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الگوهای بد کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باتوجه به فراگیر شدن کلیپ یک خواننده

کودکان،قربانیانرهاشدهدرفضایمجازی
گروه اجتماعی
فیلم «ابد و یک روز» ساخته سعید
روستایی و دیالوگ معروف «سمیه نرو»
شده دستمایه یک خواننده تا با الفاظ
ناپسندی که به کار می برد ،ولنگاری را
ترویج کند و پس از مجازی شدن نظام
تحصیلیوشایددسترسیراحتتر کودکان
و نوجوانان به شبکههای اجتماعی،
دغدغههایوالدینپررنگترشدهاست.
دغدغه اصلی معطوف به تأثیرپذیری
باالی این گروههای سنی است ،چون
مواردمبتذلدردنیایمجازی کمنیست.
آخرین مورد ،موزیک ویدئوی سخیف و
سطحیساسیمانکناست کهآنراطبق
سکانسی از فیلم «ابد و یک روز»ساخته
و بیش از  ۹میلیون بازدید داشته است.
هرچندانتشارآثاریمبتذلازاینخواننده
معلوم الحال ،غیرمنتظره نیست و او بعد
از کلیپ«آقامونجنتلمنه»و«اولاینستا
بعد کتاب» ،کلیپ«سمیه نرو» را منتشر
کرده که در آن الفاظ اروتیک به کار رفته،
اما باتوجه به عالقهمندی بسیاری از
کودکانونوجوانانبههمخوانیوساخت
دابسمشبایدیادآوری کرد،نوجوانیسنی
است کهفرددورانبلوغجنسیخودرانیز
ی کندوچنینمحتواومضامینی
تجربهم 
با اشاعه فرهنگ و رفتارهای جنسی که
در جوامع غربی به شکلی متفاوت ابراز
میشوند،باعثمیشودنوجوانانرفتارها
والگوهایفکریورفتاریمتعارضیپیدا
کنند.چنینمحتوایی کهمتأسفانهواغلب
بدوننظارتومدیریتوالدیننیزصورت
ی گیرد ،باعث الگوبرداری غلط در فرد
م 
ل گیری
شده و ممکن است موجب شک 
انحرافاترفتاریوعاطفیشود.بنابراین
آسیبهای عاطفی و اجتماعی را در این
گروه سنی افزایش خواهد داد .گرچه
ت گذاریهایمانیزچندانمفید
سیاس 
و مؤثر نبوده و به قول محسن مهدیان،
فعالرسانهای«بهرکوردجهانیدومیلیون
کامنت «تتلو» تعجبزده خیره شدیم و
با ترانه مبتذل «خانم »....اش متحیر
ماندیم .با الیو «پسر۱۴ساله» بهتزده
شدیم و با سرود دسته جمعی «آقامون
جنتلمنه» در مدارس مبهوت ماندیم.
با «تیک تا ک» آشفته شدیم و این روزها
مقابل «کلیپ شرم» انگشت حیرت به
دهان و «کاسه چه کنم» به کف گرفتیم.
گیجیم و حتی نمیدانیم بر سر چه کس
و کجا فریاد بکشیم .از هشتگهای
سرگشتهای که نقش بادبزن جگر دارند،
پیداست که کپ کردهایم .فکر کردیم
نقطه پایان ماجرا اعتراف «مائده هژبر» و
محکومیت«سحرتبر»استوفکرنکردیم
ی گیرندوبیماررازندان
ازجاهلاعترافنم 
ی کنند .خیال کردیم فرهنگ را هم با
نم 
اقتدار امنیتیمیتوانيمساماندهیم».
بنابراین نگرشهای سلبی و ایجابی هم
تأثیربسزایینداشته،آنقدر که«ساسی
مانکن» با انتشار موزیکویدئو در کنار
یک بازیگر مشهور فیلمهای مستهجن
که نماد صنعت پورن است ،می تواند
تهدید کننده کیانخانوادهایرانیباشد.
این فرد با نقض حقوق کودک و نوجوان،
برایظهوروبروزهرچهبیشترآسیبهای
اجتماعی زمینه سازی می کند.
«ساسی» مرجع و الگوی نوجوانان
و کودکان ما؟
معلوم است این خواننده مبتذل به
صیانتازحقوق کودکانمانمیاندیشداما
قوانینیموجوداست کهاز این گروههای
سنی حراست می کند ،هرچند خأل
ناشی از فقدان قوانین مناسب مرتبط
با فضای مجازی که به طورصریح اعمال
مجرمانه دراین حوزه را جرم انگاری کند
و نیز گسترش روزافزون فضای مجازی و

