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 كلي پول دادن براي نيستي و محروميت حسي 
در سال ۲۰۱۹، خودم را عادت دادم به اينكه از 
»نيستي« لذت ببرم. ويژگي بارز آن دوران اين 
بود كه همه زير انبوهي از اعالن هاي شبكه هاي 
اجتماعي، سرتيتر خبرها، بحران هاي سياسي 
و الگوهاي غيرعادي آب وهوا غرق شده بوديم و پيوسته 
احساس��مان اين بود كه موج س��همگين بعدي دارد از 
دوردست ها به ما نزديك مي شود. تازه آن  موقع هنوز اين 
همه گيري جهان را كله پا نكرده بود. آن س��ال با خودم 
تصميم گرفتم كه حالتي موسوم به محروميت حسي را 
امتحان كنم. به نظر جذاب مي آمد كه خودخواسته درون 

اتاقكي مهر و موم  شده بروي و خودت را از برق بكشي. 
در آن زم��ان، صنع��ت محرومي��ت حس��ي)۱( در حال 
رونق گرفتن بود. طبق گزارش س��االنه وضعيت صنايع 
مرتبط با شناورسازي در سال ۲۰۱۹، تاكنون حدود ۵۰۰ 
»آب گرم شناور« در امريكاي شمالي ساخته شده و ده ها 
مركز جديد هم در حال احداث است. اين مراكز جديد هم 
در مجتمع هاي شلوغ شهري و هم در مراكز خريد خارج 
شهر ساخته مي شود. روش شناورشدن در اين اتاقك ها 
هم مثل خيلي از موارد مشابهي كه در حوزه سالمتي مد 
مي شود، تركيبي است از فوايد جسمي ملموس و فوايد 
ذهني مبهم روشي كه س��اخته شده تا اضطراب جمعي 
ما را از بين ببرد. ادعايش��ان اين اس��ت كه اين كار باعث 
ترميم سريع تر عضالت، آرامش سيستم عصبي و افزايش 
خالقيت مي ش��ود. اين  همه فايده فقط در ازاي يكي  دو 
ساعت محوكردن خودتان از عرصه وجود. در مدتي كه 
بدنتان در حوضچه كم عمقي از آب و نمك اِپس��وم مثل 
طعمه قالب ماهيگيري روي آب شناور است، مي توانيد 
حضور مادي تان را فراموش كنيد. شايد مهم تر از آن اين 
اس��ت كه وقتي در آب غوطه  وريد، دس��ت گرفتن تلفن 
همراهتان نيز غيرممكن مي شود.  از يكي از مراكز آب گرم 
شناور به نام »سولِكس« كه در نزديكي خانه ام در واشنگتن 
بود، براي خودم وقت گرفتم. يك جلسه ۶۰دقيقه اي برايم 
۱۴۵دالر آب خورد. وقتي در آن تاريكي در آب ش��ناور 
بودم، براي اولين  بار بعد از سال ها كاماًل احساس آرامش 
مي كردم. آن آب آغوش گرم خأل بود كه مرا در برگرفته 

بود، مثل يك مردن كوچك با خواص درماني. 

اوج گيري مينيماليسم 
و تعريف تازه تجمل گرايي 

دقت كرده ايد كه در لحظات��ي از زندگي 
احس��اس مي كنيد انگار دني��ا مي خواهد 
پيامي را به شما منتقل كند؟ ارتعاش طول 

موجي خاص كه شما را به س��مت يك پارانوياي احتماالً 
منطقي سوق مي دهد. وقتي براي اولين  بار شناورشدن را 
تجربه كردم، از آن پس مي توانستم، در همه  جا و در سراسر 
فرهنگمان، نشانه هايي را ببينم مبني  بر اينكه گرايش به 
محوكردن خويش به خواستي عمومي تبديل شده است. 
از چندين سال پيش، مفهومي زيبايي شناسانه از »نيستي« 
به صورت روزافزون مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت و 
مي توان نگرشي كامالً پوچ گرايانه را در حوزه هاي مختلف 
فرهنگ مشاهده كرد. هدف حذف هرگونه چيز اضافي و 
بيروني در همه اش��كال آن است، از س��روصدا گرفته تا 
دكوراس��يون، دارايي ه��ا، ويژگي هاي هويت��ي و تعامل 
چهره به چهره. در يك  ده��ه اخير براي مصرف كنندگان 
امريكاي��ي خيلي ج��ذاب ش��ده اس��ت كه ب��ه دنبال 
»نيستي« هاي گرانقيمت بروند، از قبيل فضاهاي خالي 
 ش��ده مثل س��الن هاي باز )ب��دون دي��وار( در دفتر كار 
استارتآپ ها، خرپشته هاي مسكوني ساده و بي پيرايه و 
اتاق هاي بي هويت در وب سايت ايربي ان بي. مينيماليسم 
به سبك ماري كوندو قائل به دورريختن داشته هاست تا 
جايي كه درنهايت، طرفدارانش مي مانند و ديوارهاي خالي 
سفيد. اين گرايش به حذف كردن تجمل گرايي را مترادف 
كرده است با كمتر ديدن، كمتر شنيدن، كمتر داشتن و 

