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  چكيده

توجه به اين نكته كه قربانيان . هاي طبيعي و اجتماعي هميشه داراي قربانيان خاص خود هستند حوادث بحران
احتـرام بـه قربانيـان،    . نگاران است ز مسائل مهم براي روزنامهو يا بازماندگان افرادي همچون ما بودند يكي ا

هـاي   رفتگان، معرفي كامل خود و طرح سـؤاالت سـاده و روان ازجملـه ويژگـي     ابراز تأسف براي از دست
  .مصاحبه با قربانيان است

نگار بايد بداند كه چگونه حوادث دلخراش را پوشش خبـري بدهـد و ضـمن     ها روزنامه در زمان بحران
  .نگاري در شرايط و محيط بحراني توجه دارد حتماً مراقب زندگي خود نيز باشد اينكه به وظيفه روزنامه

هاي آنان از يك  ها و خصوصياتي باشند تا فعاليت عكاسان خبري نيز در شرايط بحراني بايد داراي ويژگي
نكتـه مهـم   . و مراعات شـود هاي گيرا و مناسب باشد و از سوي ديگر شأن و منزلت قربانيان حفظ  سو عكس

  . ديگر رعايت نكاتي است كه در اطاق تحريريه در صدد تنظيم و پوشش خبر هستيد
نگاران آشـنا بـه مفهـوم     شود كه روزنامه نگاري در مواقع بحران هنگامي كامل مي رعايت اصول روزنامه

  . باشد  (PTSD)اختالالت عصبي پس از يك حادثه روحي
  

اري بحران، مصاحبه با قربانيان، پوشش اخبار بحران، اختالالت عصبي پس نگ روزنامه :كليد واژه
  .، مديريت رسانه(PTSD)از حادثه روحي 
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ها چه روي داده است، اما احتماالً حوادث ديگري را هـم بـه يـاد     دانند كه در اين تاريخ همه مي
تان را به هالكت رساند، روزي كـه آتـش    زيادي از مردم منطقه روزي را كه طوفان شمار: داريد

  .شناختيدشان گناه را به كام مرگ كشانيد، آن روز كه به قتل رسانيدند كسي را كه مي كودكان بي



سـوزي و قتـل ازجملـه     جنگ، حمالت تروريستي، سوانح هـوايي، حـوادث طبيعـي، آتـش    
، ويراستاران و عكاسان خبري به پوشـش آن  هايي هستند كه اصحاب رسانه، گزارشگران تراژدي

ها در خـاطرات   ها تماماً قربانياني دارند، بر جوامع تأثيرگذارند و تا مدت اين تراژدي. پردازند مي
  .باقي خواهند ماند

هاي اتـاق خبـر را دگرگـون     ، تقريباً فرهنگ2001، يازدهم سپتامبر 1995آوريل  19حوادث 
  .ساخته است

  
پـس از بمبـاران شـهر    . بار مضاعفي خواهـد داشـت   و جراحاتشان تأثير اندو مرگشان .قربانيان

به كارمندانش گفت كـه ايـن تـراژدي داسـتان      اوكالهماناوكالهما، ادكلي مديرمسئول روزنامة 
اين قربانيان به كام مرگ «: وي در اطالعية اتاق اخبار چنين نوشت. مردمي درجة يك بوده است

كودكاني هم كـه  . كردند و زندگي مثمرثمري داشتند خوب زندگي مي» «.رفته، همچون ما بودند
  » .اي داشتند ها و استعدادهاي بالقوه به همراه آنها به كام مرگ كشانده شدند توانمندي

  
العمل جامعه نسبت  نگاران از يك حادثه بر چگونگي عكس نحوة پوشش خبري روزنامه .جامعه

  .به آن تراژدي تأثيرگذار خواهد بود
اذعان داشـت   APMEدر ميلواكي به  2001اكتبر  11ريس پك، سردبير آسوشيتدپرس در چ
سي چـه   هاي ما به مردم كمك كردند تا آنها دريابند كه در نيويورك و واشنگتن دي روزنامه«: كه

هاي ما بهترين منبع خبري شهروندان براي گـرفتن اطالعـات در مـورد     روي داده است، روزنامه
  ».ها هاي مقابله با تراژدي ها و مهارت منبعي براي تقسيم احساسات، نگراني. اند يك تراژدي بوده

صفحات ما مـردم را كنـار   «: افزايد در ممفيس، تن، مي كمريشال اَپيلپك، ويراستار روزنامة 
هاي منحصر به  گزارشگران، عكاسان خبري و ويراستاران ما فنون و مهارت. هم گرد آورده است
هـاي عمـومي يـاري     دارند كـه مـردم را در درك مسـائل پيچيـده و سياسـت      فرد و ارزشمندي

  ».اند رسانده
  

هـاي   نگاران وقتي كه تراژدي روزنامه. هاي انساني براي همة مردم است واكنش .نگاران روزنامه
ممكـن  . شـوند  هاي غيرمعمولي مواجه مي دهند، با درگيري آميز را پوشش مي گروهي يا خشونت

