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0 رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

و انرژي دانشگاه آزاد گروه حقوق محیط زیستو استادیار تمام وقت عضو هیئت علمی ،فرهاد دبیريدکتر 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و دانشجوي،عارف واحد ناوان
)نویسنده مسئول مکاتبات(ات تهرانتحقیق

چکیده
توجه به . در جهان امروز محیط زیست به یکی از مسایل مهم و نگران کننده تبدیل شده است

. هاي ایاالت متحده آمریکا مطرح شدمحیط زیست و مسایل مربوط به آن براي نخستین بار در رسانه
هاي کنفرانس. ها بودمحیط زیست در رسانهو در واقع سرآغاز جدي توجه بهدهه شکوفایی60دهه 

در . محیط زیستی در استکهلم، ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ با سرو صداي زیاد رسانه اي برگزار شدند
هاي اخیر افزایش یافته است به همین منظور ایران نیز توجه به مسایل محیط زیست به ویژه در دهه 

در این نوشتار کوشش شده است تا . وضع گردیده استقوانینی براي توجه رسانه به محیط زیست
اهمیت رسانه و افکار عمومی در نهادینه کردن قوانین زیست محیطی و در نتیجه بسط حقوق محیط 

نتایج این پژو هش نشان می دهد که در توسعه حقوق محیط زیست .زیست مورد توجه قرار گیرد
اي هاي توسعهین اساس توجه به محیط زیست در برنامهها از جایگاه ممتازي برخوردارند؛ بر همرسانه

.کشور افزایش داشته است
رسانه، محیط زیست، قانون،افکار عمومی:گان کلیديواژه

1390فرودین30: تاریخ دریافت مقاله
1390خرداد 4: تاریخ پذیرش نهایی
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مقدمه
ویژه به؛ي گذشته رخ داده استهاهنگاهی ژرف به آنچه در حوزه محیط زیست در ده

فت پاسداري از محیط زیست لقب گربراي بیست و یک برنامه قرن به که 21دستورکار 
تردیدي نیست . شودها آشکار میسازيبته برخی فرصتالاهمیت فراوان رسانه در آموزش و 

محیط زیست، نگهداري ازگذاران بر آموزش و تنویر افکار عمومی در ترین تاثیرکه از بدیهی
اي م هستند و مردم، پارههاي جمعی مورد توجه عمواز آنجائیکه بیشتر رسانه. ها هستندرسانه 

روز خود را به مطالعه، دیدن و یا شنیدن اطالعات و اخبار منعکس شده در آنها از اوقات شبانه
ترین و تاثیرگذارترین ابزار دهند؛ بنابراین سریعترین، مطمئن ترین، قابل دسترساختصاص می

هاي عمومی، رسانهدر جهت اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آموزش و تنویر افکار 
توان به راحتی میها، رسانهبرخی از اندیشمندان معتقدند با استفاده از . ارتباط جمعی هستند

یکی از مهمترین بنابر این رسانه ها می تواند به عنوان یک جریان فکري به وجود آورد
دن فرهنگ سازي و نهادینه کرها در امر حفاظت از محیط زیست، فرهنگراهبردها و استراتژي

.ایفاي نقش کنداز محیط زیست نگهداري
ترباید اعتراف کرد که رسیدن به توسعه پایدار در سایه توسعه فرهنگ عمومی امکان پذیر

ها شاهد ارتقاي سطح فرهنگ عمومی مردم خواهیم بود تا نتایج با همکاري رسانه.است
ها اهمیت رسانههمین رو از . هدایت شویمپایدار و به سمت توسعه مطلوب بدست آورده

با پدیده جهانی شدن . اي پایدار بسیار پررنگ استاي بهتر و رسیدن به توسعهدرداشتن آینده
توان با ایجاد تر به سمت دهکده جهانی و ایجاد بازارهاي گسترده و متنوع میتندو حرکت 

.شتها و محیط زیست درجهت توسعه پایدار گام برداارتباط دو سویه با رسانه
بدون در نظر گرفتن تخریب کهپس از انقالب صنعتی در غرب رشد اقتصاديبهر حال 

1960اواخر دهه از.وردبه تکاپو درآرامحیط زیستنفعاال؛محیط زیست صورت گرفت
ها شکل گرفت که به تخریب محیط زیست و آلودگیسراسر جهان ی دریهاجنبش
مندان علوم طبیعی نسبت به آینده کره زمین براساس آن دانش.هایی را نشان دادواکنش

هاي مردم نهادگیري سازمانها، تحریک افکار عمومی و شکلفشارهاي رسانه. هشدار دادند
(NGO)ها قوانین زیست محیطی را براي جلوگیري از تخریب مزید بر علت شد تا انسان

.محیط زیست بکار ببندد
با سرعتی باورنکردنی در حال رخ دادن استتخریب محیط زیست این روزهابا این وجود

هاي هاي مهم اطالع رسانی، حوزه محیط زیست است، امروزه صاحبان رسانهیکی از حوزهو
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یژه خبرنگاران با آگاهی به وظیفه سنگین خویش درعرصه اطالع رسانی شفاف و به وگروهی  
.ارندتبیین حقایق جامعه نقش به سزایی د

حیط زیستریشه هاي توجه به م
هاي آن پردازي درباره محیط است و ریشهترین مفهومتازه» محیط زیست جهانی«مفهوم 

پس . گرددبازمی1970و 1960هاي ههدر د» بحران زیست محیطی«به مناظرات مربوط به 
مهم است که توجه کنیم مفهوم محیط زیست جهانی برخاسته از رویارویی با پس زمینه 

گرچه همواره محیط یا محیط زیست جهانی وجود داشته . و خطر استپذیري، تهدید آسیب
یکی از موضوع . است، ولی بروز مخاطرات براي آن، آماج توجه همگانی و سیاسی قرار گرفت

هایی بود که از فضا در هایی که در ایجاد مفهوم محیط زیست جهانی اهمیت پیدا کرد عکس
صاویر بیش از هر عامل دیگر مردم جهان را به این ت. از زمین گرفته شد1960پایان دهه 

از . کنیم و در آن شریکیمراستی متوجه کرد که همه ما بر روي یک کره خاکی زندگی می
پیدا شد که نه فقط در بروز » مفهوم آگاهی زیست محیطی کهکشانی«همین جا بود که 

و مفهوم 1970هاي سبز و محیط زیستی بلکه در رویدادهایی چون روز زمین در جنبش
.تجلی یافت » فضاپیماي زمین«

تثبیت » محیط زیست جهانی«بود که مفهوم 1990و 1980هاي با این حال، در دهه
مانند انقراض انواع جانوران و گیاهان، گرم شدن » محیطی جهانیمسائل زیست«با بروز . شد

چه ممکن است خاستگاه گر(با ابعاد جهانی هستند که مسائلی-زمین، نازك شدن الیه اوزون
مفهوم محیط . مفهوم محیط زیست جهانی مصداق کامل پیدا کرد) آنها حتما جهانی نباشد