حتي كمتر حس كردن. 

قرنطينه كوويد 19 و نيستي افراطي پولدارها!
س��پس مارس ۲۰۲۰ از راه رسيد. در آن 
زمان، اولين مرحله قرنطينه عمومي كرونا 
در اياالت متحده اجرا شد و بخش عمده اي 
از زندگي ما در دنياي بي��رون آرام آرام از 
سرعت افتاد، بخش��ي كه تا پيش از اين با جنب وجوش 
زيادي همراه ب��ود. قرنطينه دس��ته جمعي گذش��ته از 
تراژدي ها و نااميدي هايي كه با خود داشت، امكان دستيابي 
به »نيس��تي« را در باالترين سطح ممكن برايمان فراهم 
كرد، به ويژه براي قش��ر مرفه كه اين امكان را داشتند تا 
خودشان را با قرنطينه وفق دهند و شرايط آسايش نسبي 
را براي خودش��ان مهيا كنند، كساني كه مي توانستند به 
ويالهايشان بروند، مايحتاجشان را سفارش داده و دم در 
تحويل بگيرند، نتفليكس تماش��ا كنند و از پخش زنده 
كالس هاي ورزشي آنالين استفاده كنند. اين دوران فترت، 
از ديد من تا حد زيادي شبيه يك جلسه محروميت حسي 
تمام وقت و تمام عيار است. اكثر افراد قرنطينه را به چشم 
وقفه اي اساسي در زندگي روزمره و نحوه تعامل مردم با دنيا 
مي بينند، ام��ا در حقيقت، قرنطينه فقط زي��اده روي در 
كارهاي افراطي اي است كه بخشي از جامعه پيش از اين 
هم به انجام آنها مشغول بوده است. ما تا حدي شبيه بچه اي 
هستيم كه سيگار به  دست مچش را مي گيرند، بچه اي كه 

مجبور شده يك پاكت سيگار كامل را يك جا دود كند. 

فرهنگ نفي و آمادگي براي دنياي پساكرونا
اين تماي��ل بي��ش  از ح��د به نب��ودن و 
حذف كردن عمدي خود و محيط درباره 
حد اعالي چيزي اس��ت كه من نامش را 

مي گذارم فرهنگ نف��ي: مجموع��ه اي از خروجي هاي 
فرهنگ��ي از كاالهاي م��ادي گرفته تا اش��كال مختلف 
سرگرمي و مدهاي مرتبط با سبك زندگي، اين تمايل را 
در مردم ايجاد كرده است تا يكي از ويژگي هاي مشخصه 
وجود معاصِر ما، يعني تحريك بيش  از حد را پس بزنند. 
اين  نوع كناره گيري ها كه از يك  دهه قبل از همه گيري 
كرونا قوت گرفته بود، خبر از وجود باوري ش��وم در زير 
پوس��ت جامعه مي ده��د: خوش بين  نبودن نس��بت به 
احتماالت مختلف درباره آينده، س��رخوردگي و باور به 
اينكه اوضاع كوويد۱۹ و بحران هاي اقتصادي ناشي از آن 
فقط قرار است بدتر شود؛ انگار كه مي خواهيم جلوجلو از 
شر همه چيز حتي توقع ها و انتظاراتمان، خالص شويم تا 

