرده است اما در فص ششم که شام سه ماده است؛ صدا و سلیما را
موظف میکند با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برنامههلای آموزشلی و قلوانین و
مقررات مربوط به مسائ محیط زیست را برای روشن شدن افکار عمومی تهیه کند.
در ماده  ،33سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است بلا همکلاری سلازمان
حفاظت محیط زیست ،برنامههای مناسب جهت تنویر افکار عمومی ،آموزش و قلوانین و مقلررات
مسائ حفاظت محیط زیست را تنظیم و به مورد اجرا بگذارد (روزنامه رسمی.)0394 ،0
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 .0روزنامه رسمی کشور از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه میباشد کله بله صلورت شلرکت سلهامی اداره
میشود .مطابق اساسنامه قانونی مصوب  ،0301/01/18ارکان شرکت عبارتند از :مجمععمومی ،هیئتملدیره و
مدیر عام و بازرس قانونی .سها شرکت صد در صد متعلق به دوللت بلوده و ریاسلت محتلر قلوهقضلائیه
رئیس مجمع عمومی شرکت میباشند
وظیفلله اصلللی شللرکت ،چللاپ و انتشللار کلی له قللوانین و مصللوبات مجلللس شللورای اسللالمی ،مصللوبات
مجمعتشخی مصلحتنظا  ،آییننامه ها و مصوبات هیئتدولت ،آراء وحدترویه دیوانعالی کشور و دیلوان

نقش و کارکرد رسانههاي جمعي در طرح مسائل زيستمحيطي

اما در آیین نامه اجرائی تبصره ماده  1قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هلوا کله هیئلت
وزیران در جلسه مورخ  0380/3/11بنا به پیشنهاد مشترو وزارت کشور ،سازمان حفاظلت
محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوی اسالمی ایران به تصویب رساند در ملاده  01فصل
سو که عنوان ساماندهی حم و نق شهری را دارد برای صدا و سیما این بار برای تغییلر
سوخت مصرفی وسای نقلیه از نظر اقتصلادی و زیسلتمحیطلی وظلایفی مشلخ

شلده

است:
ماده  -01سازمان صدا و سیما مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط ،برنامههلایی
را در راسللتای نمایانللدن تغییللر سللوخت مصللرفی وسللای نقلیلله از نظللر اقتصللادی و
زیستمحیطی ،همچنین برنامه های آموزشی متضمن مالحظات ایمنی مربلوط بله گازسلوز
شدن را از طریق صدا و سیما ،به عمو مرد ارائه نماید (روزنامه رسمی؛ .)0380
گرچه قانون برنامة سو اعتبار خود را از دست داده است ولی اشاره به یک ملاده از آن
جهت تأکید بر اهمیت اطال رسانی و طبیعتاً از مجلاری مناسلب از جملله رسلانههلا قابل
ذکراست.
در ماده  00آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ( )054قانون برنامه سلو توسلعه اقتصلادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب اسفند  0399بلا اصلالحات بعلدی بله
طور مستقیم به نقش اطال رسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره شده اسلت .در ایلن
ماده آمده است که سازمان موظف است که با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین
صنعتی و تولیدی ،قوانین و مقررات و استانداردهای زیستمحیطی اقدا کنلد (دفتلر املور
حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری.)0389 ،
عدالت اداری ،چاپ و نشر برخی آگهیهای قانونی -قضایی،همچون آگهیهلای مربلوط بله تاسلیس و ابلت
شرکتها و عالئم تجاری و  ...از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور میباشد
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و اجرای برنامههای آموزشی و اطال رسانی در زمینه نحوه تطبیق مشخصات فنی واحدهای

