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چکیده
زمینه وهد  ف: هد  ف این مقاله، د  ید  گاه رسانه های غربی د  ر نوع پوشش رسانه ای از بالیای طبیعی است، که بیشتر د  ر مورد   پاسخ محلی و ملی د  ولت ها، 

د  رباره فقر و نژاد  ، د  رباره فرهنگ و جامعه و تالش های خارجی برای امد  اد  رسانی و تعهد  ات بومی برای بازسازی، صحبت شد  ه است.
روش: روش مطالعه به صورت روش تاریخی موضوع معین که د  ر گذشته د  ر یک مقطع زمانی رخ د  اد  ه، بررسی شد  ه است. محقق می کوشد  ، از طریق 
گرد  آوری اطالعات )اسناد   و مد  ارک( مربوط به موضوع تاریخی و بررسی صحت و سقم آن اطالعات و نیز تجزیه و تحلیل آنها به کشف حقایق مربوط 

به موضوع د  ست پید  ا کند  . د  ر این تحقیق  ازمنابع اطالعات اولیه و ثانویه استفاد  ه شد  ه است. 
یافته و نتیجه گیری: با بررسی پوشش بحران های گذشته، آنچه را که برای رسانه های جریان غالب د  ر آمریکا مهم بود  ه است را می توان این گونه بیان 
کرد   که: اغلب خروجی های رسانه های جریان غالب آمریکا، بحران ها و سوانح بین المللی را با نگاهی کل نگر د  ر نظر نمی گیرند  . د  ر این رسانه ها، بحران ها، 
بحران نیستند  ؛ بلکه نوعی کاالی مجازی برای فروش به مخاطبانی د  م د  می مزاج هستند   که از میان فهرسِت انتخاِب بلند  باالیی تصمیم می گیرند   که چه 
خبری را از بالیای حزن انگیز گرفته تا جد  ایی افراد   مشهور به مصرف برسانند  . د  ر اغلب موارد  ، ویژگی های بحران را حسابد  اران رسانه ها با اولویت ها 
و انتظارات خاص، ارزیابی می کنند  ؛ و معموالً اولویت های رسانه ها با اولویت های مقامات د  ولتی، خط مشی گذاران، سازمان های غیرد  ولتی، مد  یران بیمه 
یا حتی جمع کنند  گان اخبار، بسیار متفاوت است. د  ر حالی که امد  اد  گران به بحران ها نگاه می کنند   و آن ها را بحران  می بینند   رسانه ها به بحران ها، نگاه 
می کنند   اما آنها را اخباری می بینند   که برای اغلب آن ها، حکم کاال را د  ارند  . با این طرز تلقی، فهم این که چرا مؤسساِت رسانه ای فاقد   هر گونه غریزه 
ذاتی کاری حتی برای پوشش فجایع بزرگ، گذشته از بالیای ابتد  ایی هستند   امکان پذیر خواهد   بود  . اکثر رسانه های جریان غالب پیش از توجه به 

»اهمیت« بحران، د  ر جست وجوی »فرصت« هستند  .
کلید  واژه: د  رد   د  یگران، رسانه، بالیای طبیعی، سوانح بین المللی
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“Regarding the Pain of Others”: Media, Bias end the Coverage 
of International Disasters

Susan D. Moeller

ABSTRACT
Background and objective: The purpose of this study is investigating the type of media coverage in western media views to 
become less about the natural disaster and more about the local and national government response, about poverty and race, 
about culture and community, about external efforts to provide relief and indigenous commitments to rebuilding.
Method: This study is a historical review and a certain subject has been investigated during a special period of time. The 
researcher tries to discover facts related to the topic of the article through gathering information (documents) and analyzing 
them. In this study, primary and secondary source of information has been used.
Findings and Conclusion: Exactly what the American mainstream media considers to be important could conclude that most 
mainstream media outlets do not consider international crisis and disasters holistically. Crisis are not crises; instead, they are 
a kind of virtual merchandise to be sold to fickle audiences who select what news to consume from an exhaustive menu of 
choices—from tragic disasters to celebrity breakups.The elements of a crisis are disaggregated and evaluated quite dispassion-
ately, often by media accountants with priorities and expectations far different than that of government officials, policy wonks, 
NGO specialists, insurance executives or even news junkies.
When relief workers look at the crisis and see crisis, for example, the media looks at crisis and see news, which is, for most me-
dia, a commodity. Viewed in that light it is possible to understand why media institutions do not have any inherent business in-
stincts to cover even major disasters beyond the initial cataclysm. The mass of mainstream media looks for “opportunity”before 
they look for “importance”.
Keywords: The Pain of Others, Media, Disaster, International Disasters.  
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مد  یر بخش حواد  ث نشریه انگلیسِی »بچه ها را نجات د  هید  5« د  رباره 
این واقعه می گوید  : »من هیچ حاد  ثه ای را نمی شناسم که به سرعت 
فاجعه گواتماال6 )د  ر همان روزی که د  ر معرض توجه مرد  م جهان 
 120000 آن  د  ر  که  بالیی  باشد  ،  شد  ه  فراموش  گرفت(  قرار 
که  افتاد    اتفاق  روزی  همان  د  ر  فاجعه  این  شد  ند  «.  بی خانمان  نفر 
زمین لرزه ای، پاکستان و هند   را لرزاند  . پورتر اد  امه می د  هد  : »وقتی 
د  ر کشوری، تنها طی یک هفته، انفجار آتش فشان، طوفان و سپس 
گل لغزه 7ای ویران گر روی د  هد  ، وضِع فوق العاد  ه مهم رخ می د  هد  ؛ اما 

این هفته یا سال، عاد  ی نیست ...«.
رسانه ها،  د  ر  هم  حد    این  از  حتی  د  یگر،  بحران های  از  بعضی 
ضعیف تر گزارش شد  ه اند  . د  ر حالی که »ترور«، »مایه نفرِت« اصلی 
د  ولت جرج بوش بود  ، اما اقد  امات مهم تروریستی ای که د  ر خارج 
اتفاق می افتاد  ند   د  ر رسانه های آمریکایی د  ر حد   د  رخششی  آمریکا 
کم سو باقی می ماند  ند  . این حواد  ث د  ر روزی که رخ می د  اد  ند   اخباری 
را پد  ید   می آورند   اما اند  کی بعد  ، توجه به آن ها کم می شد  ؛ مثاًل د  ر 
نوامبر 2005 گروه القاعد  ه به سه هتل د  ر عمان حمله کرد  . د  ر این 
حاد  ثه )که ارد  نی ها از آن با عنوان »11 سپتامبر« ارد  ن یاد   می کنند  ( 
نفر  پنجاه  بر  بالغ  به خاک وخون کشید  ه شد  ،  یک مجلس عروسی 
اکتبر،  ابتد  ای  د  ر  شد  ند  ؛  نفر زخمی  د  ویست وپنجاه  تقریبًا  و  کشته 
انفجارهایی زنجیره ای د  ر جزیره بالی د  ر اند  ونزی رخ د  اد  ند   که د  ر 
آن ها بیست نفر کشته و نزد  یک به یک صد   نفر زخمی شد  ند  ؛ د  ر ماه 
جوالی د  ر اقامتگاه جهانگرد  انی که به مصر سفر کرد  ه بود  ند  ، ماشینی 
از صد   زخمی  نود   کشته و بیش  تقریبًا  قربانیان آن  منفجر شد   که 
چهارد  هم  د  ر  بمب گذاری شد  ه  ماشین  انفجار  نهایت،  د  ر  و  بود  ند  ؛ 
فوریه د  ر بیروت که د  ر آن، نخست وزیر سابق لبنان، رفیق حریری 

و بیست نفر د  یگر کشته شد  ند  .
هم  بزرگی  فوق العاد  ه  بحران های  بد  انیم  است  اینجا  جالب 
وجود   د  ارند   که د  ر رسانه ها حتی گزارش هم نشد  ه اند  ؛ لذا می توان 
بحران ها،  کشته شد  گان  یا  آسیب د  ید  گان  تعد  اد    که  گرفت  نتیجه 
پیش بینی گِر قابل اعتماد  ی برای میزان پوشش رسانه ای آن ها نیست. 
محد  ود    بسیار  را  بشری  فجایع  ویرانگرترین  از  برخی  رسانه ها 
5.  Save the Children
6.  Guatemala
7. Mudslide

مقدمه
طی سال های 2004، 2005 و 2006میالد  ی، د  ر د  نیا بالیای عظیم و 
فاجعه باِر فراوانی روی د  اد  . د  ر رسانه ها تصاویر اجساد  ی د  ید  ه می شد   
بیایند    را  بستگانشان  تا  بود  ند    شد  ه  خط  به  یکد  یگر  کنار  د  ر  که 
اکتبر  د  ر  آسیا  جنوب  زمین لرزه  اثر  د  ر  بگیرند  .  تحویل  را  آن ها  و 
د  ر  ماد  راِن  حیرت زد  ه،  صورت های  پوشید  ه،  اجساد    تصاویر   ،2005
حال شیون، خانه های فروریخته و طبیعتی که نابود   شد  ه بود  ، همگی 
از این موارد   بود  ند  . طوفان کاترینا1 فاجعه جهانی ماه اوت همان سال 
بود  ؛ جایی که اجساد  ی را که د  نیا مشاهد  ه کرد   زیر ویرانه ها نبود  ند   
بلکه د  ر سیل کشند  ه نیواورلئان2 شناور بود  ند  . د  ر جوالی، قربانیان، 
انگلیسی بود  ند  ؛ تصاویر بی کیفیت گوشی های همراه، بینند  گان را 
با خود   د  رست به همان لحظه ای که تروریسم به سامانه حمل ونقل 
قربانیاِن  اجساد    این بار  د  سامبر 2004،  د  ر  زد   می برد  ند  .  لند  ن ضربه 
کوچک و بزرِگ سونامی اقیانوس هند   بود  ند   که با ظاهری نامناسب 
بود  ند  . سه ماه قبل تر د  ر ماه سپتامبر،  و آزارد  هند  ه، پخش وپال شد  ه 
بسالن3  د  ر  مد  رسه ای  به محاصرة  بچه ها  اجساد    نیمه واضِح  تصاویر 
تعلق د  اشت؛ و تقریبًا د  ر هر روز عکس هایی از الشه های انسان ها یا 
خرابی های د  یگر د  ر اثر بمب گذاری های انتحاری و یا مورد   د  یگری 

از این د  ست د  ر عراق یافت می شد  .
و  جهان  توجه  مصیبت بار،  سال  سه  این  بحران های  همه  اما 
د  وربین های جهانی را به یک اند  ازه، جلب نکرد  ند  . بعضی از بحران ها، 
بخت بد  ی د  اشتند   زیرا زمانی روی د  اد  ند   که سانحۀ خوش تصویرتری 
پیش از آن، توجه جهان را به خود   جلب کرد  ه بود  . بد  ترین فاجعه د  ر 
عراق د  ر سی ویک اوت 2005 رخ د  اد  . د  ر همان زمانی که سیالب ها 
سرتاسر نیواورلئان را فراگرفته بود  ند  ، بالغ بر یک میلیون عراقی د  ر 
حال حرکت به سمت زیارتگاهی شیعی د  ر بغد  اد   بود  ند   که ناگهان، 
جمعیت  سرتاسر  مرد  م،  میان  د  ر  انتحاری  بمب گذاِر  شایعه حضور 
عراقیان را فراگرفت. د  ر این فاجعه، حد  ود   هزار نفر ُمرد  ند   و نزد  یک 

به پانصد   نفر نیز زخمی شد  ند  .
پس از آن، ِگل لَغِزة آمریکای مرکزی روی د  اد  . توبی پورتر4، 

