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حادثه «آن ـ جا؛ حادثه «این ـ جا»
این روزها، حادثه پالس.و چند سوال اساس) را در ذهن مردم ایجاد 
از  ی.)  بیندازیم،  نگاه)  اجتماع)  شب.ه ها ی  به  اگر  است.  کرده 
انفجار  پالس.و،  میان حادثه ها ی  تفاوت)  است که چه  این  پرسش ها  
قطار و سیل سیستان و بلوچستان وجود دارد؟ چرا حادثه پالس.و، این 
قدر مورد توجه رسانه ها  (به خصوص صدا و سیما) قرار گرفت، ول) 
هیچ کس حت) به صورت جدی، خبر نشد که سیل) خانمان برانداز برای 
هم وطنانمان در سیستان و بلوچستان رخ داده است؟ این سوال، جدی 
برای مقایسه حوادث) چنین مهم پیش  تا کنون هیچ فرصت)  و  است 
نیامده بود. به راست) چرا پالس.و این قدر مهم شد و صدا و سیما هم 
بخش) بزرگ از نیرو و زمان خود را صرف کرد تا گزارش) دست اول 
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از آن به دست دهد؟ نخستین پاسخ به این پرسش این است که تاکنون، 
چنین وضعیت) برای مقایسه حوادث یا فاجعه ها ی «بزرگ» پیش نیامده 
بود. این سه حادثه، شاید از نظر بزرگ) و یا دردناک) شبیه به هم باشند و 
هر ی_، زندگ) انسان ها ی بسیاری را قربان) کرده باشند، اما ی_ تفاوت 
اساس) میان آن ها  از منظر «رسانه ای» وجود دارد. از منظر رسانه  ا ی، و از 
منظر مردم تهران، همه آن حوادث در «آن ـ جا» رخ داده بودند. منظورم 
از «آن ـ جا» ی_ وجود، ی_ فاصله ادراک) میان آن حوادث و زندگ) 
روزمره شهروندان پایتخت است. «آن ـ جا» یعن) جایی که فاجعه اش ما 
را از نظر ادراک) «متوجه» و حت) «ناراحت» م) کند، اما همیشه با ی_ 
«فاصله» از ما وجود دارد. این فاصله سبب م) شود که با خود بbوییم: 
«بد شد. ول) خب زندگ) از این فاجعه ها  پر است ... خدا رحمتشان 
کند ... خدا به بازماندگان شان صبر بدهد ...» ول) این ادراک، ما را 
چندان درگیر خود نم) کند و هم چنان جلوی تلویزیون هستیم تا فاجعه 
بعدی در کشوری دور و یا در نقطه ای دور از کشورمان رخ دهد. «دور» 
هر آن جایی است که «ما، نیستیم» و ما یعن) مردم پایتخت که تنها از 
طریق قاب تلویزیون به حوادث و فاجعه ها  م) نگریم. به گفته کرکه گارد 
فیلسوف دانمارک)، ما همیشه با این استدالل قیاس) مواجه بوده ایم: 
سقراط انسان است، انسان فان) است، پس سقراط فان) است. ول) 
همیشه با خود گفته ایم «خب، این سقراط است که فان) است» و ربط) 
به ما ندارد! (مرگ برای همسایه است). به همین دلیل، هیچ گاه از مرگ 
سقراط شوکه نشده ایم. حوادث «آن ـ جا» هم برای ما، همین ح.م را 
دارند. اما، این بار فرق م) کرد، حادثه ای در «این ـ جا» رخ داد. «این ـ جا» 
همان جایی است که زندگ) م) کنیم؛ در دو قدم) ما. آن چنان که حت) 
به رسانه ای برای انعکاس آن هم نیازی نبود. زودتر از رسانه رسم)، این 
تلفن ها ی همراه بودند که کل ماجرا را به اشتراک گذاشتند. بنابراین، 
حادثه «این ـ جا»، با بقیه حوادث کامالj فرق داشت. این مرگ همسایه 
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نبود که فقط ما را «متوجه» یا «متأثر» کند. نه، این خود حادثه بود؛ خودِ 
خود حادثه که ما را «شوکه» کرد و به این ترتیب چون سیل) سخت)، به 
صورت «ما» خورد؛ ما پایتخت نشینان که فاجعه ها  را فقط در «آن ـ جا» 
آن هم با ی_ «فاصله اطمینان» تجربه کرده بودیم. فاجعه پالس.و چون 
سیل) سخت «امر واقع»، به صورت ما خورد و گیج مان کرد و به این 
ترتیب، خود تبدیل به ی_ آسیب روان) برای مردم تهران شد. دیbر 
حادثه در «آن ـ جا» نبود، حادثه در همین نزدی.) ها ، در «این ـ جا» رخ 
داد و ما را متوجه خود کرد. این حادثه که آثار ترومایی آن، بدون ش_ 
تا سال ها  با مردم تهران خواهد ماند، درک) نزدی_ از زندگ) و فاجعه 
در «آن ـ جا» نصیب مان کرد؛ درک) که از سیل) سخت فاجعه بود. حال 

