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سبزخوانى 1

پیوند محیط زیست و رسانه ای ها
گزارش یک موفقیت

روز ۵ تیــر یکی از مطالبات جدی ما محیط زیســتی ها به 
ثمر رسید و استقرار پتروشیمی در میانکاله یکی از ۴۹ اکوتن 
بی نظیر جهان منتفی شد. اتفاقا حامیان استقرار این صنعت 
آالینده از قدرت و نفوذ البی گری باالیی هم برخوردار بودند و 
از نماینده مجلس تا رئیس مجلس، امام جمعه و استاندار را 
هم متأثر کرده بودند اما خوشبختانه با پیگیری و مطالبه گری 
جدی و روشنگری رسانه ها، اتفاق بی نظیری در ایران معاصر 
ما رخ داد و ما توانســتیم رســما و کامال قانونی با جلب نظر 
سازمان حفاظت محیط  زیســت جلوی استقرار این صنعت 

به شدت آالینده را در میانکاله بگیریم.
درست اســت که فعالیت مستقل رســانه ای در جامعه 
امروز ما با مشکالت، تهدیدها و تحدیدهای جدی روبه روست 
و درست اســت که مجموع این فشارها و تلخکامی ها سبب 
شــده تا متأســفانه خبرنگاران اغلب در شــمار افسرده ترین 
اقشــار جامعه قرار گیرند اما عملکرد خبرنگاران و رسانه ها 
گاه بسیار مثبت و پیش برنده هم بوده و باید سزاوارانه از آنها 
بابت روشنگری های شان قدردانی کرد؛ کاری که من به عنوان 
یک کنشگر محیط  زیست اینک انجام داده و می خواهم تا به 
افتخار رسانه ای ها دســت بزنید که پرچم امید را در بسیاری 
از موارد مانند ماجرای میانکاله و پیروزی محیط زیستی ها باال 

نگه داشته اید.
مثال هــای زیادی هســت که نشــان می دهد رســانه از 
دهه های قبل پر قدرت تر عمل می کند؛ حداقل در حوزه ای که 
من تخصصش را دارم. ســه سال پیش وقتی که طرح انتقال  
آب خزر به سمنان مطرح شد که دو رئیس جمهور پشت این 
طرح بودند، احمدی نژاد و حسن روحانی، از دو فرقه سیاسی 
مختلــف اما در این مورد با هم هم نظــر بودند؛ چون هر دو 
برای اســتان ســمنان بودند و می خواســتند این کار را انجام 
دهند اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان محط زیست وقت، 
صریحا با این طرح مخالفت کرد و حسن روحانی ایشان را در 
دولت دوم خود با عیســی کالنتــری جابه جا کرد تا این طرح 

حتما اجرا شود.
هنگامی که عیسی کالنتری در رسانه ملی کشور صحبت 
کرد و جزئیات طرح را توضیح داد، خبرنگاران پرســیدند که 
آقای کالنتری این طرح به جنگل هیرکانی که ارزشــمندترین 
رویشــگاه جنگلی ما و میراث طبیعی مشترک که در یونسکو 
ثبت جهانی شده، خســارت می زند. او پاسخ داد: ما نگرانی 
شــما را برطرف کردیم، این خط لوله از کنار خط لوله نیروگاه 
نکا رد می شــود و کمترین میزان تخریب را خواهد داشت. و 
بعد پرســیدند که این تخریب چقدر اســت؟ گفت ۴۰ هکتار. 
اعالم این «۴۰ هکتار» مثل یک بمب رســانه ای در جامعه ما 
منفجر شــد. بســیاری اعتراض کردند درواقع رئیس سازمان 
محیط زیســت آقای متولی طبیعت ایــران از عدد ۴۰ هکتار 
به راحتی اســتفاده می کنــد و خیلی ها اعتــراض کردند که 
مگر مــا چقدر از این جنگل هــا در دنیا داریــم که به راحتی 
می خواهیــد ۴۰ هکتــار را از بیــن ببرید. آقــای کالنتری یک 
جمله  در جواب گفت؛ گفت که من تعجب می کنم ما از اول 
انقالب تا االن تقریبــا دو میلیون هکتار جنگل را از بین بردیم 
و هیچ کس صدایش درنیامد. حاال شــما بــرای ۴۰ هکتار به 
ما گیر می دهید؟ البته که این حرفش درســت است  اما یک 
نکته رسانه ای در این ماجرا هست و آن هم اینکه وقتی طرح 
انتقال گاز برای نیروگاه نکا از همان هیرکانی اجرا شد، حدود 
۲۰ ســال پیش صدها هکتار جنگل قطع شد و صدا از کسی 
درنیامد؛ پس چرا حاال برای ۴۰ هکتار مردم این گونه واکنش 
نشــان می دهند؟ و در نهایت با وجود اراده سیاسی دو دولت 
که پشــت این طرح بود، این طرح اجرا نشد. این موفقیت به 
خاطر حضور مؤثر رسانه هاســت. خودتان را تشــویق کنید. 
مــن به عنوان یــک فعال محیط زیســت قدردانــی می کنم 
و می دانم چقدر تحت فشــار هســتید و انگ هــای مختلف