پردازي اجتماعی درباره جهانی شدن تبدیل شده است زیست جهانی به درونمایه اصلی نظریه
. قرار دارند» دهکده جهانی«و » ارتباطات جهانی«، »اقتصاد جهانی«و در کنار آن مفاهیم 

-همان گونه که محیط جهانی در میان نقاط و مردم دور از هم، شبکه جهانی روابط اجتماعی
آفریند، محیط دهکده جهانی نیز بیانگر سطح دیگري از رابطه متقابل میان مردم اقتصادي می

برخی مسائل محیطی، همچون بازار آزاد جدید اقتصادي جهانی، . هاي دور از هم استو مکان
)37-38، صص 1380بري، . (شوندملی محدود نمیبه مرزهاي

هاي اجتماعی را براساس نیروي مولد تاریخی آنها، یعنی تاثیر بهر حال اگر بنا باشد نهضت
آنها بر ارزشهاي فرهنگی نهادهاي جامعه ارزیابی کنیم، نهضت محیط زیست ربع پایانی قرن 

درصد 80میالدي 1990در دهه . کندانداز تاریخ کسب میبیستم جایگاه ممتازي در چشم
اند؛ احزاب و دانستهها خود را طرفدار محیط زیست میها و بیش از دو سوم اروپاییآمریکایی

توانند در باشند به زحمت می» سبز نساخته«هاي خود را ها و سیاستنامزدهایی که برنامه
ها و سیاست ها و سازمانهاي مهالمللی نیز برناهاي بینانتخابات پیروز شوند؛ دولتها و موسسه
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تخصصی و قوانین متعددي را براي حفظ طبیعت، ارتقاي کیفیت زندگی، و نهایتاً؛ نجات کره 
ها، شرکت. اندزمین در بلندمدت و نجات نسل کنونی ساکنان آن در کوتاه مدت ایجاد کرده

بط عمومی خود و هایی که به خاطر ایجاد آلودگی بدنام هستند، در رواحتی برخی از شرکت
و در سراسر کره . کنندگرایی را لحاظ میمحیط زیستهاي جدید خود، همچنین در بازاریابی

کاري به نفع ثروتمندان به انگارانه توسعه به نفع فقرا و محافظهخاك، تضاد قدیمی و ساده
قه تغییر اي چندوجهی درباره محتواي واقعی توسعه پایدار براي هر کشور، شهر و منطمناقشه

.شکل داده است
زیرا حل آنها مستلزم . مسلما قسمت اعظم مسائل محیط زیستی ما همچنان باقی است

هاي هاي سازمان اجتماعی و زندگیهاي تولید و مصرف و همچنین شیوهتغییر شکل شیوه
. گرم شدن کره زمین همچون تهدیدي مرگبار در افق طالع شده است. شخصی است

شوند، مواد شیمیایی سمی عمیقا وارد زنجیره غذایی ي دچار حریق میهاي گرمسیرجنگل
کننداما، این سازد و دولتها با سالمتی مردم بازي میاند، دریایی از فقر زندگی را تباه میشده

اند و اینکه واقعیت که تمامی مسائل مذکور و مسائل عدیده دیگر وارد مباحث عمومی شده
همبستگی متقابل و خصلت جهانی آنها به وجود آمده است، اي نسبت بهآگاهی فزاینده

ها به سوي نهادها و خط مشیگیريمبنایی براي حل آنها و شاید مبنایی براي اصالح جهت
نهضت محیط زیست . نظام اقتصادي و اجتماعی پاسخگو در برابر مسائل محیط زیست است

ن پدید آمد و نقاط کانونی نیرومند آن در در اکثر نقاط جها1960اي که از اواخر دهه پردامنه
آمریکا و اروپاي شمالی است، تا حد زیادي ریشه اصلی تحول چشمگیر نحوه اندیشیدن ما 

. گذار فرهنگ نوینی استدرباره رابطه بین اقتصاد، جامعه و طبیعت است و از همین رو نطفه
)148-147، صص 1385کاستلز، (
زیستحیطرسانه در توسعه میخیش تارقن

. تردیدي نیست که در توسعه حقوق محیط زیست رسانه از جایگاه ویژه اي برخوردار است
ها دور از واقعیت نیست که ما بخشی از رشد و ارتقاء ادراك عمومی جامعه را در کلیه زمینه

بسیاري از محیط زیست نیز خوشبختانه حقوق درحوزه .بر شماریمرسانه هامرهون خدمات 
اند با انتشار اخبار، مقاالت، ن با آگاهی از مسائل و مشکالت این بخش توانستهخبرنگارا

.نندوگوها مردم را با این مهم آشنا کگزارشات و گفت
محیطی در هاي زیستسرآغاز جنبش1962انتشار کتاب بهار خاموش در سال بطور مثال 

شناس و جانورشناس یستراشل کارسون بانوي اهل پنسیلوانیاي آمریکا ز. سراسر جهان شد
هاي گسترده محیط را متوجه تخریبجامعه وجدان عمومی ،با انتشار کتاب بهار خاموش
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هاي کش را برمال کرد و شیوهکارسون در کتاب خود اثرات درازمدت سموم آفت. زیست کرد
.مهندسان کشاورزي را به چالش کشید و افکار عمومی را متوجه دنیاي طبیعت کرد

دار در سه شماره نشریه نیویورك در تابستان ابتدا به صورت یک نوشته دنبالهاین کتاب
با این کتاب .چاپ شد و سپس در سپتامبر همان سال به صورت کتاب منتشر شد1962

را )کنديافجان(وقت جمهوریسیرنهضت معاصر محیط زیست آغاز شد انتقادهاي او حتی
.ندا را صادر کههاي نادرست از آفت زداستفادهوادار کرد تا دستور بررسی موضوع ا

دالر تالش کردند تا یک کارزار 250000اي بالغ بر هاي نجاري با صرف هزینهشرکت
اما تبلیغات آنها به . او به راه اندازندنوشته هايهاي علمی نمایی جنبهتبلیغاتی براي سیاه

یکی از ؛ دانستندبانوي عصبی می،رامنتقدان اودر شرایطی که. شهرت راشل کارسون افزود
یکی دو هزار کلمه از راسل کارسون کافی بود تا جهان «: سردبیران مطبوعات آمریکا نوشت

در مطبوعاتانتشار بهار خاموش در نیویورك انقالبی نه فقط» . مسیر دیگري را بپیماید
سیر دیگري به خود مزین پس جهان . هاي سراسر جهان راه انداختآمریکا بلکه در رسانه

)5-10صص1388،کارسون. (گرفت
. در زمینه توجه رسانه به مقوله محیط زیست کشور آمریکا از پیشگامان استبهر حال 

کشور به بررسی آنازپوشش اخبار رسانه هاي نیز189-1932هاي سالفاصله در حتی 
.بودسالمت عمومی ومسائل مربوط به حفاظت و نگهداري اختصاص یافته 

