
  
 

  
 

  نگاري بحران؛ روزنامه         
 دو تصوير ملي

  
                                 نوشتة 
    *                 دكترمحمدمهدي فرقاني 
   

  
  چكيده

نگـاري پـس از    ها پيش وجود داشته اما اين نوع روزنامه نگاري بحران از سال رسد با اينكه روزنامه به نظر مي
اي است  نگاري داراي كاركردهاي ويژه اين شيوه از روزنامه. اي شده است هيازدهم سپتامبر داراي جايگاه ويژ

هـاي پيشـين    گردد و بخـش ديگـر نيـز بـه آمـادگي      نگاري بحران بازمي كه بخشي به توانايي بالقوه روزنامه
  .نگار براي مقابله با بحران  روزنامه

هاي مهم تاريخي است  يكي از حادثهعنوان  به 1357بهمن  12به ايران در ) ره(ورود حضرت امام خميني 
از اين حادثه و همچنين پوشش اخبار حمالت هـوايي عـراق بـه     كيهانكه چگونگي پوشش خبري روزنامه 

توانـد   دو نمونه از عملكرد يك مؤسسه مطبوعاتي است كه مـي ) 66سال (تحميلي  هاي جنگ شهرها در سال
، امكـان ترسـيم    60و  50هـاي خبـري در دهـه     ليـت نگاران را ضمن آشنايي با نـوع و كيفيـت فعا   روزنامه
  .وجود آورد نگاري بحران به اندازي براي آينده روزنامه چشم

  
، پوشـش  )ره(، پوشش خبري  ورود امام خميني كيهاننگاري بحران، روزنامه  روزنامه :كليد واژه

  .خبري جنگ تحميلي عراق عليه ايران، گزارشگري در زمان بحران
  

  مقدمه
هـاي خـاص و غيرعـادي،     نگـاري رويـدادها و موقعيـت    مثابـة روزنامـه   نگاري بحران به روزنامه
طلبد كه شـايد تنهـا، دبيـران و سـردبيران خـالق،       اي بااليي را مي هاي حرفه ها و قابليت ظرفيت

. اي برجسته قادر بـه انجـام آن باشـند    ريز با تكيه بر دانش و تجربة حرفه باتجربه، مدير و برنامه
ها ابتكار عمل را در دست داشته باشند و بـه مـردم و    است كه در هنگامة بحران، رسانهاين مهم 

                                                 
  طباطبايي  عضوهيئت علمي گروه ارتباطات دانشگاه عالمه  *



تر بحران و بازگشت به زندگي عادي،  هزينه تر و كم مسئوالن براي پشت سرگذاردن هرچه سريع
  .ياري رسانند

 نگاري پشتيبان مردم و حافظ منـافع عمـومي در   نگاري بحران، روزنامه به يك تعبير، روزنامه
. چيز در جاي خود قرار نـدارد  شرايطي است كه به دليل وقوع يك رويداد غيرمترقبه، تقريباً هيچ

نگاري با اصول  توان يك مكتب يا ژانر مستقل روزنامه نگاري بحران را نمي با وجود اين، روزنامه
سرگذشـت هـر كشـور و    . شدة جهاني دانسـت  و قواعد شناخته شده، مشخص و از پيش تعيين

هـاي بـومي گذشـته و نيـز      نگاري در مقاطع خاص، تجربـه  هاي ابداع شدة روزنامه رويه ملت و
نگاران ديگر كشورها در بحبوحة بحران، درمجمـوع   هاي استفاده شدة روزنامه ها و روش توصيه

به بيان ديگر تلفيقـي از  . زند نگاري بحران را در هر كشور، رقم مي منابع نظري و تجربي روزنامه
هـاي جهـاني كـه از دلِ آزمـون و خطاهـاي       رايي، تاريخ و فرهنگ هر كشور با تجربهگ اي حرفه

نگـاران در   اي روزنامـه  اند و نيز بلوغ، بصيرت و خالقيـت شخصـي و حرفـه    متعدد، سربرآورده
  .دهد نگاري بحران را در هر كشور، شكل مي هاي غيرمنتظره، ادبيات روزنامه گيرودار اتفاق

  
  طرح مسئله

نگاري بحران كـه نويسـنده    كم دو تجربة بومي روزنامه اله تالش بر اين است كه دستدر اين مق
طور مستقيم در جريان و بطن و متن آن قرار داشته مرور شود تا  اي به خود به دليل مشغله حرفه

اي در آينـده از آن   نگـاري حرفـه   هاي مشابه روزنامـه  هم راهكارهايي براي رويارويي با موقعيت
  .نگاري كشورمان، ثبت و ضبط شود راج باشد و هم اين دو برش از تاريخ روزنامهقابل استخ