 به شما می زنند.
*این متن گسترش یافته سخنرانی محمد درویش درباره سند 
رسانه ملی اســت که در دو بخش تنظیم شده و امروز و فردا 

منتشر می شود.

فعال محیط زیست
محمد درویش

خبر بد، تنم را می لرزاند. مردم از اخبار گریزان شــده اند. 
خبر خوب کیمیا شــده است؛ انگار همه عالم دست به کارند 
که تن و بدن مردم جهان را با اخبار ناگوار بلرزانند. پژوهش 
جدید مؤسســه رویترز نشــان می دهد از هــر ۱۰ نفر، چهار 
نفر گفته انــد که از خوانــدن، دیدن و شــنیدن اخبار پرهیز 
می کنند. پنج ســال پیش، همین تحقیــق را انجام دادند و 
اکنون تعداد آنهایی که از خبر روی گردان شــده اند، دوبرابر

 شده است.
زمانــی مطالعه روزنامه و شــنیدن اخبــار رادیو و دیدن 
اخبــار تلویزیون، عــادت روزمره اغلب مــردم بود. هرکس 
خرده ســوادی داشت، مشــتری روزنامه بود. گوش دادن به 
یک بخــش خبری رادیو یا تلویزیون، عــادت عمده مردمان 
به حســاب می آمد. باور عمومی این بود که رسانه همیشه 
راست و درســت می گوید. با آن رسانه ها، حکومت کردن بر 
مردم هم کار سختی نبود. رسانه ها محدود و در اختیار بودند. 
اکنون اما هر شخص یک رسانه است. دسترسی نامحدود به 

منابع خبری دارد؛ اصال خودش منبع خبر شده است.
یافته های علمی نشان می دهد در سطح فردی، شنیدن 
خبرهایــی که بر بهبود رفاه عمومی تمرکــز دارند و راه حل 
نشان می دهند، خود کارآمدی مردم را باال می برد و منجر به 
افزایش امید و خوش بینی می شود. اشکالی که وجود دارد، 
رسانه های بزرگ مثل صداوسیما، انگ جانبداری خورده اند 
و اعتبارشــان نزد غالب مردم زایل شــده است و رسانه های 
ناشناخته با مخاطبان محدود که عمدتا اخبار مأیوس کننده 
و منفی دارند، توجه بیشتری از مخاطبان ایرانی را در فضای 

مجازی به خود جلب می کنند.

رســانه های بزرگ کشــورمان، در طول زمــان به تدریج 
اعتبارشــان را به دلیل تمرکز بر پروپاگاندا و تبلیغات دولتی 
و بی توجهی به سلیقه و خواست مخاطب، به شدت کاهش 
داده اند. البته دسترسی مخاطبان ایرانی به انبوه رسانه های 
مخالــف در فضای مجازی و تلویزیون هــای ماهواره ای، به 
تشــدید آن کمک کرده است. این امر باعث شده کسر بزرگی 
از مردم، از رسانه های خبری اجتناب کرده و بر آنچه به عنوان 
جایگزین های کاربردی می بینند، تکیه کنند. این جایگزین ها، 
عموما شبه رسانه ها هســتند که با اهداف و اغراض خاص، 