العاده غمگين سر و كـار   با قربانياني فوق. آميز باشند شگر به يك حادثة خشونتاست اولين واكن
پردازند، اغلـب نيازمنـد ايجـاد     بار مي نگاراني كه به پوشش خبرهاي خونين مرگ روزنامه. دارند

اي مناسب بين خود، بازماندگان حادثه و ديگر شاهداني هستند كـه بـا آنهـا بـه      يك ديوار حرفه
انـد مصـاحبه    پس از آنكه گزارشگران با آناني كه از فقداني بزرگ اندهگين. ازندپرد مصاحبه مي

  .نگاران نسبت به حادثه شود العمل مناسب روزنامه تواند مانع عكس كردند همين ديوار مي
: نويسـد  طـور مـي   ايـن  2001اي، در يازدهم سـپتامبر   ال تامپكينز، از مؤسسة مطالعات رسانه

انـدركاران توليـد برنامـه اغلـب      ري، مهندسـان، صـدابرداران و دسـت   گزارشگران، عكاسان خب«
نشـانان پـس از    به همان اندازه كه افسـران پلـيس و آتـش   . كنند دوش امدادگران كار مي به دوش

اند، با اين تفـاوت كـه    نگاران نيز از اين اختالالت ناراحت حادثه اضطراب شديد دارند، روزنامه
. شـوند  جريانات مربوط به يـك حادثـه بسـيار انـدك حمايـت مـي      نگاران پس از اتمام  روزنامه

اي تخليـة اضـطراب    هـاي مشـاوره   هاي درگير پس از اتمام كار با روش امدادگران و ساير گروه



نگاران مجال آن را ندارند و به داستاني ديگر و پوشـش   شوند اين در حالي است كه روزنامه مي
  ».پردازند خبري ديگر مي

رو خواهيم شد ــ روزهايي كه زماني بسيار  هاي بيشتري روبه آينده با تراژدي دانيم كه در مي
  .طوالني در اذهان ما، قربانيان و جوامع باقي خواهد ماند

ها كمك خواهد  نكات كاربردي ارائه شده در اين مطلب به شما در كنار آمدن با پيامدهاي بحران
  .كرد

  
  چگونه با قربانيان حادثه مصاحبه كنيم

گونه كه خـود در شـرايط مشـابه انتظـار      يشه با قربانيان حادثه با احترام رفتار كنيد، همانهم .1
اند كه به بازماندگان حادثه نزديـك   نگاران هميشه به دنبال آن روزنامه. چنان رفتاري را داريد

و شوند اما بايد بدانند كه اين كار از حساسيت بااليي برخوردار است چرا كه بايد بدانند كي 
  .نشيني كنند چطور عقب

) داريم(خواهيم  جو هاي از روزنامة اوكالهمان هستم، مي«. طور كامل خود را معرفي كنيد به .2
العمل شـديدي   تعجب نكنيد اگر در ابتدا با عكس» .گيريم گزارشي دربارة زندگي جسيكا مي

ي تنـد  در هـر صـورت شـما بـه    . خصوص از طرف والدين كودكان قربـاني  مواجه شديد به
  .برخورد نكنيد

، »كـنم  تـان مـي   درك«توانيد ابراز تأسف كنيد اما هرگز نگوييـد كـه    رفتگان مي براي از دست .3
دهيـد تعجـب    هاي خشن سياسي را پوشـش مـي   زماني كه فعاليت. فهمم چه احساسي داريد مي

 كماكان، »متأسفم اين كافي نيست« :گونه جواب دهد كه به عذرخواهي شما اين نكنيد اگر يكي
  .محترمانه رفتار كنيد

: طـور شـروع كنيـد    اين. شونده را گيج نكنيد از همان ابتدا، با سؤاالت خيلي سخت مصاحبه .4
جـوي چـه كـاري را دوسـت     «يـا  » مان صحبت كنيـد؟  توانيد دربارة زندگي جوي براي مي«

زيـاد صـحبت كـردن بـدترين     ! بعد گوش كنيد» اش چيست؟ سرگرمي مورد عالقه«، »دارد؟
 .ك گزارشگر استاشتباه ي

العاده دقت كنيد، سـعي كنيـد برايشـان     كنيد، فوق اي مصاحبه مي شده وقتي كه با بستگان گم .5
شان است، پيش از آنكه خيلي دير شود و خودشان هم  روشن كنيد كه قصدتان شرح زندگي

توانيـد بـا قربـاني يـا بازمانـده       در صورتي كه نمي. مفقود شوند، نه نوشتن آگهي ترحيمشان
دثه تماس بگيريد، سعي كنيد با يكي از خويشـاوندان و آشـنايان تلفنـي تمـاس بگيريـد،      حا