1.  Hurricane Katrina
2.  New Orleans
3.  Beslan
4.  Toby Porter
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پوشش د  اد  ه اند  ؛ همچون نسل کشی د  ر د  ارفور1 که 1.2 میلیون نفر 
را آواره کرد   و صد  هاهزار نفر را کشت؛ قحطی د  ر نیجر که د  ر حال 
حاضر 2.4 میلیون نفر را تهد  ید   می کند  ؛ جنگ هفت ساله جمهوری 
د  موکراتیک کنگو که د  ر آن 3.8 میلیون نفر کشته شد  ه اند   و کمیته 
نجات بین المللی2 تخمین می زند   که ماهانه 31000 نفر د  یگر د  ر آن، 

جان خود   را از د  ست می د  هند  .
برخی د  یگر از بحران های جهان نیز، د  ر چنان حالتی از سکون 
ناد  ید  ه  را  آن ها  وحشتناک  نابود  کنند  گِی  عماًل  رسانه ها  که  هستند   
گرفته اند  : همه گیر شد  ن اید  ز د  ر قسمت هایی از صحرای آفریقا که 
نزد  یک به 12 میلیون بچه را یتیم کرد  ه و تقریبًا 25 میلیون نفر بد  ان 
مبتال هستند  ؛ بیماری سل که ساالنه جان د  ومیلیون نفر را می گیرد  ؛ و 
سرخکی که می توان به آسانی علیه آن واکسینه شد   اما ساالنه نزد  یک 

به نیم میلیون کود  ک را از بین می برد  .
فقد  ان توجه غرب به موضوعی که د  بیرکل سابق سازمان ملل 
متحد  ، کوفی عنان از آن با عنوان فاجعه »یتیمان« نام می برد   )به جز 
هنگامی که از طریق بازد  ید   افراد   مشهور و کنسرت ستاره های پاپ، 
خود  ی  به  بزرگ  بحران های  که  می کند    مشخص  می شود  (  پررنگ 
چیز  قربانیان،  شمار  ورای  د  ر  باید    و  ند  ارند    خبری  ارزش  خود  ، 

د  یگری وجود   د  اشته باشد   که موجب پوشش رسانه ای آن ها شود  .

ارزیابیبالیایجهانی
متأثر  چشمگیری  طرز  به  می شود    سانحه  هر  به  که  توجهی  میزان 
که  فجایعی  از  د  سته  آن  می کند  .  ارزیابی  را  آن  که  است  فرد  ی  از 
می کنند  ،  جلب  خود    به  را  آمریکایی  رسانه های  توجه  بیشترین 
همیشه همان فجایعی نیستند   که د  ولت ها، تحلیل گران خط مشی، 
سازمان های غیرد  ولتی یا شرکت های بیمه گر به عنوان هولناک ترین 
بالیا رتبه بند  ی می کنند  . مقامات د  ولتی، بحران های جهانی را اغلب 
می کنند  ؛  ارزیابی  خطر  معرض  د  ر  امنیتِی  منافع  میزان  برحسب 
حال آنکه تحلیل گران، نوعًا برحسب اولویت های فرد  ی و شخصِی 
خود  شان به بحران ها می نگرند   )مثاًل ذوب شد  ن یخچال های طبیعی 
نگران گرم شد  ن  که  است  توجه کسانی  اصلی  کانون  د  ر  گرینلند   
زمین هستند  (. سازمان های غیرد  ولتی به تعد  اد  ِ افراد  ِ د  ر معرض خطر 

1.  Darfur
2.  International Rescue Committee

توجه می کنند  ، صنعت بیمه، د  ارایی های ازبین رفته یا صد  مه د  ید  ه را 
مد   نظر قرار می د  هد   و جریان غالب رسانه های آمریکا -د  ر عین اینکه 
به همه این عوامل توجه می کند  - به ارتباط بحران با آمریکایی ها و 

هیجان انگیز بود  ن آن، یا حتی عامل »وای!« توجه می کند  .
بحران های سال های 2004،  بالیا و  تجزیه وتحلیل »مهم ترین« 
می کند  :  مشخص  را  واقعیت هایی  میالد  ی،   2006 و   2005
رسانه های آمریکا، طوفان های ایاالت متحد  ه را نسبت به فجایعی که 
د  ر د  یگر نقاط د  نیا اتفاق افتاد  ه اند   )با وجود   اختالفات زیاد   د  ر تعد  اد   
تلفات( بسیار وسیع تر پوشش د  اد  ه اند  ؛ تمرکز آن ها بر جنگ عراق 
با تأکید   بر یگان های د  ر حاِل نبرد   ارتش آمریکا و اد  امه خشونت 
افراد    به  مربوط  اخبار  پوشش  به  آن ها  همچنین  است؛  تروریسم  و 
مشهور )با هر نوع شهرتی( پرد  اخته اند  ؛ از مرگ پاپ ژان پل د  وم 
جنیفر  جد  ایی  تا  شیاوو3  تری  جایگاه  د  رباره  کشمکش  تا  گرفته 

انیستون4 و برد   پیت5.
که سی بی اس7،  روید  اد  هایی  د  ر خصوص  تیند  ال6  مجله  بررسی 
ای بی سی8 و ان بی سی9 بیش از همه به آنها توجه کرد  ه اند   نشان می د  هد   
که با وجود   اینکه میزان بینند  گان برنامه خبری شبانه تلویزیونی این سه 
شبکه د  ر د  هه گذشته از 44 د  رصد   د  ر سال 1980 و 59 د  رصد   د  ر اوج 
میزان بینند  گانشان د  ر سال 1969، 34 د  رصد   کاهش د  اشته اما آن ها 
هنوز د  ر هر شب حد  ود   30 میلیون بینند  ه د  ارند  . این تعد  اد   بینند  ه، آن ها 
را به پربینند  ه ترین و پرنفوذترین شبکه های خبری آمریکا تبد  یل کرد  ه 
است. د  ر این تحقیق، خبرهایی که بخش خبری شبانه این سه شبکه د  ر 
روزهای کاری هر هفته پوشش می د  اد  ه اند   ثبت شد  ه و د  ر پایان سال، 
اند  رو تیند  ال10 )ناشر مجله( محاسبه کرد  ه است که چه روید  اد  هایی 
نشان  گزارش  این  بود  ه اند  .  خبری  پوشش  میزان  بیشترین  د  ارای 
می د  هد   که د  ر سال 2005 »بالیای طبیعی بیشترین سهم را د  اشته اند  . با 
حضور طوفان کاترینا د  ر صد  ر اخبار، بالیای طبیعی، سه برابِر متوسط 
هر سال، توجه مخاطبان را به خود   جلب نمود  ه اند  . شبکه ان بی سی که 
3.  Terry Schiavo
4.  Jennifer Aniston
5.  Brad Pitt
6.  The Tyndall Report
7.  CBS
8.  ABC
9.  NBC
10.  Andrew Tyndall
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گویند  ه خبرش )برایان ویلیامز1( هنگامی که طوفان به وقوع پیوست 
د  ر  د  قیقه  )با 522  را  کاترینا  طوفان  د  اشت،  نیواورلئان حضور  د  ر 
مقایسه با 314 د  قیقه د  ر ای بی سی و 317 د  قیقه د  ر سی بی اس( خبر 
اصلی خود   قرار د  اد  ه بود  «. چهار خبر از د  ه خبر اصلی بر موضوعات 
بازسازی و بمب گذاری های  انتخابات،  ایاالت متحد  ه،  عراق )جنگ 
انتحاری( تمرکز د  اشت که میزان آن برابر با 1534 د  قیقه بود  . اخبار 
اد  امه د  ار سونامی با 250 د  قیقه، رتبه چهارم، اخبار مرگ پاپ ژان پل 
د  وم با 246 د  قیقه، رتبه پنجم، بمب گذاری د  ر سامانه حمل ونقل لند  ن 
با 221 د  قیقه، رتبه ششم، اخبار تری شیاوو با 169 د  قیقه، رتبه هشتم 
و اخبار ولری پلیم2 )نشت اطالعاتی سیا( با 166 د  قیقه، رتبه نهم را به 

خود   اختصاص د  اد  ه بود  ند  .
گزارش های  اصلی  )گرد  آورند  ه  نکسیس3  لکسیس  شرکت 
متفاوت،  هد  فی  با  خبری(  و  تجاری  حقوقی،  اطالعات  و  عمومی 
به د  نبال شناسایی این بود   که مخاطبان، بیشتر پی گیر کد  ام یک از 
منابع و روید  اد  های خبری هستند  . با توجه به این مسئله، لکسیس 
نکسیس تصمیم گرفت که مطالعه ای را روی بزرگساالن آمریکایی 
د  ر سال 2005  تعیین کند   »خبری که  آن  مبنای  بر  تا  د  هد    انجام 
بیش از همه د  رباره آن صحبت شد  ه« کد  ام بود  ه است؟ معاون ارشد   
لکسیس نکسیس د  ر نشست خبری رسمی مربوط به مطالعه مذکور 
چه  اینکه  د  ر  مهمی  نقش  اخبار،  »مصرف  که  ساخت  شان  خاطرن 
موضوعاتی د  ر زند  گی هر روزه ما مورد   بحث قرار می گیرند  ، د  ارد  «. 
بر اساس این پیمایش )نوامبر 2005(، د  ه خبر برتر سال به ترتیب 
عبارت بود  ند   از طوفان کاترینا، افزایش قیمت بنزین، جنگ عراق، 
سونامی، بمب گذاری تروریستی لند  ن، نامزد  های د  یوان عالی ایاالت 
متحد  ه، تری شیاوو، ناپد  ید   شد  ن ناتالی هاالوی4 د  ر جزیره آروبا5، 
محاکمه مایکل جکسون6، جد  ایی جنیفر انیستون و برد   پیت و رابطه 

بین تام کروز7 و کیتی هولمز8.

1.  Brian Williams
2.  Valerie Plame
3.  LexisNexis
4.  Natalee Holloway
5.  Aruba
6.  Michael Jackson
7.  Tom Cruise
8.  Katie Holmes

د  یگری  مطالعه  جهان(  بزرگ  بیمه گر  )د  ومین  ری9  سوئیس 
د  رباره اینکه چه اتفاقاتی به عنوان مهم ترین بحران ها پد  ید  ار شد  ه اند  ، 
انجام د  اد  ه است. سوئیس ری هر ساله آماری حاوی اطالعات مهمی 
د  رباره بحران های جهان منتشر می کند   که این آمار، مشتمل بر د  و 
فهرست از بزرگ ترین بالیا، یکی بر حسب تلفات جانی و د  یگری 
سال  د  ر  فهرست  د  و  این  است.  بیمه  شرکت های  ضرر  حسب  بر 
با هم متفاوت بود  ند  . د  ر صد  ر فهرست  2005 تقریبًا به طور کامل 
پرهزینه ترین بالیا، طوفان های آمریکای شمالی، کاترینا10، ریتا11، 
ویلما12 و د  نیس13 قرار د  اشتند   که د  ر مجموع 1308 کشته و مفقود   
اما بالغ بر 170 میلیارد   د  الر خسارت اقتصاد  ی )56 میلیارد   د  الر از 
چیزهایی که بیمه شد  ه بود  ند  ( د  اشتند  . د  ر صد  ر فهرست پرکشته ترین 
گل لغزه های14  و  اند  ونزی  و  پاکستان  زلزله های  طبیعی  بالیای 
بود  ند   که د  ر مجموع 93230 کشته  پاکستان و آمریکای مرکزی 
همین  د  ر  )یا  د  الر  میلیارد     5 تنها  اما  گذاشتند    جای  بر  مفقود    و 
میلیون   500 فقط  احتماالً  که  د  اشتند    اقتصاد  ی  خسارت  حد  ود  ( 
از  ری  سوئیس  د  اد  ه های  بود  .  شد  ه  بیمه  از خسارات  رقم  این  د  الر 
سال 2004 نیز روند   مشابهی را نشان می د  هد  : پرخرج ترین سوانح، 
سه طوفان ایاالت متحد  ه، ایوان15، چارلی16 و فرانسس17 بود  ند   که 
کل خسارات بیمه شد  ه آن برابر با 42 میلیارد   د  الر بود  ، اما د  ر کل 
آمار  ری  سوئیس  مقابل،  طرف  د  ر  د  اشتند  .  کشته  نفر   186 تنها 
نفر گزارش کرد    اقیانوس هند  18« را 280000  کشتگان »سونامی 
با یک پنجم  برابر  میلیارد   د  الر  این سانحه 5  بیمه شد  ه  که خسارات 

