
  
 
 

 
 

  
  نگاري بحران  آموزش روزنامه

  
  

                                 نوشتة 
  *اميركاووس باالزاده 
  

  
 

  چكيده
رو در مـواردي   ارنـد، و از ايـن  ها در جهت ايجاد بسيج ملّي نقش د هايي كه جنبة ملّي دارند، رسانه در بحران

هاي خبري عدول كنند و  طرفي در گزارش مجاز، حتي موظف هستند كه از برخي اصول مربوط به رعايت بي
هاي مختلف همخوان باشد، اما اين بدان  اين تخطي بايد بين رسانه. قواعدي معنوي و اخالقي را برتر بشمارند

هـا بايـد    گيرد، بلكه كاركنان رسانه چنين روزهايي در دست مي ها را در معني نيست كه دولت، رهبري رسانه
هايي منظم و مرتبط ديده باشـند تـا همـراه و همگـام بـا       خود براي مواجهه با چنان وضعي از پيش آموزش

مسئوالن دولتي و نهادهاي مدني به نياز وحدت ملّي پاسخ دهند و محصول كار آنها در روزهاي پرآشـوب و  
قصد اين مقاله ارائة برنامة درسـي بـراي تربيـت كادرهـاي     . دستگي و تفرقة افكار نشودبحراني موجب چند

هـاي   هـا و دوره  هاي درسي در كالس ها نيست، بلكه هدف آن است كه ضرورت چنان برنامه بحران در رسانه
  .ويژه را نشان دهد

  
  . سپتامبر 11بحرانمريكا، آ نگاري نگاري، روزنامه نگاري بحران، آموزش روزنامه روزنامه :كليد واژه

  
هاي عملياتي، روانـي و اخالقـي    نگار در مقابله با اوضاع و احوال بحراني به چه آمادگي روزنامه

كند، امـا بـراي    نيازمند است و هيئت تحريريه چه نقشي دارد؟ طبيعت بحران بداهه را اقتضا مي
ار از هـر دو گونـه مهـارتي كـه     نگـ  در روزگار بحران نيز روزنامه. بداهه هم بايد آمادگي داشت

، )intuition(، شـمheuristics  ،)(كشـف  . 1: كنـد  بايد براي آن تربيت شده باشد، استفاده مـي  مي

                                                 
  نگار روزنامه  *



هاي از پيش انديشـيده   عمليات منظم و گام به گام با شيوه. 2؛ )illumination(اي  خالقيت لحظه
   ).algorithm(شده 

هاي عملياتي و رواني براي دادن پوشش خبري  انايينگار از لحاظ تو به عبارت ديگر روزنامه
هايي بايد  به اوضاع و احوال بحراني، هم از لحاظ فردي و هم از لحاظ كار در گروه، چه تربيت

هايي را چگونه بايد در اختيار گـروه   داشته باشد؟ و هيئت تحريريه در روز بحران، چه پشتيباني
 نگاران بحران بگذارد؟ ضربت روزنامه

هـايي كـه بـر اثـر آنهـا       يابنـد؛ بحـران   هايي است كه جنبة ملي مـي  وع اين مقاله بحرانموض
اي  جز استثناهاي حاشـيه (افتد، بلكه واكنش كل جامعه  ها و احزاب اتفاق نمي بندي مشرب صف
هـايي از ايـن گونـه حـاالت      نمونه. گيرد نسبت به آن بحران، در قالبي از وحدت شكل مي) نادر

ايم، از جنگ تحميلي گرفته تا زلزلة بم  در جريان وقايعي گوناگون شاهد بودهوحدت عمومي را 
بهـار تـا مرزهـاي ارس و     در هر سه نمونه مردم ايـران از چـاه  . و مسابقة فوتبال ايران و استراليا

اي در كار  هايي بسيار مشابه و تقريباً يكسان نشان دادند، بدون آنكه از پيش برنامه اترك، واكنش
. شـود  تا حدودي توضيح داده مي Swarm Theoryاين گونه حاالت در نظرية سوارم . اشدبوده ب

اما . يابد در چنين حاالتي مديريت استعدادهاي موجود، در كنار رهبري آن استعدادها اهميت مي
هايي نه رهبري است و نه مـديريت، بلكـه سـرويس دادن و     نگار در چنين هنگامه نقش روزنامه

. رهبري، مـديريت، و مـردم  : اند س مثلثي است كه خود در درون آن قرار گرفتهخدمت به سه رأ
نگار گذشته از وظايف روزانـة مـألوف خـويش بـا وظـايفي       در چنين اوضاع و احوالي روزنامه

وظيفـة  . شـود  رو مـي  هاي خويش روبه معنوي و اخالقي، فراتر از اصول و قواعد معمول مهارت
براي او كار مشكلي نيست، زيرا در چنـان  . رايش جامعه استنگار تشخيص نگرش و گ روزنامه

روزهايي خود او در دو نقش، نه تنها در نقش خبرنگار و خبررسان و گزارشگر و مفسر، كـه در  
  . گيرد اي نيز كه موظف به خدمت به آن است، قرار مي مقام يكي از آحاد همان جامعه

  
  نگاري تعريف بحران از منظر روزنامه

هاي ديگـر متفـاوت    نگاري معناي بحران با معناي اين واژه در بسياري از حرفه روزنامهدر حرفة 
هـاي ديگـر كـار     نگاري كار روزمـره اسـت، در بسـياري از حرفـه     آنچه در حرفة روزنامه. است