هاي خبري آن روزهاي آمریکا بخش محیط زیست بارها در رسانهاز تخریب هاي نگرانی
ها در زمینه اقتصادي و سیاسی ایاالت متحده در آن سال. بودمهمی را به خود اختصاص داده 

ویژه ه ها بشد که در زمینه رسانهروندي رو به جلو داشت و به عنوان کشوري شناخته می
ها مشکالت جدیدي هم آشکار شد و در نهایت در همان سال. تاري پیشرو بودرسانه هاي نوش

م در یک پوچی تاریخی بیستهاي محیط زیست در اواخر قرن این خطاي سنتی که ناسازگاري
اعالم کردند که توسعه علم و نادرستیمورخان به . ها افتادبر سر زبان؛پدید آمده است

.بوده استست محیطیمعضالت زیتکنولوژي بود که عامل 
در این .در تحقیقات بودمنطق علمیاین دیدگاه به سادگی منعکس کننده عدم وجود

از پوشش خبري راجع به انقراض حیوانات، حفاظت و مسائل مربوط به قدر کافیتحقیقات به 
.شده استصحبت)وسعه تکنولوژيمدتها قبل از دوره ت(بهداشت عمومی 

چالش صدها یا هزاران تشخیصامکان جدهم تا اوایل قرن بیستماز اوایل قرن ههمچنین
هاي مربوط به بهداشت نگرانیبر رويکه بسیاري از آنها ردهاي زیست محیطی وجود دا

به خصوص، به عنوان در غربدوران اصالح طلبی. عمومی و حفاظت از آن متمرکز شده است
هاي خبري در این زمانی بود که رسانه.شناخته شده استها مطرح زمان بیداري و نگرانی 
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در نظر گرفتن محل تالقی سابقه با.حال ظهور دنیایی از محدودیت در افکار وعقاید بودند
یابیم به روزنامه نگاري و تاریخ محیط زیست در این مدت به نتایجی در این باره دست می

کتاب پیرامون اد زیادي تعدو همقالهزارن رساله، صدها طور مثال مطالعه نشان می دهد 
وسیله پژوهشگران ه بررسی تاریخ روزنامه نگاري و محیط زیست در ایاالت متحده امریکا ب

البته بخش عمده اي از کارهاي اولیه بیوگرافی و . انجام شده است و هم اینک موجود است
)34، 2009کواریک، (. ها استمطالعات سازمان

به سابقه روزنامه نگاري نیز تاثیر گذاشت و ما جنبش تاریخی در مناطق1980در دهه 
به این امید که تاریخ . تر در حوادث خاص بودیمتر و مطالعات وسیعشاهد عملکردگسترده

کند؛ با این روزنامه نگاري نیز شروع به اضافه کردن سابقه و رکورد به تاریخ محیط زیست می
در توسعه محیط زیست غنی اما حال، حتی اگرچه سابقه تاریخی در زمینه نقش رسانه

هنوز هم . نیافته ایم بسیار استناشناخته است، ولی جا براي شناخت کامل از آنچه دست 
ما بسیار ناچیزدر مورد . مقدار زیادي از کار وجود دارد که به تالش براي کشف آن نیاز است

حیطی دست نقش مطبوعات در تکاپو براي حفظ حیات وحش، تصفیه آب و قوانین زیست م
همچنین، ما فقط نیم نگاهی از آنچه روزنامه نگاران در مورد محیط زیست انجام . یافته ایم

)34، ص1385کاستلز، ( .دانیماند، میداده
رسانه اي گرایان پا از فعالیت هايبخصوص در اروپا محیط زیستدر برخی کشورها

اند البته آنها در پاره اي مواقع با موفقیت هفراتر گذاشته و وارد عرصه رقابت هاي سیاسی شد
دهد شواهد و مدارك نشان می. اند نامزدهاي خود را به برخی مناصب برسانندنسبی توانسته

که احزاب سبز در انتخابات محلی، یعنی در جایی که هنوز پیوند مستقیمی بین نهضت محیط 
همچنین محیط زیست . اندتر بودهو نمایندگان سیاسی آنها وجود دارد بسیار موفقزیستی 

المللی، مثل انتخابات پارلمان اروپایی نیز نسبتا موفق بودند زیرا در گرایان در انتخابات بین
مورد نهادي نظیر پارلمان اروپا که تنها داراي قدرت نمادین است، شهروندان در این خصوص 

شود، با دلگرمی و راحتی خیال که با راي خود اجازه دهند اصول مورد نظرشان ارائه و مطرح 
گیري بهاي سنگینی کنند، زیرا در این حال از دست دادن نفوذ بر فرایند تصمیمعمل می

اند که شانس احزاب سبز در سطح سیاست ملی نیز دانشمندان علوم سیاسی نشان داده. ندارد
اختارهاي چندان متاثر از اعتقادات محیط زیستی مردم نیست، بلکه بیشتر تحت تاثیر س

سازد که رسانه ها در داغ کردن نهادي خاص است که چارچوب فرصتهاي رقابت سیاسی را می
حزب .حزب سبز آلمان نمونه بارز از این مثال است. این تنور نقش اساسی را بازي می کنند

این حزب در . و با اتئالف نهضتهاي مردمی شکل گرفت1980ژانویه 13سبز آلمان در 
. محیط زیست در آلمان بیش از تمامی نهضتهاي اروپایی دیگر موثر بوده استپیشبرد نهضت 
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بود که عمدتا 70گیري این حزب، نهضت ابتکارات شهروندان در اواخر دهه نیروي اصلی شکل
پژوهش بر روي شکل گیري ، .اي بسیج شده بودهاي هستهحول محور صلح و مبارزه با سالح
ه ما این را می گوید که حزب سبز آلمان از تاثیرگذارترین اهداف و دستاوردهاي این حزب ب

.رسانه ها براي پیشبرد اهداف خود استفاده می کند
اینترنت در خدمت محیط زیست

هاي ارتباطی جدید به ویژه اینترنت پیشرو گرایان در استفاده از تکنولوژيمحیط زیست
مثال ائتالفی از . اندسیج به کار گرفتهاند و آنها را به عنوان ابزارهاي سازماندهی و ببوده
هاي محیط زیستی آمریکا، کانادا و شیلی متشکل از سازمانهایی مثل دوستان زمین، گروه

یرا، صلح سبز، مدافعان حیات وحش، انجمن قانون محیط زیست کانادا، و باشگاه سی
ریکاي شمالی سازمانهایی دیگر شکل گرفت که همگی علیه تصویب معاهده تجارت آزاد ام

(NAFTA)هاي الزم بینیدلیل این امر آن بود که این معاهده فاقد پیش. بسیج شده بودند
آنها از اینترنت براي هماهنگ ساختن اقدامات و اطالعات . براي حفاظت از محیط زیست بود