 Case)نگـاري بحـران، اساسـاً از دل مطالعـات مـوردي       ناگفته پيداست كه ادبيات روزنامـه 
Study)  بيرون آمده است و بنابراين مطالعة موردي دو رويداد مهم و تاريخي كه روية عـادي و ،

نگـاري   تواند به توليد ادبيات بومي روزنامـه  ا نيز تحت تأثير قرار داد مينگاري ر معمول روزنامه
اي بـراي   ريزي حرفـه  اين دو رويداد كه در اين مقاله تصاويري كوتاه از برنامه. بحران كمك كند

  :اند از شود، عبارت پوشش خبري هركدام و ساختارهاي طراحي شده بدين منظور ارائه مي
  ؛1357بهمن  12شت امام خميني به ميهن در رويداد تاريخي بازگ.  1
  .1366باران تهران در زمستان  ماجراي جنگ شهرها و بمباران و موشك.  2
  

در مسـئوليت   57بوده اسـت و در سـال    كيهاننگارنده در هر دو مقطع، عضو تحريرية روزنامه 
در سـال   بهمـن، و  12زهرا در روز  دبير معاون سرويس گزارش و مسئول پوشش خبري بهشت

پيش . كرده است به عنوان دبير سرويس گزارش و عضو شوراي تيتر اين روزنامه فعاليت مي 66
  .كنيم نگاري بحران را مرور مي وار، ادبيات روزنامه از آن فهرست

  
  نگاري بحران هاي روزنامه رويه

 چه اين نوعتوان نتيجه گرفت كه گر نگاري بحران مي در مروري كوتاه بر ادبيات موجود روزنامه
” نگاري تحقيقـي  روزنامه“اي نسبتاً طوالني دارد، ولي همچنان كه  نگاري درجهان، سابقه روزنامه

نگاري پس از واقعة واترگيت در نيمـة اول دهـه    عنوان يك مكتب پيشرو و تأثيرگذار روزنامه به 
جسـتگي  نگـاري بـاز كـرد و بر    ميالدي، جاي خود را در مباني نظـري و عملـي روزنامـه    1970
هاي دوقلوي مركز تجارت جهـاني   نگاري بحران نيز پس از حمله به برج اي يافت، روزنامه ويژه



نگـاري   اي يافت و بيش از پيش مورد توجه مدارس روزنامه در نيويورك، اهميت و جايگاه ويژه
ما ايـن  ا. نگاري تجربي اين دوره بروز كرد هايي نيز از دل روزنامه ها قرار گرفت و رويه و رسانه

رنـگ   نگـاران در سـاير نقـاط جهـان را كـم      هاي ملّي روزنامه وجه، اهميت تجربه رويداد به هيچ
نگـاري بحـران، يـاري     سـازي ادبيـات روزنامـه    كند، چرا كه مجموعه اين تجارب بـه غنـي   نمي
  .رساند مي

ح زير، نگاري بحران را به شر هاي روزنامه توان كاركردها و نيز ويژگي در نگاهي اجمالي، مي
  .محوربندي كرد

  
  نگاري بحران هاي بالقوة روزنامه توانايي. الف
هـا و اطالعـات مـرتبط،     توانند از طريق انتشـار دسـتورالعمل   ها مي در هنگامة بحران، رسانه •

آمده باال ببرند و حامـل آمـوزش عمـومي     آمادگي مردم را براي رويارويي با وضعــيت پيش
؛ ونگـر، ب،  59:  1980كرپس، : نقل به مضمون از(قبه باشند براي مقابله با حــوادث غيرمتر

  ).7: 1383نگاري بحران،  روزنامه: ؛ به نقل از17-18، 1985
توانند با انتشار اطالعات صحيح دربـارة شـدت و ميـزان رويـداد غيرمترقبـه، از       ها مي رسانه •

: مضـمون از  نقـل بـه  (هاي مضطربانه مردم در ايـن زمينـه بكاهنـد     ميزان اضطراب و پرسش
  ).7: 1383، نگاري بحران روزنامه: ؛ به نقل از1980: 46، كرپس، 18:  1980كريمي، 

توانند در حوادث طبيعي و غيرطبيعي، حمايت عمـومي از اقـدامات الزم بـراي     ها مي رسانه •
تفاوتي بـر افكـار عمـومي و     تخفيف عواقب حادثه را برانگيزانند و نگذارند خونسردي و بي

ــه نقــل از62:  1986؛ دراهــك، 36:  1981استونســون، (تــي حــاكم شــود مقامــات دول : ؛ ب
  ).8: 1383، نگاري بحران روزنامه

ديدگان، ياري  توانند به تسريع در عمليات نجات و رسيدگي به وضعيت مصيبت ها مي رسانه •
  ).8: 1383، نگاري بحران روزنامه: نقل به مضمون از(رسانند 