سوءاستفادهبزهکارانازخألمزبور،امری
غیرقابل انکاراست و باید به تبیین دقیق
حقوق کودکدرفضایمجازیپرداخت.
کودک یا نوجوان به حجم گسترده ای از
اطالعاتومسائلمجازوغیرمجاز،بهطور
ارادییاغیرارادی،دسترسیپیدامی کند
و این گروه سنی به سبب شرایط خاص
عاطفی-روانی و جسمانی اهلیت کافی
برای تمییز مسائل و موضوعات مختلف
راازیکدیگرندارد .کنوانسیونهاوقوانین
ن گونه که مطلوب
مرتبط با کودک هم ،آ 
است،قادرنیستندبهمعنایواقعی کلمه
حافظحقوقکودکانباشند،بنابراینبخش
محدود و مختصری از مسائل مذمومی
که در شبکه های اجتماعی رخ می دهد،
با اتکا به قوانین ،قابلیت جرم انگاری
دارند .با این مقدمه یادآوری می کنیم
که در بستر مجازی ،یک عده دخانیات
و ملزوماتش را می فروشند ،یک عده
بساط فروش موادمخدر پهن می کنند،
س گرایی می شوند
عدهای مبلغ همجن 
ی کنند و یا
و لباسهای ناجور را حراج م 
السوگاسمجازیمیسازندوقمارخانه
پشت قمارخانه علم می کنند ،یک عده
همفیلمو کلیپهایشرمآوررابهنمایش
ی گذارند،عدهایصحنههایتجاوزوقتل
م 
را بیرتوش بازنشر میدهند و کانالهای
مثبت18راهمیاندازندواینمحتواهای
سخیف،مجموعهایازآموزههاینوجوانان
یا کودکان ما را تشکیل میدهد و از بد
حادثه ،آنان مثل نسل ما ،تنها از والدین
ی گیرند،بلکهالگوهایشاندرجایی
الگونم 
آنسویمرزهاست،مثالهمانخواننده
لسآنجلسی کهآثارش،بهشدتسخیف
وغیراخالقیاست،بهعنوانالگوانتخاب
ت گذاراناجتماعی
میشودوالبتهسیاس 
و فرهنگی ماهم در این جریان مقصر
هستند و حتما باید چاره اندیشیهای
الزمپیشتراز اینهاصورتمیپذیرفت
تا امثال ساسی مانکن به مرجع و الگوی
نوجوانانو کودکانتبدیلنشوند.درست
است که مسئوالن در طول این سالها،
محتوای مناسبی برای این گروههای
سنی تولید نکرده اند و زمینه برای سوق
پیدا کردن آنها به سمت محتواهای
م شده اما در همه جای
نامناسب فراه 
دنیامرسوماست کهمضامینمختلفدر
برگیرنده گروههایسنیخاصیباشدوا گر
محتوایی برای کودک و نوجوان مناسب
نبود ،تحت کنترل و نظارت قرار گرفته و
اجازه دنبال کردن آن را نداشته باشند.
ا گر نهادهای مربوطه هم کوتاهی کنند،
باز خانوادهمیتواندعالوهبررویکردهای
سلبی ،رویکردی ایجابی پیش گرفته و
سواد و فهم رسانهای اعضای خود را باال
بردهومیزانتأثیرپذیریآنانراازمضامین
نامناسب کمتر کند.
کودکانونوجوانانآسیبپذیرترینقشر
کاربران اینترنت هستند .اغلب آ نها
بیتجربه ،کنجکاو ،احساساتی و از همه
مهمترتنهایندودرستبههمیندلیلهدف
خوبیبرای کسانیهستند کهمیخواهند
کودک یا نوجوان ما را به شکلی مبتذل
تربیت کرده و ذائقهسازی کنند.
آشفتگی فعاالن حقوق کودک از
ارائه ارزشهایی مغایر و غیراخالقی
کارشناسان در امور خانواده ،بارها تأ کید
کرد هاند که کودکان و نوجوانان باید
برنامههایی مناسب سن خود را تماشا
کنند و این درحالی است که بسیاری از
شبکههایماهوارهایوفضایمجازی،
برنامهخاصیبرایاین گروهسنیندارندو
اغلببهمسائلجنسیپرداختهمیشود
و این باعث کنجکاوی و درگیری ذهنی
خواهد شد .یک سال است که مدارس
به شکل حضوری دایر نیستند و فضای