بخش دو قانون برنامة چهار توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلالمی
ایران به حفظ محیط زیست ،آمایش سرزمین و توازن منطقلهای اختصلاص دارد .در فصل
پنجم همین قانون که موضو مهم حفظ محیط زیست را نشانه رفته اسلت ،وظلایفی بلرای
دولت در راستای توسعة فرهنگ محیط زیست آورده است .موادی از همین قانون مسلتقیم
به بحث وظایف رسانهها به آموزش محیط زیست میپردازد.
ماده  -15دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی سلاختارهای ملرتبط بلا
محیط زیست و منابع طبیعی ،ساز و کارهای الز را جهت گسترش آموزشهای عملومی و
تخصصی محیط زیست در کلیه واحلدهای آموزشلی و مراکلز آملوزش علالی ،حمایلت از
سرمایهگذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی ،ایجاد و تقویت سلاختارهای مناسلب
برای فعالیتهای زیستمحیطی در دستگاههای اارگذار بر محلیط زیسلت تنظلیم و برقلرار
نماید (برنامه چهار توسعه.)0381 ،
در همین قانون برای سازمان حفاظلت محلیط زیسلت در املر آگلاهیهلای عملومی و
اطال رسانی وظایفی اجبار شده است .ماده  14از دو بند تشکی شده است که هلر دو بنلد
آن به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در امر اطال رسانی تأکید شده است (سلازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور.)0381 ،
ماده  14سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:
الف -در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفلظ
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایلران ،آیلین نامله اجرایلی مربلوط را بلا
پیشنهاد شورای عالی حفاظت محلیط زیسلت بله تصلویب هیئلت وزیلران برسلاند .کلیله
دستگاههای ذیربط ،رسانههای دولتی و صدا و سیمای جمهلوری اسلالمی ایلران مللز بله
اجرای برنامههای آموزشی ،بدون دریافت وجه موضو این ماده میباشند.
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محیط زیست و با تأکید بر گروههای اارگذار و اولویتدار از ابتدای برنامة چهلار توسلعه
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ب -نظا اطالعات زیستمحیطی کشور را در سطوح منطقهای ،ملی و استانی تا پایلان
سال اول برنامة چهار ایجاد نماید تا زمینه پایش ،اطال رسانی و ارزیلابی زیسلتمحیطلی
فراهم گردد .دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایلی نملودن ایلن نظلا همکلاری
نمایند (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)0381 ،
در مادة  05قانون پنج ساله پنجم توسعه ،برای وظایف کلی دولت و سازمان وابسلته در
خصوص رسانه در امر اطال رسانی و مقابله با تهاجم فرهنگی تبیین شده است .تنهلا ملاده
 089قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران است که وظایفی را به طور
مشخ

برای سازمان حفاظت محیط زیست مکلف کرده است.

ماده  -05دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانهای کشور ،مقابله با تهاجم
فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاریهای رسانهای ،در چهارچوب سیاست و ضلوابط مصلوب
شورای عالی انقالب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهرهبرداری حداک ری از ظرفیت رسانهای،
اقدامات قانونی را انجا دهد (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)0395 ،
بحث و نتیجه گیری
با در نظر گرفتن تما آنچه که گفته شد و با اشلارة مجلدد بله قلوانین مکلرری کله در
کشورمان و همچنین در مجامع بینالمللی دربلاره حفلظ محلیط زیسلت ،تصلویب شلده و
دولتها موظف به اجرا و در نظر گرفتن آنها هستند ،با این حال میتوان گفت اگر دانشمندان
تغییرات آب و هوایی ،میتواند منجر به تغییرات در رفتار عمومی شود ،شاید انتخلابهلای
متعددی برای افزایش ارتباط علمی در دسترس قرار میگرفت.
توسعه بیشتر سازمانهای علمی و آموزشی میتواند به ایجاد این ارتبلاط بیشلتر کملک
فراوانی کند .برنامههایی کله بتلوان آنهلا را هلم از طریلق چلاپ ،صلدا و تصلویر و دیگلر
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زیست محیطی را بتوان متقاعد نمود که درو بهتلر عملو اجتملا از تحقیقلات آنهلا روی

رسانههای الکترونیکی در اختیار عمو مرد قرار داد ،مکانیسمهای غیرسنتی را که منجر به
برقراری ارتباط علو با جامعه میشود ،تقویت میکند .به همین شک  ،برنامههلایی کله بله
دانشمندان و مهندسان امکان برقراری ارتباط با عمو را بدهلد ،نیلز در هملین زملره قلرار
میگیرند .حجم دستیابی به علو در صورتی افلزایش ملییابلد کله موضلوعات علملی در
مح های غیرمعمول مطرح شوند .همچون طرح موضوعات زیستمحیطی در رسلانههلایی
که فرهنگ پاپ را گسترش می دهند .بلرای دسلتیابی بله افلراد هوشلمند در زمینله محلیط
زیست ،باید دستیابی به علو پایة محیط زیست ،خلالی از هرگونله محاسلبات ریاضلی یلا
جبری باشد و در آن از سادهترین گرافیکها و نمودارهلای ممکلن اسلتفاده شلده باشلد؛ بله
گونهای که کاربرد واژههای فنی در آن به حداق ممکن برسد.
با این حال می توان گفت گرچه تشریح ساده تغییرات آب و هلوا و دیگلر موضلوعات
زیست محیطی خوب است ،لیکن موجب نفوذ و عمقیشدن کام آن در جامعه نملیشلود.
برای اینکه بتوانیم ااری پایا بر رفتار عمو مرد بگذاریم ،توسعة علو بایلد روشلی را کله
مرد دربارة آموزش علو به آنها در ذهن دارند ،تغییر دهد؛ به گونلهای کله بتلوان اندیشله
علمی زیستمحیطی را در جهان واقعی و در میان پدیدههای واقعی محیط زیسلت بله کلار
گرفت.
توصیههای دیگری که میتوان به آن پرداخت ،شام توسعه و انتشار شاخ

