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در این چند روز که از ماجرای غم بار حادثه تلخ پالس*و گذشته، افکار 
عمومC، مسیرهایی متعدد را طC کرده است. این حادثه، مهم ترین و 
خبرسازترین حادثه  روزهای اخیر جامعه است، به طوری که تعداد زیادی 
را به نوعC به واکنش واداشته است، چرا که کم نظیر بودن این حادثه و 
این رویداد اجتماعC، با توجه به مختصاتC که در ادامه خواهد آمد، 
توجه افکار عمومC را جلب کرد، اما شب*ه های اجتماعC مجازی نیز در 
این رویداد در انتشار اخبار ضدونقیض و تشویش اذهان عمومC، بسیار 
سهیم بوده و هستند. بدین ترتیب در نوشتار حاضر، ابتدا دالیل توجه 
 Cکم نظیر مردم به حادثه  پالس*و و در ادامه واکنش های افکار عموم
توصیف و تشریح خواهد شد. شناسایی عوامل جلب توجه کننده افکار 

عمومC به حادثه پالس*و عبارتند از:
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0: ساختمان پالس*و ی*C از کانون های  پالس!و به مثابه سوژه  ای ملّ
اصلC و متمرکز استقرار کسب وکار و دفاتر تولیدکنندگان پوشاک در 
تهران و حتC در سطح ایران بود و از مظاهر مدرنیته نیز به شمار مC رفت. 
مهاجرین  خاطره   در   Cحت و  تهرانC ها  خاطره   در  پالس*و  ساختمان 
 cنوستالژی Cاه خود را دارد و حسeجای ،Cدهه های چهل و پنجاه شمس
از  تعدادی  و  مC ریزد  فرو  عظمت  آن  با   Cساختمان بر  مC انگیزد.  را 
آتش نشانان و کسبه و کارگران شاغل نیز، کشته و مصدوم مC شوند و 
در این میان «حضور مردم در ساعات اولیه در محل ریزش ساختمان 
پالس*و، مانع از امداد رسانC سریع و به موقع به حادثه دیدگان مC شود». 
این حضور را مC توان از دو زاویه بررسC کرد. نخستین زاویه این است 
که، دالیل چنین حضوری را چeونه مC توان تشریح کرد و زاویه ی دیeر 
آن است که چرا باید این شیوه  از حضور مردم را مورد انتقاد قرار داد؟ 
به نظر مC رسد، مردم در کشور ما فرصت های کمC برای ابراز وجود و 
 Cاز هر موقعیت Cنمایش خویش دارند و آنان در غیاب فرصت های کاف
به عنوان محملC برای ابراز وجود و نمایش خویش استفاده مC کنند. 
در شرایطC که فرصت های واقعC مشارکت، کاهش پیدا مC کند، مردم 
برای احساس اثر بخشC خود، دنبال اقدامات و مشارکت های جایeزین 
مC گردند و سعC مC کنند در چنین فضایی، انگیزه های مشارکت جویی 
خود را دنبال کنند. آنان در چنین موقعیت هایی، به دنبال فرصتC برای 
ابراز وجود و نیز گاه به عنوان محملC برای ابراز نارضایتC های خود 
 Cاجتماع گرمای  از  جمعیت هایی  چنین  دیeر،  سوی  از  مC گردند. 
خاص خود نیز برخوردارند و مناسباتC در آن جریان پیدا مC کند که 
مردم را جذب و به ماندن تشویق مC کند. مشارکت جویان و حاضران در 
 cاز راه دور و نزدی Cمحل رخداد، انگیزه هایی متعددی داشتند. برخ
به طور خودخوانده در پی این برآمدند که نقش «شهروند  ‑ خبرنگار» 
را ایفا کنند. اینان هم کنج*اوی ها و نگرانC های یc شهروند عام را 
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داشتیم،  ماجرا حضور  بطن  در  ما  بeویند  هم مC خواستند  و  داشتند 
بودیم و دیدیم چه اتفاقاتC رخ داد؛ سرانجام این که با انتشار اخبار در 
شب*ه های اجتماعC خود، «حس مهم بودن» خویش را ارضاء کنند. 
اما به واقع، کدام خأل اطالع رسانC وجود داشت که در این میان نیاز به 
نقش شهروند‑ خبرنگار را ایجاب مC کرد؟ اینان در فقدان نیاز واقعC به 
شهروند  ‑ خبرنگار، در عمل، در ساعات حساس و اولیه به «شهروند ‑