خسارات بیمه شد  ه طوفان های آمریکا بود  .
هیچ چیزی بهتر از عکس های یک »غربی سفید  پوست با لباس 

شنا« نیست.
سونامی ای که د  ر 26 د  سامبر 2004 آسیا را د  ربرگرفت، پوشش 
خبری خوبی حتی تا بعد   از مراسم سال نو د  اشت؛ اما حتی با توجه به 
9.  Swiss Re
10.  Katrina
11.  Rita
12.  Wilma
13.  Dennis
14.  Mudslide
15.  Ivan
16.  Charley
17.  Frances
18.  Tsunami in Indian Ocean



فصلنامه د انش پیشگیری و مد يريت بحران / د ورة پنجم، شمارة د وم، تابستان 1394  	148

گسترد  گی آن نیز، مفسران و مؤسسات امد  اد  ی مرد  د   بود  ند   که د  قیقًا 
چرا این سونامی با این گسترد  گی، نگاه رسانه ها و جهانیان را به خود   
جلب نمود  ؟ مثاًل یاسمین الیبهای برون1 د  ر روزنامه لند  نی ایند  پند  نت 
می گوید   »تنها یک سال قبل د  ر کریسمس گذشته، شهر بم د  ر ایران 
توسط زلزله ای ویران شد   و نزد  یک به 60000 نفر کشته شد  ند   که 
خرابه ها  د  ر  هنوز  »باقی ماند  گان  بود  ند  «.  کود  ک  آن ها  از  بسیاری 
زند  گی می کنند   و د  ل شکسته و نیازمند  ند   و سعی د  ارند   تا به آرامی 
ایران،  خارج  د  ر  اما  برانگیزند  ؛  را  خود    زند  گی های  بازسازی  عزم 
کسی به این موضوع عالقه ای نشان ند  اد  . خب البته هیچ تفریح گاه 
ساحلی ای، هیچ لباس شنایی، هیچ هتلی و هیچ مرکز سرگرمی ای د  ر 
بم وجود   ند  ارد  . آیا به همین د  لیل است؟ شهر گجرات د  ر 26 ژانویه 
چهار سال پیش به طوری از جا کند  ه شد   که د  ه هاهزار نفر را د  ر زیر 
خاک مد  فون کرد  ؛ اما هم اکنون د  ر خارج هند  ، این موضوع کاماًل از 

ذهن جهانیان پاک شد  ه است«.
تد   کاپل2 گویند  ه خبر برنامه خط شب د  ر شبکه ای بی سی، برنامه 

خود   را د  ر 11 ژانویه 2005 با این کلمات آغاز کرد  :
»ما انسان ها گونه ای عجیب )اگر نگوییم حیرت زا( از مخلوقات 
هستیم. چطور به خود  مان اجازه می د  هیم تا روی خود   را از هر تعد  اد   
برگرد  انیم،  می د  هد    رخ  سود  ان  یا  کنگو  رواند  ا،  د  ر  مثاًل  که  فاجعه 
سونامی  قربانیان  برای  را  د  سته چک هایمان  و  قلب ها  که  حالی  د  ر 
د  ر عرض  شما  می کنیم؟  باز  هند    و  سریالنکا  تایلند  ،  اند  ونزی،  د  ر 
خواهید    د  راین باره  را  گوناگونی  بسیار  نظریات  آیند  ه،  نیم ساعِت 

شنید  .
به نظر می رسد   فجایعی که پای قهرمان بازی، شرارت های جنگ 
به میان می کشند   باعث ناخشنود  ی ما می شوند  ، ولی  و سیاست را 
د  ر سویی د  یگر، کمک رسانی به مصیبت زد  گان یک سونامی عظیم 
معیار  این  با  ما  است. گرچه  ترد  ید  ناپذیر  ما  برای  بالیی طبیعی  یا 
و  کمک ها  از  مملو  بم،  بنیان کِن  زلزلۀ  از  پس  را  ایران  باید    هم 
بخشش های خود   می کرد  یم اما چنین کاری نکرد  یم. نه تنها ما چنین 
کاری را نکرد  یم بلکه جامعه جهانی نیز د  ر پی زمین لرزه وحشتناک 

ترکیه به وعد  ه های خود   برای کمک به خوبی عمل نکرد  .

1.  Yasmin Alibhai-Brown
2.  Ted Koppel

آن  همه  یعنی  باشند  ،  مؤثر  موضوع،  این  د  ر  د  ین  و  نژاد    شاید   
سیاهانی که د  ر آفریقا و مسلمانانی که د  ر ترکیه و ایران هستند  ؛ اما 
اند  ونزی، بزرگ ترین جامعه مسلمانان جهان است و مرد  م زیاد  ی د  ر 
سریالنکا و هند   د  قیقًا به سیاهِی مرد  م توتسی د  ر رواند  ا هستند  . شاید   
هم مربوط به تعد  اد   قربانیان باشد  ، ولی فجایِع اد  امه د  ار د  ر کنگو و 
سود  ان تاکنون میلیون ها نفر کشته د  اشته است و هنوز هم با آهنگ 

هولناکی به کشتن اد  امه می د  هند  «.
د  یگری  شکل  به  را  نکته  همین  )گزارشگر(  گرید  لی3  روث 
که  اجرایی ای  تهیه کنند  ه  کانینگهام4،  »تیم  می سازد  :  خاطرنشان 
مسئول پوشش خبری سونامی د  ر سریالنکا برای اخبار شبکه اسکای 
تی وی بود   یاد  آور شد   که اسکای برای پوشش خبری سونامی پنجاه 
روزنامه نگار را از لند  ن به آسیا فرستاد  ه بود  ، اما تنها یک گزارش گر 

د  ر آفریقا د  اشت«.
و  سی.ان.ان  تود  ی،  یو.اس.ای.  مشترک  نظرسنجی  اساس  بر 
گالوپ که د  و هفته پس از وقوع سونامی انجام شد  ، 54 د  رصد   از 
بود  ند   و 52  اهد  ا کرد  ه  قربانیان سونامی  به  را  مرد  م آمریکا چیزی 
د  رصد   د  یگر نیز قصد   این کار را د  اشتند  . د  ر طی د  و هفته اول پس 
د  ر  که  بود    شد  ه  جمع  کمک  د  الر  میلیون   406 سونامی،  وقوع  از 
مقایسه با مبلغ 550 میلیون د  الری که طی د  و هفته اول پس از حمله 
بی رحمی  توجه است.  قابل  بود  ،  تروریستی 11 سپتامبر جمع شد  ه 
روحیه  قطعًا  تعطیالت،  با  هم زمانی  د  ر  آسیایی  سونامی  استثنائِی 
مگان5  کاتلین  بود  .  کرد  ه  بید  ار  زیاد  ی  عد  ه  د  رون  د  ر  را  بخشش 
گزارشگر هارتفورد   کورنت6 اظهار کرد   »به ند  رت یک آمریکایی 
را پید  ا می کنی که از قربانیان سونامی متأثر نشد  ه باشد  . حال از یک 
بچه کوچک گرفته که 6 د  الر خود   را با این یاد  د  اشت که »من آرزو 
می کنم احساس بهتری د  اشته باشی و خانواد  ه ای پید  ا کنی« د  ر پاکتی 
قرار می د  هد   تا زوجی 80 ساله که از وعد  ه غذایی خود   صرف نظر 
می کند   و پس اند  از خود   را می بخشد   تا کس د  یگری را از گرسنگی 

نجات د  هد  «.
خود   روزنامه نگاران استد  الل کرد  ه اند   که رسانه ها تا حد  ود  ی به 

3.  Ruth Gridley
4.  Tim Cunningham
5.  Kathleen Megan
6.  Hartford Courant
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که  چنان  د  اد  ند  .  پوشش  را  آن  سانحه،  این  هولناک  مقیاس  د  لیل 
خاطرنشان  کریستف1  د  ی.  نیکوالس  تایمز،  نیویورک  مقاله نویس 
بسازید  ،  فیلمی  د  اشتید    تصمیم  زمان[  آن  ]د  ر  شما  »اگر  می کند  : 
بود    فراگرفته  را  جهان  سراسر  که  سونامی  این  د  رباره  را  آن  حتمًا 
واقعیِت  آن،  اما  می نامیم،  فاجعه  فیلم  را  فیلم  این  ما  می ساختید  . 
امور  د  ر  ملل  سازمان  د  بیرکل  معاون  ایگلند  2  جان  است.«  زند  گی 
مشابهی  مورد    »هیچ  می کند  :  اشاره  اضطراری  امد  اد    و  بشرد  وستانه 
تقریبًا د  ر عرض  نفر  ند  ارد  ، 230000  برای چنین سانحه ای وجود   

یک د  قیقه مرد  ند  «.
این نکته نیز حائز اهمیت است که این اتفاق، بسیار خوش تصویر 
بود  . همچنین، نه تنها تصاویِر بعد   از حاد  ثه، بلکه تصاویر خود  ِ آن هم 
د  ر د  سترس بود  ند  . استیسی پالمر3، ویراستار روید  اد  نامه نوع د  وستی4 
تنها می توانند   تصاویر و  اغلب سوانح  بیان می کند   که رسانه ها د  ر 
فیلم های پس از واقعه را ارسال کنند   »اما ما اینجا د  ید  یم که آب 
اخبار روز گزارش د  اد   که تقاضای تصاویر سونامی  د  ارد   می آید  «. 
چنان شد  ید   بود   که رسانه ها برای تهیه فیلم ]سونامی[ از گرد  شگرانی 

که د  ر حال بازگشت بود  ند   به فرود  گاه ها می رفتند  .
کثرت شبکه های ماهواره ای بین المللی و نیز اینترنت به انتقال 
گزارشگر  بری  کریس  نمود  .  کمک  تصاویر  سریع تر  و  وسیع تر 
برنامه نایت الین از شبکه خبری ای بی سی طی مصاحبه با نیکوالس 
و  قوی  شد  ت  به  نیز  تصاویر  خود    »البته  می گوید  :  کریستف5  د  ی 
جذاب بود  ند   به طوری که به این سانحه، وجهه ای حماسی )تقریبًا 
فناوری   ... بخشید  ند    مقد  س(  کتاب  ]حماسه های[  ویژگی های  با 
و  تصاویر  این  تا  د  اد    اجازه  خبری  سازمان های  به  جد  ید    د  یجیتال 
که  افراد  ی  توسط  آن ها  تمامی  تقریبًا  )که  را  بهت آور  فیلم های 
گرفتار آن شد  ه بود  ند   ضبط شد  ه بود  ( با سرعتی برابر سرعت نور د  ر 
سراسر جهان پخش کنند  «. بد  ین ترتیب، گزارش این بالی هولناِک 
د  ر  از روز و هفته  د  ر هر زمان  تعاملی شد   و  لحظه به لحظه  جهانی، 
د  سترس بود  . شد  ت این ارتباطات الیه الیه، باعث ایجاد   نوعی حس 

1.  Nicholas D. Kristof
2.  Jan Egeland
3.  Stacy Palmer
4.  Chronicle of Philanthropy
5.  Nicholas D. Kristof

فکر  به  تا  برانگیخت  را  بسیاری  که  شد    بشرد  وستانه  همبستگی 
کسانی که د  ر معرض خطر هستند   باشند  . د  ر ساعات اولیه پس از 
وقوع سونامی، خطوط تلفن و وب گاه ها از شد  ت مراجعه مرد  م د  ر 
قطعی  د  چار  به خیریه ها،  د  الر  میلیون ها  اعطای  برای  سراسر جهان 
شد  ند  . افراد   چگونه می توانستند   د  ید  ن آن تصاویر را تحمل کنند  ؟ 
تصویِر نمای نزد  یِک پد  ری هند  ی که د  ر حالی که د  ست فرزند   8 
ساله اما مرد  ه خود   را روی سرش گرفته است گریه می کند  ؛ یا تصویر 
ماد  ر رنج د  ید  ه اند  ونزیایی که د  ر میان فرزند  انش که همگی مرد  ه اند   
و بر کف سرد  خانه موقت قرار د  ارند  ، زانو زد  ه است. صلیب سرخ 
تنها د  ر آمریکا 556 میلیون د  الر برای کمک به سونامی زد  گان جمع 
آمریکا  مقد  اری که صلیب سرخ  بیشترین  از سونامی،  پیش  نمود  . 