ديگر چيزي براي از دست دادن نداشته باشيم. 
مد محروميت حس��ي نم��ود كاملي از اي��ن تمايل به 
»نيس��تي« اس��ت. با اين  حال، اين تمايل به نيستي 
را مي توان در س��اير بخش ها در اَش��كال ظريف تري 
هم مش��اهده كرد: رواج گلدان ه��اي كوچك تزئيني 
كه براي زنده ماندن نياز به رس��يدگي ندارند؛ ظروف 
سراميكي وابي س��ابي با ناهمواري هاي ماليمشان كه 
به سرگرمي مهيج نسل اينستاگرامي تبديل شده اند؛ 
لباس هاي كاركردگرا و تك رنگ بژ از برندهاي اورلين 
يا يونيكلو؛ نرمي ناشي از كشي بودن شلوار گرم كن هاي 
ورزشي و كشمير كه فروشش��ان در دوران همه گيري 
كرونا به اوج رسيد؛ روش هاي دقيق مراقبت از پوست 
كه ش��امل ماليدن پي درپي اليه هاي كم رنگي از مواد 
مرطوب كننده روي پوست بدن اس��ت، به  شكلي كه 
در نهايت يك اليه محافظ واقعي روي پوس��ت شكل 
مي گيرد. با اين كار خودمان را درون خودمان مهروموم 
مي كنيم.  در دوراني كه زندگي اي كه مي ش��ناختيم 
به  واسطه همه  گيري كرونا داش��ت از هم مي پاشيد، 
عادت هايمان در مصرف به  نوعي آخرين پناهگاهمان 
بود. بهار آمد و عصر جديدي از مصرف گرايي قرنطينه اي 
را با خودش به همراه آورد. آش��يانه هايمان را گرم ونرم 
كرديم و به  لطف زحمت كاركنان بخش هاي حياتي، از 
فرط آسايش به كرختي رسيديم، همان كاركناني كه 
جانشان به  اندازه جريان پيوسته مرسوله هاي آمازون 

هم ارزش نداشت. 

هنرهايي در نقش داروي بيهوشي!
با اين  حال، فرهنگ نفي كاركرد مشخصي 
دارد و مي توان��د مرهم مؤثري باش��د بر 
مش��كالت عديده اي ك��ه پلتفرم ها ]ي 
نرم اف��زاري[ برايم��ان ايج��اد كرده اند، 
پلتفرم هايي كه انسان ها را از هم دور مي كنند و جريان 
عظيمي از تحريك ها و اطالعات هدفمند را به  سوي ما 
سرازير مي كنند. ما معموالً درباره آلبوم هاي موسيقي اي 
كه حرف خاصي براي گفتن ندارند مطلب مي نويسيم و 
آن را به خورد ديگران مي دهيم و به دوستانمان پيشنهاد 
مي دهيم، تنها به اين دليل كه اين آلبوم ها اضطراب ما را 
به رسميت مي شناس��ند و آن را تسكين مي دهند؛ آنها 
بيشتر نقش داروي بيهوشي دارند تا هنر و حاال، در اين 

زمانه شديداً اضطراب آور، تقريباً هرچه هست از همين 
جنس است. در شرايطي كه سالن هاي تئاتر، گالري هاي 
هنري، سالن هاي اپرا، س��مفوني ها، سينماها، جلسات 
شعرخواني، باشگاه هاي كمدي و كتاب فروشي ها همگي 
به خاطر همه گيري نيست و نابود شده اند، به  نظر مي رسد 
آخرين چيزي ك��ه برايم��ان مانده همي��ن ويدئوها و 
محتواهايي است كه از طريق پلتفرم هاي انتفاعي و غالباً 
فاقد نظارت قانوني منتشر مي شود، پلتفرم هايي كه در 
اين شرايط خانه نشيني اجباري، انحصار توجه و ارتباطات 
ما به دست آنها افتاده است. در دوران قرنطينه، صفحه 
اصلي وب سايت پلتفرم هاي نمايش ويديو به عامل اصلي 
اتصال م��ا به فرهن��گ تبديل ش��ده اس��ت. محتواي 
سرگرم كننده اي كه اين پلتفرم ها ارائه مي دهند يگانه 
فرصت ما براي داشتن تجربه اي دسته جمعي را شكل 

مي دهد. 