اي  نگار تا آخرين روزي كه در اين حرفه است، هر روز بـا واقعـه   روزنامه. شود بحراني تلقي مي
سـابقه بگيـرد؛ از    رو است كه دربارة آن بايـد تصـميمي بـي    الباً غافلگيركننده، روبهسابقه، و غ بي

كـار نبـرده اسـتفاده كنـد؛ و محصـول       كلمات و جمالتي كه بعضي از آنها را تا آن روز هرگز به
گاه با دلهره  نهايي را با آرايشي كامالً نو درست در دقيقة معين و در حجم معين عرضه كند و آن

اي ديگـر توليـد كـرده بهتـر از      اند تا مطمئن شود كه محصولي كه رقيب او در روزنامهمنتظر بم
هـا وضـع بحرانـي اسـت، امـا بـراي        چنـين وضـعي در بسـياري از حرفـه    . محصول او نيسـت 

كار “گوييم  نگاري به اين شرح وظيفه مي در روزنامه. نگار اين سرنوشت هر روزي است روزنامه
در آنها غالبـاً،  . ها چنين نيست اغل ديگر، مثالً در پزشكي و  در بانكدر بسياري از مش. ”روزمره

جز موارد استثنايي، كار امروز تكرار همان كار ديروز يا پريروز يا هفتة پيش است، با مراجعـاني  
نگـار، گـاهي ناگهـان از     روزنامه” كار روزمره“اما با اين همه، در . هاي متفاوتي دارند كه فقط نام



؛ وقايعي چون ”بحران“گوييم  هاي نسبي به آن مي رسد، كه در جهان ارزش او خبر ميوقايعي به 
  .سيل، زلزله، انفجار، جنگ، عمليات تروريستي

، ضـرورت آرايـش جديـد    ”بحـران “هـاي   از منظر هيئت تحريريه يكي از نخستين مشخصه
تعيين مأموريت  هاي متعدد، بسيج كردن چند خبرنگار و عكاس، و هيئت تحريريه است، با تلفن

بيني مساحت غيرعادي در صفحات روزنامه، آرايش غيرعـادي صـفحة اول، در عـين     آنها، پيش
در . موقـع بـه سـاعت انتشـار     حال دغدغة رعايت زمان ارسال خبر به بخش فنـي و رسـيدن بـه   

هــاي ديگــر، راديــو و تلويزيــون نيــز همــين التهــاب حــاكم اســت، زيــرا آنهــا هــم در   رســانه
  .مشابه ناشي از سرعت و حجم خبري گرفتار هستند هاي محدوديت

خبـرِ  . ها آرايش بحرانـي ايجـاد كنـد    تواند در روزنامه در مواردي مرگ ناگهاني يك فرد مي
در . بـه ايـران رسـيد    11:30جمهوري وقت مصر، در ساعت  درگذشت جمال عبدالناصر، رئيس

شب بـه روزنامـه فراخوانـده     نيمه مترجم و نويسنده و خبرنگار 12هاي آن روز  يكي از روزنامه
صفحه گزارش  6نظران، روزنامة روز بعد  شدند و با استفاده از آرشيو، تلكس و تلفن به صاحب

اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام نيـز از نظـر برخـورد    . در اين باره داشت
  .عة بحراني تلقي شدهاي خبري يك واق هاي ايران و كشورهاي ديگر براي رسانه تحريريه

  : بندي كرد توان تقسيم ها را از چند وجه مي نگاري، بحران در روزنامه
  

  ها ماهيت بحران. الف
  هاي طبيعي مانند سيل و زلزله؛ بحران •
  هاي اقتصادي مانند بيكاري، تورم، ركود، تحريم؛ بحران •
ظـاهرات،  هاي اجتمـاعي ماننـد افـزايش طـالق، مـواد مخـدر، مشـكالت جوانـان، ت         بحران •

  ها، عوارض اجتماعي كمبودهاي ناگهاني در مواد مصرفي؛ اعتصاب
هاي سياسي مانند تغييرات ناگهاني مقامات، استيضاح، كودتا، تحريم، تهديـد نظـامي،    بحران •

 .جنگ، عمليات تروريستي
  

  آرايش تحريريه. ب
جنـگ و  كنـد، ماننـد سـيل و زلزلـه و      هايي كه آرايش حاد تحريريه را ضـروري مـي   بحران •

  عمليات تروريستي؛
كنـد، ماننـد    هايي كه تغييرات كوچكي در كار تحريريه براي پوشش آنها كفايـت مـي   بحران •

  .هاي نرم سياسي هاي اقتصادي، برخي از بحران بحران
  

  هاي پيشين تحريريه آمادگي. ج
  هاي قابل انتظار مانند تظاهرات از پيش اعالم شده و استيضاح؛ بحران •
مـثالً  . جـا دقيـق نيسـت    بندي همه البته اين تقسيم(نتظره، مانند سيل و زلزله هاي غيرم بحران •

توان گفت كه اگر زلزلـه   دانيم تهران روي خط زلزله است و از اين رو مي هاست كه مي سال
اي تـدارك پيشـين    اي بـراي چنـان واقعـه    اما معموالً كمتر روزنامـه . بيايد، قابل انتظار است

