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«زمان، اصل موجودیت ماست.» این تبلیغ ساعت رادو که در بازه ٨ تا 
١٠ صبح روز پنج شنبه ٣٠ دی ١٣٩۵ دوبار از شب=ه خبر پخش شد، 
کنایه تلخN داشت، چون در همان مدت، فاجعه ای در مرکز تهران در 
حال وقوع بود که برای مدیریت اش در هر دو بPعد میدانN و رسانه ای، 

تک تک ثانیه ها ارزش حیاتN داشتند.
ساعت ٧:۵٩ صبح آن روز، وقوع آتش سوزی در ساختمان پالس=و 
 N=مل جالل  به گفته  شد.  داده  اطالع  تهران،   Nآتش نشان سامانه  به 
سخن گوی سازمان آتش نشانN، اولین نیروهای این سازمان ظرف سه 
دقیقه به محل حادثه رسیدند. آتش سوزی، ابتدا طبقات نهم به باالی 
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برج ١٧ طبقه ۵۴ ساله را درگیر کرده بود و در ابتدا، گمان نیروهای 
 Nحوال این که  تا  است،  تحت کنترل  آتش سوزی،  بود که  آن   Nمیدان
نیز درگیر  را  پایین تر  آتش دوباره شعله ور شد و طبقات  ساعت ١١ 
خود کرد و سرانجام برج، کمN پس از ١١:٣٠ پیش ازظهر (یعنN حدود 
٣٫۵ ساعت پس از شروع آتش سوزی) در مقابل دوربین پخش زنده 
تلویزیون و چشم ناظران فروریخت و چندین قربانN، به ویژه از نیروهای 
جان برکف آتش نشانN بر جای گذاشت که هنگام ریزش در ساختمان 

بودند.
نظر به مسئله اطالع رسانN و آماده سازی مردم برای مدیریت بحران، 
آمد، ضعف  به چشمم  مقدماتN ام    Nبررس از  پس  مسئله ای جدی که 
در  کشور  اخبار   Nرسم رسانه  مهم ترین  عنوان  به  خبر  شب=ه  ابتدایی 
ورود به ماجرا، پوشش آن و مدیریت رسانه ای بحران بود. در حالN که 
ردپای خبررسانN های متنN، تصویری و ویدئویی رسانه های آنالین را 
مN توان از ٨:١۶ صبح آن روز مشاهده کرد، شب=ه خبر با تأخیر قابل 
توجهN، وارد این عرصه شد و تا پیش از ساعت ١٠:٠٣ پیش ازظهر که 
اولین تصاویر پخش زنده این شب=ه روی آنتن رفت، محتوایی که به کار 

مدیریت جنبه های رسانه ای بحران بیاید پخش نشد.
در نمودار زیر، عمل=رد خبررسانN رسانه های آنالین و شب=ه خبر 
سمت  شده اند.  مقایسه   ١٠:٠٣ تا   ٧:۵٩ از  دقیقه ای   ١٢۴ بازه  در 
توییتر  تلwرام،  در  منتشرشده  دست اول  محتوای  از  راست، گزیده ای 
آلبوم عکس،  نوع (خبر، عکس،  و  تفکیy رسانه  به  و وب سایت ها 
ویدئو، گزارش، واکنش های عاطفN) ارائه شده اند، و شناسه های مربوط 
به محتوای دست اول نیز افزوده شده تا قابلیت صحت سنجN دوباره 
داشته باشند. دایر سمت راست، نماینده واکنش های متعددی است که 
از حوالN ٩:٢۵ تا ١٠:٠٠ در این رسانه ها دیده مN شد. در سمت چپ 
که متعلق به فعالیت شب=ه خبر است، موارد پخش چهار زیرنویس، 
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گفتگوی تلفنN زنده با سخن گوی سازمان آتش نشانN، پخش عکس و 
ویدئو، و در نهایت از ساعت ١٠:٠٣ پخش زنده دیده مN شود.