مبادرت به تولید و پخش خبر به اشکال مختلف می کنند.
پژوهشــگران ارتباطات دریافته اند که عــادات خبری و 
نگرش مخاطبان جوان، تغییر بیشــتری داشــته است. سه 
سال پیش یک تحقیق علمی، تفاوت معناداری میان مصرف 
خبــری و رفتارهای ناشــی از آن در میان جوانــان پیدا کرد؛ 
از جمله اتکای بیشتر به رســانه های دیجیتال و شبکه های 
اجتماعی و بی توجهــی به برندهای خبری. اکنون محققان 
توجه خود را به ایــن معطوف کرده اند که چگونه عادات و 
نگرش های خبری جوانان، در بحبوحه نگرانی های فزاینده 
دربــاره بی اعتمادی و اجتناب از اخبــار و نیز افزایش توجه 
عمومــی به برخــی موضوعات مانند عدالــت اجتماعی و 
محیط زیســت و رشــد پلتفرم های جدیدتــر را دچار تحول 
کرده است. شــناخت رفتارهای جدید نسل جوان و اصالح 
ذهنیت های ناصحیح درباره اولویت های این نسل، اهمیت 
بســیاری دارد. طبق تحقیقات، دهــه نودی ها که عمدتا در 
دنیــای وب اجتماعی و مشــارکتی بزرگ شــده اند، به طور 
معناداری با دهه هشــتاد و هفتادی هــا که عمدتا در عصر 
اطالعات رشــد کرده اند، تفاوت دارند. اجتناب از رسانه های 
خبری در دهه نودی ها مشهودتر است. شاید دلیل این رفتار 
را با عواطف و احساســات منفی ناشی از اخبار توضیح داد. 
عالوه بر ایــن، برای نســل جدید، البد اجتنــاب از اخبار، تأثیر 
مثبتی بر بی خیالی و آســودگی درک شــده داشــته است، 
اما آنها را از مســائل و مشــکالت جامعه تا حد زیادی دور 

کرده اســت و این ممکن است  برای آینده کشور مخاطراتی 
داشــته باشــد. برخالف آنچه  به نظر می رســد لحن منفی 
اخبار به شکل فزاینده ای در پوشش رسانه ای جریان دارد و 
رسانه های پرتعداد طرفدار دولت، یارای مقابله با این حجم 
از اخبار منفی را نداشــته اند  اما پیش بینی من این است که 
شیوع اخبار مثبت، به سه دلیل احتماال افزایش می یابد: اول 
اینکه جامعه دیگر ظرفیــت الزم برای پذیرش چنین حجم 
بزرگی از اخبار منفی و ناامیدکننده را ندارد. دوم اینکه، قدرت 
یک دســت شــده، تاکنون ناکارآمدی ها را به دولت گذشته 
نســبت می داد و هر چه زمان می گذرد، این استدالل کارکرد 
نخواهد داشت، پس صاحبان قدرت، مجبورند با نرمش های 
مشخصی در عرصه های مختلف، مسیر وقوع اتفاقات خوب 
را هموار کنند. ســوم فناوری هــای روز، پلتفرم های خبری 
متنوع را تسهیل کرده و دولتی ها امکان یافته اند که با تبحر 

بیشتری به رشد اخبار امیدوارکننده بپردازند.
برخی تحقیقات نشان می دهد که تیترهای منفی، بیش 
از ۶۰ درصد رسانه های خبری را شامل شده اند. بخش زیادی 
از اخبار منابع مختلف رســانه ای که می خوانیم، می بینیم و 
می شنویم، اخبار منفی است. یک مطالعه آزمایشگاهی نشان 
داده که خواندن اخبار منفی با افزایش واکنش استرس که از 
طریق هورمون کورتیزول اندازه گیری می شود، مرتبط است. 
قرار گرفتــن در معرض اخبار مثبت، نســبت به اخبار خنثی، 
اگرچه سطح کورتیزول شــرکت کنندگان را تعدیل نکرد  اما 
نقش جدی در امیدواری و تحمل پذیری داشته است. راهکار 
مقابله با اخبار منفی و مأیوس کننده، بازگرداندن اقبال مردم 
به رسانه های اصلی است. آن رسانه ها، برای جلب اعتماد 
مردم، نیاز جدی به اتخاذ شــیوه حرفه ای مبتنی بر صحت، 
صداقت و بی طرفی در تهیه و انتشار خبر دارند. در این میان 
بدترین کار، طرح هایی مثل صیانت و رفتن به ســوی بستن و 
برخورد در فضای مجازی اســت کــه مخاطبان جوان را به 
سمت رفتارهای جمعی مخرب و اعمال غیرقابل پیش بینی 

