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در  مدرن که  تهران  از  نمادی  به عنوان  پالس0و،  فروریختن ساختمان 
حافظه تاریخA جامعه ما جای داشت و زنده  به گور شدن آتش نشانان که 
در این سال ها به عنوان مظاهر فداکاری و ایثار در شهر به خاطره های 
گوناگون  ابعاد  بر  است که عالوه  پدیده ای  سپرده شدند،  شهروندان 
اجتماعA، اقتصادی و حتA سیاسA، در حوزه ارتباطات و رسانه ها هم 

جایOاهA ویژه یافته است.
چه  امروز  که  داد  نشان  پالس0و،  حادثه  شدن  رسانه ای  فرایند 
رسانه هایی در رخدادهای اجتماعA، بیش تر نقش آفرین شده اند و چه 
نقش هایی از رسانه ها در لحظه به لحظه حوادث به جای نقش های پیشین 

مA نشیند؟
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حادثه رسانه ای شده، هم آزاردهندگA «جامعه تماشاگر» را به وضوح 
نشان داد که با ترجیح بازنمایی خود از پدیده شهروند ـ روزنامه نگار، 
تصویر نقشA منفA ارائه مA کند و هم راه گشایی «جامعه کنش گر» را که 
با احساس مسئولیت مدنA و اطالع رسانA به موقع کاستA های مدیریت 

̂ تر مA سازد. بحران را سب
تأمل در باب کارکرد رسانه ها و توجه به نقش های جدیدی که در 
در  نوین   Aفصل مA تواند  یافته اند،   Aاجتماع بحران های  با  رویارویی 
آن چه  بOشاید.   Aارتباط و   Aاجتماع سیاست گذاری های  و  مطالعات 
حادثه  در  نقش ها  و  دگرگونA کارکردها  این  تجربه  مA آید،  پی  در 

پالس0وست:
آتش سوزی حدود ساعت ٧:٣٠ صبح پنجشنبه ٣٠ دی ماه آغاز شد. 
 Aساعت وقوع حادثه و ام0ان دربرگیری کم مخاطبان رسانه های رسم
در این ساعت به گونه ای بود که ابتدا نقش شب0ه های اجتماعA و فضای 
آنالین برد و پس ازآن شب0ه خبر تلویزیون را درگیر کرد. اما باتوجه به 
 Aچندساعته تا شدت  گرفتن آتش و ریزش ساختمان، برخ Aفاصله زمان
اعزام  به محل حادثه عکاس  توانستند  نیز  و مطبوعات  خبرگزاری ها 

کنند.
فرصت خبری شب0ه خبر که توانست ریزش ساختمان را با استفاده 
از وجود دوربین در صحنه به صورت زنده مخابره کند، به انعکاس خبر 

آتش سوزی ابعادی گسترده داد.
با  مرتبط  تصاویر  و  اخبار  از   Aوسیع حجم  ساختمان،  ریزش  با 
حادثه در شب0ه های اجتماعA هم منتشر شد، تصاویر خبرگزاری های 
رسمA بازنشر یافت و اخبار و تصاویر شاهدان عینA در فضای شب0ه ها 

چرخید.
مختلف  مراحل  به  واکنش  در   Aاجتماع شب0ه های  ازاین پس 
«تحلیل»  و  «نقد»  «پرسش گری»،   ،«Aخبررسان» از  فرآیندی  حادثه، 
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را تا «اسطوره سازی» و «بازخوانA تاریخA»، «فراخوانA اجتماعA» و 
در همه جا  ارتباطA مA توان  لحاظ  به  «نظارت مسئوالنه» طA کردند. 
که  بودند  شب0ه ها  این  دید،  برجسته تر  را   Aاجتماع شب0ه های  نقش 
 Aو دربرگیری تعداد کثیری از کنش گران حت Aبه دلیل سهولت دسترس
با ارجاع دادن به رسانه های جریان اصلA مانند تلویزیون، توجه و تمرکز 
بیشتر مردم را به  سوی رسانه  های رسمA مانند تلویزیون نیز جلب کردند.