تشریح فعالیت رسانه های آنالین و شب!ه خبر
در حد جستجوهای من، اولین تصویر و خبر آتش سوزی ساعت ٨:١۶ 
در کانال تلwرامN خبرگزاری میزان و ساعت ٨:١٨ اولین خبر در توییتر 
 Nرامwمنتشر شد. ساعت ٨:٢٢ بامداد اولین فیلم واقعه در کانال تل
دولت بهار به نمایش درآمد. پس از آن به تدریج حجم خبر، عکس و 
قطعه فیلم های کاربران از حادثه، در تلwرام بیشتر شد تا این که ۴٣:٨ 
شد.  منتشر  ایرنا  خبرگزاری  وب سایت  در   Nرسم آلبوم عکس  اولین 
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اولین قطعه  فیلم کاربران در توییتر نیز ساعت ٨:۵٢ به اشتراک گذاشته 
از کاربران و کانال ها در تلwرام و  با جلب توجه تعداد بیشتری  شد. 
توییتر، از حوالN ساعت ٩ واکنش های عاطفN به ماجرا نیز آغاز شده 

و به سرعت اوج گرفت.
در آن سو، عمده فعالیت شب=ه خبر در این بازه زمانN ١٢۴ دقیقه ای، 
پخش چهار زیرنویس[١] بود که دفعات تقریبی تکرار آن در نمودار 
نمایش داده شده است. اولین زیرنویس ابتدا ساعت ٨:٣٢، دومین آن، 
ابتدا ساعت ٨:۵۵، سومین زیرنویس ساعت ٩:١١ و چهارمین ابتدا 
 yساعت ٩:١٢ پخش شدند. عالوه بر آن، در اخبار ساعت ٩ بامداد، ی
 Nزنده چهار دقیقه ای با سخن گوی سازمان آتش نشان Nگفت وگوی تلفن
و  ندارد»  نگرانN وجود  «جای  بود:  این  اصلN اش  پیام  که  انجام شد 
«آتش تحت کنترل است.»[٢] در این بخش خبری، چند عکس ثابت 
از عکس های منتشرشده در رسانه های آنالین نیز به نمایش درآمد. در 
بازه مابین اخبار ساعت های ٩ و ١٠، به جز تکرار دو زیرنویس ابتدایی 
به مصاحبه  زیرنویس جدید مربوط  از ساعت ٩ و دو  قبل  به  متعلق 
سخن گوی سازمان آتش نشانN، هیچ گونه محتوای دیwری درباره حادثه، 
منتشر نشد. در ابتدای اخبار ساعت ١٠، بخشN از گفتگوی سخن گوی 
آتش نشانN در اخبار ساعت ٩ تکرار شد و سپس وی در گفت وگوی 
تلفنN دوباره، توضیحات جدیدی را ارائه داد که پیام اصلN اش «کنترل 
آتش» و «عدم وجود خطر گسترش» بود.[٣] در خالل صحبت های 
سخن گوی آتش نشانN، چند عکس و قطعه فیلم از محتوای منتشرشده 
در رسانه های آنالین پخش شدند، و در پایان صحبت های وی، اولین 
فیلم پخش زنده شب=ه خبر از ساختمان پالس=و روی آنتن رفت. از این 
مرحله، مN توان گفت شب=ه خبر موفق شد، کنترل خبررسانN دست اول 

از ماجرا را به دست بwیرد.
 Nشاید مروری بر سایر برنامه های شب=ه خبر در این بازه نیز خال



١٢۴ دقیقه تعلیق  |  ٣۵٩

از لطف نباشد. پیش از پخش اولین زیرنویس، مستند «رییس جمهور 
چهل وپنجم» درباره دونالد ترامپ در حال پخش بود که تا ٨:۵٠ ادامه 
پیدا کرد. پس از آن «قلم دوربین» (عکس های رسانه ها از سراسر ایران)، 
دو آیتم کوتاه میان برنامه و تبلیغ برنامه «نبض ورزش» روی آنتن رفت، 
و اخبار ساعت ٩ آغاز شد. در خالصه اخبار، خبری از پالس=و نبود اما 
اولین بخش در مشروح اخبار به حادثه پالس=و اختصاص داشت. پس 
از گزارش سخن گوی آتش نشانN، مشروح اخبار[۴] تا ساعت ٩:٢١، 
گزارش هواشناسN به مدت دو دقیقه، و سپس اخبار ورزشN تا ساعت 
«گفتگوی  بازپخش   ،Nبازرگان پیام  چند  از  بعد  یافت.  ادامه   ٩:٣٠
١٨:٣٠» درباره «شرکت های لیزینگ» تا ساعت ٩:۵٧ روی آنتن رفت؛ 
و با چند تصویر از طبیعت زیبای مازندران و دو پیام بازرگانN، نوبت 

پخش اخبار ساعت ١٠:٠٠ شد.