سوق می دهد.

عطش بسیار برای خبر خوب

پس از انتشــار گــزارش روزنامه «شــرق» درباره 
اتفاقاتــی که در پــارک پردیســان رخ داد و منجر به 
اســتفاده از سالح شد، این سؤال پیش آمد که قانون 
در چــه مواردی به مأمور مجوز اســتفاده از ســالح 
را داده اســت؟ به عنــوان یک هم وطــن ضمن ابراز 
همدردی درخصوص آنچه در پارک پردیســان برای 
این خانواده به وقوع پیوسته، می توان به این نکته ها 
اشاره کرد. مستند به اصل بیست ودوم قانون اساسی 
که مقرر داشــته اســت «حیثیت، جان، مال، حقوق، 
مسکن و شــغل اشــخاص از تعرض مصون است، 
مگــر در مواردی که قانون تجویــز کند» و همچنین 
مستند به قسمت اخیر بند ۱ ماده واحده قانون احترام 
به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شهروندی که 
«اعمال هرگونه ســلیقه شــخصی، سوءاستفاده از 
قدرت یا اعمال هرگونه خشــونت» در مسیر کشف، 
تحقیق یــا تعقیب جرائــم را ممنوع کرده اســت، 
قانون گــذار حفــظ آزادی و عدم تعــرض به حقوق 
شــهروندی را از خطوط قرمز مورد حمایت قانون بر 
شمرده است در نتیجه توسل به زور یا خشونت (که 
باالترین مصداق آن اســتفاده از سالح گرم است) در 
زمان کشف جرم یا تعقیب و برخورد با متهم را استثنا 
قرار داده و احصا کرده اســت. مقنــن موارد قانونی 
اســتفاده از ســالح را (همان گونه کــه از نام قانون 
مصوب برمی آید) به دلیل حساسیت موضوع صرفا 
در مواقع ضروری تعیین شده تجویز کرده است. مواد 
۳، ۴، ۵ و ۶ قانون «به کارگیری سالح توسط مأمورین 

نیروهای مســلح در موارد ضروری» شــرح دقیقی 
است از موقعیت های ضروری که مأمورین می توانند 
از سالح خود استفاده کنند. به عبارت دیگر استفاده 
از ســالح در غیر از موارد مذکور ممنوع و تخطی از 

قانون است.
در مرحله بعد و با اســتناد بــه موارد مذکور، این 
نکته  مطرح اســت کــه اقدام مأمــور در به کارگیری 
ســالح در حادثه پارک پردیســان منطبــق بر قانون 
اســت؟با توجه به اینکه مأمور از خودروی گشــت 
ارشــاد پیاده شــده، آیا ارتــکاب جرم عــدم رعایت 
پوشــش مناســب  یا حتی درگیری با مأمور می تواند 
توجیه اقدام مأمور در به کارگیری ســالح شود؟ این 
نکته قابل یادآوری است که اظهارنظر حقوقی در هر 
پرونده مستلزم مطالعه دقیق، بررسی اسناد و مدارک 
موجود و استماع شــهادت شهود حاضر در صحنه 
اســت. درخصوص حادثه پارک پردیســان چنانچه 
گــزارش تنظیمــی روزنامه «شــرق» در مصاحبه با 
آســیب دیده دقیقا با آنچه حادث شده است منطبق 
باشــد، به نظر اقدام مأمور در به کارگیری ســالح با 
هیچ یک از شــقوق مواد مذکــور مطابقت ندارد چه 
اینکه محل وقوع حادثه مکانی تفریحی و البته معد 
فعالیت های ورزشــی بوده که تصور انجام هرگونه 
اقدام مجرمانه بــدوی از ناحیه مصدوم حادثه را رد 
می کند، عــالوه بر این حضور نــوزاد در آغوش مادر 
خود در زمان وقوع حادثــه این اطمینان را به وجود 
می آورد که فــرد مصدوم در معیــت خانواده خود 
در مکانی تفریحی بوده اســت. درخصوص پرسش 
دیگــر نیز باید گفت به فرض وقــوع جرم بدحجابی 
توسط همسر فرد مصدوم (که نام برده منکر ارتکاب 
این جرم شــده است) مســتند به تبصره ماده ۶۳۸ 
کتاب پنجم قانون مجازات اســالمی، ماده ۶۵ قانون 
مجازات اسالمی، رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ 