برای سانحه ای بین المللی جمع کرد  ه بود   50 میلیون د  الر بود  .
شد  ند    حمایت ها  و  اخبار  فوران  باعث  تصاویر  که  اعتقاد    این 
استار  تورنتو  د  ر  زربیسیاس6  آنتونیا  نبود  .  آمریکایی ها  اعتقاد    تنها 
می نویسد  : »این خیلی پیش پاافتاد  ه به نظر می رسد   که بگوییم د  لیل 
اصلی بذل توجه بسیار زیاد   شبکه های خبری، تصاویر بسیار فراوان 
بی باکی که  به لطف گرد  شگران  بود   که  بال  این  باالی  با کیفیت  و 
آن ها را گرفته بود  ند   و به لطف اینترنت که آن ها را پخش نمود  ، به 

سهولت د  ر د  سترس قرار د  اشتند  ؛ پیش پاافتاد  ه اما حقیقی«.
همان گزارشگران معتقد   بود  ند   که فیلم هایی که د  ر تلویزیون های 
تأکید    سونامی  بر  د  لیل  این  به  د  رآمد    نمایش  به  اروپا  و  آمریکا 
شهروند  ان  فیلم ها،  این  از  زیاد  ی  تعد  اد    که  د  اشت  چشمگیری 
از  پس  روز  د  ه  زربیسیاس،  می د  اد  .  نشان  را  اروپایی  و  آمریکایی 
وقوع سونامی د  ر مقاله خود   می نویسد  : »اگر آن موج ها به سواحل 
د  ورافتاد  ه ای حمله می کرد  ند   که هیچ غربی ثروتمند  ی د  ر آنجا حضور 
ند  اشت تا آن ها را ضبط کند   و از آن ها جان سالم به د  ربرد   یا توسط 
آن ها نابود   شود   به احتمال بسیار زیاد  ، علی رغم عظمت این فاجعه، 
لوی7  گید  ون  می کرد  ند  «.  فراموش  را  آن  به سرعت  رسانه ها  اغلب 
تلویزیون  غرب  د  ر  که  »هر کس  می نویسد  :  هاآرتص  روزنامه  د  ر 
سوئیس  یا  سوئد    سونامی،  کند    فکر  بود    ممکن  می کرد    تماشا  را 
شهروند     10 حد  ود    اگر  و  است  د  اد  ه  قرار  خود    حمله های  آماج  را 

6.  Antonia Zerbisias
7.  Gideon Levy
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سرزمین های اشغالی فلسطین د  ر این سانحه مفقود   نشد  ه بود  ند   ما تا 
به حال آن را از یاد   برد  ه بود  یم«. تصاویر بهت آوری که گرد  شگران 
پد  ید  ه ای  به  تنها  را  رسانه ها  بود  ند    گرفته  تایلند    تفرجگاه های  د  ر 
ترغیب می کرد   که سو د  وایر1 )معاون قائم مقام برنامه های بین المللی 
»غربی  پد  ید  ه  را  آن  نیویورک(  د  ر  نجات  بین المللی  کمیته  برای 
سفید  پوست با لباس شنا« نامید  . گای پلهام2 گزارشگر بی بی سی د  ر 
»بد  ون  که  کرد    اذعان  شبکه سی ان ان  بین المللی  خبرنگاران  برنامه 
ارتباطات  به سمت موقعیت هایی جلب می شود   که  ما  شک، توجه 
د  ر آن ها ساد  ه است. د  سترسی به اماکنی مانند   پوکت د  ر تایلند   که 

تعد  اد  ی سفید  پوست د  ر آنجا زند  ه یا مرد  ه اند   به نسبت ساد  ه است«.
میان  د  ر  آمریکایی  و  استرالیایی  غربی،  اروپای  گرد  شگران 
سونامی ای گیر کرد  ند   که نه تنها می توانستند   وقایع را موبه مو برای 
قاد  ر  بلکه  کنند    بازگو  انگلیسی(  زبان  به  )اغلب  رسانه های جهانی 
بود  ند   آن را از منظر اتفاقاتی که برای خود  شان افتاد  ه است نیز شرح 
اند  وه  نجات،  ویرانی،  به  مربوط  فیلم های  و  عکس ها  آن ها،  د  هند  . 
د  اشتند   که  قابل فهمی  )به راحتی(  اد  امه حیات، قصه های ساد  ه و  و 
اغلب د  ر قالب مینی د  رام های انسانی عرضه شد  ه بود  ند  ؛ مانند   نجات 
پترا نیمکاوا3 )مد  ِل لباس شنای روی جلد   مجله مصور ورزش ها( که 
شاهد   غرق شد  ن نامزد  ش بود   اما با وجود   لگن شکسته و جراحات 
د  اخلی اش به مد  ت هشت ساعت به نخلی چسبید  ؛ یا فراخوان جهانی 
پسربچه ای  معلوم شد    بعد  ها  )که  موبور  پسربچه ای  برای شناسایی 
نوه  و  د  ختر  مرگ  یا  و  است(؛  برگستریم4  هانس  نام  به  سوئد  ی 

کارگرد  ان سینما، ریچارد   اتنبورو5.
این سانحه  باعث شد   که  به »خود  شان«  توجه رسانه های غربی 
د  ر  تبد  یل شود  .  آمریکا  و  اروپا  د  ر  د  اخلی  به یک موضوع سیاسِی 
د  لیل  به  نخست وزیر  »از  می کند  :  خاطرنشان  وود    گراهام  انگلیس 
د  ور بود  ن از جریان حواد  ث د  ر ایام تعطیالت و گذراند  ن وقت خود   
به جای »هد  ایِت« واکنِش د  ولت، انتقاد   شد  ؛ اما از او هرگز به د  لیل 
رفتن به تعطیالت د  ر حالی که هر روزه هزاران نفر د  ر اثر اید  ز جان 

1.  Sue Dwyer
2.  Guy Pelham
3.  Petra Nemcova
4.  Hannes Bergstroem
5.  Richard Attenborough

د  یگری  جای  د  ر  وود    بود  «.  نشد  ه  انتقاد    می د  هند    د  ست  از  را  خود   
گفت: »د  ر بسیاری از کشورها از جمله انگلیس به نظر می رسد   که 
واکنش عمومی، پیشاپیش حرکت می کند   و د  ولت ها از آن پیروی 
می کنند  . اگر چه این نکته، حاکی از د  لسوزی است اما د  ر عین حال، 
ظرفیت رسانه ها برای نفوذ و هد  ایت را نیز نشان می د  هد  . د  ر د  نیایی 
که هر ساله شش میلیون کود  ِک زیر پنج سال د  ر اثر سوءتغذیه جان 
خود   را از د  ست می د  هند   و بیش از یک میلیارد   نفر، روزانه با پولی 
د  ر  که  نفری   226000 تعد  اد    می کنند    زند  گی  د  الر  یک  از  کمتر 
سونامی جان د  اد  ند   اگرچه حزن انگیز است اما نسبتًا کوچک است«.

جذابیتبدیهیاتوراهحلهایغیرسیاسی
قطع نظر از چند   بحث جزئی د  رباره انتقاد   از فقد  ان سامانۀ هشد  اِر 
این  د  ر  زمین  نقش گرمایش  یا  و  هند    اقیانوس  د  ر  وقوع  از  پیش 
حاد  ثه و یا نگرانی ها از اینکه آیا کمک ها د  ر مناطق بحران زد  ه بند  ا 
آسی6 و بخش هایی از سریالنکا به خوبی مد  یریت می شوند   یا نه؟ 

بحث های اند  کی د  ر رسانه ها د  رباره این حاد  ثه مطرح شد  .
»حواد  ث  د  سته  د  ر  وضوح  به  رسانه ها  برای  سونامی  این 
ناشی  معنا که( علل آن  این  )به  غیرمترقبه طبیعی7« جای گرفت: 
از نیروهای سیاسی نبود  ند  ، اگرچه یکی از اثرات این بحران، اعمال 
فشار بر اند  ونزی و سریالنکا بود   تا به بعضی از گروه های غیرد  ولتی 
اجازه د  هند   تا به سکنه ِسَیه روز مناطق د  رگیری )که تا پیش از آن، 
برنز8 مجری  اریک  نمایند  .  قلمد  اد   می شد  ند  ( کمک  ممنوعه  منطقه 
برنامه د  ید  ه بان د  ر شبکه فاکس نیوز )د  ر یک برنامه نیم ساعته هفتگی 
»سونامی  که  می کند    بیان  می د  هد  «(  پوشش  را  اخبار  »پوشش  که 
روید  اد  ی بود   که هیچ مشاجره سیاسی ای د  رباره آن نبود  ؛ لذا رسانه ها 
می توانستند   زمان بسیار زیاد  ی را بد  ون اینکه کسی از آن ها انتقاد   
کند   به آن اختصاص د  هند  «. ماهیت غیرسیاسی سونامی به این معنا 
بود   که د  ر هر جا، کمک کنند  گان بد  ون اینکه احساس کنند   د  ر حال 
اهد  ا  را  خود    کمک های  هستند    سیاسی  موضوعی  به  کرد  ن  کمک 
د  انشگاه  توسعه  مطالعات  مؤسسه  مد  یر  می کرد  ند  . الورنس حد  اد  9، 

ساسکس د  ر برایتون د  ر انگلیس می گوید  :
6.  Banda Aceh
7.  Act of God
8.  Eric Burns
9.  Lawrence Haddad
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»سونامی، بلیه طبیعی بی سابقه ای بود   که فعالیت های بشری د  ر 
آن نقشی ند  اشتند   و این سانحه کشورهای فقیر و ثروتمند   را مانند   
هم تحت تأثیر قرار د  اد  ؛ لذا احتمال اینکه بحث های اخالقی د  رباره 
اعطای کمک توسط شهروند  ان مستقل د  ر حواد  ث غیرمترقبه جد  ید   

د  ر آیند  ه به روشنِی بحث های اخالقی د  ر سونامی باشد  ، کم است.
و  همه گیر  بیماری های  د  رگیری ها،  و  جنگ ها  بحث  د  ر 
با  کرد  ن  هم د  رد  ی  یا  بی گناه  قربانیان  شناسایی  مالی،  بحران های 
آن ها برای بعضی مرد  م، سخت است؛ زیرا شهروند  اِن مبتال به سانحه، 
ایجاد    مسبب  که  می شوند    د  ید  ه  ساختاری  از  جزئی  مثابه  به  اغلب 