حادثه  در   Aاجتماع شب0ه های  کارکرد  نخستین  مرحله  این  در 
پالس0و درخور تأمل است. «خبررسانA» نسبت به حوادث رخ داده و 
برجسته سازی اخبار در گروه ها و کانال های مختلف تلOرامA نظیر وحید 
آنالین، آخرین خبر، اتاق شیشه ای خبر و بسیاری از کانال های دیOر، 
چرخش های  و  آتش سوزی  مسئله  مدتA کوتاه،  ظرف  تا  شد  موجب 
نظیر   Aانسان عوامل  به   آن  طبقات  و  «ساختمان»  از  خبری   Aکانون

آتش نشانان و ذی نفعان ساختمان، افکارعمومA را به خود جلب کند.
دوربین  حضور  به  اشاره  با   Aاجتماع شب0ه های  مرحله،  این  در 
تلویزیون،   Aفرایند خبررسان در  تأخیر  از  انتقاد  در صحنه  شب0ه خبر 
صحت ضمنA اخبار خود را نیز به تأیید مراجع رسمA ارجاع مA دادند. 
به عبارت  دیOر نوعA هم کاری غیررسمA نیز میان شب0ه های اجتماعA و  
تلویزیون ش0ل گرفته بود، به گونه ای که رسانه نخست، دیOری را تغذیه 
خبری مA کرد اما در کار خود از آن برای تأیید رسمA نیز بهره مA گرفت.

با گسترش دامنه های حادثه و آشفتگA در مدیریت بحران و اقدامات 
مؤثر در مهار آتش سوزی، صحنه ریزش ساختمان به نقطه عطفA در 
اخبار تبدیل شد و شایعه ها و خبرهای متناقض و متنوع در شب0ه های 
محصول   Aبه نوع باید  را  پدیده  این  البته  شدند.  پررنگ   Aاجتماع
ویژگA های شب0ه های متکثر و جریان های چندصدایی مانند شب0ه های 
اجتماعA دانست که در غیاب نهادهای فعال مدنA و اجتماعA بروز و 
ظهور بیشتر پیدا مA کند. در این میان تمرکز نهادهای رسمA بر نقش 
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نتوانست  عرصه،  در  مردم  نقد حضور  و  شهروند‑خبرنگاران   Aمنف
نقش رسانه های اجتماعA را کم رنگ سازد.

اگرچه تلویزیون به این اتفاق، مرتباً واکنش نشان مA داد و به دنبال 
ایجاد نوعA مرجعیت در پوشش اخبار آن بود و تالش برای این انحصار 
خبری حتA به نهادهای رسمA و انتظامA نیز کشیده شد، اما همچنان 
در برابر «رسانه های جریان اصلA»، «شب0ه های اجتماعA» فعال بودند، 
هرچند با محدودیت ام0ان خبررسانA آن ها؛ نقش نخست آنان، جای 
خود را به نقشA دیOر سپرد. این جا بود که شب0ه های اجتماعA که در 
ساعت های نخست، عمدتاً به نقش خبررسانA در حادثه مA پرداختند، 
در  ش^  «ایجاد  «نقد»و  «پرسش گری»،  که  یافتند  جدید   Aنقش

اطالع رسانA های رسمA» وجوه بارز آن بود.
نقش  ایفای  بر  عالوه   Aاجتماع شب0ه های  مرحله،  این  در 
«خبررسانA»، وارد فرایند «تحلیل» نیز شدند و از جریان رسمA خبر 
که در تلویزیون و رسانه های نزدی^ به شب0ه مدیریت شهری انعکاس 
مA یافت، فاصله گرفتند. در این مرحله، تحلیل اطالعات از گذشته این 
ساختمان در کنار وضعیت فعلA و وضعیت روزهای پیش از حادثه 
در شب0ه های اجتماعA با تنوع و وفور منتشر شد. البته بسیاری از این 
اطالعات به سرعت سر از شب0ه های رسمA نیز درآورد و به عنوان منابع 
قرار   Aاصل جریان  رسانه های  دیOر  و  تلویزیون  اختیار  در   Aاطالعات