  .)هاي غيرمنتظره خواهد بود در تهران زلزله بيايد، جزو بحران بيند، بنابراين اگر مي
  



  هاي بحران عامل. د
هـايي كـه افـرادي مشخصـاً بـه قصـد درج در        پسند، يعنـي بحـران   هاي عمدي رسانه بحران •

هـا، تهديـدها، بعضـي از     هـا، تحصـن   ب كننـد ماننـد تظـاهرات، اعتصـا     مطبوعات ايجاد مي
  ؛)ها توجه خواهد شد در اين مقاله به گونه بحران(وريستي ها، بعضي از عمليات تر سخنراني

هـا نيسـتند، ماننـد سـيل، زلزلـه، جنـگ،        هاي غيرعمد كه مخاطب اصلي آنهـا رسـانه   بحران •
  . هاي اقتصادي و اجتماعي فروريختن يك ساختمان، بحران

 
  واكنش خوانندگان.. ه

گ، تهديـد خـارجي، زلزلـه و    كنند، ماننـد جنـ   هايي كه ايجاد بسيج و همدلي ملي مي بحران •
  سيل؛

شـود، ماننـد    هاي متفاوتي در جامعـه بيـان مـي    گيري هايي كه برسر آنها آراء و موضع بحران •
  . هاي نرم سياسي هاي اقتصادي و اجتماعي و بحران بحران

  
  اي از يك بحران نمونه

مله بـه  ترين پوشش خبري انفجاري پس از جنگ دوم جهاني را سبب شد، ح اي كه بزرگ واقعه
اوالً خـود حادثـه داراي ارزش خبـري    . بـود  2001سـپتامبر   11هاي دوقلوي نيويـورك در   برج
اي و  العاده باال بود، ثانياً واكنش يك ابرقدرت به آن وسيع بـود، ثالثـاً سـيطرة وسـيع رسـانه      فوق

ل تبليغاتي اياالت متحده، بحث بر سر ابعاد وسيع اين واقعه را هنوز، پس از گذشـت هفـت سـا   
درضمن پس از اين واقعه بحث نظري مهمي برسر اصول وظايف . همچنان داغ نگه داشته است

طرفي در گزارش خبر را در  نگار بايد اصول بي آيا روزنامه: نگاران درگرفت، با اين سؤال روزنامه
  تواند از اين قواعد عدول كند؟ همه حال رعايت كند؟ كجا و تا كجا مي

هاي دوقلو چه كساني بودنـد، و آيـا افـرادي در داخـل      ن حمله به برجنظر از اينكه طراحا صرف
هاي معيني در آن دست داشتند يا نه، اين نكته روشن است كه طراحان طوري  دولت آمريكا با انگيزه

ترين پوشش خبري جهان به آن اختصاص يابـد، و عـواملي چـون     ريزي كرده بودند كه بزرگ طرح
هـاي نظـري    شده بود، در بحث ام حمله تحت تأثير اين هدف تعيينانج) حتي ساعت(مكان و زمان 

هـا بـراي پوشـش خبـري و      هدف طراحان حمله آن است كـه رسـانه  . تعارضي اخالقي مطرح شد
هاي خود را وارد ميدان كنند و به ابعاد و زواياي خبري آن بـه   ترين توانايي تفسيري اين واقعه بزرگ

  . گيري كنند هاي بعدي را پي زهاي پياپي اخبار و واكنشترين نحو بپردازند و در رو وسيع
نگـار   پس آيا روزنامه. كند كه عيناً همين كارها را انجام دهند نگاران ايجاب مي حرفة روزنامه

است؟ فرض كنيم كـه پـس از    همدست عامالن شده و به خواست و دستور طراحان عمل كرده
هـا و راديـو و تلويزيـون در     اره نباشد و روزنامهاي در اين ب آن حمله هيچ خبري در هيچ رسانه

تـوان گفـت كـه طراحـان      در اين صورت مي. هاي روزانة خود تغييري ندهند ها و برنامه فعاليت
نگار او را به نديده گرفتن اين واقعه،  آيا وظيفة اخالقي روزنامه. اند حمله به مقصود خود نرسيده

  دارد؟ مله، واميبه قصد ناكام گذاشتن هدف اصلي طراحان ح
اي بـا ايـن اهميـت بـه كلـي خـالف        نديده گرفتن واقعـه . پاسخ اين سؤال قطعاً منفي است

نگار به اين واقعه مانند رويكـرد   از طرفي، اگر رويكرد روزنامه. نگاري است موضوعيت روزنامه
  . او به هر واقعة بحراني ديگري باشد، همدست طراحان شده است



  .هاي پيشين آمادگي: اي چيست؟ پاسخ ا اين تعارض حرفهراه حل مقابله ب: پرسش
سـپتامبر انجـام    11هاي مربوط به واقعـة   نگاري آمريكا در درج گزارش كاري كه در روزنامه

ايـن نيـز بـا يكـي ديگـر از اصـول خبرنگـاري در        . گيري آشكار در انتقال اخبار بود شد، جهت
منظـور آن  . آزاد است، اما خبر مقـدس اسـت  شود كه مقاله  به خبرنگار آموخته مي. تعارض بود

هاي شخصي خـود را در خبـر دخالـت دهـد،      گيري است كه خبرنگار حق ندارد نظرها و جهت
  .طرفي در درج اخبار نظرهاي هر دو طرف را با توازن منعكس كند بلكه بايد با رعايت بي

