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«بحــران»بــرایرســانههاســوژهایاســتبــرایتمام
فصول؛غیرمترقبهوخارجازمحاسباتاستوهرلحظ ه
میتــوانانتظارآنراداشــتحتــیدرهمینلحظهای
کهخوانندهاینمطلبهستید.ســال96همدرکشورما
سالآرامینبود،حوادثطبیعیوغیرطبیعیزنجیروار
وســریالیآمدند،ســوختندوقربانیگرفتنــدورفتند.از
حوادثرانندگیگرفتهتازلزلههاییکهخانههاراتخریب
کردودلهارالرزاندوپایتختنشینهاراخیابانخواب
کردتاحــوادثاجتماعیوسیاســیکــهازاعتراضهای
خیابانیشروعشدوبهاغتشاشاتکورانجامیدو...همه
اینحوادثدرشرایطیرخدادکهجامعهبیشازگذشته
رسانهایترشدهاستوپوشــشاخباروحوادثمرتبط
باهرکدامازاینبحرانهاآنالینتــر؛ارزیابیونگاهیبه
عملکردرسانههادرپوششاخباربحرانواطالعرسانی
حوادثدراینروزهایپایانســال96میتواندبهاهالی
رسانهبهاینجمعبندیوقضاوتکمککندکهتاچهحد
توانستهایمدرمواقعبحرانایفاگرنقشاطالعرسانیبا
هدفکمکبهمدیریتبحران،کمکبهحادثهدیدگان
وقربانیان،امدادرســانیو...بودهایمیااینکهباعملکرد
بدونقشآفرینیاسترسزاومتکیبرشایعهواطالعات
بیپایهبردامنهمصایبوهزینههایبحرانافزو دهایم:

سالنامه 96
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حمیــدضیاییپرور معــاون مرکز رســانههای دیجیتال
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در همین زمینه به «ایران»
میگویــد« :علیرغــم اینکه طی چنــد ســال اخیرغلوهای
فراوانــی در مورد نقش شــبکههای اجتماعی و تأثیرگذاری
خبررســانی و اطالعرســانی آنها صورت گرفــت اما به مرور
از شــدت و میزان آن مــوج و هیجان کاســته و باردیگر نقش
رســانههای حرفــهای اعــم از مطبوعــات و خبرگزاریهــا
بارزتر شــد و مردم برای کسب اطالعات عمیقتر ،گزارش،
توگو و کشف ابعاد عمیقتر ماجراها ،سراغ رسانههای
گف 
حرفهای رفتند .طی تحوالتی هم که در سال 96اتفاق افتاد؛
آنجاییکهفقطسرعتاطالعرسانیمطرحبودرسانههای
مجــازی گوی ســبقت را از ســایر رســانهها ربودند امــا به هر
میزان که زمان ســپری میشد و مخاطبان از سطح به عمق
ماجرامیرفتند؛دیگررسانههایمجازیحرفیبرایگفتن

نداشتندواینمطبوعات،خبرگزاریهاوصداوسیمابودند
کــه توانســتند ابعــاد ماجراها را بــا پیگیری ســوژهها بخوبی
عیان کنند ».وی میافزاید« :هر چند که سرعت شبکههای
اطالعرسانی مجازی در عمده رخدادهایی که طی سال 96
اعــم از بحرانها ،حــوادث ،اتفاقات سیاســی و رویدادهای
ورزشــی و هر حادثهای کــه به منزله جریان خبــری مهم در
کشــور به شــمار میرفت؛ بســیار باال بود اما به محض اینکه
از آن نیم ســاعت ابتدایی زمان وقوع حادثه دور میشدیم؛
رسانههایحرفهایترنقشخودشانرابخوبیایفاکردند.
نقــش رســانههای حرفــهای در پرداختــن بــه ماجراها،
مصاحبــه کردن ،ارائــه گزارش ،آمــار و اطالعات و عمیقتر
شدن در ابعاد موضوع بسیار پررنگ بود».
ضیایی پرور ادامه میدهد« :همچنین نسبت و فراوانی
اخبار جعلی و شایعات در شبکههای فضای مجازی بسیار
زیادتر و شدیدتر از رسانههای حرفهای و سنتی بود.
شــاید رســانههای چاپــی به ســبب اینکــه ،پی قانــون به
تنشــان خورده و دست نوازش دســتگاه قضایی بیشتر روی
سرشان است! در انتشار اخبار حرفهایتر شدهاند؛ بنابراین
ســعی میکنند خبر نادرســت و کذب منتشــر نکنند و از این
منظر دست باال و برگ برنده را در اختیار داشتند».
معــاون مرکــز رســانههای دیجیتــال وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی خاطرنشــان میســازد« :معتقدم روزنامه
ایران در ســال 96برخالف ســالهای گذشــتهاش پرتالطم
نبود و سال آرامی داشت.
هــر چند که طی ســالهای گذشــته اخبــار بســیار پرفراز
و نشــیبی از ایــن روزنامــه میدیدیــم امــا امســال جــزو
رســانههایی بــه شــمار میرفت کــه در نــزد افــکار عمومی
بهعنــوان روزنامه وزیــن و پرآرامش تلقی میشــد ».وی در
ادامــه در مورد وضعیت خبرنگاری بحران در کشــور یادآور
شــد« :واقعیــت ایــن اســت کــه خبرنــگار بحــران حرفهای
کمــی داریــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه در دنیا شــاخههای
تخصصی در حوزه خبرنگاری بحران به وجود آمده اســت.
متأســفانه آموزشهای علمی و آکادمیک نیز برای تربیت
خبرنگاران بحران صورت نگرفته اســت و بر همین اساس
نیــز خبرنگاران حرفــهای بحران حداقل در ســطح منطقه
خودماننیزنداریم.
بیماریسیاسیرسانهها
همچنیــن داوود نعمتــی انارکــی دانشــیار دانشــگاه
صداوســیما نیز در همین زمینه به «ایــران» میگوید :وقوع
بحرانهای مختلــف در جوامع کنونی امری تقریباًطبیعی
و تعریف شــده اســت؛ به عبارت دیگر ،بروز بحرانها در هر