ملرد بله

مشک برای آموزش عمومی میشود .چنین شاخصی ملیتوانلد درجلهای کله یلک مسلئله
تغییر آب و هوا نیازمند حجم عظیمی از آگاهی عمومی برای مشلارکت در جهلت یلک راه
ح واقعی است .یک مسئله زیستمحیطی با درجه اهمیت پایینتر ،همچون فاضالبهلای
صنعتی را میتوان با سطح توجه پایینتر عمومی نیز ح و فص نمود .چنلین شاخصلی را
می توان به عنوان یک محرو برای گروههای زیستمحیطی و مربیان به کار برد؛ به گونهای
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زیست محیطی در آن دارای جزء درگیری عمومی است را اندازه بگیرد .یک مسئله همچون
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که مشکالت زیستمحیطی در آنها نیازمند حضور عمومی بیشتری باشند.
همچنین آموزش رسانه ای بیشتر به همراه تحقیق در ملورد چگلونگی یلادگیری عملو
درباره موضوعات محیط زیستی و آنچه که افراد را در جهت رسیدن بله راه حل تحریلک
میکند ،از اهمیت باالیی برخوردار است .توصیههایی همچون ملواردی کله در بلاال مطلرح
گشت ،میتواند نتایج تحقیقات علمی را به صورت ملموستری در اختیار عمو قرار دهلد
و حفره اطالعاتی ایجادشده بین مرد و دانشمندان را تا حد زیادی پر کند.
در پی اهمیتی که وسای ارتباط جمعی در شک دهی افکار عمومی به خود ملیگیرنلد،
محیط زیست گرایان نیز آنها را جهت پیشبرد اهداف معینی به خلدمت ملیگیرنلد .چراکله
تکنولوژیهای ارتباطی همواره به م ابه تریبونی عم کردهاند که میتواند اهمیت خطمشیها
و سیاستهای کالن زیستمحیطی را در اذهان افکار عملومی قبوالنلده و نهادینله کنلد .از
دیگر سو ،ارتباط میان قانون و رسانهها بر کسی پوشیده نیست .کارشناسان محیط زیست به
اارات م بت و منفی این سیاستها چه در بلندمدت و چه در کوتاهمدت توجله ملیکننلد .در
دموکراسیهای مدرن ،قانون و رسانه به طور قاب توجهی ماننلد دو عنصلر سلاختاری مهلم
عم میکنند .در طول سی سال گذشته ،تجزیه و تحلی زیستمحیطی به املری ضلروری
برای شک دادن به سیاستهای داخلی و بین المللی دولتها تبلدی شلده اسلت .تحلیلگلران
محیط زیست برای قوانین ،پیوستهایی تعریف کردهانلد و ایلن افلراد متخصل

در حلال

تجزیه و تحلی پیچیدگیها و تغییرات شرایط جهان هستند .آنها در تالشاند تلا بلا بحلث و
زیست دست یابند.
برای آنها اتفاقات زیستمحیطی چیزی نیست کله بله سلادگی از آن عبلور کننلد .چله
مشکالتی که محیط زیست ظاهراً به روند توسعه وارد میکند و چه آن بخشلی کله محلیط
زیست قربانی توسعه بیرویه صنعت میشلود .ایلن تحلیل هلای زیسلتمحیطلی موجلب
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تبادل نظر و به کمک رسانه و قانون به هلدف بلندملدت خلود در جهلت پایلداری محلیط