مجازی ،بستری برای آموزش کودکان و
نوجوانان است ،بنابراین قابل کتمان
نیست کهدسترسیبهمحتواینامناسب
در این فضا ،فراهم تر شده است .بالطبع
والدیننمیتوانندباممانعتازحضوردر
شبکههایاجتماعی،تأثیرپذیری کودکان
ونوجوانانازاینبرنامههارا کاهشدهند
اما از طرفی این گروه سنی ،تأثیرپذیری
باالیی دارند و با الگوهایی که انتخاب
ی کنند ،همذاتپنداری کرده و سعی
م 
در تقلید رفتارها و حرکات آنها خواهند

رسول کوهپایهزاده:مطابقبندالف
ماده  34کنوانسیون حقوق کودک،
اقداماتمتخلفانهاینخوانندهبهلحاظ
موازینقانونیبینالمللیممنوعبوده
و به عنوان یک تخلف آشکار شناخته
شده است
عمل به پیماننامه حقوق کودک
واجباست.اینپیماننامهدوپروتکل
دارد.منظور از پروتکل مواردی است که
به هر دلیلی در پیمان نامه ذکر نشده
و به صورت مقابلهنامه در پیماننامه
ذکر شده و یکی از این پروتکل ها ،منع
هرزه نگاری برای کودکان است و به این
طریق هر محتوایی که موجب بدآموزی
و رواج مسائل جنسی باشد ،جرم است
و منع قانونی دارد
وقتی این نیاز از طریق خودمان
تأمیننشود،خوانندهایازآنسویآب،
الفاظیرکیکراتحتعنواناثرهنریارائه
میدهدو گوشهای کودکونوجوانما
آماده شنیدن این مسائل است
کودکان ما با تعاریفی بزرگ می شوند
که به شدت سطحی و مستهجن بوده
و تماشای این صحنه ها برای کودک و
نوجوان ما زود است .بسیاری از فعاالن
فرهنگی در جامعه تالش میکنند تا
کودکان را کتابخوان و اهل مطالعه بار
بیاورند اما به یکباره یک موزیک ویدئو
منتشر میشود و عبارتهایی در آن به
کار می رود که بسیار زننده است .دفعه
قبل هم که این خواننده کلیپی منتشر
کرد ،دست ما به جایی بند نبود

داشت؛هرچند ممکن است بسیاری از
اینرفتارهاوحرکاتبدونتوجهبهمعناو
مفهومآنبودهوصرفااز سرکنجکاویرخ
دهند.مثالآهنگتازه«ساسیمانکن»با
آنشعرسخیفوآهنگمبتذل کهحضور
یکبازیگرمعروفزنفیلمهایغیراخالقی
دراین کلیپ،باوا کنشهایفراوانیهمراه
شدهاستوآشفتگیفعاالنحقوق کودک
از این موضوع ،بیان ارزشها و باورهایی
است کهمغایرارزشهاوباورهایاجتماع
استوطبیعتاتأثیرپذیریازاینبرنامهها
منجر به ایجاد گسستهای ارزشی در
کودکان و نوجوانان خواهد شد چرا که
آنهادرمحیطهایآموزشیجامعهخود
ارزشها،باورها و رفتارهایی متناسب با
جامعه را آموزش میبینند ولی از طرف
دیگر،درشبکههایماهوارهایرفتارهای
دیگری کهبارفتارهایآموختهشدهقبلی
در تضاد هستند را میآموزند که این
مسئلهباعثسردرگمیودوگانگیحسی
و رفتاری در آنها خواهد شد که البته در
دوران نوجوانی شدت بیشتری دارد ،اما
بهدلیلسهولتدسترسیبهمحتواهای
نامناسب ،چه قوانینی برای حفاظت از
کودکان و نوجوانان وجود دارد؟
ابتذال و بیبندوباری در نقض
حقوق اولیه موازین اخالقی
«رسول کوهپایهزاده» کهحقوقداناست،
ن که بخواهد قواعد و ضوابط
پیش از ای 
باهدفمراقبتاز کودکانراتحلیل کند،به
«رسالت»توضیحمیدهد«،انتشار کلیپ
مبتذلومستهجناز فردمعلومالحالیبا
شهرتساسیمانکندر فضایمجازی،
وا کنشهایفراوانیبهدنبالداشتهوهمه
کسانی کهدغدغهدارند،اعمازهنرمندان
و کارشناسان و فعاالن فضای مجازی و
بعضا مسئولین نسبت به این مورد اعالم
موضع کردند .متأسفانه با بررسی آثار
این خواننده بهخصوص آثار اخیرش
این واقعیت بهدست می آید که ایشان
جامعه هدف مخاطبین خودش را قشر
نوجوانوجوانقراردادهاست.مضامین
و مفاهیم شعرها و آهنگهای ارائه شده
از او ،نشان دهنده انتخاب کامال حساب
شده در خصوص طیف جامعه مخاطب
است .ابتذال و بیبندوباری در نقض
حقوق اولیه موازین اخالقی در واقع به
حدی است که به هیچ عنوان اقدامات