جمع بندی
در روزهای پس از واقعه با توجه به جان سپردن تعدادی از هموطنان، 
توفان مقصریابی برای حادثه به راه افتاد. مسئوالن سیاسN در جناح های 
مختلف و شهروندان عادی، انگشت اتهام را به سمت افراد حقیقN و 
حقوقN متعددی مN گرفتند. ی=N از این اتهام ها، متوجه شهروندانN بود 
که با شنیدن خبر اولیه، عازم محل حادثه شده بودند و در برخN موارد 
کار را برای نیروهای امدادی دشوار ساختند. هرچند قدری از این پدیده 
را مN توان به ویژگN های روان شناختN و جامعه شناختN مردم نسبت داد، 
و  بیش تر  با سرعت  عمل   Nفراگیر رسم اگر رسانه های  به گمانم  اما 
دقتN مناسب تر وارد عرصه مN شدند، خبررسانN به موقع، مN توانست 
بخش قابل توجهN از واکنش های سرآسیمه یا نابجای مردم را کنترل 
کند. توصیفات فوق از عمل=رد رسانه ای در دو حوزه رسانه های آنالین 
و شب=ه خبر، به قدر کافN، گویا هستند که ضعف رسانه ملN در این 
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بخش را نشان دهند. امید مN رود با درس گرفتن از این واقعه، تدابیر 
کافN برای واکنش به موقع به رویدادهای بالقوه بحرانN اتخاذ شوند تا 

این ضعف جبران شود.

پی نوشت ها
[١] متن چهار زیرنویس شب=ۀ خبر از این قرار بودند:

زیرنویس اول: «مجتمع تجاری پالس=و در خیابان جمهوری تهران طعمه حریق شد؛ 
تالش آتش نشانان برای اطفای حریق ادامه دارد»

زیرنویس دوم: «راهور تهران بزرگ: محدودیت تردد در مسیر غرب به شرق خیابان 
جمهوری و جنوب به شمال خیابان فردوسN اعمال شده است»

زیرنویس سوم: «سخنگوی سازمان آتش نشانN: آتش سوزی از طبقه نهم به باال رخ 
داده، اما دود همه طبقات را پر کرده است»

زیرنویس چهارم: «مل=N: خطر گسترش آتش به دیwر طبقات و ساختمان های مجاور 
مهار شده است»

[٢] متن پیاده شده توضیحات تلفنN سخن گوی سازمان آتش نشانN در بخش خبری 
ساعت ٩:٠٠ شب=ۀ خبر در ادامه آمده است (نقاطN که به صوت مبهم بوده، در 

کروشه آمده است):

مجری: اولین خبر این که مجتمع تجاری پالس=و در خیابان جمهوری تهران طعمه 
حریق شده است. آخرین خبرها را بشنویم از زبان آقای مل=N سخنگوی سازمان 

آتش نشانN. آقای مل=N، سالم بر شما.