م) دانیم که فاجعه در نزدی.) ماست. 

درک از شهر: تهران، شهر فاجعه
درک ما از شهر تهران دائم در حال تغییر بوده است. قبل از انقالب، 
تهران شهری بزرگ و هراسناک است، اما در کنار بزرگ) و هراسناک)، 
خاطرات) از خوش بودن و خوش زیستن هم در آن وجود دارد. لواسان و 
تجریش و دیbر م.ان هایی که  م) توان لحظات) را در آن خوش گذراند. 
تهران بعد از انقالب، ابتدا «شهر انقالب» است و سپس شهر در حال 
با  اما،  آلودگ) و دود.  بزرگ شدن و تا همین دیروز شهر ترافی_ و 
حادثه پالس.و تصور ما از تهران باز هم تغییر کرد. تهران شهر فاجعه 
شد؛ شهری با فاجعه  ای دردناک که از هر منظر که به آن نگریسته شود 
به این زودی ها قابل فراموش) نیست. این تصویری جدید از تهران است 
که عالوه بر ترومایی که از فاجعه نصیب مردم شده است، آنان را از 

زیستن در چنین شهری نگران م) سازد.
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گزارش دست اول از فاجعه
پالس.و، فاجعه  ای بود چون یازدهم سپتامبر، نه از لحاظ سیاس) و به 
عنوان واقعه  ای تروریست)؛ همچون یازدهم سپتامبر، پالس.و فاجعه ای 
بود که خبرش در «همان لحظه» رسید. حت) صدا و سیما که همیشه 
دیر  م) رسد و تا برسد صدها خبر از حادثه منتشر شده است، رسید و 
در لحظه فروریختن ساختمان در آن جا حاضر بود. همه دیدند؛ حت) 
خود خبرنگار صدا و سیما هم دید که ساختمان فرو م) ریزد و فاجعه 
چون سیل) سخت) به صورت او و به صورت همه بینندگان) که حادثه 
نظیر فروریختن  فاجعه  این  این جهت،  از  را م) دیدند، اصابت کرد. 
برج های دوقلو، درلحظه درک شد. به قول ژیژک، حوادث) نظیر این 
حوادث، سیل) سخت) است که «امر واقع» به گوش ما م) نوازد. در این 
جا به گفته ژیژک «امر واقع» است که سر م) کشد و خود را به رخ ما 
م) کشد. امر واقع) که به ما یادآوری  م) کند که مرگ و فاجعه وجود 
دارد و حت) اگر نخواهیم آن را بپذیریم، خود را به ما تحمیل  م) کند. 
این بیان دیbری است برای سخن کرکه گارد که تصور ما را از «مرگ 
همسایه» به هم م) ریزد و آن را به گفته  هایدگر در «ی_ دست)» ما قرار 

 م) دهد. 