ا بايد به خوانندگان خود، تصوير بزرگي از حس تداوم زنـدگي  ه در هنگامة بحران، روزنامه •
  ). Curt Hazlet: 19 :نقل به مضمون از(را القا كنند 

زدگـي   ها در جريان وقوع رويدادهاي غيرمنتظره بايد عاقالنـه رفتـار كـرده، از هيجـان     رسانه •
و تحليـل آن   گاني كه براي بيان جزئيات واقعه يـا تجزيـه   دوري كنند و مراقب كلمات و واژ

به نحوي كه خصومت، بدبيني، و تنفر در مردم، اقوام، نژادها و مذاهب (برند، باشند  كار مي به
  .) Curt Hazlet: 4: نقل به مضمون از) (نسبت به يكديگر ايجاد نكنند

ها در زمان بحران، بايد بستر و چـارچوبي بـراي همـه گونـه عقايـد و نظرهـا باشـند و از         روزنامه •
هاي خود، نقـش   نويسندگان نيز بايد مراقب باشند كه در نوشته. ي تند سياسي پرهيز كنندبرخوردها

ها و اختالفات نژادي، اشتباه است  آنها بايد نشان دهند كه دشمني. سازنده و غيرمخرب داشته باشند
  .) Curt Hazlet: 4: نقل به مضمون از(
كنندگي  توجه خود را بر جنبة سرگرمها در هنگامة بحران برخالف روال معمول نبايد  رسانه •

نمـايي   به عالوه آنها بايد بدانند كه گرايش به بزرگ. و عناصر دراماتيك حوادث متمركز كنند
همچنـين در يـك حادثـه    . شـود  آميز از رويداد مـي  مشكالت نيز منجر به ارائه تصاوير اغراق

انـد   دست آورده اتي را كه بهبزرگ، گرايش تقريباً همه گزارشگران اعزامي اين است كه اطالع



كـرپس،  : نقـل بـه مضـمون از   ) (هاي معمـول  پرهيز از رقابت(با يكديگر به اشتراك بگذارند 
  ).9و17: 1383، نگاري بحران روزنامه: به نقل از  66:  1980

توانند بهترين عملكرد را در واكنش به حوادث بزرگ داشته باشـند كـه از    ها وقتي مي رسانه •
هاي نادرست خودداري  كافي در مورد حادثه برخوردار باشند و از ارائة گزارش اي دانش پايه

  ).19: 1383، نگاري بحران روزنامه(كنند 
گذاردن اطالعـات، پيونـدي ميـان     هاي خود و با به اشتراك نگاران با اخبار و گزارش روزنامه •

شـتركي هسـتند كـه    هـا و رؤياهـاي م   آنها حامالن اصـلي ارزش ...: كنند شهروندان برقرار مي
. تواند شيرازة جامعه را حفظ كند و به كشـور، تـوان تـاب آوردن و ادامـه حيـات بدهـد       مي

سزايي در بازسازي و تقويت بافت اجتمـاعي، هنگـام بـروز     توانند نقش به نگاران مي روزنامه
  ).21: 1383، نگاري بحران روزنامه(ها داشته باشند  بحران

  
  گاران بحرانن هايي به روزنامه توصيه. ب
ريزي جهت پوشش دادن حوادث غيرمترقبه نبايد منتظر ماند تا اين حـوادث رخ   براي برنامه •

. وظيفة همة اعضاي تحريريه بايد مشخص باشد. اكنون آغاز كرد اين كار را بايد از هم. دهند
براي حوزهايي كه قصد پوشـش داريـد   ... هاي هر گزارشگر و عكاس را تعيين كنيد،  حوزه
  ).21: 1383، نگاري بحران روزنامه(اً برنامه و اشخاصي براي اعزام داشته باشيد حتم

اي نشـويد كـه بـه علـت تحـوالت بعـدي        درعين حال منعطف باشيد، اسير نقشه و برنامـه  •
  اند؛ غيرعملي شده

ما اين را از كجا مي دانيم، چرا ايـن موضـوع،   : مدام از خود بپرسيد. ها باشيد مراقب تناقض •
  از آن يكي است؛تر  مهم

  هاي شما قوي باشند؛ در تيترها از لغات كوتاه استفاده كنيد، مراقب باشيد فعل •
  محلي را براي برقراري تماس مستقيم و تعامل دائم با مردم ايجاد كنيد؛ •
  هاي شما ببينند؛ بگذاريد مردم معمولي، خودشان را در گزارش •
  تاريخچه رويدادها را ارائه كنيد؛ •
برداري از مصيبت آنهـا نيسـتيد بلكـه در     روشني دريابند كه شما دنبال بهره هبگذاريد مردم ب •