وضعیت بحرانی بود  ه است«.
د  ر مقایسه با فجایِع بشرساختۀ بلند  مد  ت، د  ید   بهتری نسبت به 
بالیای طبیعِی غیرمنتظره وجود   د  ارد  . نیل گبلر1، عضو ارشد   مرکز 
نیوز  فاکس  د  ید  ه بان  برنامه  د  ر  آننبرگ2  د  انشگاه  د  ر  لییر  نورمن 
انسان  د  ست  ساخته  فجایع  از  طبیعی  »بالیای  که  کرد    خاطرنشان 
ناگهانی  لحظه  یک  د  ر  که  اتفاقاتی  و  هستند    بهتر  د  ارفور(  )مانند   
می افتند   نسبت به اتفاقاتی که اند  ک اند  ک رخ می د  هند   -مانند   اید  ز 

و ماالریا- برای رسانه ها جذاب تر هستند  «.
اتاق های خبر د  ر تازه نگاه د  اشتن بحران های انسانِی طوالنی مد  ت 
رویترز  آلرتنت4  سرد  بیر  جونز3،  مارک  که  چنان  د  ارند  ؛  مشکالتی 
ایجاد    انسانی  بیان موضوعات  نمایش و  برای  )شبکه ای خبری که 
کنگو  اخبار  بخواهم  من  »اگر  می کند  :  خاطرنشان  است(  شد  ه 
به  می توان  را  معامله  این  بگویید    است  ممکن  بفروشم،  شما  به  را 
بود  جه های  اند  اخت«.  تأخیر  به  بعد    د  هه  حتی  یا  پس فرد  ا  یا  فرد  ا، 
و  رواد  ید  ها  سامان د  هی  به  مربوط  مشکالِت  و  صعب الحصول 
نظر گرفتن  د  ر  به  نسبت  را حتی  مد  یران خبر  نیز  برنامه مسافرت 
می کند  .  د  ل سرد    کش د  ار،  روید  اد  های  این  پوشش  برای  گزارشگر 
تلویزیون   4 شبکه  اخبار  بین الملل  بخش  سرد  بیر  هیلسم5  لیند  سی 
انگلستان می گوید  : »د  استان همیشه همان چیز است و باعث ناامید  ی 
می شود  . تهیه آن، گران و خطرناک است و افراد   احساس می کنند   

1.  Neal Gabler
2.  USC Annenberg Norman Lear Center
3.  Mark Jones
4.  AlertNet
5.  Lindsey Hilsum

که به هیچ وجه راه حل و پایانی برای این مسئله وجود   ند  ارد  «.
مطالعه ای که توسط آلرتنت رویترز6 د  ر مارس 2005 منتشر 
را تجزیه و تحلیل  انگلیسی زبان  شد   و پوشش خبری 200 روزنامه 
می کرد   مشخص کرد   که »سونامی آسیا د  ر شش هفته ابتد  ایی پس از 
وقوع خود   بیشتر از 10 بحران »فراموش شد  ه« برتر د  نیا، آن هم د  ر 

طی یک سال کامل، توجه مخاطبان را به خود   جلب نمود  «.
د  ر نظرسنجی د  یگر آلرتنت، از حد  ود   100 کارشناس امد  اد   و 
مد  یران ]مؤسسات و سازمان های[ د  یگر سؤال شد  ه بود   که به نظر 
شد  ه اند  ؟«  »فراموش  جهانی  حاد    بحران های  از  تعد  اد  ی  چرا  آن ها 
»چالش تلخیص بحران های پیچید  ه به گزارش های خبری ساد  ه ... و 
یافتن امید  ی اند  ک برای ایجاد   هم  د  رد  ی د  ر مخاطبان« عوامل اصلی 

نظرسنجی بود  ند  .
کوتاه،  خبری  بسته های  برای  سونامی،  مانند    طبیعی،  بالیای 
مناسب تر هستند   زیرا این پیش فرض وجود   د  ارد   که برای مخاطب، 
واضح است که چه اتفاقی افتاد  ه و چه چیزی مورد   نیاز است؛ مثاًل 
به نظر می رسد   وضعیت منطقه سونامی برای مخاطب کاماًل مشخص 
و  خانه ها  بازسازی  برای  را  و جنسی خود    نقد  ی  است: کمک های 
تأسیسات زیربنایی مناطق تخریب شد  ه ارسال کنید  . پنج میلیون نفر 
د  ر این منطقه، خد  مات اولیه، مسکن، مد  رسه و شغل خود   را از د  ست 
د  اد  ه اند  . مفسران بر این عقید  ه اند   که این سانحه، مانند   قحطی سومالی 
می رسید    نظر  به  خشکسالی  به ساد  گی  سومالی  قحطی  علت  نبود  ؛ 
اما بعد  ها معلوم شد   که د  ر آنجا از غذا به منزله جنگ افزار استفاد  ه 
می شود  . اغلب کارشناسان معتقد  ند   که این سونامی، نمونه ای بود   که 
د  ر آن، کمک های بشرد  وستانه نه تنها می توانستند   مرهمی موقت بر 

زخمی عفونی بگذارند  ، بلکه قاد  ر بود  ند   به ویرانی ها خاتمه د  هند  .
اقیانوس  بحران های طوالنی مد  ت د  ر مناطقی که د  چار سونامی 
هند   شد  ند   مانند   د  رگیری بند  ا آسی و سریالنکا، یا از بحران سونامی 
تفکیک شد  ند   و یا از اهمیت آن ها کاهش یافت؛ مثاًل مقاله »شورش 
نیوزویک  وبگاه  د  ر  منتشرشد  ه  مقاله های  از  یکی  آسی7«  اشباح 
با  بد  ین شکل د  اشت: »مذاکرات صلح جاکارتا  بود   که زیرعنوانی 
شورشی ها د  ر پشت پرد  ه د  ر جریان است. آیا صلح می تواند   جنبه 

6.  Reuters AlertNet
7.  Aceh’s Phantom Rebellion
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مثبتی از بحران هولناک سونامی د  ر اند  ونزی باشد  ؟« بند   اصلی این 
مقاله نیز به د  رگیری اهمیتی نشان ند  اد  :

کمین  د  ر  که  می بیند    را  چریکی  سایه،  هر  د  ر  شهاب1  »الوی 
اند  ونزی د  ر امد  اد  رسانی به سونامی زد  گان  نشسته است. مرد   اصلی 
استان آسی، بخت های اند  ک خود   را برای برانگیختن ترس ها د  رباره 
آسی،  آزاد  ی  جنبش  می د  هد  .  د  ست  از  آسی  آزاد  ی طلب  جنبش 
گروه آزاد  ی طلب مسلحی است که د  رگیری های محد  ود  ی را د  ر سه 
این هفته د  ر  برپا کرد  ه است. شهاب د  ر  برای استقالل  د  هه گذشته 
کنفرانس خبری روزنامه نگاران د  ر مرکز بند  ا آسی، آتش شایعات 
را بد  ین شکل شعله ور ساخت که شورشی ها )که د  ر سطح منطقه با 
عنوان َگم شناخته می شوند  ( به ارد  وگاه های پناهند  گان نفوذ کرد  ه اند   
عملیات  به  یک طرفه  همچنان  آتش بس،  عمومی  اعالم  علی رغم  و 
تنها  آن ها  که  کرد    اشاره  همچنین  او  می د  هند  .  اد  امه  خود    نظامی 
د  وساعت قبل، بالگرد   نیروی د  ریایی آمریکا را د  ر نزد  یکی فرود  گاه 
بد  ون  سقوط  این  آمریکایی ها  اما  کرد  ه اند  ؛  سرنگون  آن ها  نظامی 
کشته را به نقص فنی نسبت د  اد  ند  . یک افسر آمریکایی د  ر فرود  گاه 
نظامی د  ر حالی که با خود   می خند  ید   چنین گفت: »من هیچ یک از 
شورشی های َگم را ند  ید  ه ام اما روی آن جاد  ه د  وتا گاومیش آسیایی 

نسبتًا زشت وجود   د  اشتند  «.
روزنامه نگاران به این امر ایمان راسخ د  ارند   که نیازمند  ی ها و 
قحطی  یا  جنگ  گرفتار  که  ملت هایی  تد  ریجِی  بحران های  راه حل 
هستند   مانند   کنگو و نیجر یا وضعیت های فوق العاد  ة د  ائم مانند   اید  ز 
کمتر  طبیعی،  بالیای  راه حل های  و  نیازمند  ی ها  به  نسبت  سل،  و 
مشخص است. پوشش بحران های ثابت و اد  امه د  ار پیچید  ه تر و اغلب 
بسیار خطرناک تر است. عالوه بر این، برای مخاطبان بحران ها نیز 
سازند  ه  راه حلی  د  ر  می توانند    که چگونه  نیست  ساد  ه  نکته  این  فهم 
موقعیت های مشکل آفرین و مصیبت باری  برای چنین  و همیشگی 

مشارکت جویند  .
مارک ملیا2، مد  یر بخش حمایت و کمک رسانی خد  مات امد  اد  ی 
و  پیچید  ه  »بسیار  د  ارفور  مانند    فاجعه ای  که  می گوید    کاتولیک3 
این  فهم  است.  سخت  می کنند    مخوفی  کارهای  که  مرد  می  د  رک 
1.  Alwi Shihab
2.  Mark Melia
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نکته که چرا و چه چیزی برای توقف آن می توان انجام د  اد   نیز بسیار 
و  غیرد  ولتی  سازمان های  بین المللی،  نهاد  های  حتی  است«.  مشکل 
بنگاه های امد  اد  ی نیز همیشه پیشنهاد  های واضحی راجع به اینکه چه 
کارهایی باید   به منظور التیام )چیزی بسیار کمتر از د  رمان( بعضی 
بحران های تقریبًا الینحل انجام شود   ند  ارند  ؛ مثاًل ایگلند  4 د  ر برنامه 
نیجر،  »مسئله  که  پی بی اس6 خاطرنشان کرد    د  ر شبکه  رز5  چارلی 
مسئله پیچید  ه ای است ... د  ر میان خیران، د  ر میان مؤسسات امد  اد  ی 
و ... بحث هایی وجود   د  ارد   که علت مسئله نیجر و راه حل آن واقعًا 

چیست؟«
از ابتد  ا، د  ر حالی که سونامی زد  گان، غرق د  ر کمک های خیریه بود  ند   
سازمان های بشرد  وست )علی رغم تبلیغات گسترد  ه(، د  رخواست های 
مقامات  می انگاشتند  .  ناد  ید  ه  همیشه  را  د  ائم  بحران های  برای  کمک 
نهاد  های امد  اد  ی د  ر آکسفام7 خاطرنشان می کنند   که میلیون ها نفر د  ر 
منطقه د  ارفور سود  ان از خانه های خود   گریخته اند  . جاسمین ویتبرید  8، 
مد  یر بخش بین الملل آکسفام می گوید  : »اگرچه تعد  اد   بی خانمان های 
سود  انی برابر با بی خانمان های سونامی زد  ه بود   اما سود  ان به سرعت به 

وضع فوق العاد  ه فراموش  شد  ه ای تبد  یل شد  «.
د  ر  که  مبلغی  برابر  سه  از  بیش  مرز9  بد  ون  پزشکان  سازمان 
پی جمع آوری آن بود   )17 میلیون پوند  ( یعنی مبلغی برابر با 62 
میلیون پوند   کمک های خیریه برای سونامی زد  گان د  ریافت کرد  . بر 
»با  سازمان  این  ژانویه 2005،  اواخر  د  ر  گارد  ین،  اساس گزارش 
آیا  بپرسد   که  تا  تماس می گرفت  این کمک ها  برای  اهد  اکنند  گان 
امد  اد  ی خود   د  ر جای د  یگری  این پول را د  ر فعالیت های  می تواند   
استفاد  ه کند   یا خیر؟ اگر آن ها با این د  رخواست موافقت نمی کرد  ند   
پول به ایشان برگرد  اند  ه می شد  . اغلب کسانی که تا آن زمان با آن ها 
تماس برقرار شد  ه بود   د  ر آلمان و آمریکا بود  ند   و حد  ود   20 د  رصد   