هـاي   ريسـين ايـن تخطـي بـرخالف آنچـه تئو    . سپتامبر اين اصل زيرپا گذاشته شـد  11روز 
هـاي همـة    هاي آمريكايي، و روزنامه روزنامه. سابقه نبود نگاري در آمريكا گفتند، هيچ بي روزنامه

تمام خبرهايي كه در زمـان جنـگ   . كنند گيري مي كشورها، در روزگار بحران ملّي آشكارا جهت
هـاي  شدند و خبر بسياري از خبرها سانسور مي. گيري داشت وضوح جهت شد، به دوم پخش مي

. شـد  نمـايي مـي   هاي ارتش آمريكا و بقية سپاهيان متفقين عليـه ارتـش هيتلـري بـزرگ     پيروزي
هاي كـره و ويتنـام و    همين روحيه در جريان جنگ. ها بودند ترين ابزار جنگ رواني، رسانه مهم

حتي در مواردي كـه جنـگ در   . سالة جنگ سرد وجود داشت خاورميانه و در تمام دوران پنجاه
يك نمونة آن مقالـة  . كردند ها همراه با سياست خارجي روز آمريكا حركت مي د، روزنامهكار نبو

دربارة دكتر مصدق نوشت و او را هيتلر زمان ناميـد،   1952در  تايمز نيويوركمشهوري است كه 
منش به سبك غربي بـود، انقالبـي نبـود و از     در حالي كه مصدق تحصيلكردة غرب و دموكرات

افظ نظام موجود بود، سياست ضدآمريكايي نداشت و به آمريكـا نگـاه مثبـت    طبقة اشراف و ح
  .اما سياست دولت آمريكا به دشمني با او قرار گرفته بود. داشت

. جمهوري وقت عراق، نيز آموزنده است هاي آمريكايي با صدام حسين، رئيس رفتار روزنامه
حمايـت آمريكـا از او در جريـان    (او در دوران حكومت خود از حمايت آمريكا برخوردار بـود  

بـا ايـن همـه، روزي اقتضـائات     . همواره با سياست كالن آمريكـا همگـام بـود    ). جنگ با ايران
سياسي دولت آمريكا بر دشمني با او قرار گرفت، و روزي كه دولـت آمريكـا بـه عـراق حملـة      

ه چـون و چـرا   روزنامة آمريكايي، حتي يكي در منطق و حقانيت آن حملـ  1500نظامي كرد، از 
 1500در داخـل آن  . نكرد و همه در خبرها و مقاالت خود از لزوم آن حمله دفاع جانانه كردنـد 

چنانكـه چنـد نفـر از    (نگاراني بودند كه در منطق آن حمله ترديدهايي داشـتند   روزنامه، روزنامه
). دهاي تلويزيوني كه سخناني خـالف جريـان غالـب گفتـه بودنـد اخـراج شـدن        مجريان برنامه

نگار، مجال بيان  رغم افسانة آزادي بيان روزنامه  هاي اصلي، به يك از روزنامه نظرهاي آنها در هيچ
هـايي بـود كـه در     اگر مطالبي در مخالفت با آن حمله چاپ شد، فقط محدود بـه رسـانه  . نيافت
دنـد و  روزنامه همچون يك دستة اركستر رفتار كر 1500. اند و خوانندگان معدودي دارند حاشيه

دو سـال  . هاي گوناگون در نواختن يك نغمه همخواني كردند ها و طعم حول يك محور با رنگ
هايي كه در سطح جهـان شـد،    بعد، وقتي تب و تاب اوليه سست شد، و در واكنش به افشاگري

سازي براي حمله بـه عـراق دقيـق عمـل      اي اعتراف كرد كه در زمينه در سرمقاله نيويورك تايمز
ده و تمايالت دولت و اخبار دولتي را، بدون تحقيق دربارة صحت و سقم آنها منعكس نكرده بو

ژان بودريـار فيلسـوف فرانسـوي    . بيند از خواننـدگان عـذرخواهي كنـد    كند و اينك الزم مي مي
گونه اعترافات آن است كه نشان دهند اشتباهي كه شده  گويد كار اين گونه رفتارها مي دربارة اين
  .ماند ده است، و به اين ترتيب اشكاالت كل سيستم از نظرها دور مياستثنايي بو



هـا و   تـرين موضـوعي كـه در روزنامـه     سـپتامبر، مهـم   11هاي اولية مربوط بـه   در گزارش 
البتـه مقالـة مشـهوري بـا     . ها با آمريكا بود هاي اصلي دشمني هاي ديگر غايب ماند، انگيزه رسانه

آمريكا ثروتمند است . الف: چاپ شد، با پاسخي به اين مضمون» چرا از ما نفرت دارند؟«عنوان 
آمريكـا دموكراسـي   . آيـد؛ ج  بدشان مـي ” آنها“آمريكا پيشرفت دارد و . آيد؛ ب و آنها بدشان مي

ها با سياست دولـت   تر دشمني هاي عميق اي به انگيزه در هيچ مقاله. آيد بدشان مي” آنها“است و 
هاي آمريكا عيناً طراحـان و   ه نشد كه الزاماً همة مخالفان سياستآمريكا اشاره نشد و توضيح داد