العمـل   در صـورت مواجـه شـدن بـا عكـس     . براي مصاحبه هماهنگ كنيد يا پيشنهاد بگيريد
تان را بگذاريد و برايش توضيح دهيد كه در صورت تمايـل   شديد، شمارة تماستان يا كارت

 .انجامد ها مي ن اغلب به بهترين داستانتواند بعداً صحبت كند، اي مي
  

  چگونه دربارة قربانيان بنويسيم
شخصـيت،  : دريابيد چه چيزي او را متمـايز سـاخته اسـت   . بر زندگي قرباني متمركز شويد .1

، آنچه كه دوست دارد و آنچه كـه  )ها، خانواده و دوستان اطراف، سرگرمي(اعتقادات، محيط 



گونـه كـه عكـاس در     دگي شخص دقيق شـويد، همـان  به زن. دوست ندارد را مشخص كنيد
  .شود تنظيم عكس از چهرة فرد دقيق مي

با قرباني يا نمايندة او حقـايق،  . دهيد اهميت دهيد به صحت و درستي مطلبي كه پوشش مي .2
زيرا بـار اول كـه بـا يـك     . دو مرتبه بررسي كنيد. ها را بررسي كنيد ها و امالي اسم قول نقل

بررسـي دوبـاره   . يد ممكن است گيج شده و حرفش ناتمام مانده باشـد كن قرباني صحبت مي
هـاي بيشـتر    ممكن است اطالعات و نقل قـول . كند تان را تضمين مي صحت خبري گزارش

  .ديگري را به شما دهد كه قابل استفاده باشد
تـر از   جا و مرتبط بپردازيد؛ چرا كه به وصـف بيشـتر و تصويرسـازي واضـح     به جزئيات به .3

جاني دوست دارد كـه عصـرها بـراي سـرگرمي     «: طور مثال به. كند قرباني كمك مي زندگي
اش از اسـترس ناشـي از كـارش     اش گيتار بنوازد؛ اما نواختن گيتار به وي در رهايي خانواده

 ».كند عنوان معاون بخشدار نيز كمك مي به
ر اوكالهما، برخـي  پس از بمباران شه. از پرداختن به جزئيات خونبار مرگ قرباني بپرهيزيد .4

تكـه شـدة قربانيـان را كـه از درختـان       از گزارشگران ترجيح دادند كه چيزي از اجساد تكـه 
از خود بپرسيد كـه آيـا تصـاوير مـرتبط و     . نزديك ساختمان فدرال آويزان بود، نشان ندهند

 .گذارند تان اثرات روحي بد برجا مي جا هستند يا نه فقط بر خوانندگان يا ببيندگان به
جامعـة  «يـا  » به آرامـش ابـدي خواهـد رسـيد    «از به كار بردن واژگان ثقيل و عباراتي چون 

گونه كه يك نويسنده از كلمات ساده، سـليس و   بپرهيزيد همان» گريد زده از اين مرگ مي شوك
 .كند، عمل كنيد شيوا استفاده مي

ندگي شخص بهـره  از نقل قول و روايات خويشاوندان و دوستان قرباني براي شرح بيشتر ز .5
به دنبـال  . اش غلبه كرد گويند شخص چگونه بر موانع زندگي ويژه از آنهايي كه مي گيريد، به

بدين ترتيـب  ). اما هميشه در اسرع وقت آنها را برگردانيد(هاي فرد باشيد  جديدترين عكس
مطلـع  ز شكل و شـمايل فـرد نيـز    ا[توانيد انتقال دهيد  اي فرد را نيز مي شما اطالعات چهره

 .]شويد مي
 

  چگونگي پوشش خبري حوادث دلخراش در جامعه
بدانيد كه پوشش خبـري شـما از يـك حادثـة دلخـراش بـر روي خواننـدگان، بيننـدگان و          .1

به ياد داشته باشيد كه لحن كالم شما در پوشش خبري يك . شنوندگان تأثير خواهد گذاشت
بنـابراين بايـد   . ر خواهـد بـود  العمـل جامعـه بـه آن حادثـه تأثيرگـذا      حادثه بر نحوة عكـس 

بـراي مثـال، بـه جـاي يـك      : تان مؤثر باشد هايي را اتخاذ كنيد كه در پوشش خبري سياست
اي عمومي را در نظـر   هاي يادواره برنامة كفن و دفن خصوصي براي قربانيان، پوشش برنامه

دفـن  هاي خصوصي را پوشش دهيـد بـا دفتـر كفـن و      بگيرد و اگر تصميم داريد كه برنامه
  .كند هماهنگ كنيد تا مطمئن شويد كسي برايتان مزاحمت ايجاد نمي

هاي كوتـاه دربـارة قربانيـان،     داستان. از زندگي قربانيان و تأثير آن بر جامعه داستان بنويسيد .2
شان و آنچه  كه آنهـا را ويـژه سـاخته     شان، اثرات چندگانه زندگي هاي مورد عالقه سرگرمي
فهمند گزارشگر قصـد نوشـتن ايـن     گاه كه مي بستگان قربانيان آن در برخي موارد،. بنويسيد