  ).21 – 3: 1383، نگاري بحران  روزنامه(اند  درد و رنج آنها شريك
  

اند، بسته به ماهيت و  اي جهاني بيرون آمده ها، كه عمدتاً از دل تجارب حرفه اين نكات و توصيه
نگاري بحران كمك كنند، اما زماني مفيدتر خواهندبود  زنامهتوانند به كارآمدي رو نوع رويداد مي

طـور كـه گفتـه شـد همـة رويـدادها        البته همان. كه با تجارب بومي هر كشور نيز پيوند بخورند
ماهيت و در نتيجه اقتضايي يكسان نخواهند داشت، امـا يـك خصيصـة مشـترك در همـه ايـن       

نگـاري را از مسـير عـادي و     ا، فعاليت روزنامـه رويدادها قابل رديابي است، اينكه، اين رويداده
  .بخشند كنند و چارچوبي خاص بدان مي روزمره خارج مي

  .تواند به بازنمايي دو تجربه ملّي، مدد رساند رو دو تصوير يادشده مي از اين
  

  1357بهمن  12تصوير اول؛ 



از تبعيـد در  ) ره(شود مربوط به بازگشت امام خمينـي   تصوير نخست كه در اين مقاله، مرور مي
  .است كيهانو پوشش خبري آن در روزنامه  1357دوازدهم بهمن 

ويـژه از اوايـل بهمـن مـاه آن سـال       دانيم كه زمان و چگونگي بازگشت امام به ميهن بـه  مي
از يـك  . اي كشور بـود  اي و غيررسانه ترين موضوع مورد بحث محافل رسانه ترين و كانوني مهم

هـا و   تـرين اسـتقبال تـاريخ و از سـوي ديگـر مخالفـت       رپايي بـزرگ سو اشتياق عمومي براي ب
اخبار ضد و نقيض . تهديدهاي دولت، فضايي آكنده از بيم و انتظار را در كشور پديد آورده بود

دانست كه اين اتفاق، دقيقاً چه زمـاني   درستي نمي كس به هيچ. هاي اين دوره كم نبود در روزنامه
در دو يا سه چـاپ منتشـر    كيهانگاه در يك روز، . تبعاتي دربرداردو چگونه خواهد افتاد و چه 

كه خبر اعالم شده در يك چاپ مبني بر قطعـي شـدن بازگشـت امـام در چـاپ       شد درحالي مي
  .شد بعدي و از قول منبعي ديگر، نقض يا تكذيب مي
، ها به اوج خود رسيد به نحـوي كـه هـر لحظـه     به هرحال حوالي دهم بهمن ماه، اين بحث
  . شد تر مي آبستن خبري تازه بود و تب انتظار، دم به دم داغ

ترين تاريخ بازگشت امام با وجود تهديد شـاپور بختيـار، نخسـت وزيـر      در اين زمان قطعي
وقت، مبني بر بستن فرودگاه مهرآباد، روز دوازدهم بهمن ماه اعالم شده بود، هرچند كه احتمال 

  .رسيد كه تأمل ديگر جايز نيست به نظر مي تغيير اين زمان نيز، كم نبود، اما
شد و  سرعت براي پوشش خبري اين رويداد تاريخي آماده مي بايست به تحريريه روزنامه مي
طـور طبيعـي    اگر همه چيـز بـه  . ريزي دقيقي در اين جهت صورت گيرد بنابراين الزم بود برنامه

كم چهار ايستگاه اصلي يا چهار كانون  افتاد، دست اي اتفاق نمي رفت و حادثه غيرمترقبه پيش مي
نخست فرودگاه مهرآباد، لحظات پس از . شد هاي خبري بايد درنظر گرفته مي استقرار براي گروه

هواپيما و انجام مراسـم اسـتقبال اوليـه مطـابق آنچـه      فرود هواپيماي حامل امام، پياده شدن امام از 
سـال   15ن سخنراني امام در خاك ميهن پس از ستاد استقبال از قبل تدارك ديده بود و سپس نخستي

هايي بود كه در مسير حركت كاروان امام  هاي خبري، سطح شهر و خيابان قرارگاه بعدي گروه. تبعيد
قرارگـاه سـوم،   . دادنـد  زهرا قرار داشت، كه چند گروه خبري آن را پوشش مـي  از فرودگاه تا بهشت

معروف شده بـود و قـرار بـود امـام     ”  شهداي انقالب“ بود كه به قطعه 17ويژه قطعة  زهرا، به بهشت
براي اين مقر نيز يـك گـروه خبـري مركـب از دو     . نطق اصلي و تاريخي خود را در آنجا ايراد كنند

بهمـن تـا پايـان مراسـم      12بيني شده بود كه از نخستين ساعات بامداد  گزارشگر و سه عكاس پيش
هـاي لحظـه بـه لحظـه خـود را از آنچـه در        و گزارش بود بايست در آنجا مستقر مي زهرا مي بهشت
كرد، و باألخره مقر چهـارم، مدرسـة رفـاه،     سرعت براي تحريريه ارسال مي گذشت به زهرا مي بهشت