مذکورقابلتوجیهنیستوهمهاشخاص
از طیف های گونا گون فکری و عقیدتی و
با گرایشهایمختلفمذهبی،سیاسیو
اجتماعیاینموضوعرامحکوم کردهاند.
مطابقبندالفماده 34کنوانسیونحقوق
کودک ،اقدامات متخلفانه این خواننده
بهلحاظموازینقانونیبینالمللیممنوع
بودهوبهعنوانیکتخلفآشکارشناخته
شده است».
این حقوقدان با اشاره به اقداماتی که
میتوانیم در مواجهه با آثار سخیف این
خوانندهانجامدهیم،میگوید«:خانوادهها
و حقوقدانان ایرانی می توانند به دادگاه
مربوطه شکایت کنند ،چون این فرد
کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده
و اقداماتش مستوجب پیگیری قانونی
و مجازات است .این اقدامات حتی در
جوامع غربی هم که از برخی آزادیهای
نسبی برخوردار هستند ،مذموم و
محکوم است .ا گردرکشورهای اروپایی
و یا آمریکا ،افراد زیر  21سال را تشویق به
خوردن مشروب کنیم ،بیتردید با ما
برخورد قانونی الزم صورت میپذیرد و
مجازات سنگینی به دنبال دارد .این
خواننده در ویدئوی قبلی که سال قبل
منتشر کرد و بازهم مخاطبانش به طور
مشخص کودکان و نوجوانان بودند،
مضامینی را القا نمود که بسیار زشت
ن که قبل از خواب مشروب
بود ،مثال ای 
ی کنم در این زمینه باید
بخورید! فکر م 
وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی
ما و بخش بین الملل قوه قضائیه و نهاد
حقوقی ریاست جمهوری به طور جدی
اینموضوعرادر دستور کار قرار بدهندواز
ظرفیتهایحقوقیبینالمللیاستفاده
کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع
قانونی را در کشور محل سکونت اش و
یا دادگاههای مربوطه اروپایی تقدیم و
پیگیری کنند».
کوهپایه زاده در ادامه با استناد به بند 6
ماده  10قانون حمایت از حقوق اطفال و
ی کند«:اینکارجرمانگاری
کودکانتأ کیدم 
شدهودارایوصف کیفریاست.دادستان
کل کشور و پلیس فتا و وزارت ارتباطات و
اینترپلمیتواننداز ظرفیتهایقانونی
استفاده کنند و پرونده کیفری این فرد
را به جریان بیندازند و موضوع را تحت
موازینقانونیداخلیوبینالمللیپیش

ن کهمیتوانغیرقانونیو
ببرند،ضمنای 
غیراخالقیبودن کلیپهایاینخواننده
را که در فضای مجازی در حال انتشار
است ،با اطالع رسانی و برقراری ارتباط با
صاحباناینبرنامههاازجملهاینستا گرام
و تلگرام و سایر اپلیکیشنها متذکر شد تا
از پخش و گسترش آن جلوگیری شود.
در کنار پیگیریهای حقوقی و قانونی
چه در بعد داخلی و چه بین المللی ،به
نظر می رسد موضوع دارای ابعاد امنیتی
است،یعنیمراجععالیامنیتیذیصالح
هم بایستی موضوع را در دستور کار قرار
بدهند.بهاینمعنا کهساختاینویدئوها
و کلیپهاباآنمفاهیمومضامینخاص
کهجامعههدفومخاطبشهمنوجوانان
هستند،نمیتواندتصادفیباشدوصرفا
براساس اصل مارکتینگ و بازاریابی ارائه
شدهباشد؛اینموسیقی،طبقبرنامهای
سازماندهیشدهانتشاریافتهوسازوکارش
هم مشخص بوده و گروه هدفش هم از
پیشتعیینشدهاستتاسهمگینترین
ضربات فرهنگی را به جامعه هدف یعنی
نوجوانو کودکواردبکند کهمااینروزها
دغدغههایفراوانیراازسویخانوادهها
و فعاالن فرهنگی شاهد بودهایم .شک
نکنید که این کلیپ با استفاده از بازیگر
پورناستار،آثار مخربیبرجایمی گذارد
و هرزهنگاریها و تشویق به ابتذال و
مسائل مستهجن بسیار نگرا ن کننده
است .این خواننده در کلیپ قبلی هم،
مضمونی را ارائه کرد تا کودک و نوجوان
را از درس خواندن دور کند و تالش کرد
مطالعهو کتابراهمامریمذمومنشان
بدهدوبرعکساستعمالمشروباتالکلی
را تشویق کند .پشت پرده این مسائل
کسانی حضور دارند که به دنبال تحقق
اهداف شوم جهت تخریب نسل جوان و
نوجوانماستوقطعااینباربایدنهادهای
ذیربط امنیتی موضوع را به طور جدی
در دستور کار قرار بدهند».
ما باید به نیاز نوجوان و کودک با
ارائه موسیقی درست پاسخ بدهیم/
جای خالی پیمان نامه حقوق کودک
«فاطمهقاسمزاده»درقامتفعالحقوق
کودکان ضمن تأ کید بر پیگیری مسئوالن
و اقدامات فرهنگی که باید انجام شود،
بر عمل به پیمان نامه حقوق کودک که
بیستوچندسالاست کنار گذاشتهایمو