افزایش توجه عمو مرد میشود و آنها را درگیر مسلائ محلیط زیسلت ملیکنلد .در هلر
صورت ممکن حساسیت افکار عمومی به وسیله رسانهها برانگیخته میشود.
رابطة میان قانون ،رسانه و محیط زیست یکی دیگر از عوام مهم رسیدن به این هلدف
است ،مانند متوجه کردن مرد به پدیده گر شلدن زملین و کلاهش ملواد غلذایی ناشلی از
فعالیتهای صنعتی کنترل نشده .باتوجهبه قرار گرفتن در عصر اطالعات و تلأایرات بسلیار
زیادی که رسانهها در جهت دهی افکار عمومی دارند ،کارشناسان محیط زیست در تالشند
که توجه رسانهها را به محیط زیست معطوف کنند .به نظر میرسلد تجزیله و تحلیل هلای
رسانهای از محیط زیست ،نقش اساسی در حکمرانی مطلوب زیستمحیطلی برعهلده دارد.
از همین رو ،عقالییترین کار این است که برای نگهداری از منابع ملی به رسانهها بیشترین
بها داده شود.
بی تردید باتوجهبه محدودیتهای متعدد دولتها در پاسداری از اجزاء مختلف محلیط
زیست (آب ،خاو ،هوا ،جنگ  ،مرتع ،حیات وحش گیاهی ،حیات وحش جانوری ،آبزیان
و ،)...در سالهای گذشته ،رسانهها و NGOهای مختلف به کمک دوللتهلا شلتافتهانلد تلا
بلکه بتوانند منابع خود را با چنگ و دندان نگه دارند و جلوی تخریب بیشتر آنها را بگیرند.
مجموعه روشنگریها و فشارهای رسانههلا و سلازمانهلای ملرد نهلاد ،موجلب آگلاهشلدن
تصمیمگیران در حوزه محیط زیست شده است.
در ایران با نگاهی به حداق چهار برنامة پنج ساله کشور بعلد از سلال  0309و برخلی
سیر صعودی داشته است و در این راه ،قوانین تازهای در حمایت از محلیط زیسلت وضلع
شده است .برخی از همین قوانین رسانه ملی را مکلف به تهیه برنامههای متنو برای افکلار
عمومی در جهت حفظ و نگهداری از محیط زیست کرده است و سازمان حفاظلت محلیط
زیست باید از کمک و همیاری رسانه ملی در انجا وظایف خود سود ببرد.
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قوانین دائمی ،این حقیقت روشن میشود که توجه به محیط زیست در برناملههلای دوللت
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دستاوردهای تکنولوژی و رسانههای جمعی رویکرد تازهای به انسان دربارة نگلرش بله
محیط زیست خود میدهد و انسان را از مسائلی همچون بیملاریهلای ایلدز ،الیلة اوزن و
مسائ زیستمحیطی آگاه میکند.
پژوهش حاضر می تواند باعث افزایش آگاهی اجتماعی و فرهنگی ملرد از روشهلای
حفاظت از محیط زیست و همچنین روشهای کاهش بحرانهلا و مسلائ زیسلتمحیطلی
شود .با همکاری رسانهها شاهد ارتقای سطح فرهنگ عمومی مرد خواهیم بلود تلا نتلایج
مطلوب به دست آورده و به سمت توسعه هدایت شلویم .آملوزش افلراد جامعله و تلالش
برای ایجاد فرهنگ به گونهای که افراد با اهمیت محیط زیست آشنا شوند و بیاموزند که در
زندگی از محیط زیستمحافظت کنند ،از عهدة یک یا دو نهاد و سازمان خارج است .برای
رسیدن به چنین هدفی و ایجاد و توسعة فرهنگ دوستی با محلیط زیسلت ،ایفلای نقلش و
فعالیت تمامی سازمانها و نهادهاییکه مستقیم و غیرمستقیم در فرهنگ سلازی تلأایر دارنلد،
ضروری است .تنها با همکاری و هماهنگی نهادهای مسئول و مرتبط است که ملیتلوان در
جهت ایجاد فرهنگ دوستی با محیط زیست اقدا کرد.
بنابراین ،برای فرهنگسازی در زمینه حفظ محیط زیست ،سلازمانها و نهادهلای ملرتبط
باید فعالیتهای خود را در ابعاد مختلف و در زمینههای گوناگون آغاز و با برناملهریلزی و
هماهنگی با یکدیگر اقدا کنند .برای تحقیق چنین هدفی ،الز است این فعالیتها در سطوح
مختلف و هماهنگ با یکدیگر ،به گونهای که اقدا در سطحی مکم و مقلو اقلدامات در

پیشنهادها
 بسترهای الز و اساسی در فضای رسلانههلای جمعلی فلراهم شلود و خلدمات دوللت
الکترونیک رونق یافته و گسترش موضوعی بیشتری را باألخ

در زمینه آموزش به خود ببیند.
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سطحی دیگر باشد ،آغاز شود و به صورت مستمر ادامه یابد.