محل سكونت موقت امام پس از بازگشت از بهشت زهرا بود كه در واقع از آن لحظه به بعـد، سـتاد   
  .رفت شمار مي فرماندهي انقالب به

تيب از روز قبل، برنامه پوشش خبري مراسم استقبال از امام خميني بـا محورهـاي   به اين تر
ها، شوراي سـردبيري،   دست سردبير وقت، طراحي و به اعضاي تحريريه، دبيران سرويس زير به

خبرنگاران، گزارشگران و عكاسان ابالغ شد و در جلسات توجيهي جداگانه با هر گروه خبري، 
. عـين حـال مسـئوليت رازداري هـر گـروه بـه آنـان يـادآوري شـد         وظايف اعضاي گروه و در

  :محورهاي اصلي اين برنامه از اين قرار بود



نفر شامل يك تا دو خبرنگار  5تا  3حدود ده گروه خبري تشكيل شد كه هر گروه مركب از .  1
هـا هركـدام محـل     ايـن گـروه  . شد و گزارشگر، يك تا دو خبرنگار عكاس و يك راننده مي

ار و محدوده حركت مشخصي داشتند و وظيفة هريـك از اعضـاي گـروه در صـورت     استقر
به بيـان ديگـر هـر فـرد     . وقوع حادثه يا پيشامدي براي عضو يا اعضاي ديگر، مشخص بود

شناخت و  طور مستقل مي بايست وظيفه خود را در تعامل با ديگر اعضا و درعين حال به مي
ها موظف بود درصورتي كـه بـه هـر دليـل      مراه گروهمثالً راننده جيپ ه. كرد بدان عمل مي

هـاي   هـا، اخبـار و گـزارش    هاي خبري، يادداشـت  براي اعضاي گروه مشكلي پيش آمد فيلم
  .رساند سرعت به تحريريه مي گرفت و به خبرنگاران را به هر طريق از آنها مي

كـه در تحريريـه   براي هر گروه خبري، چند رابط يا مسئول گروه درنظـر گرفتـه شـده بـود     .  2
مستقر بودند و اعضاي گروه موظف بودند در وهلة نخست، با رابط اول براي ارسال اخبـار  

شان تماس بگيرند و در غيـاب او، اليـة بعـدي رابطـان بـا او ارتبـاط برقـرار         هاي و گزارش
  .كردند مي

شـخص   هـا بودنـد، بـه سرپرسـتي     كساني در تحريريه، كه غالباً متشكل از دبيـران سـرويس  .  3
ها را به عهده  سردبير كار تنظيم، ويراستاري، هماهنگي و يك كاسه نمودن مطالب و گزارش

  .داشتند تا آن را به سرعت براي چاپ آماده كنند
هـا و   هـا و گـزارش   هر گروه خبري معموالً يك رابط همراه داشت كه وظيفة او گرفتن فيلم.  4

  .رساندن آنها به تحريريه بود
كم سه چاپ در نظرگرفته شده بـود؛ چـاپ اول پـس از انجـام مراسـم       مه دستبراي روزنا.  5

هـاي كالمـي و    استقبال اوليه و سخنراني امام در فرودگاه مهرآباد، چاپ دوم، حاوي گزارش
دسـت مـردم در طـول مسـير فرودگـاه تـا        تصويري از جزئيات مراسم اسـتقبال از امـام بـه   

  .زهرا رش حضور و سخنراني امام در بهشتزهرا، و باألخره چاپ سوم حاوي گزا بهشت
اي كـه ممكـن بـود از فرودگـاه تـا       بينـي نشـده   قرار بود براي پوشش خبري هر اتفاق پـيش .  6

ترين زمان، خـود   هاي خبري به محل حادثه در كوتاه ترين گروه زهرا رخ دهد، نزديك بهشت
كنند و حاصـل كـار را    را به آنجا برسانند و پوشش كاملي براي تهيه گزارش و عكس تأمين

  .سرعت به تحريريه برسانند به
بهمـن در   12يك گروه خبري در فرودگاه و يك گروه خبري نيز از نخستين ساعات بامداد .  7

شده در سطح شـهر اسـتقرار    ها هركدام در نقاط تعيين بهشت زهرا مستقر بودند و بقيه گروه
  .كردند اهي مييافتند يا كاروان حامل امام را تا پايان، همر مي

صـورت پشـتيبان    نيز، كارگران و مسئوالن چاپ در چند گروه تخصصي و به كيهاندر چاپخانه .  8
هـاي روزنامـه را در آن    يكديگر، برنامة كار خود را دريافت كردند تا هيچ پيشامدي نتواند چاپ

  .روز متوقف كند
بودند تا هر سه چاپ روزنامه را در بخش توزيع، هم مسئوالن خطوط توزيع تهران، توجيه شده .  9