. هر گردويي گرد است، امـا هـر گـردي گـردو نيسـت     . هاي دوقلو نيستند عامالن حمله به برج
عامالن حمله مخالف آمريكا بودند، اما هر مخالف آمريكـايي همـراه و همفكـر عـامالن حملـه      

 .نيست
تـوان چنـين    آمريكـايي پـس از يـازدهم سـپتامبر را مـي     هـاي   تأكيدهاي ژورناليستي رسـانه 

  :بندي كرد تقسيم
جنگي جهاني، نه فقط در آمريكا بلكه در سراسر جهان، از طرف دشـمنانِ نظـم عليـه نظـم      .1

  اعالم شده و آغاز شده است؛
اند و در  هاي آمريكايي بوده هاي دوقلو نمادي از پيشرفت، آزادي، و دموكراسي و ارزش برج .2

 ة نمادين ازطرف عامالن حمله انتخاب شدند؛همين جنب
هايشان رنج بسيار كشيدند، و ملت آمريكـا بـا آنهـا     اند، خود و خانواده قربانيان حادثه بيگناه بوده .3

 كند؛ همدردي مي
 ها نيز در خطر است؛ عالوه بر قربانيان حادثه، زندگي عادي بقية آمريكايي .4
 ؛)مادي از مسئوالن دولتي و اجتماعين(نشاني قهرمانانه عمل كردند  مأموران آتش .5
 جهان با آمريكا همدردي كرده است؛  .6
آمريكا نيرومند است و دشمنان را به سزاي اعمالشان خواهد رساند و آنها را نـابود خواهـد    .7

 كرد؛
ها سخنگويان ملت آمريكـا   است و رسانه جمهوري ايستاده ملت آمريكا يكپارچه پشت رئيس .8

 هستند؛
  و پرخرج در پيش است؛ جنگي طوالني، وسيع .9

هاي بدي بودند، پس، هركس مخالف آمريكا باشد  عامالن حمله مخالف آمريكا بودند و آدم .10
 .آدم بدي است

  
. صدا به اين تأكيدها پيوستند و در حفظ وحدت وفادار ماندنـد  هاي اصلي آمريكا يك همة رسانه

شدند، اما اساس رويكرد آنهـا  ها و مقاالت آنها در طيفي رنگارنگ عرضه  هرچند اخبار، گزارش
هاي ايـاالت متحـده و اروپـا در دفـاع از      ويژه در آكادمي پردازاني به نظريه. با دقت همخوان بود

هـاي   پرستانه بـه ميـدان آمدنـد و رفتـار جديـد را حجتـي بـر تغييـر در نظريـه          ژورناليسم ميهن
  .ژورناليستي دانستند

” مسـئوالنه “در روز واقعـه  ) جامعـه (ئي از يك كـل  عنوان جز نگاران را به آنها رفتار روزنامه
نگاران وفاق و همبسـتگي ايجـاد شـده در     به عقيدة آنان اين واقعيت كه روزنامه. ارزيابي كردند

سطح جامعه در سوگواري بر قربانيان حادثه را ارج نهادند و خود نيز براي تقويت ايـن جريـان   



دادند كـه زمـان و مكـان مناسـبي بـراي طـرح       تالش كردند، به معناي آن بود كه آنها تشخيص 
فقـط معـدودي از   . سؤاالتي مانند اينكه چرا اياالت متحده مورد حمله قرار گرفته است، نيسـت 

تعلـق خـاطر    نگـاري را نـه شـغلي بـي     اي، هرچند كه روزنامـه  هاي حاشيه نگاران رسانه روزنامه
را كـه موجـب سوءاسـتفادة     دانستند، فضـاي ايجادشـدة پـس از يـازدهم سـپتامبر      سرزميني مي

مبارزه بـا  “دولتمردان براي جمع كردن حمايت در جهت برافروختن آتش جنگ در جهان به نام 
نگـاراني كـه تحـت تـأثير ايـن جـو و        هـا و روزنامـه   بود، ناسالم دانستند و از رسانه” تروريسم
نگــاران بــه  پرســتي دولتــي قــرار گرفتنــد، انتقــاد كردنــد و هشــدار دادنــد كــه روزنامــه  مــيهن
  .اند رحمانه و خشن تبديل شده هاي بي كنندگان سياست تحسين

ها يا اتفـاق افتـاده، يـا     آنچه در روز يازدهم سپتامبر در آمريكا پيش آمد، در تاريخ همة ملت
نگار را چنان آموزش داد كه شـيوة برخـورد بـا     توان روزنامه چگونه مي. امكان اتفاق افتادن دارد

نگـاري   وزهاي بحراني منحصر كند و از تعميم آن به روزهاي عادي روزنامـه بحران را فقط به ر
  . روزمره خودداري كند؟ كار بسيار دشواري است

  
  اي براي آموزش ويژه به كادر خبرنگاران گروه بحران برنامه

اي براي آموزش ويژه به خبرنگـاران گـروه بحـران ارائـه      در اين مقاله قصد آن نيست كه برنامه
اي و ضرورت تربيـت كادرهـاي ويـژه در هـر      ف جلب توجه به ضرورت چنين برنامههد. شود

رسانه براي همراهي با و خدمت به بسيجي عمومي است كه در روزهاي وقوع بعضـي از انـواع   
  . شود و مفيد است ها كه جنبة ملّي دارند الزم مي بحران