هاي محیط زیستی اي دائمی ساختند که خطوط اصلی مبارزهاستفاده کردند، همچنین شبکه
هاي شبکه سراسري جهانی ایستگاه. کرددر امریکا ترسیم می90المللی را در دهه بین

(www)هایی مثل حفاظت میالدي به وسیله سازمان1996هایی که در همچون ایستگاه
گرایان اي تاسیس شد، براي تمامی محیط زیستهاي حارهالملل و شبکه اقدام جنگلبین

ها براي دفاع از جنبش ساکنان این ایستگاه. تی شده استهایی مبارزاجهان بدل به پایگاه
که در کالیفرنیا به وجود »اول غذا «سازمان موسوم به . بومی جنگلهاي استوایی ایجاد شدند

. هاي محیط زیستی در کشورهاي در حال توسعه پیوستاي از گروهآمد پس از مدتی به شبکه
کند و از طریق اینترنت به یکدیگر مربوط میاین شبکه مسائل محیط زیستی و مساله فقر را 

هماهنگ » جنوب جهانی«توانسته است فعالیتهاي خود را با یک سازمان تایلندي موسوم به 
دهد که در حال صنعتی این سازمان دیدگاه محیط زیستی را در قاره آسیا نشر می. سازد

اند به ها قادر شدهکههاي مردمی در سراسر جهان از طریق این شباکنون گروه. شدن است
آید به صورت همزمان و در تراز جهانی، در سطحی که مسائل اصلی در آن سطع به وجود می

رسد نخبگان جدیدي در حال پیدایش هستند که در استفاده از به نظر می. اقدام بپردازد
ل هاي مردمی فعال در مسائکامپیوتر مهارت دارند و هسته هماهنگ کننده و جهانی گروه

نگاران این پدیده با نقشی که صنعتگران چاپ و روزنامه. محیط زیست سراسر جهان هستند
شباهت نیست، در جنبش کارگري نیز در ابتداي جنبش کارگري ایفا کردند چندان بی

سوادي را هدایت هاي بیهاي مذکور از رهگذر اطالعاتی که بدان دسترسی داشتند تودهنخبه
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170همان، صص. (نده طبقه کارگر در اوایل دوران صنعتی شدن بودکردند که تشکیل دهمی
-167(

یج افکار عمومی به سود محیط زیستها در تهیکمک رسانه
اي،ا موافقت با سیاست یا برنامهیتهییج، ترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت 

با گسترش ارتباطات .اندترین سالح در یکی دو قرن گذشته در دست سیاستمداران بودهمهم
هاي مختلف، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی طرفداران محیط اي گروهرسانه

.اندهاي خود استفاده کردهبراي پیشبرد خواستهآناي از گونهزیست به
در عمومی افکار قدرت. افکار عمومی جهان از منابع مهم حقوق محیط زیست است

شود که هدفشان هاي دفاع از محیط زیست متبلور میسهها و موسها، جنبشکمیته
ها و موجودات است و درخواست اجراي قوانین و یا دادن پیشنهاد تازه براي نگهداري از انسان

در مورد »آلزاس «و موسسات »دوستان زمین «، گروه »صلح سبز«توان به گروه از بین آنها می
.جلوگیري از آلودگی بین مرزها اشاره کرد

جبهه «از سازمان هاي غیر دولتی زیست محیطی متعددي همچون توان در ایران نیز می
کننده محیط را نام برد که با اهدافی چون شناسایی عوامل آلوده» جمعیت سبز ایران«و » سبز

محیطی، جلوگیري از گسترش کویر، تبلیغ فرهنگ زیست و جلوگیري از آفات زیست
.ندت توسعه منابع طبیعی آغاز به کار کرده ادرختکاري و اقوام عملی در جه

هاي ر دولتی، به وسیله فعالیتدتاثیر موسسات دفاع از طبیعت این است که در خارج از کا
هایی هاي حقوقی مانع فعالیت شرکتافشاگرانه و همچنین تهییج افکار مردم و نیز فعالیت

ها اگر امداین اق. شوندی میشوند که با ریختن تولیدات خطرناك و سمی خود باعث آلودگ
توانند به طور جزئی ها شوند حداقل مینتوانند به طور کلی و قطعی مانع از فعالیت این شرکت

)20-19صص ، 1387، زاده انصاريتقی. (آنها را محدود کنندهم که شده فعالیت
این شود کههاي محیط زیست از این واقعیت ناشی میالبته قسمت اعظم موفقیت نهضت

ها بیش از هر نیروي اجتماعی دیگري، به بهترین نحو قادر به سازگاري با شرایط نهضت
ها با اینکه این نهضت. ارتباطات و تجهیز و بسیج در پارادایم نوین تکنولوژي بوده است

بطورعمده متکی به سازمانهاي مردمی است، اما کنش محیط زیستی برمبناي آفریدن 
گرایان، با آفریدن رویدادهایی که محیط زیست. کندها عمل میرسانهرویدادهاي مورد عالقه

توانند به مخاطبانی بیش از اعضا و هواداران مستقیم خود کند میها را جلب میتوجه رسانه
گرایان ها به محیط زیستبه عالوه، حضور دائمی مضامین محیط زیستی در رسانه. دست یابند

خصوص در مورد فعاالن اي بهگیري رسانهجهت. دهدا میمشروعیتی بیش از دیگر جنبشه
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منطق این قبیل فعاالن محیط زیست که . جهانی محیط زیست از قبیل صلح سبز آشکار است
ها نیز قرار گرفته به تمامی متوجه آفریدن رویدادهایی براي تهییج افکار مورد توجه رسانه

هاي ذیربط فشار وارد آورد، اما کار قدرتسان بر عمومی نسبت به مسائل معین است تا بدین
اصلی مبارزات محیط زیستی در سطح محلی نیز همین است؛ اخبار رادیو و تلویزیون محلی و 

گرایان است تا جایی که شرکتها و ها منعکس کننده صداي محیط زیستروزنامه
ها هستند نه سیاستمداران اغلب شکایت دارند که مسوول بسیج و تهییج محیط زیستی رسانه

. هاي متعددي داردگرایی ریشهها و محیط زیسترابطه کمک متقابل رسانه. اکولوژیستها
میالدي در 1970هاي اقدام مستقیم بدون خشونت، که از اوایل دهه نخست اینکه تاکتیک

آورد، به ویژه هنگامی جنبش رواج داشت، مواد خوبی براي ارائه گزارشهاي خبري فراهم می
بسیاري از فعاالن محیط زیستی به طور موثري تاکتیکهاي . ار نیازمند تصاویر تازه بودکه اخب

اند، که اند، یعنی اقدام به کنش تمثیلی کردهآنارشیستهاي سنتی فرانسوي را به اجرا درآورده
اندازد و اقدامی نمایشی است که اذهان را متوجه خود ساخته، بحث و مناقشه به راه می