العـاده بـراي ارسـال     در اسرع وقت در سطح شهر توزيع كنند و هم امكانات حمل و نقـل فـوق  
هـا كـار    روزنامه به شهرهاي دور و نزديك در نظر گرفته شده بود و جالب اينكه همة اين بخش

  .خود را به بهترين شكل انجام دادند



، آن روز كيهـان در روزنامه ... ني، مخابرات، توزيع و در واقع اجزاي مختلف تحريريه، ف
به صورت يك سيستم منظم و منضبط و براساس تقسيم كار، سازماندهي و شـرح وظـايف   

خوبي و درستي انجام دادند و يـك تجربـه    تعريف شده و با طراحي چنداليه، كار خود را به
بـا   كيهـان ز چاپ اول روزنامـه  آن رو. نگاري كشور به جاي گذاشتند ماندگار را در روزنامه

پيش از ظهر به صورت سراسري منتشر شد و چـاپ  » نخستين پيام امام در خاك ميهن«تيتر 
تـرين   بـزرگ «هاي اختصاصي از  ها و عكس دوم نيز در ساعات نخست بعدازظهر با گزارش

كيلومتري مهرآبادـ بهشت زهـرا و شـكوه حضـور     22در طول مسير » مراسم استقبال تاريخ
ردم و باألخره چاپ سوم آن، ساعتي قبل از غروب آفتاب با تيتر معروف سخنراني امام در م

  .در دست مردم بود» زنم توي دهن اين دولت مي: امام«زهرا با تركيب  بهشت
رغم  كردند به هاي خبري متعدد فعاليت مي نكته گفتني اينكه، خبرنگاران آن روز كه در گروه. 10

نگـاري   مكانات و تجهيزات، در قياس با آنچه امروز در عرصه روزنامهتدارك قبلي، از نظر ا
كاغذ و قلم كـه  : افزاري آنها از اين قرار بود امكانات سخت. گذرد، سخت در تنگنا بودند مي

هاي  صوت شان بود، ضبط هاي آوري و ثبت اطالعات و تهيه اخبار و گزارش ابزار اصلي جمع
روي نـوار مغناطيسـي خـود بـه صـورت واضـحي نگـه         نسبتاً بزرگي كه به سختي صدا را

ندرت در دسترس بودند و با مشقت بسيار، امكان تمـاس   هاي عمومي كه به داشتند، تلفن مي
كردنـد،   هايشان پيـدا نمـي   هايي كه زمين خالي براي گردش چرخ كردند و جيپ را فراهم مي

ريزي منسجم، كارآمـد و دقيـق    امهگرايي، عشق به كار، سازماندهي و برن اي به اينها اما، حرفه
نگـاري كشـورمان    اي گرانسنگ براي روزنامه را نيز بايد افزود، كه محتوايي ماندگار و تجربه

  .فراهم ساخت
  

  66تصوير دوم؛ زمستان 
گذشته از آنچه در خط مقدم جبهـه در  . جنگ عراق با ايران، وارد شديدترين فاز خود شده بود

هـا و   هـاي زمـين بـه زمـين و بمـب      گذشـت، موشـك   شور ميمرزهاي غربي و جنوب غربي ك
شدند تهران و تعدادي از شهرهاي دور از جبهـه   هاي عراقي شليك مي هايي كه از جنگنده راكت

زده را بـه خـود گرفتـه بـود و      تهران كامالً چهره يك شـهر جنـگ  . كشور را هدف گرفته بودند
ها موشك، بمب و راكت به نقاط مختلـف   هروزانه د. زندگي در آن با شرايط دشواري همراه بود

ها و از جمله مطبوعات وظيفـه دشـواري داشـتند،     كرد و در اين ميان رسانه اين شهر اصابت مي
گذاشـتند و بـه    بايست مـردم را در جريـان آخـرين تحـوالت جنـگ مـي       چرا كه از يك سو مي

هـا پاسـخ    و خسـارت  شمار آنها از جملـه در مـورد ميـزان تلفـات     هاي بي ها و سؤال كنجكاوي
هـا در همـه جـاي     دادند و از جانب ديگر رعايت مالحظات امنيت ملّي همچون همة جنـگ  مي

. گذاشت ها مي اي بس سنگين بر دوش رسانه جهان، در اولويت بود، و آشتي دادن اين دو وظيفه
شـد كـه مـردم انتظـار داشـتند       ويژه براي مطبوعات از آن جهـت مضـاعف مـي    اين دشواري به

تر مربوط به اخباري را كه غالباً به صـورت كلـي بـه منظـور پرهيـز از       تر و كامل العات دقيقاط
به عالوه حفظ . شد در مطبوعات بيابند سوءاستفاده دشمن به وسيله راديو و  تلويزيون منتشر مي