ی کنیم،اصراردارد.اوبه«رسالت»
رعایتنم 
ی گوید«:اینپیماننامهدوپروتکلدارد.
م 
منظورازپروتکلمواردیاست کهبههردلیلی
درپیماننامهذکرنشدهوبهصورتمقابله
نامه در پیمان نامه ذکر شده و یکی از این
پروتکل ها ،منع هرزهنگاری برای کودکان
استوبهاینطریقهرمحتوایی کهموجب
بدآموزیورواجمسائلجنسیباشد،جرم
است و منع قانونی دارد اما پیگیر اجرای
آن نیستیم و هنگامی میتوانیم بگوییم
محتوای ارائه شده از سوی آن خواننده
لسآنجلسینقضحقوق کودکاست که
به اجرای این پیمان نامه وفادار باشیم.
از سوی دیگر وقتی موسیقی خوب کشور
خودمان که مربوط به ثمین باغچهبان
و شعرای خودمان است را در مهدکودک
ها ممنوع می کنیم ،وضعیت بهتر از این
نخواهدشد.وقتیایننیازازطریقخودمان
تأمین نشود ،خوانندهای از آن سوی آب،
الفاظیرکیکراتحتعنواناثرهنریارائه
می دهد و گوشهای کودک و نوجوان ما
آماده شنیدن این مسائل است ،چون
به همان میزان که آنان را از شنیدن آثار
غیرارزشی نهی می کنیم ،محتوایی هم
تولید نمی کنیم تا جایگزین اثر سخیف
ساسی مانکن و امثال او باشد .موسیقی
به مفهوم درست باید یکی از دروس
اساسی آموزشی در مدارس ما باشد و این
یک نیاز طبیعی است ،ما باید به این نیاز
پاسخ بدهیم .تأسف بارتر آنکه برنامهای
فرهنگی و آموزشی برای کودکا نمان
تدوین نکرده ایم و خانوادهها سالحی
برای فرهنگسازی و آموزش در اختیار
ندارند و نمی توانند به فرزندشان بگویند
این موسیقی را گوش نکن و به جایش این
اثرخوبرا گوشبده،چونجایگزینیارائه
نکردهایم.همچنیناینوالدیندغدغهو
مشغلههای بسیار بزرگتری دارند که یک
ن گونه
موردآناقتصادیاستومیتوانای 
تعبیر کرد که کودک و نوجوان ما ،بی پناه و
ت گذاران ما برنامه ای
رهاست .نه سیاس 
دارند و نه والدین ما امکانات و توانی برای
تربیت درست فرزند دارند .گرچه برخی
از نوجوانان هوشیارند و اساسا به دنبال
مسائل بی ارزش و سطحی نیستند اما ما
همبایدبرنامهداشتهباشیم،چونبرخی
نوجوانانتفریحوسرگرمیندارندودلشان
به همین آثار سطحی خوش است».
ساسی مانکن همه جامعه ایرانی را
هدف قرار داده است
اماگفتههای«رایحهمظفریان»ازدیگرفعاالن
حقوق کودک ،مبتنی بر فرهنگسازی و
اقدامات ریشه ای است .او کالمش را در
ن گونهشروعمی کند
گفتو گوبا«رسالت»ای 
که « فضای مجازی مربوط به همه جهان
است ،منتها بحث بر سر فرهنگ است.
شایدسایر کشورهابرمقولهفرهنگسازی
بیشترمتمرکزند.ضمنآنکهساسیمانکن
در آن سوی آبها زندگی می کند و کسی
نمیتواندنسبتبهاوعکسالعملینشان
بدهد،یعنینهمیتواندتابعقوانینداخلی
آن کشوری باشد که در آن زندگی می کند،
چون تولید محتوایش مخصوص افراد آن
کشوری که در آن سکونت دارد ،نیست و
شا کیای نسبت به این فرد وجود ندارد و
نه از داخل کشور میتوان اقدامی انجام
ن که
داد .بنابراین راهی نمی ماند ،جز ای 
بر روی مقوله فرهنگسازی کار کنیم .ا گر
خاطرتان باشد ،دفعه قبل هم که این
خواننده ،کلیپ سخیف دیگری ارائه
داد ،اقدامی صورت نگرفت وبحث برسر
آناست که کودکانماباتعاریفیبزرگمی
شوند که به شدت سطحی و مستهجن
بوده و تماشای این صحنهها برای کودک
و نوجوان ما زود است .بسیاری از فعاالن
فرهنگیدرجامعهتالشمی کنندتا کودکان

