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در اولین دقایق حادثه پالس/و، آن چه بیش از هر چیز از زبان گوینده  
شب/ه خبر شنیدیم، کلمه  «خوشبختانه» بود و تنها در ساعات پایان9 
بر گوشه  تصویر  عزاداری  نشانه   به  نواری سیاه رنگ  بود که  اول  روز 
شب/ه  خبر (و فقط شب/ه  خبر) نقش بست. این فاصله  خوشبخت9 تا 

عزا چUونه ط9 شد؟
راهبردهای اصل9 رسانه  مل9،  از  ی/9  امیدآفرین9،  اگرچه همواره 
عنوان  شده است، اما توسل به امید بدون توجه به زمینه، م9 تواند منجر 
به رفتارهایی نه چندان حرفه ای (که تعبیر به ناجوانمردی شد) از سوی 
حادثه  از  پس  اول  در ساعات  تلویزیون9 شود.  برنامه های  سازندگان 
پالس/و، حداقل دو مورد موجب اظهار خوش بخت9 از سوی مجری 

١. با تش/ر از نیایش دولت9، مرجان نمازی، و حمید قیصری
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برنامه خبری شد (البته در لحظات ریزش، ناراحت9 در چهره مجری 
ساختمان  ریزش  اول  هم کردند)؛  ابراز  را  آن  و  بود  پیدا  خبرنگار  و 
به صورت عمودی و دوم موفقیت شب/ه خبر در پخش مستقیم صحنه  
ریزش. مورد اول با فراموش9 افراد جان داده و زیرآوار مانده همراه شد، 
به طوری که در اولین ساعات، صرفاً اخباری از مصدومان کم شمار این 
حادثه پخش و گفته م9 شد که اغلب آن ها نیز سرپایی مداوا شدند. 
مورد دوم نیز ظاهراً قرار بود تا به عنوان نشان9 از عمل/رد حرفه ای و 

سرعت عمل مناسب یe شب/ه  خبری محسوب شود. 
در ساعات بعدی، دو مورد دیUر نیز اضافه شد. اول، تأکید فراوان 
بر قدمت و کهنگ9 ساختمان پالس/و، گویی مهم ترین علت این حادثه 
و  محل  در  ازدحام  عدم  برای  مردم  از  درخواست  دوم  است.  همین 
عدم فیلم برداری، تا ام/ان امدادرسان9 فراهم شود، هرچند برنامه  دیUر 
محل  از  را  خود  عکس های  و  فیلم ها  تا  خواست  مردم  از  تلویزیون 
حادثه ارسال کنند. همه  این ها در حال9 بود که همان روز اول، شب/ه  
خبر برنامه های عادی خود ازجمله گزارش های طبیعت و گردشUری را 

پخش م9 کرد.  
این اخبار و جمالت تکراری، تناسبی با حادثه  رخ داده و تطابق9 
بود که  آن چیزی  با  در تضاد  و  نداشت  با وظایف یe شب/ه  خبری 
مردم با کمe ابزارها و برنامه های پرشمار و سهل الوصول ال/ترونی/9 
مشاهده  و  دریافت  گوناگون  تفاسیر  و  اخبار  قالب  در  و  اینترنت9  و 
م9 کردند. رسانه  مل9 که برای سال ها، عادت کرده است خود را ی/ه تاز 
میدان خبرده9 (بهتر بUوییم جهت ده9 به افکار عموم9) قلمداد کند، 
حاال دیUر فقط تأثیرگذار نبوده، بل/ه تأثیرپذیر نیز م9 شود. دیUر فقط 
این صداوسیما نیست که روی جامعه اثر م9 گذارد، بل/ه جامعه با تمام 

پویایی های خود بر عمل/رد صداوسیما اثر م9 گذارد. 
هم زمان با این ش/ل از خبررسان9 از سوی رسانه ی مل9 که بیشتر 
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بود،  فضا  آرام سازی  جهت  در  و  اطالع رسان9»  «عدم  تعبیر  سزاوار 
مبن9  متناقض  اخبار  از یe سو  داد؛  در فضای مجازی رخ  اتفاق  دو 
دیUر  از سوی  و  این حادثه  در  انسان9  زیاد  تلفات  احتمال وجود  بر 
انتقادهای فزاینده نسبت به عمل/رد تلویزیون. در پی این رخدادهاست 
که تلویزیون، کم کم از آن برخورد ابتدایی فاصله م9 گیرد و در عمل/رد 
مل9  فاجعه ای  این  م9 پذیرد که  به تدریج  م9 کند؛  بازاندیش9  خویش، 
بوده، نوار سیاه9 در گوشه تصویر (هرچند با تردید) حe م9 کند؛ و 
در گوشه ای از تصویر و در اقدام9 تحسین برانگیز، پخش مستقیم محل 