مدیریت اطالع رسان9
در این جا،  پرسش) دیbر پیش م) آید، چرا با آن که دوربین صدا و سیما 
از همان اول حاضر بود و به صورت زنده حوادث پالس.و را تا روزهای 
آخر پخش  م) کرد، و به رغم اعتماد و رجوع اولیه مردم به آن، نتوانست 
پا به پای حادثه پیش برود و در عمل عقب ماند و آن اعتماد اولیه به تدریج 
کاهش یافت. فاجعه پالس.و، اولین فاجعه بزرگ) بود که به این ش.ل 
پخش شد؛ گزارش) دست اول، مستقیم و زنده از حادثه و روند آن. 
اجتماع)  شب.ه های  طریق  از  عکس هایی که  و  خبرها  وجود  به رغم 
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دست به دست  م) شد، در این حادثه، پخش زنده حادثه توسط صدا و 
سیما، دست باال را پیدا کرد و خود را بر دیbر شیوه ها و مطالب پخش 
شده تحمیل کرد. این اولین تجربه صدا و سیما بود که  م) توانست نقطه 
حرفه  ای شدن آن در گزارش ی_ حادثه باشد. این حادثه  م) توانست به 
گفته متخصصان رسانه ی_ «داستان» باشد که چند روز دنبال شود و 
همه مخاطبان را به خود جلب کند. اما، به تدریج، با کوچ_ شدن پنجره 
اهمیت  در شب.ه خبر،  از «عملیات نجات پالس.و»  «زنده»  گزارش 
صدا و سیما هم کاهش یافت، ول) پرسش اصل) این است که به رغم 
این حضور به موقع و اعزام تیم های متعدد خبرنگاران، به ویژه از شب.ه 

خبر، چرا صدا و سیما از حادثه عقب ماند.
باشد که شب.ه های  این  این پرسش،  م) تواند  به  پاسخ  از  بخش) 
از صحنه  نادرست و عکس هایی  با پخش اخبار درست و  اجتماع) 
وقوع، در عمل، کار خبررسان) صدا و سیما را بر هم زدند. پاسخ) 
برای  آن  از  به عنوان فرصت) مغتنم  که صدا و سیما هم تالش کرد، 
«اعتبارزدایی» از شب.ه های اجتماع) استفاده کند و در ابتدای این حرکت 
موفق بود. این اعتبارزدایی حت) توسط شب.ه های خبری خارج) هم 
تشدید شد. آن ها هم با تقبیح «سلف) گرفتن» حاضران موبایل به دست 
و «ممانعت از عملیات امدادرسان)»، به این اعتبارزدایی کم_ کردند و 
زمینه  ای مناسب را برای درخشش صدا و سیما به عنوان تنها منبع خبری 
موثق فراهم آوردند، اما، چه شد که این موقعیت به سرعت تغییر کرد و 
بهره برداری از این مزیت اعتبارزدایی، نتوانست در عمل در پایان بندی 