 Cمزاحم» تبدیل شدند و با حضور خود از سرعت کنترل پیامدهای منف 
موقعیتC فاجعه بار کاستند. اما برخC نیز با نگرانC شخصC و به قصد 
هم دلC آمده بودند. تعدادی از آنان اقوام و دوستان و آشنایان شاغالن 
در ساختمان و حتC آتش نشانان بودند. کسبه و پیشه وران پیرامون و نیز 
کارگران تولیدی های اطراف نگران بودند و فکر مC کردند عدم حضور 
آنان از عمق فاجعه خواهد کاست. در این میان تعدادی نیز با مصدومان 
و کسانC که زیر آوار مانده بودند «حس هم ذات پنداری» شدیدی داشتند 
و مC خواستند از نزدیc شاهد باشند چه بر سر آتش نشانان، هم*اران 
یا عزیزان شان آمده است، از این رو  وجود این احساسات و  شرایط 
تعداد زیادی را به نزدی*C ساختمان فروریخته پالس*و در روز حادثه 

کشانده بود.
آتش نشان0 و بافت دراماتیA و داستان0 حادثه: حادثه ی پالس*و 
برای آتش نشانان نزد افکار عمومC شرایط خاصC را به وجود آورد؛ به 
عبارتC آگاهC افکار عمومC نسبت به وجود و عمق خطر چنین شغل و 
حرفه ای و نیز هم دردی مردم با این کنش گران حرفه ای و سازمانC بسیار 
 Cمهم بود؛ زیرا در حادثه  پالس*و، مردم آتش نشانان را به مثابه  مجاهدان
خطر  به  را  خود  آ ن ها  مC کنند؛  توجه  آنان  مال  و  جان  به  که  یافتند 
مC اندازند تا جان دیeری را نجات دهند، از این رو در برخC م*انها و 
سایت ها نوشته شد: «آتش نشانC شغل نیست، بل*ه عشق است؛ عشق 
اصلC ترین  آتش نشانان،  و   Cآتش نشان عنصر  هم وطن».  و  هم نوع  به 
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افکار  نزد  بازتاب  و  همدردی  و  پی گیری  فراگیری،  عامل کشش، 
عمومC است. به نظر مردم این قشر کسانC اند که همیشه با حادثه ظاهر 
مC شوند، فریاد را رسیدگC مC کنند و فریادرس مC شوند، لذا در حادثه 
پالس*و، آتش نشانان بخش اصلC هیجان پرکشش بافت دراماتیc این 
واقعیت و برانگیختگC احساسات بودند. چنین فرازوفرودی در ذات 
خود، بافت دراماتی*C طبیعC از حادثه پالس*و ساخت که به کشش و 

هیجان پی گیری حادثه کمc بسیاری کرد.
نقش رسانه  مل0: سازمان صداوسیما در هر یc از خبرهای خود 
پرداخت، پخش  تکراری)  با صحنه های  (هر چند  پالس*و  به حادثه 
زنده  این حادثه از تلویزیون، به فراگیری و درگیرشدن افکار عمومC با 
آن کمc بسیاری کرد. از طرفC دیeر، درخواست رسانه ی ملC از مردم 
برای ارسال عکس ها و کلیپ های خود در مورد حادثه  پالس*و، به نوبه  

خود در فراگیری و جلب توجه افکار عمومC نقش داشت. 
به  حادثه،  محل  پایتخت  بودن  قلب  در  حادثه:  دسترس بودن  در 
جلب توجه و بازتاب عمومC آن کم*C شایان کرد. محل حادثه، تقاطع 
ارتباطC برای مردمC است که روزانه از این مسیر آمدوشد دارند؛ گذشته 
از کسانC که روزانه به ویژه روز پایانC هفته برای کسب و خرید به این 
محل رفت وآمد دارند، برای دسترسC ذهنC و عینC کافC بوده است. 
این محل به راحتC در دسترس رسانه ها قرار داشت (اگر مقایسه شود 
با حادثه قطار دامغان که بیرون ایستگاه رخ داد و دسترسC به آن محل 
تنها از مسیر راه آهن با ظرفیت محدود قطارهای محلC ام*ان داشت)، 
لذا این م*ان مورد توجه عام و خاص قرار گرفت و افراد زیادی را به 
محل حادثه کشاند و آن ها را از نزدیc و یا از طریق رسانه ها تحت 

تأثیر قرار داد.
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واکنش های  افکار عموم0 به حادثه پالس!و
برای . ١ به دست»  «موبایل  افراد  ولع  بروز  دالیل  مهم ترین  از   C*ی