حادثه را ادامه م9 دهد. 
این تعامل میان جامعه و رسانه در روزهای بعد نیز ادامه پیدا م9 کند. 
جامعه  ساکتِ سال های گذشته، امروز با ابزارهای اینترنت9 به جامعه ای 
بد،  یا  خوب  حرف  است.  تبدیل شده  «گوش خراش»  و گاه  پرحرف 
زیاد م9 زند و به گوش سخن گویان ی/ه دیروز م9 رساند که صداقت 
مصاحبه های  دیUر  م9 شود.  رصد  مدام  آن ها،  عمل/رد  شفافیت  و 
مصنوع9 که هم9U عمل/رد صدا و سیما را مناسب عنوان کنند، چاره  
از  قبل  فاصله  کم9  در  را  مورد  این  از  نمونه ای  هرچند  نیست.  کار 
فاجعه پالس/و مشاهده کردیم. آن جا هم  صدا و سیما به واسطه  عمل/رد 
نه چندان درست در نمایش دقیق و به موقع یe عزای عموم9، مورد 

انتقاد قرار گرفت. 
این که چرا عل9 رغم چنین انتقادهایی، رسانه  مل9 باز به عمل/رد 
مشابه دست م9 زند، خود نیاز به پاسخ دارد. در واقع صدا و سیما، 
تنها یe رسانه نیست، بل/ه دستگاه9 در میان دستگاه های دیUر است 
که با برخ9 از آن ها، هم ائتالف نیز هست. رسانه  مل9، تنها پاسخ گوی 
از  تعدادی  نماینده   و  سخن گو  بل/ه  نیست  خود  مردم9  مخاطب 
دستگاه های دیUر نیز هست. صداوسیما، سیاست های خود را مستقل 
و تنها در ارتباط با مخاطب مردم9 تنظیم نم9 کند، بل/ه متناسب با نفوذ 
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شخص9 یا سازمان9 آن دستگاه ها، مسائل موجود را تفسیر، دست کاری 
و بازنمایی م9 کند و این چنین است که گاه9 به نظر م9 رسد در انزوا و 
انتزاع از مخاطب مردم9 خود عمل م9 کند. به عنوان نمونه برخورد صدا 
و سیما با دو حادثه  اخیر پالس/و و قطار مشهد، به هیچ  عنوان مشابه 
مل9  باشد که رسانه   ماجرای پالس/و، هرچند شاید طبیع9  در  نبود. 
نتواند مانع از نمایش تبلیغات9 مسئوالن9 باشد که ی/9 ی/9 در روزهای 
بعد به محل حادثه م9 آمدند و خود را نشان م9 دادند، اما دیUر نم9 توان 
نسبت به انتخاب گزینش9 میهمان های برنامه های خبری و تحلیل9 چنین 
قضاوت9 داشت. در ی/9 از این برنامه ها، ی/9 از اعضای شورای شهر، 
کمبود ام/انات و تجهیزات اطفای حریق را منکر شد و بی احتیاط9 

افراد حاضر در عدم ترک محل را عامل فاجعه دانست. 
نیز دنبال  برنامه های دیUر  به مردم، توسط  انتقاد نسبت  این خط 
شد، به نحوی که جماعت موسوم به سلف9 بUیر، مورد آماج انتقادهای 
برنامه های متعدد تلویزیون9 قرار گرفتند. ازقضا این مورد ی/9 از موارد 
هم نوایی رسانه  مل9 و رسانه های مجازی بود. در فضای مجازی نیز 
این  شد.  راه اندازی  مردم  ازدحام  و  حضور  از  انتقاد  در  پویش هایی 
دانست که  واقعیت  این  از  م9 توان مصداق9  البته  را  ناخواسته  تالق9 
از فضای ش/ل گرفته  ماندن  برکنار  برای  رسانه  مل9، عل9 رغم تالش 
مصرف کننده  گزینش9  به  نیز  خود   wعمال عموم9،  افکار  محوریت  با 
محتوای تولیدشده در آن فضا تبدیل م9 شود. به این ترتیب از یe سو 
مردم، بخش9 از انتقادهای خود را بروز م9 دهند و از سوی دیUر رسانه  
از زیر  را  انتقادی، خود  اختیار کردن یe صورت  با  فرصت م9 یابد 
بار سواالت9 مهم که م9 تواند مطرح کند برهاند؛ سواالت9 از علل وقوع 
فاجعه، مسئولیت دستگاه های ذی ربط و غیره. تنها چند روز بعد بود که 
تحت عنوان درس هایی که م9 شود از پالس/و گرفت به ش/ل9 گذرا و 
در قالب مصاحبه های مردم9، به مواردی مثل عدم ایمن9، عدم رعایت 
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استانداردها، و ضعف دستگاه های مسئول اشاره شد. 
اما مهم ترین جلوه  بازنمایی و دست کاری واقعیت فاجعه  پالس/و، 
جایی خود را نشان داد که رسانه ی مل9 در یe توافق نانوشته همراه 
و  ایثار  و  فداکاری  بر  تأکید  با  مسئوالن  و  مردم  از  مهم9  بخش  با 
قهرمان9 آتش نشان ها، بر تجلیل و تعزیت شهدای این فاجعه پا فشرد؛ 
فضایی از غم و اندوه و عزاداری و تقدیس حاکم شد، نماهنگ های 
متعددی ساخته و پخش شد، پیام های مختلف9 انتخاب و خوانده شد، 
و  بازیUرها  و  داده شد، خواننده ها  نشان  و  تهیه  زیادی  مصاحبه های 
سازندگان و مجریان برنامه های مختلف به انحای گوناگون، نقش خود 
را در این نمایش ایفا کردند تا درنهایت و احتماالy با یe تشییع جنازه  
مل9، موضوع رفع و حل و تمام شده تلق9 شود؛ گویی کل این فاجعه و 
قربان9 های آن تنها بهانه ای بوده تا همه، متوجه جان فشان9 آتش نشان ها 
شوند. به  این  ترتیب واکنش های بعد از فاجعه، هدایت و ش/ل ده9 
م9 شود و هرگونه واکنش دیUری از جمله اعتراض به مسببان و کاوش 
در علل وقوع فاجعه به حاشیه رانده م9 شود. تنها برنامه  تلویزیون9 که 
ابراز تعجبی ساده در مورد  به  تنها  البته  و  اقدام  این سیاست  خالف 
مسئولیت ناپذیری عده ای اکتفا م9 کند، بالفاصله تذکر م9 گیرد و خبر 