از ایشان د  رخواست عود  ت پولشان را کرد  ه بود  ند  «.
سرمایه گذاری  بخش  مد  یر  کوئینلن10،  اورال  قول  از  گارد  ین 
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10.  Orla Quinlan
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د  ست ود  ل باز  د  ر  موثری  بسیار  عامل  »رسانه،  می نویسد  :  آکسفام 
شد  ن مرد  م است. اگر آن ها از لحاظ بصری با سانحه د  رگیر باشند   این 
امر، سانحه را به خانه های مخاطبان می آورد   و آن را برایشان واقعی 
توجه  میان  مستقیم  رابطه  از  به خوبی  امد  اد  ی  گروه های  می سازد  «. 
رسانه ها و کمک های خیریه به خصوص د  ر بحران های فراموش شد  ه 
اطالع د  ارند  . د  ر واقع، پد  ید  ه ای به نام »ازد  یاد   تصویر1« وجود   د  ارد  . 
تصاویر باعث ایجاد   انواع تفاوت ها می شوند  . پخش زیرنویس های 
خیریه  کمک های  باعث  نیز  امد  اد  ی  سازمان های  برای  تلویزیونی 
مرد  م می شود  . پالما ون گرابر2، مد  یر انتشارات د  فاع و امور خارجه 
خاطرنشان می کند  : »رسانه ها د  ر افزایش توجه سیاسی و عمومی از 
همان نقشی برخورد  ارند   که فناوری های نو د  ر افزایش توان نظامی«. 
هنگامی که ایگلند   د  ر د  سامبر 2005 د  ر برنامه چارلی رز به مناسبت 
اولین سالگرد   سونامی حاضر شد   د  رباره نقشی که رسانه ها د  ر امد  اد   

به این سانحه بازی کرد  ند   چنین گفت:
که  بود  یم  د  الر  یک میلیارد    د  نبال  به  سونامی زد  گان  برای  »ما 
شمال  د  ر   ... کرد  یم  پید  ا  د  ست  سرعت  به  مبلغ  این  د  رصد     90 به 
پاکستان، ما تنها به د  نبال نیمی از این مبلغ، یعنی 550 میلیون د  الر 
بود  یم اما پس از گذشت سه ماه و با تالش های گوناگون تنها به کمتر 
از نیمی از آن د  ست یافتیم ... اگر زمین لرزه پاکستان نیز د  ر وسط 
عید   میالد   مسیح و تعطیالت سال نوی غرب اتفاق افتاد  ه بود  ، اگر 
رسانه ها آن را به مقد  ار زیاد  ی پوشش د  اد  ه بود  ند  ، اگر گرد  شگران 
زیاد   و نماهنگ های بی شماری از این سانحه د  اشتیم تا د  ر سی ان ان 
که  کارهایی  )همان  کنیم  پخش  بیست وچهارساعته  بی بی سی،  و 
برای سونامی کرد  یم( می توانستیم همان واکنش را نیز برای زلزله 
پاکستان د  اشته باشیم؛ اما زلزله پاکستان د  ر ماه اکتبر اتفاق افتاد  . 
هیچ گونه تصویری از اینکه مرد  م چگونه مرد  ند   یا چگونه د  ر خاک 
د  ست وپا می زد  ند   وجود   ند  اشت؛ و لذا ما کمک های خیلی کمتری 

د  ریافت کرد  یم«.
به عقید  ه ایگلند  ، علت فقد  ان واکنش ها و کمک های خیریه به 
مسئله نیجر، فقد  ان توجه رسانه ها به آن است: »ما متوجه شد  یم که 
مسئله نیجر د  ر حال تبد  یل به حالتی فوق العاد  ه است. لذا افراد   من 

1.  Image Multiplication
2.  Pamela von Gruber

نقد  ی کرد  ند  ؛  تقاضای کمک های  مرد  م  از  د  سامبر سال گذشته  د  ر 
آوریل  و  مارس  د  ر  د  وباره  ما  نشد  .  جمع آوری  کمکی  هیچ  اما 
تقاضای کمک کرد  یم؛ و سپس د  ر می، اما نتیجه تالش هایمان واقعًا 
کرد  م  اعالم  بزرگ  مطبوعاتی  کنفرانس  چند    د  ر  حتی  من  بود  .  بد   
که به زود  ی، بچه های نیجری شروع به مرد  ن خواهند   نمود  ؛ اما باز 
هم کمکی د  ریافت نکرد  یم. تا اینکه بی بی سی بخشی از تصاویر و 
فیلم های این فاجعه را پخش کرد   و ناگهان د  ر عرض د  ه روز بیش از 
مبلغی که د  ر عرض د  ه ماه جمع شد  ه بود  ، به د  ست آورد  یم«. مجری 
با این جمله، سخنان ایگلند   را تأیید   کرد  : »تماشای  نیز  چارلی رز 

محنت و رنج، محرک قد  رتمند  ی برای اعطای کمک است«.
سال  هشت  طول  د  ر  مرز  بد  ون  پزشکان  سازمان  د  لیل،  بد  ین 
همه  از  بیش  که  انسانی  »روید  اد    از 10  فهرستی  ساله  هر  گذشته، 
تحت پوشش خبری قرار نگرفته اند  « منتشر می کند  . به گفته اند  رو 
تیند  ال، ناشر گزارش تیند  ال، د  ه روید  اد  ی که سازمان پزشکان بد  ون 
مرز برای سال 2005 برجسته کرد  ه بود  ند  ، تنها 8 د  قیقه از 14529 
د  قیقه اخبار شبانگاهی سه شبکه اصلی تلویزیونی ایاالت متحد  ه را 
غیرمعمولی  طور  به  سال 2005  د  ر  بود  ند  .  د  اد  ه  اختصاص  خود    به 
اما  بود  یم،  بین المللی  خبرهای  پوشش  از  معتنابهی  تعد  اد    شاهد   
شبکه  هفته  وسط  شب های  اخبار  از  د  قیقه   6 تنها  تیند  ال  گفته  به 
چچن  به  د  قیقه  د  و  تنها  و  کنگو  د  موکراتیک  جمهوری  به  امریکن 
اختصاص د  اشت. بحران اید  ز تنها 14 د  قیقه پوشش خبری د  اشت. 
روید  اد  های د  یگری که جزء فهرست د  ه تایی سازمان پزشکان بد  ون 
هند  ،  شمال شرقی  هائیتی،  د  رگیری های  )شامل  د  اشتند    قرار  مرز 
کلمبیا، شمال اوگاند  ا، ساحل عاج، سومالی و شمال سود  ان( تحت 
هیچ گونه پوشش خبری ای قرار نگرفته بود  ند  . د  ر سال های 1991 
د  رگیری های  د  ر سال 2000،  و  د  رگیری های سریالنکا  و 2001، 
و  نمی شد    شامل  را  اند  ونزی  همه  د  رگیری ها  این  )اگرچه  اند  ونزی 
تنها خشونت د  ر بند  ا آسی را د  ر بر می گرفت( د  ر شمار »د  ه اتفاق 
برتِر بد  ون پوشش خبرِی« سازمان پزشکان بد  ون مرز بود  ند  . اعالم 
شکست فراگیر رسانه ها د  ر پوشش خبری این مناطق )به استثنای 
شاهد    تنها  سازمان،  این  سوی  از  سونامی(  مانند    حواد  ث  بعضی 
است.  آن ها  د  اد  ن  پوشش  برای  محد  ود   رسانه ها  اشتیاق  بر  د  یگری 
میالد  ی،   2005 سال  آغازین  هفته های  د  ر  حتی  سونامی،  از  پس 
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د  ر زمانی که رسانه های جهان هنوز د  ر اند  ونزی و سریالنکا بود  ند  ، 
حد  اقل توجه رسانه ای به این د  و د  رگیری بیست ساله معطوف شد  .

پوشش خبری ویژه ویرانی های سونامی و همچنین جنگ عراق، 
به ویژه  و  بین المللی  برای گزارش های  را  اتاق های خبر  تماِم وقت 
گزارش های جنگی گرفت. گرث اِونز1، رئیس هسته مشاوران گروه 
بین المللی بحران )مستقر د  ر بروکسل( می گوید  : »مشغولیت ذهنی 
با جنگ عراق، صحنه های زیاد   د  یگری از خشونت گسترد  ه  جهان 
را به حاشیه می راند  «. »یک تولید  کنند  ه خبر تلویزیونی )که ما او را 
بهار 2003  از  را  جهان  اوضاع  کرد  یم(  مالقات  متحد  ه  ایاالت  د  ر 
این گونه جمع بند  ی کرد  : »ببینید  ، ما این روزها سه اولویت د  ر خبر 
مشغولیت  فقط  عراق  و   ... عراق«  عراق،  عراق،  د  اریم:  خارجی 
ذهنی آمریکایی ها نیست. ما ترجیع بند   مشابهی را بارها و بارها از 
تولید  کنند  گان خبر و سرد  بیران روزنامه ها د  ر سرتاسر اروپا و د  یگر 

کشورهای جهان شنید  ه ایم«.

دراینفاصله،بهآمریکابرمیگردیم...
بر  میالد  ی   2005 سال  د  وم  نیمه  د  ر  کاترینا  طوفان  خبری  پوشش 
اخبار د  اخلی آمریکا غلبه د  اشت. تلویزیون کابلی، برنامه های زیاد  ی 
را به این ماجرا اختصاص د  اد  . د  ر اولین روزهایی که این طوفان به 
نیواورلئان اصابت کرد   فاکس نیوز بیش از 50 نیرو و سی ان ان 125 
نیرو به ساحل خلیج فرستاد  . کریستین امانپور2، ستاره سی ان ان و 
نیک رابرتسن3، خبرنگار کهنه کار جنگ به این منطقه اعزام شد  ند  . 
این طوفان برای شبکه های کابلی، موقعیتی برای کسب د  رآمد   بود  . 
د  ر اولین روزهای ماه سپتامبر، مخاطباِن ساعات پربینند  ه فاکس به 
4.2 میلیون نفر افزایش یافته بود  ، به عبارت د  یگر 112 د  رصد   بیشتر 
بینند  ه  نفر  میلیون  نیز 3.7  قبل آن؛ سی ان ان  میانگین روزهای  از 
با  ام اس ان بی سی  مخاطبان  و  د  رصد  ی؛   336 افزایش  یعنی  د  اشت؛ 

رشد   379 د  رصد  ی به 1.5 میلیون نفر رسید  ه بود  .
د  یگر  همانند    را  کاترینا  طوفان  آمریکا،  رسانه های  ابتد  ا،  د  ر 
پس زمینه  با  خبرنگاران  زند  ه  گزارش  د  اد  ند  :  پوشش  طوفان ها 
خیابان های زیرآب  رفته و باد  های شد  ید   برای نشان د  اد  ن اوضاع بد   

1.  Gareth Evans
2.  Christiane Amanpour
3.  Nic Robertson

و سخت منطقه. سپس رسانه ها به طور ناراحت کنند  ه ای د  ریافتند   که 
روید  اد   اشتباهی را پوشش د  اد  ه اند  . مسئله اصلی این نبود   که سد  ها 
از بین رفته اند   بلکه این بود   که چرا از بین رفته اند  . مسئله اصلی این 
نبود   که چه تعد  اد   انسان د  ر نیواورلئان باقی ماند  ه اند  ، مسئله این بود   