پس از بمباران شهر اوكالهما،  1995در سال . ها را دارد تمايل به همكاري دارند نوع داستان



همچنين اين روزنامه پـس از  . ناميد” شرح زندگي“هايي را  چنين داستان اوكالهمانروزنامة 
كه ده تن از اعضـاي   2000شت و سانحة هوايي ژانويه كشته دا 44كه  1999مي  F-5توفان 

هاي كوتاه زندگي قربانيان  تيم بسكتبال دانشگاه دولتي اوكالهما را به هالكت رساند، داستان
در حمله به مركز  2001سپتامبر  11پس از . منتشر ساخت” شرح زندگي“را با همين عنوان 

” شرح غـم “ي كوتاه خود دربارة قربانيان را ها داستان تايمز نيويوركتجارت جهاني، روزنامة 
ايـن  . ناميـد ” پاسداشـت “هـاي خـود را    داستان (APP) ازبيوري پارك پرسروزنامة . خواند
تواند هر روز با يك شيوة واحد به چـاپ برسـد تـا زمـاني كـه شـرح        هاي كوتاه مي داستان

  .شوند هم مي تر ها طوالني ها داستان بعضي وقت. زندگي تمامي قربانيان داده شود
انديشـند و آنچـه كـه     انديشي بپردازيد؛ دربـارة آنچـه كـه مـردم مـي      به تشكيل جلسات هم .3

تان كنند و آنچه كه  توانند كمك هايي مي فهرستي از اينكه مردم از چه راه. كند شان مي تشويق
اچـوگ، رئـيس بازنشسـته كميتـة اجرايـي مركـز دارت       . ام. فرانـك . اند بيابيـد  تاكنون كرده

گـاه كـه بازمانـدگان در معـرض جراحـات بيشـترند،        نگـاران و بهيـاران، آن   روزنامه«: گويد مي
مطلع شدن از : ها ممكن است متفاوت باشد اما هدف يكي است  روش. هاي مشابه دارند درگيري

 ».رساني كرد توان كمك اينكه چگونه مي
مراحل بازپروري از آنها رساني مردم را بيابيد همچون مهر ورزيدن و در طول  هاي كمك راه .4

 .بخشد اين امر به مردم اميد مي. گزارش بگيريد
خواهـد بدانـد؟ و چـه     جامعه به دنبال چيست؟ چه مي: اين سؤاالت را مدام از خود بپرسيد .5

اي خود غرق داستاني  روي و افراط است؟ و چه وقت رسانه ميزان از پوشش يك خبر زياده
جمعـي يـا يـك     رند؟ اهميت مردم بيش از كشتار دستهشود كه مردم به آن توجه كمي دا مي

 .پوشش خبري بايد اين موضوع را انعكاس دهد. فاجعه است
 

 مچگونه مراقب خود باشي
دانيـد كـه در    اگر به شما مأموريت خطرناكي داده شـد و مـي  . هاي خود را بدانيد محدوديت .1

بيـان كنيـد بـه او بگوييـد كـه       هاي خود را با مدير خـود  ايد، مؤدبانه نگراني انجام آن ناتوان
  .احتماالً بهترين شخص براي اين كار نيستيد و داليل را برايش شرح دهيد

اي، چند ساعتي دور بودن از موقعيت حادثة خبرسـاز،   چند دقيقه. به خود زنگ تفريح دهيد .2
  .كاهد اضطراب را مي

اي مشـابه را   ه صحنهاز يك ويراستار گرفته تا يك همرده؛ كسي ك. شنوندة حساسي را بيابيد .3
 .كند نباشد تجربه كرده باشد، اما آنكه كارتان را ارزيابي مي

بـا سـرگرمي، ورزش يـا شـركت در     . چگونگي كنار آمدن با فشارهاي وارده را ياد بگيريـد  .4
شـبكة پزشـكي   . تر با بودن در كانون خانواده، كنار دوستان و آشنايان مراسم دعا از همه مهم
كند كه طوالني، آرام و عميق نفس بكشيد، تا پنج بشـماريد و   هاد ميكانكتيكات شرقي پيشن

فرض كنيد هر بازدمي تنفس را . گاه با شمردن پنج شماره به آهستگي نفستان را رها كنيد آن
توانـد   همة اينها براي سالمت جسمي و رواني شما مـي . بخشد افزايش و هر دمي آرامش مي

 .مفيد باشد



مخبر جنگي، ارني پايل، پـيش از  . تواند فراگيرتر باشد تان مي التاين را درك كنيد كه مشك .5
براي مدتي بسيار طوالني درگير اين مشكل بـودم  «: گونه نوشت اين 1945مرگش در آوريل 

در اين حالت به دنبـال  » .روحم سست و متزلزل و فكرم گيج بود ]عميقاً فكرم مشغول بود[
 .اي باشيد مشاوره با يك حرفه