ثبت رویدادهای ویژه مانند حادثه  ساختمان پالس*و تهران، تهییج 
و   Cاجتماع بحران های  است.  رسانه ای  نوین  فضای  از  برآمده 
رویدادهای ویژه، با جلب توجه افکار عمومC، جایeاه و ارزش 
خبری باالیی دارند. نقش دیeر رسانه ها که البته به طور غیرمستقیم 
نهادینه شدن میان  به یc رفتار اجتماعC و  تبدیل شدن  در حال 
بازمC گردد.  آن ها  «تعامل پذیری»   Cویژگ به  است،  افراد   Cبرخ
همچنین پدیده  «شهروند‑ خبرنگار» که در عصر نوین رسانه های 
مجازی به عنوان راه*اری برای هم نشینC بیشتر با افکار عمومC و 
دریافت تازه ترین خبرها و سوژه یابی ها تلقC مC شود، دلیلC است 
برای تقالی هر یc از کاربران این شب*ه ها جهت ضبط و ثبت 
مهم ترین رویدادها که ارزش های خبری گسترده ای دارند. فارغ از 
انعکاس ناقص اخبار در رسانه های  یا  افتادگC های خبری  عقب 
رسمC که حس کنج*اوی مردم را برآورده نمC کند، هنگامC که از 
 cشود، فیلم ها و عکس های خود را برای ی Cمخاطب خواسته م
 Cشب*ه  خبری یا صفحه  مجازی بفرستد تا با نام وی روی خروج
قرار گیرد، انگیزه ای نیرومند در وی برای گرفتن اطالعات «از هر 
راه مم*ن» پدید مC آید. این زمان است که تأثیر مخفC رسانه ها در 
تهییج مردم برای ثبت برخC صحنه ها آن هم در شرایط نامناسب 

پدیدار مC شود.
کل پدیده  تبدیل  شدن شهروند به خبرنگار، ریشه در واقعیت های . ٢

مجازی شدن فرهنگ امروزی دارد که ریشه  این تمایل در واقعیات 
 Cنوع ما  شهروندان  بین  است.  شهروندان   Cآگاه به  میل  و 
 Cخواهند بدانند چه اتفاق Cمطالبه گری خبری» ایجاد شده و همه م»
افتاده و هم چنین مC خواهند در تولید خبر، نشر و منتقل کردن آن 
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به شب*ه های اجتماعC سهمC داشته باشند. این گرایشC است که 
ایجاد شده و باید با اخالق شهروندی پیوند بخورد. در ماجرای 
آتش سوزی ساختمان پالس*و، کسانC که در ساعات اولیه به خیابان 
را  به «شهروند  ‑ خبرنگار» شدند، ماجرای دیeری  آمده و تبدیل 
را  شرایط شهروند ـ خبرنگارشدن  و  موقعیت  آن  زدند؛ چون  رقم 

اقتضاء نمC کرد. 
ی*C از مهم ترین واکنش های افکار عمومC خصوصاً در شب*ه های . ٣

اجتماعC در قبال حادثه  پالس*و، مربوط به عمل*رد شهرداری و 
در  زمینه  این  در   Cمردم واکنش  است؛  مدیریت شهری  کیفیت 
قبال شهرداری این بود که چرا علC رغم ناایمن بودن ساختمان، 
ام*انات محدود  از همه،  نیز مهم تر  و  پلمپ نکرده است  را  آن 

آتش نشانC برای مقابله با حوادثC از قبیل حادثه  پالس*و. 
به کنترل رسانه ای و . ۴ در حادثه  پالس*و مدیریت رسانه ای بحران 