کجای جهان امری اجتنابناپذیر است و مشکالت بسیاری
رابرمردممناطقبحرانزدهموجبمیشود.اینبحرانها
میتوانندبحرانهایطبیعیمثلوقوعزلزلهوبحرانهای
اجتماعیماننداعتراضاتمردمیباشد؛باوجوداینآنچه
اهمیــت دارد این اســت که دولتهــا و نظامهای سیاســی
بتواننــد بــا برنامههــای از پیــش تعیین شــده ،بــا بحرانها
برخوردیمنطقیوعقالییداشتهباشند».
وی با اشــاره به نقش رســانهها در رویارویــی با بحرانها
میافزاید« :بیشــک نقش رســانهها در آرامســازی فضای
بحــران ،آگاهی بخشــی به افــراد بحران زده ،التیامبخشــی
به مردم ،هدایت آنها در مقابله منطقی با شــرایط بحرانی
پیش آمــده و کمک بــه امدادگران میتواند مهــم و حیاتی
تلقیشود.
باید اشــاره کنم که نقش رســانهها در ارتباط با بحران در
حوزه «ارتباطات بحران» تجلی مییابد ،ارتباطات بحران
را نبایــد یــک جریــان ارتباطی بیهــدف در شــرایط بحران
یــا انتقال یک ســویه اطالعــات به مردم تعریــف کرد ،بلکه
ارتباطات بحران فرآیند پیچیده ارتباطی میان مردم از یک
ســو ،مسئوالن ســتاد بحران از سوی دیگر و رســانهها از دیگر
ســو اســت که اگر ارتباطــی منطقی و برنامهریزی شــده بین
آنها شکل بگیرد ،بیش از هر عامل دیگری بر روند مقابله با
بحرانتأثیرمیگذارند.
بنابرایــن رســانهها در فرآینــد ارتباطات بحران نقشــی
کلیــدی و اثرگذار دارند تا بهتر بتوان با بحرانها روبهرو شــد
و آنها را پشت سر گذاشت».
نعمتــی انارکــی ادامــه میدهد :اگــر به نقدهایــی که به
عملکرد رســانهها در شــرایط بحرانهای پیــش آمده اخیر
توجــه کنیــم ،پــی خواهیــم بــرد که ضعفهــای زیــادی در
جریان رســانهای کشــور در مواجه شــدن بــا بحرانها وجود
دارد کــه این ضعفها عمدتــاًاز بیبرنامگی آنها در مواجه
شدنباشرایطبحرانینشأتمیگیرد.
به نظرم رســانهها برنامه از قبل تعیین شــدهای را برای
مواجــه شــدن بــا بحرانهــا ندارنــد ،هرچنــد که بخشــی از
برنامهریزیها باید در شــرایط بحران پیشبینی شود ،اما از
قبل نیز باید نقشــه راهی در برخورد با بحرانهای مختلف
وجود داشــته باشــد تا از ســردرگمی در مقابله بــا بحرانها
جلوگیری شــود .ضروری میدانم این نکته را بهطور شفاف
بیان کنم که مدیران و بازیگران عرصه رســانه نتوانســتهاند
نقــش مدبرانــه و عالمانــهای را بــرای رســانههای خــود در
برخورد با بحران تعریف و اجرایی کنند.
به طــور نمونــه در زلزله کرمانشــاه ،با وجــودی که بیش