۱۳۹۴/۱۰/۲۹هیئت عمومی دیوان عالی کشــور و نیز 
مصوبه جلسه مورخ۹۹/۱۱/۸هیئت محترم وزیران، 
مجازاتی معادل دو تــا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی 
در پی خواهد داشت. به نظر استفاده از سالح گرم در 
جریان برخورد با جرمی که حداکثر میزان مجازات آن 
یک میلیون تومان وجه نقد است، فاقد توجیه قانونی 
است. شــاید این سؤال در ذهن ایجاد شود که مأمور 
به دلیل تمرد مصدوم از ســالح استفاده کرده است. 
صرف تمرد مجوز اســتفاده از ســالح نبوده و مأمور 
مذکور مکلف به اثبات شرایط قانونی «وجوب دفاع 
از خود صرفا با به کارگیری سالح و تیراندازی» است. 
علی الخصوص اینکه بنا به اظهار مصدوم، مأمور بعد 
از پاشیدن اســپری فلفل به چشم وی (که منجر به 
کوری موقت، اختالل در تنفس و نتیجتا ازکارافتادن 
حالت تهاجی فرد خواهد شــد) از پشت به نام برده 
شلیک کرده که فرض حمله مهلک از جانب ضارب 
را منتفی می کند، چه اینکه مهاجم در حالت رودررو 
می توانــد حمله مؤثر انجام دهــد. نکته دیگر اینکه 
قانون گــذار حتی در مواقع تجویز تیراندازی شــرایط 
دقیقی را منظور کرده کــه تا حد ممکن حیات افراد 
با مخاطره روبه رو نشــود. بر اساس بند های الف، ب 
و ج تبصره ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سالح و تأکید 
ماده ۷ همان قانون تیراندازی باید به گونه ای باشد که 
منجر به فوت نشود و تأکید داشته در مواقع ضرورت 
و مشروع، کمر به پایین مورد هدف قرار گیرد. شلیک 
دو تیر به مصدوم علی الخصوص کمر به باال به نظر 
نقض صریح قانون اســت. پس از ایــن اتفاق مأمور 
اقــدام به پاک کردن فیلم های گرفته شــده از صحنه 
حادثه کرده است. چنانچه این عمل از ناحیه نام برده 
واقع شــده باشــد، مســتند به ماده ۸ قانون جرائم 
رایانه ای پاک کردن بــدون رضایت هرگونه اطالعات 

جرم انگاری شده و مستوجب تعزیر است.

هنرخوانىحقوق خوانى

ضیافت- مسعود کیمیایی -۱۳۷۴
شهباز (مهدی خیامی): حوصله بی پولی و بی کسی رو ندارم.

علی(فریبرز عرب نیا): پولداری که واست بی کسی  رو صاف و صوف نمی کنه مؤمن.
 اون کسی که واست کسی باشه این ور بی پولیته. اصال خود پولداریه که برات کس نمی ذاره.

 اون کسی که رفیق پولداریت باشه، ناکسه.