کار به نفع صدا و سیما تمام شود. 
به نظر  م) رسد، پاسخ به این پرسش را باید در استراتژی صدا و سیما 
برای پیش بردن گزارش از این فاجعه دانست. در واقع، علت اصل) آن 
بود که صدا و سیما تالش کرد که به مدیریت اطالعات) (منظور مدیریت 
اختیار خود  در  را  اظهار خبر  و  نفوذ  منابع  است) همه   اطالع رسان) 
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گیرد و به صورت «مدیریت شده» از دروازه بان) خود بbذراند؛ کاری که 
صدا و سیما در موارد دیbر هم تجربه آن را دارد. در این کار در ابتدای 
ماجرا، موفق هم بود. نه تنها هیچ مرجع) بدون هماهنگ)، اظهارنظری 
نکرد، بل.ه حت) اظهارنظری که پرسش) در ذهن مخاطب ایجاد کند 
هم از سوی مردم و یا  آتش نشانان حاضر در صحنه مطرح نشد. همه 
آن کسان) که با آن ها مصاحبه خبری شد، از مردم خواستند که فقط به 
اخبار صدا و سیما گوش فرا دهند و حت) ی_ کلمه از اخبار و تصاویر 
شب.ه های اجتماع) را هم باور نکنند. اما، همان طور که آمد، به رغم 
موفقیت این استراتژی در ابتدای کار، هرچه هیبت و بزرگ) و دردناک) 
فاجعه بیش تر رخ م) نمود، از کارآیی آن هم کاسته  م) شد. اش.ال اصل) 
در آن بود که صدا و سیما نتوانست حادثه پالس.و را چونان ی_ داستان 
خبری، پردازش کند و به مخاطبان خود برساند. به عبارت دیbر، صدا 
و سیما خودش هم دچار همان مش.ل) شد که به عنوان ی_ استراتژی 
برای مخاطبان اتخاذ کرده بود. بر اساس این استراتژی، هرچه مخاطبان 
در باره زوایای موضوع کم تر بدانند و اخبار ی_ طرفه را دریافت کنند، 
بهتر  م) توانند در شرایط بحران با فاجعه تطابق پیدا کنند و موضوع به 
اصطالح مدیران ایران) «زودتر جمع و جور» م) شود. مدیریت «زودتر 
جمع و جور کردن» همان استراتژی اتخاذ شده بود که خود صدا و سیما 
را نیز گرفتار کرد. به عبارت دیbر، بر عکس این موضوع، آن چه از 
اعتماد  تا هم احساس  نیاز داشت  آن  به  نظر رسانه  ای، صدا و سیما 
مخاطبان را برانگیزد و هم سطح حرفه  ای بودن خود را ارتقاء دهد، آن 
بود که تا  م) تواند از زوایای گوناگون، موضوع را ب.اود، بدون آن که 
قضاوت) عجوالنه کرده باشد. این سیاست، مستلزم آن بود که صدا و 
سیما، به سرعت به سراغ اسناد و اشخاص مرتبط برود و موضوع را 
از زوایای مختلف بررس) کند. اما، این کار را فقط با رعایت همان 
استراتژی (بیشترین اطالعات پراکنده، کمترین قابلیت تفسیر) به انجام 
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رساند. تا هفت یا هشت روز اولیه، تنها اطالعات) که در باره ساختمان 
به ما به عنوان مخاطب داده شد، این بود که این ساختمان «قدمت) بیش 
از ۵٠ سال دارد» اطالع) که از همان ابتدا همه آن را م) دانستند و یا به 
مدد شب.ه های اجتماع) در جریان آن قرار گرفته بودند. «فرسوده بودن 
ساختمان»، «اخطارهای شهرداری»، «اعدام شدن صاحب آن پس از 
انقالب»، و صدها اطالعات ریزو درشت، دیbر هیچ به کار مخاطب 
نم) آمد، زیرا بارها آن را شنیده بود. بنابراین، خبرها به سرعت جذابیت 
خود را از دست م) داد و مخاطبان، همواره منتظر بودند که صدا و 
سیما به عنوان ی_ رسانه حرفه  ای، بقیه اطالعات را هم در اختیار آنان 

بbذارد. 

متخصصان کجا بودند؟
انجام  م) داد،  پردازش داستان  باید در  دومین کاری که صدا و سیما 
بحث و نظرخواه) از صاحب نظران بود. این کار را البته انجام داد، اما 
باز با همان شیوه خود. این متخصصان بیش از هرچیز باز مسئوالن 
را  این حرف ها  و سیما  از صدا  که خودشان  بودند  دولت)  مدیران  و 
شنیده بودند و دوباره آن را از طریق صدا و سیما به خورد مردم دادند. 
همه  اطالعات) که  همان  جز  ظاهراً  هم  مدیران کارشناس  این  دوم، 
ایمن) نداشته است،  در جریانش بودند (... ساختمان قدیم) است، 
آتش سوزی، پایه های فلزی ساختمان را ذوب کرده است، حجم پوشاک 
و مواد سوختن) بسیار بوده است و غیره) نم) توانستند اظهار نظر کنند 
آنها هم  بنابراین،  اولیه را بهم م) ریخت).  (زیرا ی_ دست) اطالعات 
همان اطالعات را تأیید کردند. در این گفت و گو از اساتید دانشbاه 
که اطالعات غن) تری دارند، هیچ خبری نبود. در این گونه موارد این 
مهندسان سازه هستند که باید نظر بدهند، و با وجود اساتید و مهندسان 
چنین  پردازش  در  نبود. سوم،  آنها  از  خبری  دانشbاه  در  خبره  بسیار 
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حادثه  ای بیش از هر چیزی نیاز به نقشه های دوبعدی و سه بعدی و 
استفاده از بازسازی های رایانه  ای هست. در این جا هم هیچ خبری از 
این موضوع نبود. دریغ از ی_ نقشه، از ی_ طراح) دم دست). این در 
این متخصصان  از  صورت) است که صدا و سیما، خود بخش) مهم 
(طراح)، رایانه و ...) را در اختیار دارد و اگر هم نداشت به سرعت 
 م) توانست از هنرمندان و متخصصان بهره ببرد. اما، قاب دوربین شب.ه 
خبر، تنها ویرانه پالس.و و بولدوزرها را نشان  م) داد و این روند را تا 

به آخر ادامه داد.