هایی مثل تحمل بازداشت و زندان، به از خودگذشتگی. گرددفکار عمومی میموجب بسیج ا
خطر انداختن زندگی خویش در اقیانوس، زنجیر کردن خود به درختان، ایجاد سدي از پیکر 
انسانها براي جلوگیري از ساخته شدن تاسیسات نامطلوب ،بر هم زدن مراسم رسمی، 

راه خویشتنداري و عدم خشونت، مبلغ نوعی نگرش وبسیاري از دیگر اقدامات مستقیم، به هم
طلبانه است که در عصر بدبینی و شکاکیت گسترده، اعتماد متقابل را احیاء و ارزشهاي گواه

گرایان پیش دوم اینکه، مشروعیت مسائلی که محیط زیست. کنداخالقی را تقویت می
شود که اکثر مردم آنها را میکشند مستقیما به آن دسته از ارزشهاي اساسی انسانی مربوطمی

هاست تا نقش خود را رساندن صداي ها زمینه مساعدي براي رسانهاین ویژگی. باور دارند
مردم بدانند، و بدین ترتیب مشروعیت خود را افزایش دهند و رضایت کاري خبرنگاران را نیز 

ت و بهداشت مردم باال ببرند، عالوه بر این، گزارش مخاطرات و تهدیدهایی که براي سالم
شود مسائل بومی وجود دارد یا گزارش تخریب محیطی زندگی مردم در اخبار محلی باعث می

اغلب . و محیطی یک منطقه با نیرویی بیش از همه گفتمانهاي سنتی ایدئولوژیک رواج یابد
ز یک دهند که گویاتر اها قرار میگرایان تصاویر گرانبهایی در اختیار رسانهخود محیط زیست

هاي هاي محیط زیستی امریکا به توزیع دوربینهمین مبنا گروهبر. گزارش مفصل است
اند هاي مردمی در سراسر جهان، از کانکتیکات گرفته تا آمازون، اقدام کردهویدئویی بین گروه

تا از تخلفات آشکار از قوانین محیط زیستی فیلم بگیرند و سپس با استفاده از زیرساخت 
سازي و انتشار این تصاویر و متهم ساختن مسووالن آن اقدام ها به آمادهتکنولوژیک، این گروه

)166-167، صص1385کاستلز، .. (کنند
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حقوق و محیط زیست
گرایی دیگر صرفا دلمشغول تماشاي پرندگان، میالدي به بعد محیط زیست60از دهه 

قوق مصرف هاي سمی، حاقداماتی علیه دفع زباله. سازي هوا نبوده استنجات جنگلها و پاکیزه
اي، فمنیسم، و شماري از مسائل دیگر با دفاع از طبیعت کنندگان، اعتراضهاي ضدهسته

انداز وسیعی از دعاوي و هاي نهضت محیط زیست را در گستره چشماند تا ریشهترکیب شده
ها و در پیرو آن افکار عمومی بر این اساس کشورها به ویژه رسانه. ها جاي دهندطلبیحق

.ثبتی به محیط زیست نشان دادندرویکرد م
اي تا در حالی که برخی از مسائل اصلی مثل صلح و اعتراض ضد هسته90در دهه 

اي به دلیل موفقیت اعتراضها، و تا حدي به علت پایان یافتن جنگ سرد، به حاشیه راندهاندازه
اند؛ آمدهدراند، اما مسائل اجتماعی متعددي به صورت بخشی از یک نهضت محیط زیستشده

هاي اجتماعات فقیر و اقلیتهاي قومی علیه تبعیض. شودتر میروز متنوعنهضتی که روزبه
هاي اند زیرا آنها بیش از دیگران در معرض مواد سمی، آلودگی، آسیبمحیطی بسیج شده

هاي ناشی از هاي آسیبافکار عمومی علیه ریشه. بهداشتی و افول سطح زندگی هستند
دیگر . هاي شیمیایی گرفته تا تنش و فشار ناشی از آلودگی هوا، واکنش نشان دادندمسمومیت

بریدن یک درخت ویا تخلیه فاضالب کارخانه در رودخانه اي و حتی شکار یک خرس کار 
قوانین در نتیجه همین فشارهاي رسانه اي براي حمایت از محیط زیست وضع . آسانی نیست

دو اصل مهم از قانون اساسی به محیط زیست اختصاص یافته در ایران خوشبختانه . شده است
هاي قانونی در حمایت از محیط زیست وضع شده ها و تبصرهاست عالوه بر آن بسیاري از ماده

.است
کشورمجموعه قوانین در بررسی جایگاه محیط زیست

معدود دهد و ایران جزو قانون اساسی شالوده و اساس یک حکومت یا دولت را تشکیل می
ی است که توجه به محیط زیست را در قانون اساسی خود در دو اصل بسیار مهم یکشورها

.آورده است
به تصویب رسید اصل پنجاهم 1358سالدر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که در 

.کندصورت مستقیم به محیط زیست و جایگاه آن اشاره میبه
المی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و در جمهوري اس«: در این اصل آمده است

هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی نسل
هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیست با تخریب از این رو فعالیت. گرددمی

ري اسالمی ایران، قانون اساسی جمهو(» . غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است
)50اصل 
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دهد در صورت مستقیم توجه به محیط زیست را هدف قرار میعالوه بر این اصل که به
هاي هاي عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت«: اصل چهل و پنجم قانون اساسی هم آمده است

ها، ها، درهکوهعمومی،يهاآبها و سایر ها، رودخانهرها شده، معادن، دریاها، دریاچهموات یا
هاي طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول ها، نیزارها، بیشهجنگل

تا بر . شود در اختیار حکومت اسالمی استالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می
نون معین طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایند تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قا

)45قانون اساسی جمهمري اسالمی ایران، اصل (. »کندمی
هاي کشوریط زیست در برنامه ریزيسیر صعودي توجه به مح

در برنامه اول که . هاي دولت سیر صعودي داشتتوجه به محیط زیست در برنامه ریزي
بصره قانونی به تصویب شوراي نگهبان رسید از مجموع یک ماده و پنجاه و دو ت11/11/1368

.پردازدصورت مستقیم به امر حفاظت محیط زیست میبه13تنها تبصره 
سه تبصرهدربه تصویب مجلس رسید20/9/1372در برنامه پنج ساله دوم که در تاریخ 

در ه وصورت مستقیم به مقوله محیط زیست پرداخته شدبهههشتاد و یک، دو و سهاي از ماده
.آغاز شد1376مقدمات تدوین برنامه سوم توسعه از اواخر ؛تر شدبرنامه سوم وضع اندکی به

199فصل مختلف و 26به تصویب مجلس رسید این متن قانونی مشتمل بر 1379فروردین 
در دو ماده . هاي محیط زیستی اختصاص داشتعنوان سیاستفصل دوازدهم آن به. دوماده ب