 
  ها اي عكاسان خبري تراژدينكاتي بر

ممكن است بـا  . رسيد بدانيد كه ممكن است شما اولين نفري باشيد كه به صحنة تراژدي مي .1
. هـاي شـديد از طـرف پلـيس و مـردم مواجـه شـويد        العمل شرايط بسيار خطرناك و عكس
تان باشـد   ، به اعصاب خود مسلط باشيد، حواس]آرام باشيد[خونسردي خود را  حفظ كنيد 

بدون شك فوراً ). تان را بگيرد ديدن جلوي آسيب(تان باشد  تواند محافظ يك دوربين نميكه 
داند كه زندگي يك  هر سرپرست و ويراستاري مي. اي را كه خطرناك است ترك كنيد صحنه

  .تر است شخص از عكس مهم
شـديد  در جـواب برخـورد   . شان رفتار كنيد تك قربانيان، با احتياط، محترم و در شأن با تك .2

مؤدبانه خود را معرفي و كارتان را مشـخص  . العمل شديد نشان ندهيد قربانيان حادثه عكس
  .تان را بپرسيد و اطالعات بخواهيد كنيد و بعد سؤال

از خود بپرسيد آيا اهميت ثبت . ممكن است تصاوير دلخراش زيادي از تراژدي گرفته باشيد .3
 .بيش از اندازه گويا و زنده هستند تاريخي دارند يا براي خوانندگان يا بينندگان

اين بدان . آيد انجام دهيد تا خلوت اندوهناك افراد را برهم نزنيد تان برمي هر كاري از دست .4
هاي عاطفي بگيريد، بلكه نبايد به مايملـك   هاي عمومي عكس معنا نيست كه نبايد از صحنه

 .شويدشخصي افراد به زور وارد شويد و يا مزاحم سوگواري قربانيان 
. تـان را بيـان كنيـد    عواطف. تان باشيد عنوان يك انسان بايد مواظب فكر و روان بدانيد كه به .5

دربارة آن بنويسـيد  . ايد با دوست، همسر و يا همكار خود صحبت كنيد دربارة آنچه كه ديده
ــد   ــتناك كني ــايگزين تصــاوير وحش ــت را ج ــه. و تصــاوير مثب ــة روزان ــادات  برنام اي از ع

شناسي، پـس   دكتر النانومن، داراي مجوز درمانگاه روان. راي خود تنظيم كنيدبخش ب سالمت
: عكاس خبري به مجمع عكاسان خبري مطبوعات ملي چنـين گفـت   800از بررسي آماري 

تر  تلفاتي كه با نزديك. شاهد مرگ و جراحات بودن، عواقب و  تلفات خاص خود را دارد«
ها روند،  چه بيشتر عكاسان خبري به اين مأموريتهر. يابد شدن به صحنة حادثه افزايش مي

كننـده   تان فراگيـر و گـيج   اگر مشكالت» .كنند بيشتر عواقب رواني اين حوادث را تجربه مي
 .اي باشيد شد، بدون شك به دنبال مشاورة حرفه

 
  نكاتي براي مديريت اصحاب رسانه در پوشش خبري حوادث غمبار

  :اين را بدانيد .1
. در اتاق اخبار ممكن است متفاوت از بقيه تحت تأثير حوادث قـرار گيـرد  كه هر يك از شما  •

هـا و   ها، ماه برخي ممكن است سريعاً تحت تأثير قرار گيرند و براي برخي ديگر، روزها، هفته
رسد كه حادثه هيچ  اند يا به نظر مي نگاران چه آنان كه مدعي روزنامه. ها طول بكشد حتي سال

برخـي بـه   . شـوند  ته است، در حقيقت بيشتر از همه از حادثه متـأثر مـي  تأثيري بر آنها نگذاش



البتـه ممكـن   . بخشد شوند كه به آنها در كنار آمدن با تراژدي ياري مي هايي متوسل مي مكانيزم
  .ها اثر اندكي داشته باشند است اين مكانيزم

بـراي  . سـت العمل وي نسبت بـه حادثـه تأثيرگـذار ا    نگار بر عكس مشكالت شخصي روزنامه •
اش با طالق مواجه است ممكن اسـت بـيش از ديگـران از     مثال، كسي كه در زندگي شخصي

 .حادثه متأثر شود
خسـتگي،  . دهنـد  تان در صورت تأثيرپذيري از حادثـه عالئمـي از خـود نشـان مـي      همكاران •

تندخويي و سخت مورد انتقاد قرار دادن نشانة معمولي است كه ممكـن اسـت در داخـل يـا     
سرپرستان و گزارشگران را تشويق كنيد به ايـن عالئـم توجـه    . از اتاق اخبار بروز كندخارج 
 .كنند

كنندة كاركنان تعيين كنيد؛ كسي كه بتواند در اين باره پيشنهاد و  عنوان مسئول كنترل كسي را به .2
نيوجرسـي   APPدو نفـر از كارمنـدان داخلـي     2001پـس از يـازده سـپتامبر    . راهكار ارائه دهد