ختلفـي در آن چيـده شـده    هاي داروخانه است كـه داروهـاي م   تحريريه روزنامه مانند قفسه
ندرت، شايد هر سه  آيند و بعضي ديگر به ها بيرون مي بعضي از داروها هر ساعت از قفسه. است

اما الزم . افتند ها هر روز اتفاق نمي نگاري بحران از نوع دوم است، كه بحران روزنامه. ماه يك بار
در روزنامه در دسترس باشد،  هاي پرداختن به بحران در جاي معيني است كه حتماً دستورالعمل

  . و مرتباً روزآمد شود تا درصورت نياز فوراً باز شود
شايد نخستين درسي كه بايد به خبرنگاران گروه بحران داد، تكرار مكرر اين اصل باشد كـه  

نگـاراني   روزنامـه . ، رهبـر جامعـه نيسـت   ) نگار معمول و مرسـوم  روزنامه(نگار ميانگين  روزنامه
مـواردي خـود را در مقـام رهبـران جامعـه، بـراي كشـاندن تمـايالت و روحيـة          هستند كه در 

حتـي در مـورد   . بينند، اما آنها استثنا هستند، نـه قاعـده   سو مسئول مي سو و آن خوانندگان به اين
هـاي سياسـي، يـا مـثالً عاليـق ايـن يـا آن         هايي كه منعكس كنندة تمـايالت و گـرايش   روزنامه
” دهنده دهنده و شدت كننده و بسط منعكس“هايي عمدتاً  چنان روزنامههاي ورزشي هستند،   گروه
رهبـري و مـديريت در   . گونه تمايالت هستند، نه توليدكننده، مبدع، رهبر و مدير آن تمايالت آن

. نگار ميانگين نيسـت  هاي اصلي كار روزنامه مقام رهبر و مدير جزو خصلت. جاي ديگري است
طور كـه   توان گفت خدمتكار جامعه است، همان كه خدمتگزار، يا مينگار رهبر نيست، بل روزنامه

نگـاراني   البتـه روزنامـه  . پيشخدمت رستوران خدمتگزار مشتري، يا پزشك خدمتگزار بيمار است
اند آهنگراني  اند، همچنان كه بوده اند، اما استثنا بوده اند كه در مقام رهبري جامعه عمل كرده بوده

انـد، امـا در شـرح وظـايف      دسـت گرفتـه   اي رهبري جامعه را بـه  ه در دورهك) مثالً كاوة آهنگر(
نگار، ميانگيني از آنچه در جامعه واقعاً وجود  روزنامه. آهنگري، رهبري جامعه منظور نشده است



يافتـه بـه    يافته و آرايـش  دارد و آن را به صورت نظم دارد، يا استعداد آن بالقوه وجود دارد، برمي
اي كه تشنه است آب  درواقع به جامعه. دهندة راه و رهبر  نيست خود ارائه. رداندگ جامعه باز مي

رساند، اما خود نه توليدكنندة آب است نه توليدكنندة تشنگي در كسي كه بدنش كمبـود آب   مي
كاشـف آب و  . ايـد  دست باال به كسي كه كمبود آب دارد خواهد گفـت كـه شـما تشـنه    . ندارد

  .نگار استثنايي جدا است كنيم كه حساب روزنامه أكيد ميباز ت. كاشف تشنگي است
دهـد، مهـم    ها را گزارش مـي  نگار بحران درك اين موضوع، خصوصاً در هنگامي كه روزنامه

طلبد، چنددسـتگي خطـري    هاي ملّي كه بسيج ملي را مي ها، خصوصاً در بحران در بحران. است
  . ندرو ممكن است ايجاد كن نگاران تك است كه روزنامه

  
  هايي كه در آموزش كادر بحران بايد درنظر گرفت عامل

بـه  . دارد، تيراژ است كند و او را به تالش وامي قرار مي نگار را بي هايي كه روزنامه يكي از انگيزه
نگار انسـاني اسـت در    روزنامه. نگاران كادر بحران بايد اهميت داد اين عامل در آموزش روزنامه

نگار خود را با كادر روزنامة رقيـب در   ن ترتيب در جلب خواننده روزنامهبه اي. آرزوي خواننده
كوشند بهتـرين زاويـه را بيابنـد و بـر آن      ها مي در روز وقوع بحران ملي روزنامه. بيند مسابقه مي
ها از اين روزنامـه بـه آن روزنامـه پـاس      سوژه. در اينجا سرقت و تقليد عيب نيست. تأكيد كنند
. شـود كـه قابليـت تقليـد دارد     ها عرضه مـي  ك زاوية خبري در يكي از روزنامهي. شوند داده مي
هاي بهتـري   كوشند با خالقيت خود جلوه روند و مي سو مي سرعت به همان هاي ديگر به روزنامه

. خيـزد  ميـزان قابليـت تقليـد آن زاويـه در واقـع از دل جامعـه برمـي       . از فكر اوليه را بپروراننـد 
دهد كه اين زاويـه حتـي پـيش از آنكـه عرضـه شـود، خواسـت         تشخيص مي نگار فوراً روزنامه

كافي اسـت كـه   . نگار بيش از آنكه مخترع باشد، كاشف است گفتيم روزنامه. خواننده بوده است
  :عوامل ديگر عبارت است از. وجو كند جست