آن تذکر هم به طرز وسیع9 پخش م9 شود. 
از یe جنبه  دیUر نیز م9 توان به عمل/رد صدا و سیما در این فاجعه 
خبرنگار  خبرنگاران،  برای  ایجادشده  محدودیت های  با  نگاه کرد. 
صداوسیما از معدود خبرنگارهای حاضر در محل بود. با وجود این 
برخ9 از خبرهای خود صدا و سیما تکذیب شد؛ ازجمله اولین خبری 
که از پیدا شدن چهار پی/ر آتش نشان یا اعالم مفقودی از سوی ٢۵ 
خانواده منتشر شد. حت9 گاه9 خبرنگاران صدا و سیما هم با تعجب، 
کذب یا صحت برخ9 خبرها را از مسئوالن مربوط پیUیری م9 کردند. 
به  این  ترتیب جریان9 از تکذیب های خبری به راه افتاد و این تصور را به 
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ذهن متبادر م9 کرد که نوع9 مدیریت روان9 اخبار در جریان است تا با 
انتشار و تکذیب مداوم اخبار از وقایع پیش آمده حساسیت زدایی شود. 
دیUر  امور،  دادن  جلوه  طبیع9  و  آرام  برای  تالش9  چنین  باوجود 
یا  از روحیه ی «شاد» آتش نشان ها  نم9 توان وقت9 خبرنگار شب/ه  خبر 
این ها  م9 زند،  حرف  پی/ر   eی شدن  پیدا  «خوشحال کننده»  خبر  از 
را صرفاً اشتباهات لفظ9 دانست. این ها تناقضات9 است که در عمق 
چنین  با  رسانه ای  برخورد  نحوه  پیرامون  سیاست گذاری های کالن، 
فاجعه ای وجود دارد و گاه9 به سطح م9 آید. همچنین تکرار مداوم این 
جمله که «به اخبار فضای مجازی توجه نکنید» بیش از هر چیز بی معنا و 
البته برای مخاطبان فعال فضای مجازی معنادارم9 شود، چون با وجود 
چنین فضایی، رسانه  مل9 نیز اعتباری در حد بقیه رسانه های رسم9 و 
غیررسم9 پیدا م9 کند. به راحت9 م9 توان تصور کرد که اگر حضور همان 
مردم9 که مدام مورد انتقاد قرار م9 گیرند و عکس و فیلم های آن ها نبود 
و اگر این اتفاق در قلب پایتخت اتفاق نم9 افتاد، رسانه  مل9 همین 

تالش برای خبررسان9 را هم نداشت. 
شاید فاجعه ی پالس/و، زودتر از آن چه تصور م9 کنیم به فراموش9 
جمع9 ما بپیوندد، اما این پرسش باق9 خواهد بود که رسانه ها تا چه 
زمان م9 توانند با روش های متنوع و زیرکانه، حجم فجایع را به دست 
خود  برم9 دارند،  تصویر  خود  که  بسپرند  مردم9  حافظه  کوتاه مدت 
جریان9 طوفان9 از اخبار درست و غلط را به پا م9 کنند، خود رسانه  مل9 
را تحریe و تقویت م9 کنند و خود نقطه  پایان هر موج رسانه ای را 

تعیین و به روزمرگ9 های خویش بازم9 گردند؟