.ط زیست پرداخته شدقانونی یکصد چهار و یکصد و پنج به مقوله محی
این قانون ؛به دولت وقت ابالغ گردید1383قانون برنامه چهارم توسعه در مهرماه سال 

.بودضمیمه 9تبصره و 34ماده، 161حاوي 
فصل 15امه و نعنوان محورهاي اصلی برقانون برنامه چهارم شامل شش بخش عمده به

حفظ محیط «عنوان قانون برنامه بههاي اصلی است بخش دوم عنوان زیر مجموعه بخشبه
اي اختصاص دارد و بدین شکل بر اهمیت مباحث زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه

ماده و یک 14فصل پنجم مشتمل بر . محیط زیست و آمایش سرزمین تاکید شده است
توسعهچهارمقانون برنامه پنج ساله (. تبصره به حفظ محیط زیست اختصاص پیدا کرده است

)92-96، صص1383جمهوري اسالمی ایران ، 
ماده قانونی تشکیل شده است قانون 199پنج ساله پنجم از نه فصل کلی و قانون برنامه

با نامه و به وسیله مجلس تصویب شد 15/10/1389برنامه توسعه جمهوري اسالمی ایران 
در حال اجرا است از ماده اکنون اجرا درآمد در برنامه پنج ساله پنجم که همهجمهور برئیس
قانون برنامه پنج ساله پنجم (. به محیط زیست اختصاص داده شده است194تا ماده 187

)1390-1394توسعه جمهوري اسالمی ایران
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نگاه قانون ایران به بحث رسانه و حقوق محیط زیست
فکار رسانی و روشن شدن اویژه از جهت اطالعتوجه به رسانه در حوزه محیط زیست به

قانونگذار در فصل . وجو کردجستقانون نحوه جلوگیري از آلودگی هواتوان در عمومی را می
کند و به نخست که شامل کلیات است و در ماده یک به اصل مهم قانون اساسی اشاره می

مقررات و کند کهتاکید میاشخاص حقیقی و حقوقی ها و موسسات و کلیهکلیه دستگاه
.در این قانون را رعایت نمایندهاي مقرر سیاست

ایران و به منظور جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی-1ماده 
اشخاص حقیقی و ها و موسسات و کلیهها کلیه دستگاهپاکسازي و حفاظت هوا از آلودگی
.هاي مقرر در این قانون را رعایت نمایندحقوقی موظفند مقررات و سیاست

فصل دوماز 7شود ماده از شش فصل تشکیل میوه جلوگیري از آلودگی هواقانون نح
است؛ قانونگذار در این ماده دو بار سازمان حفاظت محیط وسائل نقلیه موتوريمربوط به 

یک بار به . رسانی استفاده کندزیست را مکلف کرده است تا از رسانه همگانی براي اطالع
برطرف شدن وضعیت رسد و دیگر بار با میاضطرارحدهنگام شرایط آلودگی هوا که به 

.ا استاضطراري و کاهش آلودگی هو
به علت کیفیت خاص جوي، آلودگی هواي شهرها به در مواقع اضطراري که- 7ماده 

حدي برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالمت انسان و محیط 
حفاظت محیط زیست با همکاري وزارت کشور زد، سازمانزیست را شدیدا به مخاطره بیاندا

هاي موقت ها یا محدودیتممنوعیت)ایرانشهرداریها و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی(
کننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طریق آلودهزمانی، مکانی و نوعی را براي منابع

.عموم خواهد رسانیدهاي همگانی به اطالعرسانه
به رفع ممنوعیت با برطرف شدن وضعیت اضطراري و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت

. خواهد رسانیدو محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع عموم
)4، ص1374روزنامه رسمی، (

براي سازمان حفاظت محیط زیست در تعامل با رسانه همگانی وظیفه -7ماده 
را صدا و سیما انی را تعین کرده است اما در فصل ششم که شامل سه ماده است؛ رساطالع

قوانین و ویآموزشهاي برنامههمکاري سازمان حفاظت محیط زیستباکند میموظف
.مربوط به مسائل محیط زیست را براي روشن شدن افکار عمومی تهیه کندمقررات 

همکاري می ایران موظف است باسازمان صدا و سیماي جمهوري اسال- 33ماده 
قوانین هاي مناسب جهت تنویر افکار عمومی، آموزش وسازمان حفاظت محیط زیست، برنامه

)4همان منبع، ص(. و مقررات مسائل حفاظت محیط زیست را تنظیم و به مورد اجرا بگذارد
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هیات که آلودگی هواقانون نحوه جلوگیري از6نامه اجرائی تبصره ماده آییناما در 
وزارت کشور، سازمان حفاظت بنا به پیشنهاد مشترك22/3/1381وزیران در جلسه مورخ 

فصل 12در ماده رساندتصویب به نیروي انتظامی جمهوي اسالمی ایران ومحیط زیست
تغییر بار براي را دارد براي صدا و سیما اینساماندهی حمل ونقل شهريکه عنوان سوم 

.وظایفی مشخص شده استاقتصادي و زیست محیطینقلیه از نظرسوخت مصرفی وسایل 
برنامه هائی هاي ذیربط، سازمان صدا و سیما مکلف است با همکاري دستگاه- 12ماده 

اقتصادي و زیست محیطی، را در راستاي نمایاندن تغییر سوخت مصرفی وسایل نقلیه از نظر
گازسوز شدن را از طریق منی مربوط بههاي آموزشی متضمن مالحظات ایهمچنین برنامه

.صدا و سیما، به عموم مردم ارائه نماید
گرچه قانون برنامه سوم اعتبار خود را از دست داده است ولی اشاره به یک ماده از آن 
جهت تاکید بر اهمیت اطالع رسانی و طبیعتا از مجاري مناسب از جمله رسانه ها قابل ذکر 

.است
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، )104(ماده )ج(مه اجرایی بندناآیین15در ماده 

طور با اصالحات بعدي به1379اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب اسفند 
رسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره شده است در این ماده مستقیم به نقش اطالع

هاي ذیربط نسبت به تدوین و آمده است که سازمان موظف است که با همکاري دستگاه
رسانی در زمینه نحوه تطبیق مشخصات فنی واحدهاي هاي آموزشی و اطالعاجراي برنامه

مجموعه . (صنعتی و تولیدي، قوانین و مقررات و استانداردهاي زیست محیطی اقدام کند
)72ص 1387جانبه کشور، قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست و تعالی همه

توسعهچهارمقانون برنامه پنجساله ت و رسانه در محیط زیس
طور بهقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

ها و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پرداخته رسانی رسانهتري به نقش اطالعمفصل
تعدادي از ماده هاي آن بی است گرچه جاي خود را قانون برنامه پنجم داده است اشاره به 

.مناسبت نیست
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 106ماده

و نیز حفظمعنویتارزشها، باورها، فرهنگمنظور تعمیقبهکرده است مکلفرا ایران، دولت
.دهدرا انجامییها، اقدامقرآنیفرهنگو توسعهدینیمعرفت، اعتاليـ ایرانیاسالمیهویت