نيستي به ناكجا رسيده است
فرهنگ نفي طعم نيستي را خواستني و 
بي حس شدن را باش��كوه جلوه مي دهد. 
بسياري از آهنگ هاي جديد موسيقي پاپ 
انگار از زير اليه هاي ضخيمي از پانسمان 
بيرون آمده اند.  ظاهراً هيچ كس هيچ چيز نمي خواهد؛ در 
اين فرهنگ، هيچ اشتياقي براي خواستن وجود ندارد و 
تنها آرزويي كه وج��ود دارد آرزوي رهايي از آن اس��ت. 
فرهنگ ما ملغمه اي اس��ت از ازخودگذشتگي بودايي، 
رقابت جويي امريكايي و عادتمان به مصرف افراطي و اين 
يعني نابودي تا حد امكان. به  قول ديوارنوشته بزرگي كه 
در يكي از س��فرهايم در دوران قرنطينه به فيالدلفيا از 
كنارش رد شدم: »امريكا را دوباره نيست كن.« اين جمله 
متضمن پذيرش تقصير است: نمي توان چيزي كه وجود 
ندارد را مقصر دانس��ت.  مركز آب گرم ش��ناوري كه در 
محلمان بود، قرار است دوباره باز شود، اما من ديگر نيازي 
به رفتن به آنجا در خودم احساس نمي كنم. با وجود يك 
بعدازظهر آرام در خانه، رفتن به دنبال نيستي ديگر برايم 
به معناي شكستن روال روزمره زندگي نيست. با اين  حال، 
هنوز هم گاهي به روزهايي كه آنجا مي رفتم فكر مي كنم 
و به اينكه اي��ن كارم چه معنايي داش��ت.  صرف نظر از 
تاريخچه پيدايش اتاقك  ش��ناور، اين محصول در واقع 
نوعي سازگارشدن با واقعيت اس��ت نه فرار از آن. طرح 
كس��ب وكار اين محصول از مد روز پي��روي مي كند، يا 
مي توان گفت اين محصول راهي است براي پاسخ به نياز 
به استراحت در جامعه اي كه ديگر تحمل ناكارآمدي را 
ندارد. حتي اين روش كه ابتدا قرار بود همه چيز را زيرورو 
كند، حاال تبديل ش��ده به دس��تگاهي براي رسيدن به 
آرامش، شده اس��ت چيزي شبيه س��الن هاي ناخن يا 
باشگاه هاي كراس فيت.  نيستي به ناكجا رسيده است؛ 
مفهوم محروميت حسي ابتدا به  صورت زيرمجموعه اي از 
يك امر ديگر درآمد و س��رانجام به تصوي��ر وارونه اي از 
خودش تبديل شد؛ تصويري وارونه و خالي از معناي اوليه، 

مفهومي نفي  شده. 
پينوشت:

deprivation sensory  )۱ محرومي��ت حس��ي به حالتي 
مي گويند كه فرد، به صورت خودخواس��ته و معم��والً با هدف 
دستيابي به آرامش يك يا چند مورد از حواس خود را غيرفعال 
مي كند. اين كار را مي توان با استفاده از ابزارهاي ساده اي مثل 
چش��م بند يا محافظ گوش يا ابزاره��اي پيچيده تري كه به اين 
منظور طراحي ش��ده اند، انجام داد. در س��ال هاي اخير، در دنيا 
مراكزي ب��راي ارائه اين خدمات تأس��يس ش��ده اند. مثاًل يكي 
 sensory( از خدم��ات اين مراكز اتاق��ك محروميت حس��ي
tank deprivation( نام دارد كه ش��امل حوضچه اي است 
كه از آب و يك  نوع نمك خاص پر شده است كه باعث مي شود 
فرد به راحتي روي آب شناور بماند. دماي آب براساس دماي بدن 
فرد تنظيم مي شود، محافظي روي گوش او قرار داده مي شود و 
چراغ ها خاموش مي شوند. به اين ترتيب، براي دقايقي فرد حالتي 
از محروميت حسي را تجربه مي كند. همچنين محفظه هايي با 

كاركرد مشابه براي نصب در منازل توليد شده است. )مترجم(
*نقلوتلخيصاز:وبسايتترجمان
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سبكارتباط

نقشرسانهدرفرهنگسازيحفاظتازمحيطزيست

بي خبر از محيط زيست نباشيم
تجملگراييدريكمعناتبديلشدهبهكمترديدن،كمترشنيدنوحتيكمترحسكردن

فرهنگامريكاملغمهايشدهاستازخودگذشتگيبودايي،رقابتجوييامريكاييوعادتبهمصرفافراطيواينيعنينابوديتاحدامكان