تصاویر. برخ9 از تصاویر شب(ه خبر در روزهای متوال9 در باره حادثه پالس(و
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فقدان مجری خبره
روشن است که پردازش چنین داستان) رسانه  ای در استودیو، مسلتزم 
وجود مجریان) است که حداقل دانش را برای دنبال کردن و کاویدن 
از میهمان دعوت  این موضوع داشته باشند. مجری شب.ه خبر، تنها 
شده م) خواست «تا آن جا که  م) توانید خودتان جزئیات را بفرمایید»! 
و اگر میهمان نم) دانست چه باید بbوید و یا چه جنبه هایی را آش.ار 
کند، طبیعتاً مجری به دام م) افتاد و نم) دانست چه بپرسد. در واقع، 
ما تنها با «خبرخوانان)» روبه رو بودیم که خودشان چیزی بیشتر از مردم 
نم) دانستند و دانش حرفه  ای الزم را برای به پرسش کشیدن میهمانان 

نداشتند. 

فقدان فرضیه پردازی در جریان
نکته مهم در پردازش حوادث) از این دست،  فرضیه پردازی در جریان 
بbوید  مخاطبان  به  آن که  بدون  خوب،  مجری  و  شب.ه  ی_  است. 
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شیوه  فرضیه پردازی  با  را  مخاطبان  باید  است،  نهایی  آنها  اطالعات 
این است که  از  فرضیه پردازی در جریان  ببرد. منظور  در جریان جلو 
مرتباً با افزایش و یا تغییر اطالعات، تغییر نقشه موضوع را به اطالع 
مردم برساند. اما، در فقدان چنین چیزی این اختیار به مردم داده شد 
که خودشان به  فرضیه پردازی بپردازند و شب.ه های اجتماع) که ی_ 
انواع  با  و  آمدند  تو  پنجره  از  دوباره  بودند،  در شده  به  میدان  از  بار 
اطالعات راست و ناراست، بازار  فرضیه پردازی را داغ کردند و درست 
در این نقطه بود که صدا و سیما نتوانست پا به پای حادثه پیش برود. 
بنابراین، ناامیدانه فقط خواستار آن بود که «مردم به شایعات شب.ه های 

اجتماع)» توجه) نکنند. 

تصاویر. تصاویری دیXر از شب(ه خبر در روزهای متوال9 در باره حاد

ثه پالس(و
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شاهدان و کنشXران حادثه
تقریباً هیچ خبری از شاهدان و کنش گران حادثه ( آتش نشانان) نبود. 
«آنها  نف) شدند:  بbیرند،  قرار  مورد مصاحبه  آن که  از  بیش  شاهدان 
بی خود در محل حادثه حضور داشتند»، آن ها مانع، تلق) شدند و ی.) 
این  آمدند.  به شمار  ( آتش نشانان)  افتادن کنش گران  دام  به  عوامل  از 
قضاوت ها درست باشد و یا نادرست، ربط) به صدا و سیما ندارد. 
گزارش گران باید تا  م) توانستند با آن ها صحبت کنند و اجازه بدهند که 
از زاویه خودشان موضوع را روایت کنند. این موضوع، ام.ان  م) داد 
که حادثه پالس.و از منظر رابطه آن با زندگ) شخص) شاهدان و کسبه 
نگاه شود و مورد بازنگری قرار گیرد. به هر حال، این چیزی است که 
بعد از حادثه هم ادامه خواهد داشت. پس از حادثه، هم ی_ وضعیت 
«ترومایی» برای شاهدان وجود خواهد داشت و هم وضعیت) «اجتماع)» 
فاصله  با  هم،  سو، کنش گران  دیbر  از  زیان دیده.  افراد  و  برای کسبه 
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دیده شدند. آن ها قهرمان و گاه) بسیج) تلق) شدند، و ده ها عبارت 
دیbر. اما، ما تا به آخر داستان چیزی در باره این که این  آتش نشانان از 
کدام بخش های تهران (روی نقشه، حداقل نقشه گوگل تهران)، با چه 
فاصله زمان)، با چقدر تأخیر (به دلیل ترافی_ و یا مش.الت دیbر)، 
با چه تجهیزات) به میدان آمدند، ندانستیم. البته، اهمیت این چیزها در 
روزهای اول حادثه، بسیار مهم تر از روزهای پایان) است و ما تقریباً 
در روزهای پایان)، این اطالعات را به صورت پراکنده دریافت کردیم. 
دوربین، حت) از  آتش نشانان زنده و در حال فعالیت هم دور بود. حال و 
وضعیت روان) این افراد، نگاه شان به مسئله، کامالj دور از دسترس قرار 
گرفت و تنها به مدد دوربین شب.ه خبر که در محل کاشته شده بود و 
گه گاه به جلو زوم  م) کرد، در حال کار دیده  م) شدند. حت)  آتش نشان) 
که از زنده ماندگان حادثه بود (سعید کمان)) و  م) توانست در روزهای 
پیشین دعوت شود، چنان سخن م) گوید که راه هر حدس و گمان) را بر 
مخاطب م) بندد، به طوری که لحن صدای او آرام و بدون هیجان است؛ 