یادآوری

درختکاری و اهمیت آن در روزهای پایانی سال

هرسالهدرتاریخ15اسفند کهبهنامروزدرختکاریشناخته
می شود ،ایرانیان نهالهای درخت را به زمین پیر هدیه
میدهند .چه خوب است با این آئین همراه باشیم.
درخت یکی از مهمترین و کلیدی ترین عناصر در محیط
زیست و چرخه حیات در ا کوسیستم جهانی محسوب
میشود.تأثیرمثبتآندر ایجادتعادلآبوهوا،پا کسازی
هوا،انسجامبافتخاک،حفظزیستگاهموجوداتمختلف،
کاهش گرمای زمین در کنار فواید چوب و محصوالت دیگر
آن ،نشانگر نقش مهم آن در تمامی ابعاد زندگی انسان ها
است.درسرتاسردنیا،روزویاروزهایخاصیبهدرختکاری
اختصاص داده شده است که با توجه به شرایط خاص و
منحصر به فرد آب و هوایی هر کشور انتخاب میشود.
روز درختکاری انتخاب زمانی است که در آن شرایط رشد
درختان کاشته شده مناسب و مطلوب باشد.
در ایران ،روز درختکاری در ابتدای هفته منابع طبیعی و
در تاریخ پانزدهم اسفند هر سال است .البته این رویداد
در راستای حرکت جهانی نیست و ایرانیان باستان در
گذشتهنیزدر بعضیجشنهاومراسمخوداقدامبه کاشت
ی کردندواز اینطریق،احترامخودبه
درختانونهالهام 
طبیعت و زمین را نشان میدادند .این سنت مثبت و زیبا
امروزه به صورت سازمان یافته و تحت نام روز درختکاری
شناخته شده و انجام میشود.در حال حاضر  ،در روز
درختکاری مردم می توانند نهال هایی که در پارک ها و
فضاهای سبز عمومی از طرف نهادهای دولتی به صورت

رایگان در اختیار داده می شود را در جنگلها ،پارکهای
جنگلی،بافتفضایسبزبیرونشهروفضاهایی کهامکان
کاشتدرختدر آنوجوددارندبکارند.اینحرکتجمعی
با توجه به امکان کاشت حجم باالی درختان در این روز،
می تواند تأثیر بسیار مثبتی در تقویت بافت گیاهی داشته
باشد و عالوه بر این ،بیش از پیش توجه مردم را به محیط
زیست ،درختان و اهمیت آنها جلب کند.
کاهش شدید بافت گیاهی ،درختکاری را به اقدامی
حیاتی و کلیدی تبدیل کرده است .سرعت رو به رشد
ایجاد شنزارها که بر اثر خشکسالی به وجود آمدهاند ،خود
عاملیبرایتبدیلزمینهای کشاورزیوسرسبزبهشنزار
می شود .این شنزارها ،آسیب های بسیار جدی به زمین
های حاصلخیز و بافت های گیاهی و محصوالت موجود
در آنهامیرسانندواز لحاظاقتصادینیزسرمایهمحدود
کشاورزان را از بین می برند .آسیبهای مردم به درختان
و محیط زیست در کنار روند طبیعی و جهانی از بین رفتن
بافت گیاهی،سببآلودگیمحیطزیست،بروزآتشسوزی
و کاهشوحتیانقراض گونههایخاص گیاهانودرختان
اقلیمی شده است .این بی توجهی نه در دهه های آینده،
بلکهدرهمینزمانحالحاضر ،گریبانگیرمردمایرانشده
است .قطع غیر قانونی درختان ،آتش سوزیهای مهیب
و بیتوجهی مردم به محیط زیست ،همه و همه زنگ
اخطاری نه تنها برای زندگی آیندگان ،بلکه برای حیات و
سالمت نسل امروزی است .کمبود آبهای زیرزمینی و