قرنطين�هدس�تهجمعيگذش�تهاز
تراژديهاونااميديهاي�يكهباخود
داشت،امكاندستيابيبه»نيستي«
رادرباالترينس�طحممكنبرايمان
فراهمكرد،بهويژهبرايقشرمرفهكه
اينامكانراداشتندتاخودشانرابا
قرنطينهوفقدهندوشرايطآسايش
نسبيرابرايخودش�انمهياكنند،
كسانيكهميتوانستندبهويالهايشان
بروند،مايحتاجشانراسفارشداده
ودمدرتحوي�لبگيرن�د،نتفليكس
تماشاكنندوازپخشزندهكالسهاي
ورزش�يآنالي�ناس�تفادهكنن�د

با توجه به اينكه رس��انه ها كاركرد آموزش��ي و نقش 
تكميل كننده در ش��ناخت مخاطبان دارند با داشتن 
كاركرد »اطالع رس��اني« و »آم��وزش« تا حدي مهم 
هستند كه ركن چهارم بودن رسانه ها را دستاورد اين 

دو قابليت و كاركرد مي دانند. 
 البته رسانه ها دو نقش ديگر »تبليغات« و »سرگرمي« 
نيز همراه با اطالع رساني و آموزش دارند. به عبارت ديگر 
رسانه ها به موازات سرگرم سازي و تبليغ در حوزه هاي 
شناختي، نگرشي و رفتاري مخاطبان نيز نفوذ مي كنند 
و به طور غيرمس��تقيم، ميزان آگاهي، دانش و نگرش 

مخاطبان را تغيير مي دهند. 
بنابراين ابزارهاي ارتباط جمعي با به كارگيري هر چهار 
كاركرد اطالع رس��اني، آموزش، تبليغات و سرگرمي 
مدام در حال شكل بخش��ي و تغيير آگاهي و نگرشي 
مخاطبان و همينطور آماده س��ازي آنان براي پذيرش 
رفتار هاي مدنظر برنامه نويس��ان رسانه و گردانندگان 
افكار هستند. پس امري معمول است كه سهم عمده اي 
از شناخت مخاطبان، از كنار توليدات بسيار و گسترده 

رسانه ها تأمين گرديده و توسعه يابد. 
 امروزه و در شرايطي كه بيش از گذشته مردم در معرض 
پيام هاي رس��انه اي قرار دارند، رسانه ها بايد نسبت به 
ايجاد و پرورش افكار، ديدگاه و نگرش مخاطبان خود 
نس��بت به نقش و تكاليف اجتماعي ش��ان مسئوليت 
اجتماعي داشته باش��ند و اجازه ندهند عموم جامعه 
نسبت به اتفاقات اطراف خود بي خبر و بي توجه باشند، 
بلكه بايد ب��ه منظور باالبردن ش��ناخت و مهارت هاي 
مخاطبان، دانش و آموزش هاي الزم را به آنها بياموزند. 
وظيفه رسانه در احقاق مس��ائل اجتماعي آنقدر حائز 
اهميت اس��ت كه در مواجهه با بحران رسانه به ياري 
مردم مي آيد و مردم از طريق رسانه آگاه مي شوند كه 
چه فعاليت هايي را بايد براي نج��ات خود و كمك به 

سايرين انجام دهند. 
رس��انه ها در موضوع محيط زيس��ت، نقش ديده بان 
عمومي را دارند و به مردم متذكر مي شوند كه سرنوشت 
بقيه در سرنوشت آنها بي تأثير نيست و مردم نمي توانند 
نسبت به مسائل و مش��كالت محيط خود بي توجه و 
بي تفاوت باشند و به راحتي از آن عبور كنند؛ به همين 
سبب عمده كمپين ها و فراخوان هاي گروهي در اين 
زمينه از طريق رس��انه هاي رسمي و غيررسمي مانند 

شبكه هاي اجتماعي شكل مي گيرد. 
 براي تشكل ها، سازمان ها، نهاد ها و انجمن هاي انسان 
دوستانه و زيست محيطي، رسانه در اولويت است كه 
مي تواند نگاه حمايتي مردم را براي بهبود جلب كند. 
در حقيقت رسانه ها در اين موارد نقش واسطه گري را 
بين كساني كه كمك مي خواهند و افرادي كه توانايي و 

شرايط كمك كردن را دارند ايفا مي كنند. 