عرض  خدمت تون  باشه.  بخیر  محترم  بینندگان  و  شما  صبح  سالم علی=م.   :N=مل
در  پالس=و  پاساژ  در  آتش سوزی گسترده ای  امروز  صبح   ٧:۵٩ ساعت  کنم که 
خیابان جمهوری چهارراه استانبول اعالم میشه. با توجه به تعداد زیاد تماس های 
هم وطنان، ده ایستگاه آتش نشانN (اآلن که دارم به طور زنده از محل حادثه با شما 
صحبت مN کنم) در حال حاضر ده ایستگاه آتش نشانN هم زمان مشغول عملیات 
هستند. چند ایستگاه هم در محل های اطراف به صورت استندبای هستند. حدود 
٢٠ دستگاه تانکر آب، سه دستگاه نردبان جرثقیل، چند دستگاه خودروی حامل 
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تجهیزات تنفسN در محل حضور دارند. آتش، چیزی که از اول به چشم مشاهده 
مN شد، از طبقات باالیی تقریباً طبقۀ نهم دهم به باال، از بخش غربی و شمالN آغاز 
شده بود اما دود بسیار زیادی تمام طبقات رو فرا گرفته بود. نیروهای ما در همان 
لحظات اولیه [] آتش نشانان ظرف مدت سه دقیقه در محل حادثه حاضر شدند و 
عملیات شان را آغاز کردند. آتش نشانان از چند طرف [] اآلن در حال حاضر سه 
دستگاه نردبان در ارتفاعات مشغول کار هستند و تقریباً از هفت هشت [ضلع] 
دیwه هم به صورت زمینN و از طریق راه پله ها وارد ساختمان حمل ونقل شدند. 
اآلن آتش تحت کنترل هست. اطالعات بیشتر از این را باید موکول کنیم به دقایق 
بعدی که تعداد واحدها و یا خسارات احتمالN [] در حال حاضر هم با توجه به 
 Nهم وضعیت ایمن Nاینکه تعدادی از این کارگاه ها شب کار هستند و متأسفانه خیل
مناسبی نداره این ساختمانِ حدودا ۴۵ساله قدیمN، اما تا به این لحظه که دارم با 
شما صحبت مN کنم، موردی از تلفات خوشبختانه نداشتیم. جای نگرانN وجود 
نداره. تحت کنترل هست. ایشاال تا دقایقN دیwه و ساعاتN دیwه هم اطالعات 

بیشتر را خدمت تان اعالم خواهم کرد.

مجری: آقای مل=N آیا میشه پیش بینN کرد، شما وسعت آتش را دارید مN بینید، میشه 
پیش بینN کرد که این آتش سوزی کN مهار خواهد شد؟ و این که آیا مشخص هست 

هنوز چند نفر داخل ساختمان در دام آتش گرفتار هستند؟

مل=N: عرض کنم که، در این مورد که چند نفر هستند نمیشه چیزی گفت چون اول 
ما باید مال=ان را پیدا ب=نیم، مسئوالن کارگاه ها را پیدا ب=نیم، ببینیم اصال� چند نفر 
این جا کار مN کردند. اما بحث مهار کردن، همین اآلن هم آتش تحت کنترل هست. 
تحت کنترل بودن با خاموش بودن فرق مN کنه. اآلن آتش تحت کنترله یعنN اینکه 
خطر گسترش دیwه وجود نداره. ما از این جهت دیwه اجازه ندادیم به کارگاه های 
مجاور سرایت ب=نه. اما هنوز بعضN از کارگاه ها به خاطر اجناس فوق العاده زیادی 
که به صورت [] درون خودشون پنهان کردن و مN دونین که این پاساژ تماماً تو 
کار پوشاک و پارچه و البسه هست، و همه این ها هم مواد فوق العاده قابل اشتعال 
هستش. ولN آتش تحت کنترل دراومده، از سرایتش به اطراف [] اونایی که اآلن در 
محل هستن مN بینن، دودی که نیم ساعت قبل داشتیم که تمام تهران را برداشته بود 
اآلن به حد شاید ده درصد بیست درصد رسیده و فوق العاده کم شده. خوشبختانه 
تحت کنترل هست و ما اجازۀ گسترش به اطراف را ندادیم. ان شاءال�ه عملیات 

[هجومN] هم آغاز شده، تا دقایقN دیwه هم خاموش خواهد شد ان شاءال�ه.
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 Nدرباره حریق Nممنونم از توضیحات شما سخنگوی سازمان آتش نشان Nمجری: خیل
که حدود یy ساعت پیش مجتمع تجاری پالس=و در خیابان جمهوری تهران 
را گرفتار کرده جزئیاتN رو اعالم کردند و اشاره کردند که این آتش هم اکنون در 
بزرگ  تهران  راهور  پلیس  اما  شد  نخواهد  دیwه گسترده تر  و  هست  کنترل  حد 
محدودیت هایی را برای خیابان های اطراف اعمال کرده. اگر که به آن محدوده 

خواستید که سفر داخل شهری داشته باشید، از این اطالعات حتماً جویا بشید.

[٣] متن پیاده شدۀ توضیحات تلفنN سخن گوی سازمان آتش نشانN در بخش خبری 
ساعت ١٠:٠٠ شب=ۀ خبر در ادامه آمده است (نقاطN که صوت مبهم بوده، در 

کروشه آمده است):

مجری: اما برای آگاهN از جزئیات این خبر گفت وگو مN کنم با سخن گوی سازمان 
آتش نشانN. آقای مل=N، سالم بر شما. وضعیت در حال حاضر بفرمایید چطور 

هست. آخرین خبرها را از زبان شما مN شنویم.