الين سلوستريني گزارشگرِ يكـي از فريادرسـان،   . براي اين كار تعيين شدند” فريادرس“عنوان  به
نوشت كه به همراه كارول جورجيا ويليامز براي پوشش خبري حوادث و هم توجه به نيازهـاي  

مـا در اجـالس خبـري شـركت كـرديم، سـعي كـرديم جـواب         «. شخصي افـراد تعيـين شـدند   
كشيدند مراقبـت كـرديم و بـه     مردمي كه بار سنگين غم را بر دوش ميمان را بيابيم، از  سؤاالت

شـد   سازماندهي مابقي در رسيدن به آرامش كمك رسانديم، همچنين بـا كسـاني كـه گفتـه مـي     
 ».مشكالتي دارند، صحبت كرديم

همچنين جلسات گروهي كه در آن به شرح منابع و چگـونگي  . جلسات مشاوره تشكيل دهيد .3
توانند به خود و ديگران ياري رسانند و  يد؛ اينكه چگونه كاركنان خبري ميپوشش خبري بپرداز

انتظار نداشته باشيد كه كارمنـدان خبـري در ايـن    . راهكارهاي ممكن در اين زمينه را ارائه دهيد
 .جلسات به شرح جزئيات محرمانه و خصوصي خود بپردازند

ي كه كارمندان خبري را تشـويق و آنهـا را   با ايميل يا اطالعيه نكات الزم را يادآور شويد؛ نكات .4
. شود هايي كه روز و تاريخ را برايشان يادآور مي سازد، يادداشت از تأثير كارشان بر مردم آگاه مي

هـاي مثبـت از خواننـدگان در مـورد پوشـش       ها و نامه كاهد، يادداشت نكاتي كه اضطراب را مي
طرات ويليـام اي اسـميت، كمـك ويراسـتار     خـا  2001پس از يازدهم سـپتامبر  : خبري آنها مثالً

در وايـت پلينـز    ژورنـال نيـوز  و گزيدة زير از خاطرات هنري فـريمن ويراسـتار    تايمز نيويورك
 :نيويورك

نگاران به كارمـان ادامـه    ترين سطح روزنامه دهيم و تا عالي ما اخبار را  پوشش مي«
ه ما نياز دارند، كاري كـه مـا   خوانندگان ما اكنون بيش از هر زمان ديگري ب. خواهيم داد

 ».دهيم ــ مخصوصاً در حال حاضر ــ حائز اهميت است هر روز انجام مي
نكـات مهـم را در   . كنـد تشـويق كنيـد    كاركنان را در انجام كارهايي كه به خودشان كمك مـي  .1

  .ها نيز بگنجانيد ها و ايميل تابلوي اعالنات بچسبانيد و آنها را در اطالعيه
نشانان و اكنون  پليس، آتش: كند گونه تأييد مي را اين 21ايك هاگن، حقيقت قرن افسر هزمت، م

 .اند گران به عمل تروريستي نگاران، اولين واكنش روزنامه



كـه  ” نگاران اولين واكنشگران روزنامه: تروريسم هملند“آنجلس در كنفرانس  افسر پليس لس
الً قبـل و يـا سـريعاً بـه دنبـال پلـيس و       نگاران معمـو  روزنامه: برگزار شد گفت 2003در ژوئن 

  .شوند هاي خطر مي نشانان وارد صحنه آتش
اين امر براي گزارشگران و عكاسان خبري مجرب به حقيقت پيوسته است، بارهـا از اولـين   

در جوامع امـروزي تروريسـم   . اند آميز وارد صحنه شده اند كه پس از حملة خشونت كساني بوده
شـان بايـد از مسـائل اخالقـي و      نگاران و سرپرسـتان  ست، لذا روزنامهبيش از يك تهديد شده ا
  :دكتر فرانك اكبرك اذعان داشت. امنيتي ممكن آگاه باشند

بيننـد   نشانان و بهياران براي امدادرساني اورژانسي آموزش مي افسران پليس، آتش
د، بايـد  نگاران اولين واكنشگران يك حادثـه هسـتن   وقتي كه روزنامه. شوند و مجهز مي

براي خود و ديگران كه در معرض خطرات فيزيكـي و روحـي قـرار دارنـد، تصـميمات      
  » .كند خطراتي كه هم خودشان و هم اطرافيانشان را تهديد مي. دشواري اتخاذ كنند

نگـار   پاسخ به اين سؤال از مسائل اخالقي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ آيـا روزنامـه  
نيروهاي اورژانس برسند به مصدومين كمك برساند؟ از كنـار مصـدومين   تواند پيش از آنكه  مي
  .راحتي گذشتن و كار خود را انجام دادن اخالقاً از نظر مردم ناپسند و غلط است به