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

تهران، شهر بیمار
در لیســت بهتریــن شــهرهای دنیا 
برای زندگــی یعنی شــهرهایی که 
شــهروندانش کیفیت خیلی خوبی 
برای زندگی کردن دارند، از آب و هوای 
تمیز برخوردارند، میزان اســترس در 
آنها پایین است و خدمات رفاهی در 
بهترین شــکل آن وجود دارد، تهران این پایتخت بدقواره و کثیف کشــور ما جزء ۱۰ شهر بد دنیا 
قرار گرفته اســت. اینکه تمام ســعی خود را انجام دهیم تا جزء بدترین ها باشیم، خودش هم 
رکورد قابل توجهی محســوب می شــود. البته اینکه تهران جای زندگی نیست، اصطالحا اظهر 
من الشمس است. امروز داشتم به محل کار در یکی از شلوغ ترین مناطق تهران می آمدم. سعی 
کردم با دقت بیشتری به اطراف خود نگاه کنم  اما به سرعت متوجه شدم آن چیزی که می دیدم، 
چیزی که بسیار زشت و ناپسند بوده، مدت هاست که برای من عادی شده است. هوای آلوده یا 
بهتر بگوییم بسیار آلوده این شهر، هر روز وارد ریه های ما می شود. این را به گرمای زیاد هوا هم 
اضافه کنید. شاید خود گرما مسئله ای مربوط به کالنشهر تهران نباشد زیرا ما با پدیده گرمایش 
زمین در تمام جهان روبه رو هســتیم، اما آن چیزی که برای ما مســئله اســت و ما مسئول آن 
هستیم، ازبین رفتن ذخایر آب ماست. که به تبع خود مشکالت بسیاری از جمله ناتوانی در تولید 
کافی برق را نیز به دنبال خود می آورد. این شــهر شــلوغ و درهم مدت هاست با خطر بی آبی 
و نیز بی برقی روبه رو اســت. اینها درباره آب و هوایی اســت که هر روزه مصرف می کنیم. البته 
بایــد به همه اینها کیفیت غذا را هم اضافه کرد. کاری بــه آلودگی های غذایی ندارم. به دلیل 
تورم افسارگسیخته سفره خانواده های ایرانی کوچک و کوچک تر شده است و این روزها مسئله 
سوءتغذیه موضوع بسیار جدی ای بوده که بیش از هرکسی کودکان ما را که در سن رشد هستند، 
تحت تأثیر قرار می دهد. همه اینها در کنار آن آلودگی هوا، آن شــلوغی بی حد و حســاب تهران 
بی شــک آن را به یکی از بدترین شــهرهای دنیا برای زندگی بدل می کند  اما شاید بدتر از همه 
اینها بی قانونی محضی باشد که در رگ های این شهر جاری شده است. کاری به ساختمان ها و 
برج های بدقواره ندارم که مثل قارچ و بی هیچ نظم و شکلی در این شهر سر درآورده اند. وقتی 
به ســر کار می رفتم، می دیدم که عابرین چقدر آســان و راحت از عــرض خیابان ها و اتوبان ها 
رد می شــوند. موتورسواران تمام مســیرهای خالف را می آیند و حتی پیاده روها هم جای عبور 
موتورسوارها شده است. اصال نمی دانم در موقع رانندگی باید حواسم به کجا باشد. من که در 
بیمارستان سینا کار می کنم، هر روز وحشت رانندگی از میدان توپخانه تا درب بیمارستان سینا را 
دارم. هر روز این احتمال را می دهم که یک موتورسوار نه از روبه رو  یا بغل بلکه ناگهان از دل یک 

درخت بیرون بیاید و روبه روی من ظاهر شود. خداوند به من و او رحم کند.