  
ايـن اعتمـاد   . ندها اعتماد داشته باش خوانندگان در روزهاي بحران بايد به روزنامه. ايجاد اعتماد

. يابد تدريج تكوين مي هاي آن در روزهاي عادي، و به شود، بلكه زمينه در روز بحران فراهم نمي
. شـود، امـا ايـن كـافي نيسـت      ها حاصل مي طرفي رسانه بخشي از اين اعتماد از راستگويي و بي

 بخش ديگري كـه بـه همـان انـدازه مهـم اسـت، توانـايي و مهـارت در قـدرت فنـي و علمـي           
نگار در روزهـاي عـادي، بخشـي از آمـادگي او      بنابراين مهارت و توانايي روزنامه. هاست رسانه

  .براي گزارش بحران است
  

اي، اعـم از خبـر، گـزارش و     ها و گفتارهـاي رسـانه   در روزهاي بحران، نوشته. ها لحن گزارش
د، بـراي واقعـه   شـون  هاي كوتـاه تنظـيم مـي    تفسير، لحن پرآب و تاب و آتشين دارند، در جمله

شـود   ها باب مـي  سرعت در ميان رسانه شود كه يكي از آنها ازطريق تقليد، به هايي انتخاب مي نام
ــ   وزيـري، مسـابقة ايـران    تير، حادثـة دفتـر نخسـت    7سپتامبر، زلزلة بم، حادثة  11مثالً حادثة (

حملـة آمريكـا بـه    اشاره بـه  (، جنگ خليج فارس )اشاره به جنگ عراق با ايران(استراليا، جنگ 
  ).1997عراق در 

  



عالوه بر آرشيوهاي . خبرنگاران ميداني بايد از پشتيباني تحريريه برخوردار باشند .كار گروهي
شود، بايد در دست  روزنامه، نشاني آرشيوهاي ديگري كه در روز بحران مراجعه به آنها الزم مي

  .باشد
آنهـا تمـاس گرفـت و نظـر كارشناسـي      تـوان بـا    راه تماس با افرادي كه در روز بحران مي •

  خواست؛
 آرشيوهاي پشتيباني در ادارات و سازمان دسترسي داشته باشند؛ •
 هاي جغرافياي جهان، كشور، و شهر، براي مشخص كردن محل وقوع بحران؛ نقشه •
 تربيت عكاسان براي گرفتن عكس در شرايط دشوار؛ •
 و موتورسيكلت؛بسيج ناوگان ترابري روزنامه، اعم از اتومبيل، وانت،  •
 .كند هاي دولت كه در مقام رهبر بسيجِ اجتماعي عمل مي اطالع از سياست •

 
  نگاري بحران پيشنهاد برگزاري دوره ويژة روزنامه

رسد با توجه به اهميت تأثيرات رويدادهايي كه بنا به تعريف از آنها به عنوان بحـران   به نظر مي
يكي از . ن نيز دانش خود را در اين حوزه افزايش دهندنگارا كنيم، بايسته است كه روزنامه ياد مي

  .نگاري بحران است نگاران، برگزاري دورة آموزشي ويژه روزنامه هاي ارتقاي دانش روزنامه راه
عنـوان رشـته    :اين دوره پيشنهادي يك ترم دانشگاهي و در دو رشته برگـزار خواهـد شـد   

نگـاري   روزنامـه  :عنـوان رشـته دوم  ي؛ اي و جهـان  هـاي منطقـه   نگاري بحـران  روزنامه :نخست
  .هاي ملّي و محلي بحران

  :ها دروس عمومي و اختصاصي به شرح زير تدريس مي شود در اين دوره
  

نويسي بحـران؛   گزارش. 2مديريت و سازمان هيئت تحريريه در بحران؛ . 1 :دروس عمومي •
ــران؛ . 3 ــاحبه بح ــران؛ . 4مص ــي بح ــران؛ . 5خبرنويس ــه در بح ــي روزنام ــاني . 6 طراح مب

نگاري ديجيتال  روزنامه. 8شناسي بحران؛  مباني جامعه. 7؛ )لطمه روحي(شناسي بحران  روان
. 11نگاري بحران؛  اصول اخالقي روزنامه. 10مديريت دانش و مديريت بحران؛ . 9و بحران؛ 

هاي روزنامه  امنيت جاني ، رفاه عاطفي و محدويت(نگاري بحران  حقوق و وظايف روزنامه
  ).راننگا

مباني مديريت بحران و . 1 :هاي ملّي و محلي نگاري بحران دروس اختصاصي روزنامه •
زلزلـه،  (حـوادث طبيعـي در ايـران   . 2؛ )فردي و جمعي(پذيري اصول كاهش خطر

رساني مرتبط با  ها و منابع و مراكز اطالع آشنايي با سايت. 3؛ )سوزي سيل، آتش
نگـاري   روزنامه. 5يغات و فرهنگ عام؛ مباني تبل. 4 بحران و حوادث غيرمترقبه؛

مباني نظـري  . 6؛ )ها اي در بحران وفاق رسانه(اي هاي مدني رسانه بحران و نهاد
شناسـي   اي، روان نظرية بسيج عمومي، نظرية رفتارهاي تـوده ( 2نگاري  روزنامه
  ).توده

ابـط  مبـاني رو . 1 :اي و جهـاني  هاي منطقه نگاري بحران دروس اختصاصي رشته روزنامه •
هـا و   رسـاني در بحـران   ها و مراكز اطـالع  سايت. 3مباني تاريخ جهان معاصر؛ . 2الملل؛  بين