رسانه صداي مردم است. رسانه ها نقش مشاركتي دارند 
و ابزارهاي ارتباط جمعي ب��ه مخاطبان خود، اهميت 
مشاركت شان در مس��ائل اجتماعي و مطالبه گري را 
متذكر مي شوند تا وظيفه اجتماعي خود را به درستي 

ايفا كنند. 
 رسانه ها مي توانند حس همراهي و مشاركت شهروندان 
را تحريك كنند تا از س��وي اكثريت جامع��ه در برابر 
كاس��تي ها و ناهنجاري ها، حركت مؤثر صورت گيرد 
تا بر مديران، مس��ئوالن، كارگ��زاران و متوليان امور 
اجتماعي و زيس��ت محيطي، براي انجام درس��ت و به 

هنگام وظايفشان تذكري باشد. 
اگر رسانه ها و ش��بكه هاي اجتماعي عملكرد آگاهي 
بخش��ي، آم��وزش، شفاف س��ازي، س��ازمان دهي و 
آماده سازي مردم را در زمينه هايي مانند محيط زيست 
و ساير مسائل اجتماعي درست و صحيح انجام دهند. 
شاهد جامعه اي آگاه، مسئوليت پذير، منتقد و مشاركت 
جو خواهيم بود كه مي تواند فعاالنه پيگير حق و حقوق 

خود باشد. 
بهبود محيط زيست در ارتقاي س��المت انسان نقش 
اساس��ي و مهم دارد، زيرا آالينده هاي مضر و مخرب 
محيطي كه در نوع خود گس��ترده و متنوع هس��تند، 
مي توانند سالمت جسمي، رواني و اجتماعي انسان را به 
مخاطره اندازند، بنابراين با توجه به اينكه رسانه ها يكي 
از ابزارهاي ارتباط جمعي كارآمد هستند، بايد از آنها در 

جهت آموزش حفظ منابع محيطي استفاده كرد. 
فقر فرهنگي در نتيجه عدم ش��ناخت م��ردم، فقدان 
برنامه هاي مدون و مؤث��ر دولتي و وضعيت اقتصادي، 
در انق��راض گونه هاي جان��وري فالت اي��ران تأثير به 
سزايي دارند. به طور كلي فرهنگ جامعه با نگهداشت 
حيات وحش رابطه مس��تقيم دارد. هر اندازه فرهنگ 
جامعه پررنگ تر باشد حيات وحش نيز غني و متنوع تر 
است. نقش مؤثر اينترنت نيز در افزايش سطح آگاهي 
و ش��ناخت اجتماعي و فرهنگ��ي از طريق حفاظت از 
محيط زيست و همچنين روش هاي جلوگيري كننده 
از بحران هاي زيس��ت محيطي انكارناپذير اس��ت. در 
عصر حاضر تأثير هر چه بيش��تر اينترنت نمود يافته و 
در زمينه بحران هاي انساني، صنعتي، زيست محيطي 

مشخص است. 
حفاظت از محيط زيس��ت از مؤلفه هاي مهم عدالت 
و توس��عه پايدار محسوب مي ش��ود، حق استفاده از 
محيط  زيس��ت مطلوب براي همه آح��اد جامعه در 
تعريف عدالت نيز نهفته است، زيرا تخريب و آلودگي 
محيط زيست، آس��يب جبران ناپذيري را به مردم به 
ويژه به طبقه پايي��ن وارد مي كن��د. ارتقاي فرهنگ 
عمومي حفاظت از محيط زيس��ت، نيازمند آموزش 
محيط زيست در همه س��طوح به ويژه به كودكان و 
نوجوانان به عنوان سفيران محيط زيستي در جامعه 

است. 
متخصصان در س��ازمان هاي محيط زيستي با آگاهي 
بخشي و اطالع رس��اني درباره حفظ محيط زيست به 
آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه، در افزايش و ارتقاي 
ميزان دانش آنها در اين زمينه و پياده س��ازي فرهنگ 
حفاظت از محيط زيست نقش مؤثري دارند، البته اين 
امر بدون مشاركت رس��انه ها مقدور و ممكن نيست؛ 
زيرا رس��انه ها ابزار و وس��يله ارتباط بين كارشناسان 

محيط زيست و مردم هستند. 
چرا بايد اجازه بدهيم مشكالت محيط زيستي به بحران 
و مشكل اساسي تبديل شود تا حدي كه زندگي مردم 
را مختل كند، سپس اهالي رسانه در كشور به فكر چاره 
باشند؟ بايد گفت روزنامه نگاري محيط زيست نقشه 
راهي است تا خبرنگاران و رسانه ها بتوانند پيش از به 
وجود آمدن بحران، مسائل و چالش ها را اطالع رساني و 

در خصوص آن فرهنگسازي كنند. 
*پژوهشگرسوادرسانه
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