رودخانه ها و تاالب ها ،افزایش آلودگی هوای کره زمین و
حجم وسایل نقلیه و آالیندهها ،همگی مزید بر علت این
معضالت اند که در کوتاه مدت و دراز مدت ،تأثیرات منفی
ی گذارند.
بسیاری م 
معضالت نبود بافت گیاهی و درختان ،بسیار زیاد است
ولیوجودآنهاتأثیراتبسیارمثبتیدارد.پوشش گیاهی
مناسب در مواقعی که حوادث طبیعی مانندطوفان و
سیل اتفاق می افتد ،میزان و شدت تأثیر آن بر مزار ع،
شهرها و بافت روستایی را کم می کند .تأثیر درختان بر
رویحاصلخیزیخا ک ،کمکبها کوسیستمطبیعتو
تولید ا کسیژن غیرقابل انکار و جایگزینی است.
کاهشدمایمحیطاطرافتوسطدرختان،ازمزیتهایی
محسوبمیشود کهدر صورت کاشتدرختاندر سطح
وسیع ،میتواند به طرز قابل توجهی بر روی ا کوسیستم
و دمای کلی منطقه تأثیر بگذارد .خنک بودن دما سبب
کاهش مصرف وسایل سرمایشی است که این امر خود
باعث کاهش مصرف انرژی و گرمای تولیدی از همین
وسایل میشود .عالوه بر این ،خنک بودن هوا باعث
کاهشسطحودرصدتبخیرآبهایسطحیمیشود که
با توجه به معضالت جدی کمبود آب در سطح کشوری
و جهانی ،اهمیت و تأثیر زیادی دارد.
وجود آالیندهها و مواد مضر موجود در هوای شهرهای
صنعتی،ازمواردیاست کهساالنهخساراتوهزینههای
زیادی در زمینههای سالمت ،بافت شهری ،تعطیلی

ی کند .وجود
نهادهای دولتی و حتی جان افراد وارد م 
درختان سبب جذب این ذرات مضر و پاالیش و تصفیه
هوامیشودوباعث کاهشچشمگیرهزینههایهنگفت
مالیوجانیذکرشدهمیشود.درشهرهاومناطق کویری
مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان ،ریزگردها نیز
به معضل بسیار بزرگی تبدیل شده اند .کاشت درختان
مناسب این شرایط آب و هوایی در این مناطق و نواحی
مشابه با این اقلیم آب و هوایی ،در کاهش حرکت این

ریزگردها و طوفان های شن ،تأثیرگذار خواهد بود .در
نواحی باران زا و سیل خیز نیز وجود درختان ،سدی
مؤثر در برابر سیل و شسته شدن خا ک های حاصلخیز
اند و جلوی فرسایش خا ک را نیز می گیرند .تفاوت
های جغرافیایی در ایران و هر منطقه و ناحیه ،بافت و
پوشش گیاهی خاص و منحصر به فردی را میطلبد.
مدیریتوبرنامهریزیبرایاستفادهاز گونههایمناسب
درختان با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی برای هر