 هاي راديـو و تلويزيـون نيـز بسـيار حـائز      حيات و تداوم انتشار روزنامه در كنار استمرار برنامه
هـاي راهبـردي دشـمن، مـورد      ها خود به عنوان هـدف  ها، رسانه اهميت بود، چه درغالب جنگ



رسـاني و هشيارسـازي و آمـاده     ها گذشته از نقش اطالع اند، به عالوه تداوم فعاليت رسانه توجه
ترين ابزارهاي ايجاد همبستگي و تقويت و انسجام ملـي و   داشتن مردم، به مثابه يكي از مهم نگه
  .اي روحيه غيرنظاميان در حراست از آب و خاكشان، در محاسبات، جاي ويژه خود را داردارتق

تـرين   در چنين شرايطي مؤسسه كيهان به لحاظ موقعيت جغرافيايي در يكي از حسـاس      
هـاي زمـين بـه     به نحوي كه مدام آماج حمالت هوايي و اصابت مشـك . نقاط شهر قرار داشت

. نمـود  پـذيرتر مـي   هاي مؤسسه، آسيب ر طبقه سوم نيز از ساير قسمتزمين بود و تحريريه آن د
ترين ابزارهاي  نگاران به عنوان مهم شد كه از يك سو جان روزنامه پس بايد تدبيري انديشيده مي

گرفت و از جانب ديگـر   ها مورد حراست قرار مي آوري و انتشار اطالعات، اخبار و ديدگاه جمع
  .شد ر روزنامه، تضمين ميدر هر شرايطي تداوم انتظا

هـا و   هاي بسيار، تدابيري انديشيده شد كه در  چارچوب توصـيه  از همين رو پس از بررسي
هـاي مانـدگار    نگاري بحران، قابل بررسي و بازانديشي است و از جملـه ميـراث   ضوابط روزنامه

  :از اين قرار بود رئوس آن تدابير. نگاري بحران نگاري جنگ به مثابه نقطه اوج روزنامه روزنامه
هاي هوايي از طبقه سوم مؤسسه كيهان به  پذيري در برابر حمله مكان تحريريه به لحاظ آسيب. 1

پاركينگي زيرزميني در همان كوچه شهيد شاهچراغي منتقل شد كه فاقد نور و هوا بـود امـا   
  .شد كه قادر به حفظ جان اعضاي تحريريه خواهد بود تصور مي

سرعت براي استقرار تعدادي ميز و صندلي آماده شد، تعدادي المـپ بـراي    بهپاركينگ مزبور . 2
تأمين روشنايي آن تعبيه شد، چند خط اضطراري تلفن روي ميزها قـرار گرفـت و كـف آن    

  .شد پاشي مي براي جلوگيري از برخاستن گرد و خاك هر روز دو نوبت، آب
جز اعضاي شوراي سـردبيري و   ب كه بهترتي اعضاي تحريريه به سه گروه تقسيم شدند، بدين. 3

اي دو روز بـه   شدند، ساير افـراد هفتـه   ها كه هر روز سر كار خود حاضر مي دبيران سرويس
آوري اخبـار و مطالـب الزم    يافتنـد و بـه جمـع    هـاي خـود حضـور مـي     نوبت در سـرويس 

را اعـم از   هاي ديگر البته افراد موظف بودند كه در غياب همكاران خود، حوزه. پرداختند مي
هاي غيررسمي و شهري، پوشش دهند تا هيچ حوزه خبري بدون  هاي رسمي يا حوزه حوزه

 .متولي نماند
شد مطمئن بود در هر شـرايطي، دو ـ    به اين ترتيب يك تحريريه سه اليه شكل گرفت كه مي. 4

 .سوم آن آماده به كارند
ه چاپخانه افست و نيز يك چاپخانـه ديگـر   ، با دو چاپخانه ديگر از جملكيهانعالوه بر چاپخانه .  5

هاي ديگـر   ، چاپخانهكيهاندر جاده كرج هماهنگي شده بود تا در صورت از كار افتادن چاپخانه 
 .كار آن را انجام دهند

نيز ساختاري چند اليه شكل گرفت تا همچون تحريريه، اين مركز نيز در  كيهاندر چاپخانه .  6
 .هيچ شرايطي فاقد متولي نباشد

اي اتخاذ شد تا خطوط مختلف توزيع با پوشش چند  از حيث امكانات توزيع نيز تدابير ويژه.  7
 .همواره آماده به كار باشند  اليه

  



امـا از حيـث   . سـاخت  اين تدابير به لحاظ ساختاري، شرايط مناسبي را براي ارائه كار فراهم مي
هايي صورت گرفـت كـه تـا     ريزي نامهمحتوايي نيز به منظور پاسخگويي به نيازهاي مخاطب، بر