 شهروندان بایستی سهولت ،سرعت و هزینه را درو نملوده و در زمینله بحلرانهلای
طبیعی و انسانی آگاهی خود را ارتقا دهند .انجمنهای اجتماعی و مرد نهاد نیز بلا اسلتفاده
از رسانه جمعی ،سه بعد نگرشی مرد به محیط زیسلت و ابعلاد آن یعنلی شلناخت ملرد ،
احساس مرد و رفتار مرد را بهبود بخشند.
 رسانهها به طور مداو به تهیله گلزارشهلایی درخصلوص رعایلت نکلردن الگلوی
مصرف ،بیتوجهی معادن و کارخانهداران چه در بخش خصوصی و چه در بخلش دولتلی،
مبادرت کنند.
 حفاظت از محیط زیست به آحاد جامعه وابسته است .نگرش و تأایرپذیری ملرد از
رسانه ها ،بر نو رفتار آنها با محیط زیست تأایر میگذارد ،به همین دلیل رسلانههلا تلأایر
بسزایی در ارتقاء فرهنگ محیط زیستی مرد و حفاظت از محیط زیست دارند.
 رسانه ملی می بایست حس پاسخگویی مسئولین را در جهت حمایت از بخلشهلای
خصوصللی و تعللاونی و سللایر سللازمانهللای غیردولتللی و مللرد بنیللاد جهللت تقویللت و
اجراییکردن موضو برانگیزاند.
 رسانه ملی می بایست ظرفیت دائمی گفتوشنود و تعام بلین بخلشهلای مختللف
اجتماعی را به وجود آورد.
 رسانه ملی به م ابه یک عام نظارت اجتماعی در جهت ایجاد شفافیت هر چه بیشتر
در امور مربوط به بخش های دولتی و خصوصی عم نماید.
محیط زیستی آگاه کرد .این کار بلا راهانلدازی کلالسهلا ،کارگلاههلا و اسلتفاده از اسلاتید
دانشگاهها برای روشنگری خبرنگارها میتواند مفید واقع شود .بله طلور کللی ،خبرنگارهلا
برای کار در هر حوزه مشخصی نیاز به انگیزههای الز دارند .مهمترین انگیزه در این مورد،
صرفنظر از مسائ و معضالتی که خبرنگاران در حرفه خود با آن روبلرو هسلتند ،آگلاهی
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 به نظر میرسد در بعد دیگر باید خبرنگاران و تحلی گران رسانههلا را بلا اطالعلات

نقش و کارکرد رسانههاي جمعي در طرح مسائل زيستمحيطي

به رسالت و نقشی است که خبرنگار یا تحلی گر مسائ زیسلتمحیطلی در حلوزة رسلانه
برای حفظ سالمت مرد و باالبردن کیفیت زندگی آنها دارد .به عبارت دیگر ،اگر این گروه
به اهمیت و حساسیت کار خود در جامعه و ساختن فردایلی بهتلر آگلاه باشلند و اطمینلان
داشته باشند ،بزرگترین انگیزه برای حرکت در سمت و سوی نگهداری از محلیط زیسلت
ایجاد میشود.
 هنجارسازی و ایجاد احساس مسئولیت :هنجار بهترین تعریف را از عملی اجتملاعی
و همگانی و در عین حال خارج از چلارچوب قلانون و مقلررات نشلان ملیدهلد .هرگلاه
حفاظت از محیط زیست و نگرانیهای انسانی آن ،به صورت هنجار در کشور تبدی شلود
میتوان گفت مسئولین در این زمینه موفقاند .بنابراین ،باتوجهبه اهمیت این مسلئله ،هملت
همگانی میطلبد که حفاظت از محیط زیست را هرچه بیشتر مردمی کرده و در ایلن زمینله
از ابزار رسانههای جمعی نیز بیشترین استفاده گردد.
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