رسـاني بـه قربانيـان، بايـد بـه       نگاران و عكاسان خبري در كنار مسئلة اخالق كمـك  روزنامه
اولـين  . كند نيز توجـه كننـد   يز تهديدشان ميآم خطراتي كه  در پوشش خبري حمالت خشونت

شوند بايد به محـيط و نكـات امنيتـي     عنوان اولين نيروها وارد صحنه مي واكنشگران وقتي كه به
  .واقف باشند

  :اين خطرات شامل
  .هنوز مجرم در منطقه حضور دارد •
 .تهديد خشونت ادامه دارد يا هر حادثة خطرسازي نزديك است •
 .زيست محيطي آلوده است هنوز منطقه به حادثة •
 .ها قصد حملة بعدي را دارند تروريست •

 
گونه بيـان   الملل مؤسسة امنيت، خطاب به يونسكو در جامائيكا اين رودني پيندر، مدير اخبار بين

نگاران بايد بيش از اين به مراقبت از خود در مقابل صدمات روحي و رواني و  داشته كه روزنامه
نگـاران مـا هنـوز     برخي از روزنامـه «: او همچنين گفت. يل نشان دهندآموزش در اين زمينه تما

كنند و با اين كار خـود و همكـاران خـود را بـه      برخورد مي ]وران ناشي پيشه[چون گاوچرانان 
 ».اندازند خطر مي

ترهـا،   تجربـه  تر و كم ويژه جوان سرپرستان همچنين بايد كه گزارشگران و عكاسان خبري، به
نگاران خـود   هايي براي حفاظت از روزنامه بايد به دنبال راه. هاي خطرساز بفرستند را به موقعيت

  .هاي الزم را به آنها بدهند باشند و بايد كه هشدار
بـه   پسـت  واشنگتنو  نيوز دياز جيمز مادر،  نيوز ديروزنامة  2003براساس داستان مارس 

شـان را در پوشـش    عكاسـان خبـري  خريد تجهيزات امنيتي مبادرت ورزيدند كه گزارشگران و 
” تروريسـم هملنـد  “نگاران نيز در كنفـرانس   شماري از روزنامه. كند خبري خطرساز حفاظت مي

  .اند اذعان داشتند كه مسائل امنيتي ويژه را آموزش ديده



هوارد اي تانير، نايب رئيس تحريرية شركت تريبيون، بخش انتشارات، بـه مـادر گفـت كـه     
نگاران خود را به پوشش خبرهاي خطرسـاز مجبـور    كنند روزنامه آنها منتشر مي هايي كه روزنامه

: هـا شـامل   ايـن روزنامـه  . شـوند  هاي امنيتي را به آنهـا يـادآور مـي    احتياط سازند و نيوزدي  نمي
  .هستند نيوزدي، و شيكاگوتربيون، تايمز آنجلس لس

ارزد و يـك   يـك گزارشـگر نمـي   به ياد داشته باشيد كه خبر به انـدازة زنـدگي   «: تانير گفت
  ».تواند هيچ گزارشي بگيرد گزارشگر مرده نمي

نگاران و سرپرستانشان بايد از اثرات رواني يك  تر اينكه روزنامه باألخره و شايد از همه مهم
اي از اين اثرات يا مشاوره در اين زمينه ضروري است تا صدمات  شرح خالصه. خبر آگاه باشند

گونـه كـه افسـر     همـان . ن واكنشگر ميدان بودن را كاهش دهد يا جبران كندعاطفي ناشي از اولي
نگاران بايـد بداننـد كـه اولـين واكنشـگر خشـونت يـا حملـة          هاگن بيان داشته، امروزه روزنامه

  . تروريستي بودن خطرات فيزيكي و رواني خاص خود را به همراه دارد
  
  

  اختالالت عصبي پس از حادثة روحي
نگـاري   التحصـيالن روزنامـه   الفلين را كه مدرسـة فـارغ   لعه موردي چانتال مكمطادر اين بخش 

  :دانشگاه كلمبيا ، به صورت آنالين آن را درج كرده، مي آوريم
هايي كه يادآور  حسي عاطفي و اجتناب از مردم و مكان شناسي آمريكا، بي انجمن روان
داند كـه بـا    مي (PTSD)روحي  اند را ازجمله اختالالت عصبي پس از ضربة حادثة تلخ بوده
زود جـوش آوردن و  . كنـد  كم يك ماه از پوشش خبري مكرر حادثه بروز مي گذشت دست

عصبي شدن، تندخويي، رفتارهاي عصبي، عدم تمركز، اختالل در خواب و احساس ناامني 
بازماندگان فاجعه معموالً افسـرده و در روابـط كـاري و    . هاي اين اختالالت است از نشانه

اند ممكـن اسـت    كساني كه دچار اين اختالالت عصبي گشته. انوادگي خود مشكل دارندخ
هاي اين بيماري رنج ببرند بدون آنكه علت آن را بدانند و يـا   ها در سكوت از نشانه تا سال