که چه کسانی د  ر آنجا باقی ماند  ه اند  .
از  پس  روزهای  د  ر  خلیج،  ساحل  بالی  ابعاد    که  زمانی  د  ر 
طوفان، گسترش می یافت، د  امنه آن از نیواورلئان هم فراتر رفت. 
بقیه مرد  م کشور د  ریافتند   که کاترینا به د  لیل مهاجرت کسانی که 
توسط طوفان بی خانمان شد  ه اند   به د  یگر شهرهای ایاالت متحد  ه )به 
د  لیل پاسِخ نامناسِب د  ولت فد  رال و افزایش قیمت نفت و گاز د  ر 

سراسر کشور( به مسئله ای منطقه ای تبد  یل شد  ه است.
تغییر کانون توجه، سانحه را همچنان د  ر صفحه اول نشریات 
کمک های  اهد  ای  د  ر  آمریکایی ها  اشتیاق  میزان  اما  نمود    حفظ 
شد    پخش  نیواورلئان  از  که  تصاویری  اولین  د  اد  .  تغییر  را  نقد  ی 
با  تا  برانگیخت  را  بی شماری  آمریکایی  خانواد  ه های  و  اشخاص 
فروش د  ست پخت خود   و برگزاری حراج های غیررسمی، د  رآمد  ی 
نمایند  ؛  اهد  ا  به صلیب سرخ  را  فروش خود    و حاصل  کنند    کسب 
اما به عقید  ه اریک بالک4، سخنگوی گروه های شفقت، هنگامی که 
پوشش رسانه ای طوفان کاترینا از گزارش سانحه به اتهام زنی بین 
کاهش  به سرعت  بازماند  گان  به  کمک  کرد    تغییر  د  ولتی  نهاد  های 

یافت.
به  نیز  را  غیرآمریکایی ها  توجه  توانست  همچنین  طوفان  این 
نحو چشم گیری به خود   جلب نماید  . همچون سونامی، نیز بی اند  ازه 
خوش تصویر و د  سترسی به آن اگرچه مشکل اما امکان پذیر بود  . برای 
آمریکایی ها، اهمیت ماجرا به این بود   که د  ر همین جا اتفاق افتاد  ه 
است، برای مرد  می که خود   ما هستیم. برای غیرآمریکایی ها، اهمیت 
طبیعی  بالیای  تاراج  از  نیز  آمریکایی ها  حتی  که  بود    این  د  ر  آن 
کشورهای  از  کمک  پیشنهاد    نیستند  .  مستثنا  د  ولتشان  کوتاهی  یا 
آذربایجان،  ارمنستان،  چون  کشورهایی  شد  .  ارائه  جهان  مختلف 
گویان،  گواتماال،  گرجستان،  ال سالواد  ور،  د  ومینیکن،  جمهوری 
اقتصاد  شان  د  ر  اند  کی  احتیاطی  د  ارایی  )که  پاراگوئه  و  هند  وراس 
د  ارند  ( و یا اند  ونزی و سریالنکا )که هنوز هم بابت سوانح طبیعی د  ر 
4.  Eric Block
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کشور خود  شان پول خرج می کنند  (.

چهچیزیدرباره»حالتاضطراریساده«سادهاست؟
عکس ها و فیلم های جذاب، د  سترس مناسب، اخبار فوری به جای 
باید    انسان های معصوم و ترجیحًا بچه ها که  حواد  ث طوالنی مد  ت، 
که  اساسی ای  د  ارایی های  کشته شد  گان،  تعد  اد    شوند  ،  د  اد  ه  نجات 
خشونت،  خطر،  معرض  د  ر  امنیتِی  حساس  منافع  رفته اند  ،  بین  از 
رسوایی یا فساد  ، حتی گزارش های »حیرت انگیز«، مثل نجات مرد  ی 
سونامی  از  پس  روز  هشت  که  شاهپوترا1  ریزال  نام  به  اند  ونزیایی 
د  ر 100 مایلی ساحل شناور بر روی شاخه د  رختی پید  ا شد   همگی 
اما  بر پوشش رسانه ای بالیا و بحران ها مؤثرند    عواملی هستند   که 
به  رسانه ها  پرد  اختن  میزان  بتواند    که  محاسباتی «  »فرمول  هیچ 
ند  ارد  .  وجود    کند  ،  محاسبه  فوق  عوامل  وجود    با  حتی  را  موضوعی 
مؤلفه های  بلکه  هستند    بی ثبات  بی نهایت  تکی،  متغیرهای  نه تنها 
حاد  ثه  هم اکنون  آیا  د  ارند  .  د  خالت  امر  این  د  ر  نیز  د  یگری  خارجی 
خبری مهمی )که تحت پوشش رسانه ای است( وجود   د  ارد   که به محل 
زند  گی ما نزد  یک تر باشد  ؛ انتخابات ریاست جمهوری، یا د  رگیری با 
سفید  ،  کاخ  آیا  مهیج؟  جنایی  د  اد  گاه  حتی  یا  آمریکایی،  سربازان 
است؟  د  اد  ه  قرار  خود    د  ستورالعمل های  د  ر  را  حاد  ثه  خبری  پوشش 
آیا آمریکایی ها یا فقط د  ولت آمریکا واقعًا به این افراد   عالقه د  ارد  ؟ 
مثاًل آیا آمریکایی ها واقعًا می خواهند   به ایران بابت فاجعه د  ر شهر 

بم کمک مالی کنند  ؟
خشونت های  اخبار  کشته شد  گان،  آمار  باالترین  حتی 
تصورناپذیر، یا تصاویری که قلب آد  م را از جا می کنند   لزومًا برای 
تضمین جلب توجه کافی -به منظور قرار د  اد  ن حاد  ثه د  ر د  ستور کار 
کافی  رسانه ای-  پوشش  از  معتنابهی  میزان  ایجاد    و  جهانی  اخبار 
نهاد  های  اینکه  د  رباره  موجود    پیشنهاد  های  این،  اساس  بر  نیست. 
سانحه ای  پیام  باید    د  ولت ها چگونه  و  خیریه  بین المللی، مؤسسات 
را به منظور جلب توجه رسانه ها مد  یریت کنند   اطمینان پذیر نیست. 
منجر  تبلیغ  به قد  ری  می تواند    احتماالً  توصیه هایی  چنین  از  تبعیت 
شود   اما نمی تواند   توجه مخاطبان را به طور مد  اوم به خود   جلب کند  . 
ایگلند   معتقد   است که قربانیان سوانح جهان د  ر »نوعی بخت آزمایی 

1.  Rizal Shahputra

بشرد  وستانه« گیر افتاد  ه اند  . »آن ها واقعًا د  ر یک بخت آزمایی جهانی 
هستند  . آن ها هر شب برای جلب توجه و حمایت ما، بخت خود   را به 
آزمایش می گذارند  ؛ و هر شب 99 د  رصد   آن ها می بازند  ؛ و تنها یک 

د  رصد   از آن ها برند  ه می شوند  «.
سوزان سانتگ2، پیش از مرگش د  ر آخرین کتابش »توجه به 
به  را  ما  فکر  د  ائمًا  فجیع  تصاویر  »بگذاریم  نوشت:  د  یگران«  د  رد   
خود   مشغول کند  «. اما همان طور که او د  ر سراسر زند  گی اش اشاره 
کرد  ه است، تصاویر، محد  ود  یت های مشخصی د  ارند  ؛ او می نویسد  : 
ایجاد    را  آغازین  جرقه  تنها  تکان د  هند  ه،  و  د  رد  ناک  »تصاویِر 
می کنند  «. تصاویر مناسب می توانند   توجه ما را به خود   جلب کنند  ، 
اما این کار صرفًا اولین و شاید   راحت ترین گام برای برد  اشتن است.

این همان مالحظه ای است که به این نظریه منجر می شود   که شاید   
بتوان گفت )البته تا آنجا که به رسانه ها مربوط می شود  ( تنها تفاوت 
مختصری بین حالت های اضطرارِی »ساد  ه« و حالت های اضطرارِی 
»پیچید  ه« وجود   د  ارد  . اغلب بینند  گان، »بالیای طبیعی3« را )آن هایی 
که به وضوح د  ر زمره »حواد  ث غیرمترقبه« هستند   مانند   طوفان ها، 
زلزله ها و فوران آتشفشان ها( به عنوان »حالت های اضطراری ساد  ه« 
پاسخ های  نیازمند    ساد  ه،  اضطراری  حالت های  می کنند  .  طبقه بند  ی 
بشرد  وستانه ساد  ه ای هستند  : تهیه غذا، پناهگاه و تد  ارکات بهد  اشتی؛ 
اما د  ر اصطالحات مخصوص امد  اد  ، د  ر برابر بخش فوق، »حالت های 
اضطراری پیچید  ه« قرار د  ارد  ؛ سوانحی ساخته د  ست بشر که د  ر آن ها 
نژاد  ی و مهاجرت  د  اخلی، پاک سازی  انسان ها مقصرند  : جنگ های 
آوارگان. چنین حالت هایی نه تنها نیازمند   امد  اد   بشرد  وستانه هستند   

بلکه عنایت اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی را نیز طلب می کنند  .
فاجعه انگیز  که  هنگامی  حتی  پیچید  ه،  اضطراری  حالت های 
تا  ند  ارند  ؛  حاد  ثه محوری  و  آسان  خبری«  »د  ستاویز  معموالً  هستند   
از آن طریق د  ر صفحه اول و صد  ِر همه اخبار »به کار بسته شوند  «. 
حالت های اضطراری پیچید  ه، نیازمند   این هستند   که رسانه ها، منابع 
زیاد  ی از زمان، نیروی کار و پول را به آن ها اختصاص د  هند  . این 
د  ر حالی است که اغلب، نتایج مشهود  ِ خیلی کمی د  ارند  ؛ مثاًل احتمال 
کمی د  ارد   که حتی یک گزارش چند  بخشی د  رباره کنگو یا کلمبیا 

2.  Susan Sontag
3.  Natural Disasters
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تعد  اد   زیاد  ی از خوانند  گان و بینند  گان را به خود   جلب کند  . بد  ون 
رسانه ای  پوشش  از  زیاد  ی  مقد  ار  موجب  که  جذابی  خبری  حاد  ثه 
می شود   گزارش حالت اضطراری پیچید  ه، امری است که پس از یک 
بار پخش، کاماًل پایان می یابد  ؛ چنین گزارش هایی بیشتر د  ر اثر باور 
گزارشگر، د  بیر خبر یا تهیه کنند  ه ای مبنی بر اینکه عموم مرد  م باید   
د  رباره حالت های اضطراری اطالع د  اشته باشند   پخش می شود  . آن ها 
تغذیه رسانه ها -که  به وسیله جنون  نباید    مرد  م  معتقد  ند   که عموم 
بعد  ی« حرکت  برجسته  برای پوشش »موضوع  به صورت گروهی 

می کنند  - به پیش راند  ه شوند  .
اخبار  پوشش  تحت  ساد  ه  اضطراری  حالت های  اینکه  احتمال 
طور  به  و  د  فعی  آن ها،  است:  بیشتر  بسیار  گیرند    قرار  فوق العاد  ه 
برای  هستند  .  مصیبت بار  اغلب،  و  می افتند    اتفاق  غیرمنتظره 
رسانه هایی که حاد  ثه به وقوع پیوسته را د  قیقًا تحت نظر د  ارند   چنین 
هستند  .  مقاومت ناپذیر  زمان  از  کوتاهی  د  وره  برای  تنها  حواد  ثی 
حتی اخبار فوق العاد  ه مصیبت بار )سونامی، طوفان یا زمین لرزه( نیز 
برای  با صبر و استقامت  از تالِش  به د  استان کمترجذابی  به سرعت 
بازسازی و بازیابی تبد  یل می گرد  د   و سپس با گزارش های تازه تری 
صد  ر  از  و  اول  صفحات  از  د  ارند    بیشتری  جذابیت  هم اکنون  که 
اخبار به کنار زد  ه می شود  . هاوارد   کرتز1، منتقد   رسانه ای واشنگتن 
پست تصد  یق می کند   که »ما برای تصاویر مهیج به آنجا می رویم، 
وید  ئویی  تصاویر  هستند  .  کمترمهیجی  روید  اد  های  بازسازی ها  اما 
آن ها اصاًل جذاب نیستند  «. پس از اینکه آسیب د  ید  گان بهبود   یافتند   
به  پایان رسید  ، گزارش گران معد  ود  ی  به  قربانیان  تد  فین  و مراسم 
فرآیند    خالل  د  ر  کمتری  رسانه های  و  می پرد  ازند  ؛  سانحه  گزارش 
به  ساالنه(  سطحی  مقاالت  وسیله  به  جز  )به  بازسازی  چند  ین ساله 
پوشش رسانه ای اد  امه می د  هند  . با وجود   این، روزنامه نگاران معتقد  ند   
که کار آن ها حتی پس از سانحه نیز اثر زیاد  ی د  ارد  . روی ترسد  2 
سی ان ان آی  د  ر  است،  مستقر  سریالنکا  د  ر  که  یوپی آی  گزارشگر 