تاريخچـة  . 4؛ )سنتر، بخـش حـوادث خبرگـزاري رويتـرز     دارت(حوادث غيرمترقبة جهاني 
 11فرانسه،  1968ويتنام، شورش ( نگاري بحران اروپا و آمريكا در صد سال گذشته  روزنامه

نگـاري بحـران در حـوزة     هاي روزنامـه  نظريه. 5؛ )كاترينا، سونامي اندونزي سپتامبر، طوفان
  .اندازهاي آن اي و جهاني و چشم منطقه

 
هاي آموزشـي   ها يا كارگاه توان در اين گونه كالس هايي كه مي تر موضوع براي انتخاب دقيق
  :بررسي شوند  هاي زير شود كه مدخل طرح كرد، پيشنهاد مي

  

تقارن شكني در رفتار    Anxiety  اضطراب
  جمعي

Symmetry 
Breaking in 

Herding Behavior 
  

  بازيگرهماهنگ    Bandwagon effect  به دنبال جماعت رفتن
Team player 

  

  Urban legend  هاي شهري افسانه    Collective behavior  رفتار جمعي

 Collective  شعور جمعي
consciousness    تفكر گروهي  Groupthink 

 Collective  ضاوت جمعيق
effervescence    ذهنيت جماعتي Herd mentality 

 Hive mind  ذهن كندويي    Collective intelligence  هوش جمعي

 Hundredth Monkey  ميمون صدم    Consensus reality  واقعيت اجتماعي

 induction  قياس    Crowd psychology  شناسي جماعت روان

 Informational  وران اطالعاتف    Conformism  سازشكاري
cascade 

 Mass hysteria  اي جنون توده    Culture jamming  مخدوش كردن فرهنگ

 Mean world  گرايي عارضه ميانگين    Demagoguery  عوام فريبگي
syndrome 

 Meme  انتشار از طريق تقليد    Fear  ترس

 Memespace  فضاي مستعد تقليد    Figure of speech  هاي زباني بازي

 Mob rule  سلطه غوغاگران    Flocking behaviour  )اي گله(رفتار جمعي 

  Moral panic  سراسيمگي اخالقي    Framing (social sciences)  سازي پرونده) سازي چارچوب(

  Propaganda  تبليغات    Group behavior  رفتار گروهي

 Self-organization  خودسازماني
  Rhetoric  بالغت   



  Rumor  شايعه    Sheeple  ي گوسفندوارها انسان

هاي طبيعي مصيبت    Semiotics  شناسي نشانه
  Disaste )فاجعه(

  Vulnerability پذيري آسيب    Snowclone  هاي افواهي شنيده
  Capacity  ظرفيت،قابليت    Social constructionism  گرايي اجتماعي برساخت

  Risk  مخاطره    Spontaneous order  جوش نظم خود

  Crisis  بحران    Swarm intelligence  ناآگاهانه هوش جمعي  

  
هـاي اجتمـاعي    هاي مختلف ايـن عارضـه   هاي آموزشي ياد شده، جنبه ها يا كارگاه در كالس
بـا ايـن تربيـت،    . كنـد  شود و او را ورزيده مي هاي مرتبط به خبرنگار آموخته مي همراه با تمرين

  :شوند براي اي مي مقوالت فوق دستمايه
 ها در ميدان، آمادگي پيشيني براي درك و مواجهه با اين عارضه •
  ايده گرفتن هنگام نوشتن گزارش، •
خبرنگار خود نيز در معرض مستغرق شدن در حادثه است (محافظت روحي خود خبرنگار،  •

و ممكن است تسلط بر نفس خود را از دست بدهد و نتواند از حادثه به اندازة كافي فاصله 
خبرنگار بايد با خود هميشه تكرار كند كه وظايف .تيجه از وظيفة خود باز بماندبگيرد و درن

اي كـه سـردبير تعيـين     نگاري، در محدوده تنظيم خبر با حفظ قواعد روزنامه: وي عبارتند از
  )كرده، رساندن سريع خبر به تحريريه و از آن طريق به خوانندگان

 .كار هماهنگ با تيم اعزامي •
 
  گيري نتيجه
هـا   هايي درسي با هدف آموزش كاركنان منتخب همة رسانه نهاد نگارنده اين است كه برنامهپيش
اي  هـر رسـانه  . هاي ملّي تنظـيم شـود   نگارانه با بحران منظور ايجاد آمادگي در مواجهة روزنامه به
هاي داخلي هم تشكيل دهد، تا در روز وقوع بحـران در ميـدان رقابـت، سـبك و      تواند دوره مي

اما مهم آن است كه قواعد اخالقي و معنوي در جهـت حفـظ وحـدت    . خود را حفظ كندشيوة 
هـاي ملّـي    هاي آموزشي به كادرهاي ويژة بحران ها و دوره ملّي و بسيج افكار عمومي در كالس

ها در روزهاي بحران ملـي بـدون    با رعايت اين اصل است  كه رسانه. يكسان آموزش داده شود
ت باشند، خواهند توانست يكصدا و همصدا با دولـت و همـة نهادهـاي    آنكه دستورگيرندة دول

  .ملّي، از بروز چنددستگي در جامعه پرهيز كنند
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