در جمعیو ارتباطملیهايرسانهفعالیتهايگسترشگوید که بند ب همین ماده می
و تحققصحیحرسانی، اطالععمومیفضايسازي، سالمفرهنگیبا تهاجم مقابلهجهت

عملکرد انتشار گزارشهايمناسبهايینهزمآوردنبا فراهمچهارمبرنامه کلیسیاستهاي
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و ، ترویجیايـ حرفه، فنیعمومیآموزشهايبهجامعهدسترسیامکانها و افزایش دستگاه
.ایراناسالمیجمهوريصدا و سیمايهايشبکهازطریقعالیآموزشهاي 
فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و دومبخش

پنجمفصلاختصاص دارد درايمنطقهو توازنسرزمین، آمایشزیستمحیطحفظبه ایران 
را نشانه رفته است وظایفی براي دولت در زیستمحیطحفظهمین قانون که موضوع مهم 

بحث موادي از همین قانون مستقیم به. راستاي توسعه فرهنگ محیط زیست آورده است
.پردازدها به آموزش محیط زیست میوظایف رسانه

با مرتبطساختارهايو توانمندسازيمنظور تقویتبهاستموظفـ دولت60ماده
و عمومیآموزشهايگسترشرا جهتالزم، سازوکارهايطبیعیو منابعزیستمحیط

از ، حمایتعالیو مراکز آموزشآموزشیواحدهايدر کلیهزیستمحیطتخصصی
برايمناسبساختارهاي، ایجاد تقویتطبیعیو منابعزیستمحیطدر بخشگذاريسرمایه

.و برقرار نمایدتنظیمزیستاثرگذار برمحیطهايدر دستگاهمحیطیزیستفعالیتهاي 
هاي عمومی و ر آگاهیدر امزیستمحیطحفاظتسازماندر همین قانون براي 

از دو بند تشکیل شده است که هر دو بند آن 64ماده . رسانی وظایفی اجبار شده استاطالع
.رسانی تاکید شده استدر امر اطالعزیستمحیطحفاظتسازمانبه وظایف 

:استمکلفزیستمحیطحفاظتـ سازمان64ماده
منظور حفظپایدار بهتوسعهبهو دستیابیعمومیهايآگاهیارتقايدر راستايـالف
توسعهچهارمبرنامهدار از ابتداياثرگذار و اولویتهايو با تأکید برگروهزیستمحیط

را با پیشنهاد مربوطاجرایینامه، آیینایراناسالمیجمهوريو فرهنگی، اجتماعیاقتصادي
ذیربط، هايدستگاهکلیه . برساندوزیرانهیاتتصویببهزیستمحیطحفاظتعالیشوراي
آموزشیهايبرنامهاجرايبهملزمایراناسالمیجمهوريو صدا و سیمايدولتیهايرسانه
.باشندمیمادهاینموضوعوجهدریافتبدون

تا پایانو استانی، ملیايمنطقهسطوحکشور را در محیطیزیستاطالعاتـ نظامب
فراهممحیطیزیستو ارزیابیرسانی، اطالعپایشایجاد نماید تا زمینهچهارمبرنامهاولسال
قانون (. نمایندهمکارينظاماین نمودنو اجراییذیربط مکلفند در تدوینهايدستگاه. گردد

)1384- 1388عه جمهوري اسالمی ایرانتوسچهارمبرنامه پنج ساله 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهمحیط زیست و رسانه در 

مورخ یمصوب جلسه علنرانیایاسالميقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
يمجلس محترم شوراياز مواد آن از سویکه برخیاسالميمجلس شورا15/10/1389

بود، پس از اظهارنظر مجمع دهیمصلحت نظام ارسال گردصیبه مجمع محترم تشخیاسالم
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واصل یاسالميمجلس شورا30/10/1389مورخ 73285/419نامه شماره یطادشدهی
از ) 1390ـ1394(قانون برنامه پنج ساله پنجم. جمهور اجرایی شدو با دستور رئیسدیگرد

.ماده قانونی تشکیل شده است199فصل کلی و 9
همین قانون براي وظایف کلی دولت و سازمان وابسته درخصوص رسانه در 10در ماده 

قانون برنامه 189تنها ماده . رسانی و مقابله با تهاجم فرهنگی تبیین شده استامر اطالع
سازمان است که وظایفی را بطور مشخص براي رانیایاسالميپنجساله پنجم توسعه جمهور

.مکلف کرده استحفاظت محیط زیست
کشور، مقابله با تهاجم يارسانهيفضایـ دولت موظف است به منظور سامانده10ماده

و ضوابط مصوب استیدر چهارچوب س، يارسانهيهايو ناهنجارمیو جراگانهیفرهنگ ب
يارسانهتیاز ظرفيحداکثريبرداربهرهنهیو فراهم آوردن زمیانقالب فرهنگیعاليشورا

:را انجام دهدلیذردموادریاقدامات قانون
لیتسهکردیسال اول برنامه با روانیتا پا» هانظام جامع رسانه« نیو تدوهیـ تهالف 

یردولتیبخش غيهاتیفعال
ینترنتیو اياماهوارهيهارسانهتیتقو، یدانش و مهارت همگان، یـ ارتقاء آگاهب 

یمعارض خارجيهاهمسو و مقابله با رسانه
تیو تقوجادیو اازیو مقررات مورد ناستهایسـيوضع و اجراشنهاد، یپـج 

در يو نوشتاريداریشن، يداریديمحتواشینظارت و پاال، یساماندهيالزم برايسازوکارها
ي، مجاز)تالیجید(یرقوم، يداریشن، يداریمکتوب، ديهاکشور اعم از رسانهيارسانهيفضا

به یمخابراتيهاو سامانهياداده و ماهوارهيهاشبکه، یلماترمکایغیاطارتبيهاو شبکه
یانقالب فرهنگیعاليشورا

:سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است- 189ماده
منظور حفظ هاي عمومی و دستیابی به توسعه پایدار بهدر راستاي ارتقاي آگاهیـالف 

دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه تهاي اثرگذار و اولویمحیط زیست و با تأکید بر گروه
نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، آیین

هاي ذیربط، کلیه دستگاه. وزیران برساندزیست به تصویب هیاتشوراي عالی حفاظت محیط
هاي آموزشی جراي برنامههاي دولتی و صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ملزم به ارسانه

.باشندبدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می
اي، ملی و استانی تا پایان نظام اطالعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقهـب 

رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطالع
.نمودن این نظام همکاري نمایندییاط مکلفند در تدوین و اجرهاي ذیربدستگاه. گردد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ايرسانهمطالعات\١٨٠

ال 
س

شم
ش

 /
ماره

ش
هم

یزد
س

/
تان

ابس
ت

139
0

دولت ، صدا و سیما را رانیایاسالميقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوردر 
مکلف کرده است که بدون دریافت هر گونه وجهی برنامه هاي آموزشی را براي مخاطبان 