  .حتي تشخيص دهند
هاي انساني  العمل طبيعي و معمول به خشونت و تراژدي استرس يا همان فشار عصبي عكس

نگاران مستثناست ايـن اسـت كـه مـا      اما آنچه كه در مورد روزنامه. و طوالني مدت استشديد 
خشـونت و  . هايمان مستثنا از بقيه هستيم العمل كنيم كه در عكس نگار تصور مي عنوان روزنامه به

جمله، پليس،  اند تأثيرگذار است؛ از پيامدهاي عاطفي آن بر همة كساني كه جزء اولين واكنشگران
  .نگاران هاي امداد اورژانس و روزنامه نشانان، گروه آتش

اغلبشـان موضـوع را بـراي    . گزارشگران خيلي متفاوت از پليس و نيروهاي اورژانس نيستند
توانـد مكـان مناسـبي بـراي      شـاپ مـي   كـافي . تر بيان مي كنند تا با ديگـران  شان راحت همكاران

گونه كه مارك پدالتي  همان. انه باشدو تعامل اطالعات خبري و عاطفي اصحاب رس  گزارشگري
گويـد، اگرچـه كـه     مـي ” فرهنگ ضرررساني خارجي: هاي جنگ داستان“شناس و نويسندة  مردم

آميـز در   گيري ندارد اما اين رفتـار اغـراق   گزارشگري بايد براساس واقعيت باشد و نياز به معركه
  .نگاران جاافتاده است فرهنگ روزنامه

جلسات گزارشگري براي ابراز احساسات پـس از حملـه بـه مركـز      احساس نياز براي تشكيل
. كنند نشانة ضعف نيست نگاران تصور مي تجارت جهاني برخالف آنچه كه خيل كثيري از روزنامه



برعكس در صورتي كه جلسـات گزارشـگري بـا موفقيـت انجـام شـود بـر قـدرت و توانمنـدي          
صورت نوشتن، كشـيدن، نقاشـي كـردن، صـحبت     ابراز احساسات چه به . افزايد نگاران مي روزنامه

دهد، گويي كـه   كردن يا گريستن، مسيري را كه يك خاطرة دلخراش در مغز ضبط شده را تغيير مي
كودكـان بازمانـده از گواتمـاال    . يابد خاطره از يك مكان سخت به مكان ديگري از حافظه انتقال مي

گ و حمـالت، رنـج و دردشـان را التيـام     آميزي كردن تصاويري از جن تا بوسني با كشيدن و رنگ
ابـراز احساسـات   . ويژه وقتي كه اين ابراز احساسات با ناله و سوگواري همـراه شـود   به. بخشيدند

دهد كه در آينده با اندوه و درد  شود و اين توانايي را به مؤلف خود مي باعث تخلية عاطفي فرد مي
  .كمتر خاطرات تلخ خود را به ياد آورد

بـا نوشـتن و توليـد يـك گـزارش درد خـود را التيـام        . اند گونه گاران هم اغلب اينن روزنامه
. تواننـد همـة موضـوعات را در روزنامـه بياورنـد      اما نكته اينجاست كـه آنهـا نمـي   «. بخشند مي

پِني » .دانند اند و يا خيلي تند و نامرتبط، همه مي دهنده موضوعاتي كه يا خيلي وحشتناك و تكان
پـس از بمبـاران شـهر    [آنچه كـه واقعـاً   «: چنين گفت اوكالهمانسندگان روزنامة كوكرل از نوي

امـا،  » .نگـارم بـود   به آن نياز داشتم فرصتي براي تبادل اطالعات با همكاران روزنامـه  ]اوكالهما
مان تحليل رفت و به حدي از بمباران خسته شديم كـه حقيقتـاً    با گذشت زمان، توان«: ادامه داد

  .اي تشكيل دهيم سهنتوانستيم جل
انديشند كـه آيـا    نگاران نيز با خود مي شوند، روزنامه مثل همة كساني كه دچار غم و درد مي

تر و حتي در آينده  سركوب احساسات، اختالالت را طوالني. اين غم و درد از آنِ آنهاست، يا نه
ر مورد آنهـا بـديهي   ها ابراز احساسات د پس از پوشش خبر تراژدي. سازد تر مي اثراتش را وخيم

برگزاري جلسات گزارشـگري  . است و هر چه زودتر اين تخلية عاطفي صورت گيرد بهتر است
ضمن خدمت، هم براي كاركنان خبري و هم براي كارفرمايان مفيـد اسـت چـرا كـه نتيجـة آن      

 نگاران حتي آنـاني  روزنامه. و حساس است ]پاسخگو[كننده  نگاري مجاب معموالً داشتن روزنامه
اي بهـره   اي و همـرده  كنند بايد از اين جلسـات اعـم از حرفـه    كه افتخاري يا براي خود كار مي

  .جويند
هاي مختلف، با ديگران به بررسي كارهـاي توليدشـده در ايـن     پس از انتشار اخبار در رسانه

  .زمينه بپردازيد
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