 :از جمله. هاي روز، پاسخ داد حدي به ضرورت
شناسـي اجتمـاعي، علـوم ارتباطـات و نيـز       شناسـي، روان  چند گروه از متخصصان جامعه .الف

متخصصــان نظــامي دعــوت بــه همكــاري شــدند تــا در زمينــة چگــونگي انتشــار اخبــار و 
و بمباران تهـران و پاسـخگويي بـه انتظـارات      باران هاي مربوط به پيامدهاي موشك گزارش

  :قصد اين بود كه. مردم مورد مشورت قرار گيرند
تا حد امكان اطالعات مورد نياز در اختيار مردم قـرار گيـرد تـا از نگرانـي، هيجـان و دلهـره       . 1

  .احتمالي آنان كاسته شود
ظات امنيت ملّي باشـند  اي منعكس نشوند كه از يك طرف نافي مالح اطالعات مزبور به گونه. 2

  برداري از آنها را داشته باشد؛ و از سوي ديگر، دشمن امكان بهره
هاي داخلي جلب شود و شرايط بـه   ها و از جمله روزنامه در عين حال اعتماد مردم به رسانه. 3

  .هاي خارجي، جاي اين اعتماد را بگيرد اي پيش نرود كه رويكرد به رسانه گونه
جام، اعتماد به نفس و اعتماد به كارگزاران جنگ و سياسـت آسـيب نبينـد و    روحية ملي، انس. 4

  .دشمن كفة جنگ رواني را به نفع خود سنگين نكند
  
هـا و   هـا، مقـاالت، مصـاحبه    ها و مضاميني كه براي تهيـه گـزارش   از حيث انتخاب موضوع .ب

  :شد، اين مالحظه مدنظر بود كه ها در نظر گرفته مي  تحليل
هاي آنها بيگانه  ها، نيازهاي روحي و فيزيكي و نگراني ساس نكنند روزنامه با دغدغهمردم اح. 1

  .است
مطالب روزنامه بتواند ضمن تقويت آرامش و انسجام اجتماعي، نيازهاي آموزشـي، خبـري و   . 2

انـدركاران آن، در كنـار    اطالعاتي مردم را پاسخ گويد و آنها احساس كنند روزنامه و دسـت 
  .نها همدل و همراه هستندآنها و با آ

  
ها، ابزار و  هايي از قبيل چگونگي استفاده از پناهگاه سوژه» هاي روز گزارش«از همين رو مثالً در 

هـا، شـرايط بـه حـداقل      ها، چگونگي زندگي در پناهگاه وسايل مورد نياز هنگام رفتن به پناهگاه
كشـورهاي ديگـر،   هـاي جسـمي و روانـي در جريـان جنـگ شـهرها، تجـارب         رسيدن آسـيب 

شـد و مجموعـه محتـواي روزنامـه، تركيبـي       دنبال مي... هاي متخصصان و كارشناسان و توصيه
اين در حالي بود كه در همـان روزهـاي   . كرد بخش را ارائه مي دهنده و آرامش هماهنگ، آموزش

هاي قـديم   هاي خود به تاريخچة احداث دروازه هاي پايتخت در گزارش سخت يكي از روزنامه
پرداخت، گويي كه اصالً اتفاقي در حال وقوع نيست يا با ناديـده گـرفتن آن، واقعيـت     تهران مي

  .كند نيز تغيير مي
  
رفت كه در حالي كـه روزنامـه از سـتاد تبليغـات جنـگ و       اي پيش مي مجموعه كار به گونه .ج

رج از هـاي بـديعي نيـز خـا     كـرد؛ در عـين حـال نـوآوري     ها و اطالعات آنها تغذيـه مـي   توصيه
  .هاي رسمي داشت كه در فضاي آن روز جنگ، مغتنم بود چارچوب

  



طرفه آنكه پس از مدتي كه ديگر امكان ادامه فعاليت در پاركينـگ مزبـور وجـود نداشـت و      .د
شدت جنگ شهرها نيز فروكش كرده بود، تحريريه به محل سـابق خـود بازگشـت، امـا بعـدها      

ها يك راه ورود با سقفي نه چندان مطمئن داشـت بـه   معلوم شد كه آن پاركينگ زيرزميني كه تن
هايي كـه در حـوالي    پذيرتر بود و اگر برخي از موشك آسيب كيهانمراتب از ساختمان تحريريه 

كردند آن تحريريـه موقـت و    تر اصابت مي تر يا آن طرف مؤسسه فرود آمدند چند متر اين طرف
نگـاري بحـران در كشـورمان يـك      د روزنامهاما هر چه بو. شد اضطراري، شايد زنده به گور مي

تجربه موفق ديگر را از سر گذراند و رد پاي خـود را در تـاريخ مطبوعـات كشـور بـه يادگـار       
  .گذاشت
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