ی بر اسالميپنجساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه 189مادهدر واقع .تولید و پخش کند
.اهمیت رسانه در نگهداري از محیط زیست تاکید می کند

تیجه گیرين
همانگونه که اشاره شد بحث مربوط به نگهداري از محیط زیست براي نخستین بار در 

با انعکاس اخبار تخریب محیط زیست در 60در دهه . هاي آمریکا مورد توجه قرار گرفترسانه
هاي محیط زیستی شکل ها افکار عمومی هم به آن واکنش مثبت نشان داده و جنبشانهرس

هاي افکار عمومی در مورد محیط زیست باالست در بسیاري از کشورها که حساسیت. گرفت
در کشورهاي اروپایی .اولویت مهم سیاستمداران در شعارهاي تبلیغاتی محیط زیست است

ی یک گام از فعالیت رسانه اي جلوتر رفت و احزاب سیاسی بویژه آلمان فعالیت محیط زیست
نمایندگان این احزاب با کمک و هدایت رسانه وارد پارلمان و نهاد هاي تصمیم .شکل گرفت
به در شکل دهی افکار عمومیارتباط جمعیدر پی اهمیتی که وسایلبهر حال . گیري شدند

ت پیشبرد اهداف معینی به خدمت را جهنیز آنهامحیط زیست گرایانگیرند، خود می
کرده اند که تکنولوژي هاي ارتباطی همواره به مثابه تریبونی عملچرا که. گیرندمی

زیست محیطی را در اذهان افکار عمومی قبوالنده و ها و سیاست هاي کالن خط مشیاهمیت 
ناسان شکار. نیستبر کسی پوشیده هاارتباط میان قانون و رسانهاز دیگر سو .نهادینه کند

ها چه در بلند مدت و چه کوتاه مدت توجه محیط زیست به اثرات مثبت و منفی این سیاست
کنند چراکه محیط زیست ارزشمند است و به فعالیتهاي مدرن جامعه امروز مربوط است می

طور قابل مدرن قانون و رسانه بههاي در دموکراسی. به این خاطر قابل بحث و توجه است
در طول سی سال گذشته، تجزیه و . عمل می کنندهی مانند دو عنصر ساختاري مهم توج

المللی هاي داخلی و بینتحلیل زیست محیطی به امري ضروري براي شکل دادن به سیاست
اي تعریف تحلیلگران محیط زیست براي خود قوانین پیوسته. استتبدیل شدهها دولت
تجزیه و تحلییل پیچیدگی هاوتغییرات شرایط جهان در حالمتخصصاند و این افرادکرده

و قانون به هدف بلند مدت رسانهکمکبا بحث و تبادل نظر و به آنها در تالش اند تا. هستند
.خود در جهت پایداري محیط زیست دست یابند

، چه . براي آنها اتفاقات زیست محیطی چیزي نیست که به سادگی از آن عبور کنند
ن بخشی که محیط آچه کند و وارد میروند توسعهبه ظاهرا حیط زیست که ممشکالتی 

این تحلیلهاي زیست محیطی موجب افزایش . شودصنعت میتوسعه بی رویه زیست قربانی 
در هر صورت ممکن . کندنهارا درگیر مسائل محیط زیست میآشود و توجه عموم مردم می

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

١٨١/ رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

سال
شم

ش
 /

اره 
شم

سیز
هم

د
 /

تان
ابس

ت
139

0

رسانه و محیط رابطه میان قانون،.ته می شودحساسیت افکار عمومی بوسیله رسانه ها برانگیخ
مانند متوجه کردن مردم به پدیده . رسیدن به این هدف استمهم ل وامعیکی دیگر اززیست 

به قرار با توجه. رم شدن زمین و کاهش مواد غذایی ناشی از فعالیتهاي صنعتی کنترل نشدهگ
ها در جهت دهی افکار عمومی دارند گرفتن در عصر اطالعات و تاثیرات بسیار زیادي که رسانه

به . ها را به محیط زیست معطوف کنندکارشناسان محیط زیست در تالشند که توجه رسانه
حکمرانی مطلوب محیط زیست نقش اساسی اي از رسانههاي تجزیه و تحلیلنظر می رسد 
اري از از همین رو عقالیی ترین کار این است که براي نگهدبر عهده داردزیست محیطی

هاي متعدد محدودیتباتوجه بهبی تردید . منابع ملی به رسانه ها بیشترین بها داده شود
آب، خاك، هوا، جنگل، مرتع، حیات (ها در پاسداري از اجزاء مختلف محیط زیستدولت

هاي NGOها وهاي گذشته رسانهدر سال، ...)وحش گیاهی، حیات وحش جانوري، آبزیان و
نگه با چنگ و دندان بلکه بتوانند منابع خود راتااند ها شتافتهتکمک دولبه مختلف 

ها و ها و همین فشارهاي رسانهمجموعه روشنگري. را بگیرندبیشتر آنها دوجلوي تخریب دارن
گیران در حوزه محیط زیست شده است در هاي مردم نهاد موجب آگاه شدن تصمیمسازمان

و برخی قوانین دائمی 1357مه پنج ساله کشور بعد از سال ایران با نگاهی به حداقل چهار برنا
هاي دولت سیر سعودي این حقیقت روشن می شود که توجه به محیط زیست در برنامه

اي در حمایت از محیط زیست وضع شده است برخی از داشته است و در این راه قوانین تازه
نوع براي افکار عمومی براي نگهداري هاي متهمین قوانین رسانه ملی را مکلف به تهیه برنامه

از محیط زیست کرده است و سازمان حفاظت محیط زیست باید رسانه ملی را به وظایفی که 
.در برابر محیط زیست دارد آگاه کند

به نظر می رسد در بعد دیگر باید خبرنگاران و تحلیل گران رسانه ها را با اطالعات محیط 
ه اندازي کالس ها ، کارگاه ها و استفاده از اساتید دانشگاه ها زیستی آگاه کرد این کار با را

بطور کلی خبرنگارها براي کار در هر .براي روشنگري خبرنگار ها می تواند مفید واقع شود
مهمترین انگیزه در این مورد صرف نظر از .حوزه مشخصی نیاز به انگیزه هاي الزم دارند 

ه خود با آن روبرو هستندآگاهی به رسالت و نقشی مسائل و معضالتی که خبرنگاران در حرف
است که خبرنگار یا تحلیل گر مسایل زیست محیطی در حوزه رسانه براي حفظ سالمت مردم 

به عبارت دیگر اگر این گروه به اهمیت و حساسیت کار .و باالبردن کیفیت زندگی آنها دارد
ته باشندبزرگترین انگیزه براي خود در جامعه و ساختن فردایی بهتر آگاه و اطمینان داش

.حرکت در سمت و سوي نگهداري از محیط زیست ایجاد می شود
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