را کتابخوانواهلمطالعهبار بیاورندامابه
یکبارهیکموزیکویدئومنتشرمیشودو
عبارتهایی در آن به کار می رود که بسیار
زنندهاست.دفعهقبلهم کهاینخواننده
کلیپی منتشر کرد ،دست ما به جایی بند
نبود .انعکاس وا کنشها در رسانهها نیز
باعث نشد که ساسی مانکن شعور الزم را
پیدا کند.مابهعنوانفعالینحقوق کودک
تالش کردهایمبهوالدینمواردیراتوضیح
بدهیم اما فراموش نکنیم که خانوادهها،
وقتیدر موردمسائلیخارجاز مرزهایمان
هشدار می دهیم ،به ما و حرفهایمان
ی کنندواینخودشبهتنهایی
اعتمادنم 
یک معضل است .متأسفانه تا یک حدی
حرفها و نصایح ما را می پذیرند و درحال
حاضرهم کاریازدستوالدینبرنمیآید،
چون کودکان و نوجوانان با دنیای بیرون
در ارتباطند و ا گر در حریم خانه نشنوند،
باالخره گو شهایشان این موزیک را
در کافهها و پاساژها می شنود ،بنابراین
محدود کردن فضای مجازی هم نمی
تواند راهکار مؤثری باشد .این خواننده
و بسیاری از آدمهای مشابه ،روی موارد
حساس و جذابی دست می گذارند ،مثال
وقتیمیدانندآنبخشاز فیلم«ابدویک
روز»وبهطورکلیاینفیلم،بسیارپرطرفدار
ی گذارند
بوده ،روی همان نقطه دست م 
و بحث ما فراتر از کودک و نوجوان است و
حتی تصور می کنم این فرد همه جامعه
ایرانیراهدفقراردادهاست.دراینفیلم،
کارگردانطبقهپایینجامعهرانشانداده
کهمعتادندودختریبهنامسمیهبهمردی
افغانی فروخته میشود و خواننده جای
سمیه ،زنی پورن را قرار داده و شخصیت
زنراله کردهاست.چهتوهینیازاینباالتر
است؟ و در این فضا کودک و نوجوان ما
بیشتر آسیب می بیند ،برای آنکه تحلیل
یکفردبزرگسالرانداردوازپشتپردهتولید
این آثار خبر ندارد .حتی نمیداند مفهوم
فیلم «ابد و یک روز» چیست و مطئنم ا گر
مدارس باز بود ،پسرها ،پشت در مدارس
دخترانه ،این شعر را میخواندند و این
فاجعه است».
رادیو جوان باید یک ممیزی برای
انتشار آثار سخیف داشته باشد/
انتشار آثار سخیف به معنای آزادی
بیان نیست
ن که
مظفریان ابراز تأسف می کند از ای 
رسانههایآنورآبیمثل«رادیوجوان»
اینآثارراپخشمی کنند.بهنظرمیرسد
کهاینرادیوبایدیکممیزیبرایانتشار
آثارسخیفقراربدهد.البتهبرخی،فعالین
فرهنگیوفعالینحقوق کودکرامقصر
میدانندامااینفعالینهمتحتفشارند
ن که دغدغهها و مشغلههای
و ضمن ای 
فراوان دیگری هم دارند و روی آنها
ذرهبین است و خیلی تمایل ندارند به
این مسائل ورود کنند .درحالی که به
اعتقادمنبایدبهاینمسائلورود کرد.
البته به عنوان یک فعال حقوق کودک،
میتوانیمبهوالدینبگوییم کهدر مورد
این کلیپبافرزندانشانصحبت کننداما
همه والدین که دارای سواد و اطالعات
کافینیستندتابتواندر اینبارهباآنها
صحبت کرد و حتی در بسیاری از مواقع
دارایسوادرسانهاینیستند،بنابراین
بهترين کارایناست کهچنینآثاریتولید
نشود و باید به عنوان فعالین فرهنگی
به رادیو جوان و سایر بخش هایی که
منتش ر کننده این آثارند نامه بنویسیم
و بگوییم برای خودشان ممیزی قرار
بدهند.بی تردید انتشار آثاری از این
دست ،به معنای آزادی بیان نیست.
اینآثار بهبدنهجامعهایآسیبمیزند
که برنامه جانبی مفرح و سرگرم کننده
دیگری ندارد».

ناحیه ،انتخابی هوشمندانه و بسیار مؤثر خواهد بود.
این درختان بومی عالوه بر کنترل شرایط اقلیمی ثابت
ناحیهموردنظر،از روندروبهرشدنابودیمحیطزیست
جلوگیری می کنند.
کاهش و کنترل تشعشعات نور خورشید نیز یکی دیگر
از مزایای درختان محسوب می شود .تشعشعات نور
خورشید متشکل از سه طیف نور مرئی ،ماورای بنفش
و مادون قرمز است که طیف مادون قرمز سبب افزایش
گرماوماورایبنفشسببفرسایشسطوحوخا کوبروز
بیماریهایپوستینظیرسرطانپوستمیشود.برگ
های درختان سبب تعدیل تابش این نورهای مضر می
شوند و از این طریق نیز نقش مثبتی در سالمت و حفظ
بافت های شهری وغیر شهری دارند.
کاشت درختان در روز درختکاری و سایر روز های سال را
بایدبهنوعیسرمای ه گذاریبلندمدتبرایمحیطقابل
سکونت برای آیندگان و راهکاری برای کاهش تأثیرات
منفی و سوئی دانست که توسط خودمان ،به زمین و
سرزمینمان وارد شده است.
شرکت کردن در این حرکت اجتماعی ،افراد را به الگویی
ی کندوباعثنهادینهشدن
براینسلروبهرشدتبدیلم 
این حرکت اجتماعی میشود .درگیر بودن در مراحل
کاشتنهالهایدرختانوپیگیریروندرشدونگهداری
آن ها ،حس مسئولیت پذیری کودکان و نسل جدید در
برابر محیط زیست را افزایش می دهد و افرادی متعهد،
تأثیرگذار ومؤثرراپرورشمیدهد.تمامیمواردذکرشده
دلیل های محکم و قابل قبولی بر نیاز به کاشت درختان
اندوروزدرختکاری،بهانهایمناسباست کهدر کنارهم
قدمی مثبت برای بهبود شرایط موجود برداریم.