نادیده گرفتن جنبه های مختلف ماجرا تبدیل شد و اعتماد به رسانه  
اصلC مدیریت بحران که تلویزیون بود، کاهش یافت. تمام مسئوالن 
بحران خواستار این بودند که مردم، اخبار موثق را فقط از تلویزیون 
و یا رادیو پی گیری کنند و به شب*ه های اجتماعC اعتنایی نکنند؛ 
 Cاز مهم ترین نیازهای زندگ C*غافل از این که نیاز به اطالعات ی
نیاز راه ارضای خود را پیدا مC کند. رسانه   این  امروزی است و 
بحران، مدام فقط چند بیل م*انی*C و کامیون و آب پاش را نشان 
مC دهد که مشغول کارند؛ به اصطالح نوعC «مدیریت جهادی» 
جلوی دوربین را پخش مC کرد، اما در مورد تعداد کشته شدگان و 
برخC خبرهای مرتبط، رسانه ملC ساعت ها س*وت و یا اخبار را با 
تعویق پخش مC کرد و در همین زمان، اخبار هر لحظه به درست 
و یا غلط در شب*ه های اجتماعC در مورد کشف اجساد و سایر 
مسائل مرتبط با پالس*و، پخش و منتشر مC شد و در نهایت رسانه 
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ملC بعد از سردرگمC افکار عمومC که خواهان اخبار جدید بودند، 
اقدام به اعالم جدیدترین اخبار با همان تصاویر ضبط شده تکراری 
کرد، اما همین رسانه، پیش از فروپاشC پالس*و به ندرت سراغ 
آتش نشانان،  حرفه ای  مش*الت   ،Cآتش نشان تجهیزات  و  بودجه 
زدوبندهای یc صنف برای شانه خالC کردن از هزینه های ایمنC و 
مسئولیت مدیریتC در قبال آموزش و اعمال مقررات سفت وسخت 

ایمنC به شهروندان خود، رفته بود. 
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تحلیل کنیم،  آن،  دادن  رخ  زمان  از  بخواهیم  را  پالس*و  حادثه  اگر 
رویداد فروریختن ساختمان پالس*و، دربرگیرنده دو بحران بود؛ بحران 
عدم  مولود  دوم،  بحران  و   Cعین و   Cبیرون فاجعه ای  زاییده   نخست، 
مدیریت صحیح ابعاد «ذهنC» و جابه جاشدن اخبارهای ضدونقیض 
نوع  اخیر،  حادثه  مورد  در   .Cعموم عرصه  و  مجازی  شب*ه های  در 
تدبیر  در  تصمیم گیرنده  و   Cاطالع رسان  Cرسم نهادهای  مواجهه  
«ذهنC» و انعکاس پیامدهای این فاجعه، خود شبه بحرانC جدید آفریده 
وقایع،   Cبرخ انعکاس  در   Cغیرمنطق محدودیت های  ایجاد  است: 
پیاپی و  با ی*دیeر، تکذیب های   Cمراجع اطالع رسان Cعدم هماهنگ
عدم شفافیت در انتقال اطالعات مربوط به فاجعه، همCe از مصادیق 
گاهانه و  این بحران آفرینC ذهنC هستند. این فضا، هر چند مC تواند آ
گاهانه باشد، اما در فرسایش  اعتماد افکار عمومC به رسانه های  یا ناآ
رسمC و باور به عدم  صداقت آن ها، نقشC مؤثر دارد. ی*C از مهم ترین 
است که  این   Cرسم رسانه های  به   Cعموم افکار  بی اعتمادی  عوامل 
«امنیت» را در «بی خبری»، «کتمان» و «عدم شفافیت» مC بیند. تداوم 
یافتن چنین نگاهC، در دوره ای که بی خبری، کتمان و عدم  شفافیت 
به دنبال خواهد  برای جامعه   Cفراوان آسیب های  نیست،  میسر  چندان 
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داشت. از سوی دیeر این چنین فجایعC، علC رغم این که روح جامعه 
 Cجمع Cبیشتر، تأمل Cبرای همبستگ Cکنند، اما فرصت Cرا جریحه دار م
به اشتباهات و بهبود مسیر است و در چنین مواردی، بر هم زدن منطق 
اطالع رسانC شفاف از واقعه و حادثه، خود گاه فاجعه آور است و مم*ن 
است احساس امنیت روانC و اجتماعC جامعه را تحت تأثیر قرار دهد 
و آن را به مسیرهای غلط هدایت کند. لذا باید پذیرفت که در مسائل 
اجتماعC، مردم، محق به دانستن هستند و امنیت روانC شان، «غالباً» 
در گروی این آگاهC و اعتماد به دانسته هاست. در واقع دانستن مسائل 
با  پذیرفت که  باید  نیز  را  این  است.  شهروندی  حقوق  از   Cاجتماع
نادیده و یا کم اهمیت دانستن این حق، مم*ن است جامعه، مستعد 
فجایع ذهنC گسترده شود و در این میان برخC از کنش گران و جریانات 
 Cمعارض، شروع به تولید محتوی کاذب و نشر آن در شب*ه های اجتماع
مجازی کنند و فضای افکار عمومC را دچار تشویش و آسیبهای متعددی 
 گردانند و به اصطالح «به دنبال ماهC گرفتن خود از آب گل آلود» باشند. 
بدیهC است در چنین شرایطC، تحمل هزینه ها بسیار بیش تر و سخت تر 

خواهد بود.