حداقل چیزی که از بازمانده چنین حادثه  ای  م) توان انتظار داشت.

اهمیت آرشیو
تقریباً هیچ خبری از آرشیو خبری (روزنامه ها، عکس ها، خبرهای قبل) 
صدا و سیما، مصاحبه با مسئوالن و مدیران شهری) نبود. چیزی که 
در این حوادث بسیار مورد نیاز است و  م) تواند «قصه» یا «تاریخچه» 
موضوع را در ی_ نگاه سریع به تصویر ب.شد، دنبال کردن ی_ نوع 
ژورنالیسم تلویزیون) پژوهش) است که  م) تواند مطالب را به سرعت 
جمع و جور کند و تصویری از نحوه تکوین موضوع به دست دهد. اگر 
شب.ه خبر فاقد آمادگ) برای چنین کاری بود، باید از دیbر شب.ه ها برای 

انجام چنین کاری کم_ دریافت  م) کرد. 
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لنگرگاه معنایی: قهرمان9  آتش نشانان
و سیما  دنبال  م) شد، صدا  به صورت حرفه  ای  باید  آن چه،  فقدان  در 
پراکنده، کمترین  اطالعات  (بیشترین  خود  مدیریت  اطالع رسان)  با 
قابلیت تفسیر) موضوع را در محدوده خویش نگه داشت. این موضوع 
در روزهای ابتدایی به اعتبارزایی برای صدا و سیما منجر شد، اما در 
روزهای پایان)، حرکت در جهت عکس بود. در نتیجه، در فقدان هر 
یا حداقل نقش سازمان های  باره حادثه و سهم و  گونه فرضیه  ای در 
به  نیاز  ناچار  به  با چنین حادثه ای،  یا مواجهه  مختلف در پیدایش و 
لنگرگاه) معنایی دارد تا مخاطب خود را به نتیجه برساند و او را دست 
خال) رها نکند. در مصاحبه سعید کمان) (از  آتش نشانان زنده مانده 
از حادثه) به رغم ناراحت) کمان) از این که  آتش نشانان زیادی در تله 
 jآتش گیر کردند و «شاید»  م) شد به نحوی آنان را نجات داد، و یا اصال
آنان را به این نحو وارد ماجرا نکرد، مجری مرتباً م) گوید «ش.ر خدا 
شما عده بسیاری را نجات دادید» و به این نحو قهرمان) و شهادت 
 آتش نشانان، به عنوان لنگرگاه) معنایی انتخاب م) شود تا هیچ گونه 
ذهن  در  فرایند  این  مدیریت  نحوه  و  عوامل  باره  در   فرضیه پردازی 
مخاطب ش.ل نگیرد. بنابراین، این  آتش نشانان بودند که باید بیشترین 
بار معنایی این فاجعه را به دوش کشند. تنها قهرمان) آنان، به عنوان ی_ 

لنگرگاه معنایی برجسته شد و دیbر هیچ.