مانند ســال های گذشــته، مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابــی به عنوان دبیر جشــنواره بین المللــی فیلم های 
کودکان و نوجوانان منصوب شــد. در این انتصاب رئیس 
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سکان 
هدایت ســی وپنجمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان را به ســید مهدی جوادی، مدیر عامل 
وقت فارابی سپرد. آنچه در پی این انتصاب بدیهی به نظر 
می رسد، احتمال برگزاری این جشنواره مطابق سال های 
گذشــته در یکی از ماه های نزدیک پیش رو اســت  اما در 
این بین مســائلی نیز به ذهن متبادر می شود و آن سؤال 
تکراری درســتی برگزارشدن یا نشدن جشــنواره کودک 
است. نبود ســرمایه گذاری و تولید درخور توجه در زمینه 
فیلم هایــی درباره یا برای کودک کــه به دنبال آن فقدان 
تنوع در تولیــد را نیز به همــراه دارد، یکی از جدی ترین 
پرســش ها و دغدغه هایی اســت که ذهــن خبرنگاران، 
عالقه مندان و برگزارکنندگان جشــنواره را درباره کیفیت 
و کمیــت برگزاری آن به خود مشــغول کرده و این مهم 
درســت همان جایی  اســت که می تواند مدیران مسئول 
و مرتبط، ســایر متولیان و به ویژه دبیر جشنواره کودک را 
نسبت به برگزاری این رویداد مردد  کند. گذشته از ویروس 
کرونــا که تولیدات ســینمایی در گونه هــای رنگارنگش 
از جمله همین کودک را به محاق برد، به دالیلی همچون 
نبود سرمایه گذاری در سینمای کودک و نوجوان و عالقه 
و انگیزه حداقلی برای ورود به این گونه سینمایی، برگزاری 
جشنواره کودک در ســال جاری آن هم با چنین شرایطی 
را بایــد خالــی از جذابیت های همیشــگی اش متصور 

شــد. تشــدید هزینه حق پخش فیلم هــای بین المللی 
کــه از دیگر آورده های تحریم برای ما و این  بار ســینمای 
کشورمان به  شمار می آید، موضوع دیگری  است که درجه 
کیفی وجهه بین المللی جشــنواره در صــورت برگزاری 
در ماه هــای پیش رو را زیر ســؤال می بــرد. مبلغی که با 
در نظرگرفتن ســایر مبالغ برگزاری این رویــداد، می تواند 
هزینه بسترســازی برای برگزاری هرچه بهتر آن در سال 
آینده باشــد. اگرچه به اتفاق نشســتن ها از شاخصه های 
اصلی کلید زدن هر جشــنواره ای  اســت  اما ای کاش در 
نظر داشــته باشــیم که به هر قیمت و با هــر کیفیت یا 
خروجی ای قرار نیست جشــنواره برپا کنیم که آورده  آن 
جز افزودن سالی به سالیان بلند عمر برگزاری این رویداد 
ســینمایی نباشد. وقتی همه خوابیم تا نه انگیزه و عالقه 
و نه حتی فیلم نامه مطلوب داشــته باشیم، وقتی کمی 
هم به جای دغدغه مندی و اراده سینماگران، همواره توپ 
بسترسازی و ارتقا در زمین مدیران است، وقتی ُمسکن ها 
جای درمان های ریشــه ای را می گیرد، وقتی به  جای نقد 
سازنده، قلم فرســایی ها از برای سهم خواهی به سیاهه 
اوراق می افزاید، اغلب مطالبات، توقع های ناصوابی  است 
که نه تنها هیچ روی درمان شان نیست  بلکه جز ترکستان 
ره به جای دگر نمی برد. در چنین شــرایطی بدیهی  است 
که اگر مقامات مسئول، کارگروه برگزارکننده و به ویژه دبیر 
سی وپنجمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان، فــارغ از آرای مقطعی و گذرا، برگزاری هرچه 
بهتر و باکیفیت تر این رویداد مهم ســینمایی را به واسطه 
یک  ســال بسترسازی مطلوب به سال آینده موکول کنند، 
شاید جشنواره یادشــده در ۳۵سالگی خود مطلوب تر و 
خوشــایندتر باشد. حرف آخر اینکه در عین وظیفه گرایی، 
با نــگاه فرایندمحور حاصل از بررســی نظرات موافق و 
مخالف و مشورت با کاردانان سینمای کودک و نوجوان، 
می توان آینــده پربارتر و در عین حال روشــن تری را برای 

سینمای کودک و نوجوان متصور شد.

برگزاری جشنواره کودک، چرا و چگونه ؟پاسخ حقوقی به چند سؤال درباره اتفاقات پارک پردیسان

وکیل پایه یک دادگستری
محمدحسین شریفی

محمد حسین لواسانی

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصر مقدسی پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات

قادر باستانی