 Nکنم خانم [خدیری] خدمت شما و همه بینندگان شب=ه بین الملل Nخواهش م :N=مل
خبر عرض سالم مجدد دارم. پیروی گزارش اولیه که خدمت تون عرض کردم، باید 
خدمت تون بwم که وضعیت بسیار تحت کنترل دراومده، یعنN من هنوز هم پای 
ساختمون هستم. کسانN که ساعتN قبل اینجا بوده باشند و دیده باشند با اآلن، 
متوجه مN شن که شاید بیش از هشتاد درصد وضعیت فرق کرده. اآلن تقریباً هیچ 
خبری از آتش در اطراف ساختمان مشاهده نمN شه. ما حدود ٢٠٠ نفر آتش نشان 
اآلن در محل داریم که نیمN از اینها در داخل ساختمون [] نفوذ کنند. در داخل، 
مشغول عملیات هستند. دودی که به بیرون داره یy مقداری متصاعد میشه دود 
کامال� سفیدرنگ هست و این نشون میده که عملیات و آتش دیwه خیلN کم شده 
از  آتش نشانان  رو  نفر  ده ها  اینکه  علN رغم  لحظه  این  به  تا  نداره.   Nخارج [] و 
مسیرهای مختلف نجات دادند، حتN من خودم دقایقN قبل دیدم که شش نفر 
دم یy پنجرۀ یy کارگاه بودند که بوسیلۀ نردبان هیدرولی=N زنده و سالم خارج 
شدند. تا به این لحظه موردی از فوتN خدا رو ش=ر نداشتیم. اما با توجه به اینکه 
بعضN از [مغازه ها] شب کار هستند، احتمال این که بعضN از اون ها کارگرهاشون 
شب مونده باشن و یا به هرحال جایی مخفN شده باشن هست. تا به این لحظه 
ما مورد [متوفN] جانN نداشتیم. آتش کامال� تحت کنترله. هیچ گونه خطر سرایت 
و گستردگN به اطراف وجود نداره. این مسئله [مال] اآلن شاید بیش از یy ساعته 
که عملیات تحت کنترل بچه های ما دراومده. جای نگرانN اصال� برای شهروندان 
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وجود نداره. دودگرفتگN و عملیات نشت گیری و عملیات پایانN هم در دستورکار 
قرار گرفته و ان شاءال�ه فکر مN کنم تا ساعتN دیwه وضعیت خیلN خیلN از این هم 

بهتر بشه.

مجری: خیلN متش=رم از شما آقای مل=N، سخن گوی سازمان آتش نشانN. با شما 
تصاویر  مN کنید  مالحظه  حاضر  حال  در  تصاویری که  اما  مN کنم.   Nخداحافظ
زنده از آتش سوزی در مجتمع تجاری پالس=و هست. [م=ث] بینندگان محترم، 
تصاویری که مالحظه مN کنید، تصاویر اطفای حریق در مجتمع تجاری پالس=و 

هست که به صورت زنده و مستقیم از شب=ه خبر دریافت مN کنید.

 Nآتش نشان تلفنN سخن گوی  از گزارش  اخبار ساعت ٩:٠٠ پس  [۴] موضوعات 
آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت  بودند: صحبت های  قرار  این  از 
درباره بهبود وضعیت صنایع کشور؛ نشست شورای امنیت درباره برجام؛ دیدار 
معاون انرژی اتمN با مسئوالن روس اتم؛ نشست سازمان هم=اری اسالمN برای 
بررسN بحران مسلمانان روهینگیا؛ ساخت دستگاه تحریy ال=تری=N مغز توسط 
 N؛ اعالم رأی دیوان عالHSBC اه امیرکبیر؛ خبری درباره بانکwپژوهش گران دانش
انگلیس در هفتۀ آینده دربارۀ ضرورت دریافت مجوز پارلمان برای اجرای نتیجۀ 
همه پرسN برگزیت؛ گفتگوی سران آلمان و روسیه؛ و اینکه قرار گرفتن خردساالن 

در معرض زبان های خارجN، فرا گرفتن زبان را در بزرگ سالN آسان تر مN کند.