گرفت.
ایجاد  و  «شهروند‑خبرنگاران»  طرد  برای   Aرسم تالش های 
درباره  مختلف  پرسش هایی  تا  شد  باعث   ،Aاطالع رسان در  انحصار 
رنج   Aناهم خوان و  تشتت  از  هم  رسمA که خود  اخبار  صحت وسقم 
مA برد، ش0ل بOیرد. درواقع شب0ه های اجتماعA، نقش «پرسش گری»، 
«نقد» و «تش0ی^» و به میدان آوردن کنش گران و منابع جدید خبری را 
 Aبرای تحلیل مسیر رویدادها و انجام مسئولیت های شهروندی و رسم
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عهده دار شدند. در این فرایند است که «اسطوره سازی»، «خوانش های 
تاریخA» و «نقدهای سیاسA» در شب0ه های اجتماعA ش0ل گرفت و 
با قرار گرفتن تلویزیون و رسانه های وابسته به مدیریت شهر، در برابر 
رسانه های مستقل و نزدی^ به دولت تشدید هم شد. تمرکز بر نقش 
رسانه های  سویی  از  است که  سوژه ای  آنان،   Aبی پناه و  آتش نشانان 
خدمت گزاری  نماد  به  را  آن  مA خواهند  شهری  مدیریت  به  نزدی^ 
خود تبدیل کنند و از سوی دیOر شب0ه های اجتماعA آنان را در شمار 

قهرمانان مردم برجسته مA کنند.
از آن جایی که اعتماد به رسانه ملA در میان بخش عظیمA از مردم 
پایین است، خبررسانA قالب بندی شده از سوی تلویزیون، نتوانست در 
این مرحله از بار شایعه ها و  اطالعات نادرست از حادثه پالس0و کم 
 ،Aشب0ه های اجتماع «Aکند. این موضوع باعث شد که نقش «نظارت
و  اعالم  اخبار  بر  نظارت  صورت  در  را  خود  و کارکرد  شود  بارزتر 
تکذیب شده از سوی رسانه های رسمA نشان دهد. آن چه در این میان 
درخور اهمیت است، برجستگA نقش شب0ه های اجتماعA در بسیج 
افکار عمومA و دعوت شهروندان به کنش گری و مسئولیت مدنA است.

انتشار فیلم ها، عکس ها، گفته ها و تحلیل های گوناگون، به گونه ای 
ازاین دست،   Aحوادث قبال  در   AانOهم مسئولیت   Aنوع که  بود 
از  استفاده  با   Aاجتماع شب0ه های  به عبارت دیOر،  یافت.  موضوعیت 
توان بسیج کنندگA خود، کارکرد اخالقA و نقش آفرینA مدنA را نیز پیدا 
کردند و آن را به رسانه های جریان اصلA نیز وارد نمودند. آن چه در 
 Aبه وقوع پیوست، ش0ل دادن به روی0ردی رقابت Aشب0ه های اجتماع
در پرداختن به حادثه شد که صداوسیما را نیز مجاب به پیروی از خود 

کرد و تلویزیون را به فاصله گرفتن از قواعد مرسوم واداشت. 
به این ترتیب جریان مقتدری از رسانه های اصلA مانند تلویزیون، در 
پی رسانه های اجتماعA قرار گرفتند و جریانA که در ابتدا مA کوشید 
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توجه کرد.  آن  به  ببرد،  سؤال  زیر  را  شهروند‑ خبرنگاران  حضور 
در  این شب0ه ها  و کنش گرانه  مؤثر  نقش  بر  تمرکز  با  باید  ازاین پس، 
اطالع رسانA، از نقش زینتA و تماشاگرانه آنان که «بازنمایی خود» است، 
کاست و جامعه و حتA شب0ه های مدیریتA و رسمA را نسبت به اقدام 
سنجیده و به موقع حساس کرد. فاجعه پالس0و، چنان در ذهن مردم 
ایران پررنگ شد که بی ش^ بعدازاین در زمان بروز وقایعA ازاین دست 
شاهد رفتارهایی از جنس دیOر خواهیم بود. رفتاری که توأم با مشارکت 
 Aباشد. از این منظر، باید نقش کنش گرانه شب0ه های اجتماع Aاجتماع
را در حساس کردن جامعه و آموزش شهروندان، بیش از نقش رسانه ها 
و حتA نهادهای رسمA دید و وجود آن ها را ی^ فرصت نو برای مواجهه 
با بحران ها قلمداد کرد. پدیده ای که جهان جدید آن را به درستA پذیرفته 

است.