خاطرنشان می کند  :
»فعالیت روزنامه نگاران بین المللی و روزنامه نگاران حاضر د  ر 
کار  برای  د  ولت  بر  زیاد  ی  فشار  آن ها،  گزارش های  و  منطقه  این 

1.  Howard Kurtz
2.  Ravi Trasad

به  شما  اگر  می کند  .  وارد    کشور  سریع  بسیار  بازسازی  و  سخت 
بیند  ازید    نگاهی  می د  هد    رخ  کشور  شرق  و  شمال  د  ر  که  اتفاقاتی 
می فهمید   که آن ها به د  لیل گزارش هایی بود  ه است که همه ما تهیه 
به  را  گروهی  د  ولت،  د  هیم؛  قرار  فشار  تحت  را  د  ولت  تا  کرد  ه ایم 
از  پس  آن ها  کنند  .  د  ید  ار  تامیل  ببرهای  با  تا  کرد    اعزام  شمال 

مذاکرد  ه به این توافق رسید  ند   که با یکد  یگر کار کنند  «.
سونامی آسیا، طوفان کاترینا و زمین لرزه پاکستان )صرف نظر 
حالت های  که  کرد  ند    مشخص  کاماًل  گجرات(،  و  بم  زلزله های  از 
وجود    به  را  مخصوص به خود    پیچید  گی های  »ساد  ه«،  اضطرارِی 
می آورند  . آورد  ن مخازن آب، پرتاب بسته های غذا و چاد  ر از پشت 
امروز،  د  نیای  د  ر  نیست.  کافی  امد  اد  ی  اقد  امات  برای  کامیون ها 
نام حالت اضطرارِی »ساد  ه« که واقعًا ساد  ه و راه حل آن  به  چیزی 
سریع باشد   وجود   ند  ارد  . »شبکه فعال یاد  گیری برای پاسخ گویی و 
بین المللی  نظری  تباد  ل  محل  بشرد  وستانه3«،  فعالیت های  د  ر  اقد  ام 
و میان مؤسسه ای د  رباره مسائل بشرد  وستانه شامل گروه هایی مانند   
پناهند  گان، صند  وق  امور  د  ر  ملل  سازمان  عالی رتبه  مأموران  د  فتر 
آکسفام،  کر،  جهانی،  بهد  اشت  سازمان  ملل،  سازمان  کود  کان 
کود  کان را نجات د  هید  ، چشم اند  از جهان و کمیته بین المللی صلیب 
سرخ است. این مؤسسه د  ر »بررسی اقد  امات بشرد  وستانه د  ر سال 
2004« خاطرنشان می کند   که »مشکالت نه تنها د  ر بحران هایی که 
د  ر اصل به خشک سالی مرتبط می شوند   ... بلکه د  ر آن هایی که ریشه 
د  ر منازعات د  اخلی د  ارند   نیز ... به نحو چشمگیری یک جور است 
... سرشت تکرارشوند  ه مشکالت، مؤید   این اد  عا است که چالش های 
حالت های اضطراری پیچید  ه و چالش های بالیای »طبیعی« از یک 

سنخ هستند   اما میزان پیچید  گی آن ها بیشتر است«.
اضطراری  حالت های  رسانه ها  که  نتیجه گیری  این  جای  به  لذا 
پوشش  بد    را  پیچید  ه  اضطراری  حالت های  و  نسبتًا خوب  را  ساد  ه 
رسانه ها  که  باشد    این گونه  می تواند    نتیجه گیری صحیح تر  می د  هند   
می د  هند    پوشش  خوب  هنگامی  تا  را  ساد  ه  اضطراری  حالت های 
آغاز  بازسازی  پیچید  گِی  اینکه  محض  به  برسند  .  نظر  به  ساد  ه  که 
می شود   و اخبار خوش تصویر بازماند  گان به پایان می رسد   رسانه ها 

3.  The Active Learning Network for Accountability and Performance in 
Humanitarian Action (ALNAP)
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اضطراری  حالت های  همانند    نیز  »ساد  ه«  اضطراری  حالت های  به 
هوارد    می کنند  (.  فراموش  را  آن ها  )یعنی  می پرد  ازند    »پیچید  ه« 
کرتز این سؤال را مطرح می کند   که چرا بحران هایی مانند   د  ارفور 
و رواند  ا »د  ر راد  ار رسانه ها از جایگاه مهمی برخورد  ار نیستند  ؟« او 
خود  ، پاسخ را این گونه می د  هد   که »اخبار فقر یا جنگ د  اخلی ... یا 
کشته های فراوان د  ر روزهای متماد  ی برای ایجاد   برنامه تلویزیون 
جذاب، کافی نیست زیرا فیلمی د  ر د  ست نیست و د  استان نیز تغییر 

خیلی زیاد  ی نمی کند  «.
بین المللی  پوشش  ند  رت  به  پیچید  ه  اضطراری  حالت های 
ساد  ه  اضطراری  حالت های  می کنند  ؛  جلب  خود    به  را  چشمگیری 
جریان  هستند  .  شکل  همین  به  آغازین  ضربه  گذشت  از  پس  نیز 
می کند  !  توجه  د  یگران  د  رد  های  از  بعضی  به  تنها  رسانه ها  غالب 
این اطالع از د  رد   د  یگران نیست که توجه رسانه ها را برمی انگیزد  ؛ 
بلکه، باور رسانه ها است که تنها گونه های مشخصی از د  رد   د  یگران 
برای مخاطبان آن ها جالب هستند  ؛ د  رد  ی که د  ر مجموع تحمل پذیر 
شناخته شود  . به منظور جلب طیف وسیعی از مخاطبان، آن ها باید   
احساس کنند   که د  رد  ، مسّکنی فوری د  ارد   )مجروحان را پانسمان 
کنید  ، آد  م های متقلب را بیرون کنید  ، مسیرهای غذارسانی را مجد  د  اً 
مصیبت  به  که  د  رد  ی  کنید  (.  انتخاب  جد  ید  ی  پاپ  کنید  ،  برقرار 
طاقت فرسایی تبد  یل می شود  ، هم مد  یریت آن، فرسایشی است و هم 
بهبود   آن، سخت است؛ د  رد  ی که بیش از اند  ازه، حاد   است هم تصور 
آن، سخت است و هم اصرار ورزید  ن بر آن، مشکل است؛ بنابراین، 
این گونه د  رد  ها )ماالریا، اید  ز، سیرالئون، د  ارفور( د  ر کانون توجه 
رسانه ها نیستند  ؛ رسانه ها نمی د  انند   چگونه این د  رد  ها را نمایش د  هند   
که مخاطبانشان د  چار ناامید  ی و د  رماند  گی نشوند  : افراد   چه کاری 
یک  از  جلوگیری  یا  عالم گیر  بیماری  یک  توقف  برای  می توانند   

نسل کشی انجام د  هند  ؟

گزینههاییبرایپوششبهتر
به هر حال، پوشش رسانه ای مناسِب سونامی آسیا و طوفان کاترینا، 
باقی  اخبار  د  ر  حواد  ث  این  می گذارد  .  باقی  امید  واری  برای  جایی 
هم  شد  ند  .  برخورد  ار  نیز  متنوعی  رسانه ای  پوشش های  از  و  ماند  ند   
پیش  به گونه ای  رسانه ها  د  ر  د  استان طوفان  هم  و  د  استان سونامی 

رفتند   که د  ر آن ها کمتر به بحث بالیای طبیعی پرد  اخته شد   و بیشتر 
د  رباره پاسخ محلی و ملی د  ولت ها، د  رباره فقر و نژاد  ، د  رباره فرهنگ 
تعهد  ات  و  امد  اد  رسانی  برای  خارجی  تالش های  د  رباره  و  جامعه  و 
بومی برای بازسازی صحبت شد  . د  راین باره روث گرید  لی گزارشگر 
د  ر وبگاه شبکه هشد  ار رویترز نوشت: »د  ر صنعت رسانه، اتفاق نظری 
وجود   د  ارد   که سونامی آسیا بهتر از هر بحران پیشین تحت پوشش 
قرار گرفت. روزنامه نگاران می گفتند   که د  ر پرهیز از مشکالت متد  اوِل 
موفق  می آمد  ند  ،  فرود    سانحه  مناطق  د  ر  چتر  با  که  روزنامه نگارانی 
بود  ه اند   ... آن ها باورهای غلطی را که د  رباره جسد  های بیماری زا بود   
از بین برد  ند   ... آن ها همچنین د  رباره فرزند  خواند  گی های بین المللی 
خیرخواهانه اما ناد  رسِت بچه هایی که به تازگی یتیم شد  ه اند   به بحث 
و گفت وگو پرد  اختند   و تالش نمود  ند   تا مرد  م را به اعطای کمک های 
نقد  ی به جای لباس های کهنه نامناسب تشویق کنند  «. اما عاد  ت های 
بد  ، باز هم باقی ماند  ند  : رسانه های جریان غالب، د  ر مقیاسی وسیع، 
هنوز به شد  ت بر روزنامه نگارانی که با چتر د  ر مناطق بحران زد  ه فرود   
تأیید    اسکای تی وی  از  کانینگهام  تیم  مثاًل  بود  ند  ؛  متکی  می آمد  ند   
می کند   که تا قبل از وقوع سونامی هرگز د  ر سریالنکا نبود  ه است. 
»اطالعات من د  رباره سریالنکا از چند   صفحه کاغذ چاپ شد  ه تشکیل 
می شد  . به من تنها 30 د  قیقه قبل از اعزام گفته شد   که به سریالنکا 

خواهم رفت«.
حضور گزارشگران د  ور از وطن )مانند   کریستین امانپور یا نیک 
رابرتسن( د  ر تصاویر ارسالی از سانحه، به خصوص برای بینند  گان 
تلویزیونی، حاکی از این است که حاد  ثه ای که تحت پوشش قرار 
شخصیتی  از  استفاد  ه  اهمیت  رسانه ها،  برای  است.  »مهم«  گرفته، 
نیازها،  با  آن ها  بود  ن  آشنا  د  لیل  به  تاحد  ود  ی  آشنا  ناِم  یا  مشهور 
قوانین و شیوه های خبری آن رسانه است، اما گزارشگران بومی ای 
که هم اکنون د  ر منطقه حضور د  ارند   قطعًا شناخت بیشتری از نیازها 

و آد  اب و رسوم محلی د  ارند  .
اغلب رسانه های جریان غالب )به خصوص شبکه های تلویزیونی( 
د  فتر  ایجاد    هستند  ؛  خود    کسب وکار  مد  ل  محد  ود  یت های  گرفتار 
مالی  نظر  از  زیاد  ،  منطقه ای  د  فاتر  حتی  یا  مختلف  کشورهای  د  ر 
امکان پذیر نیست؛ لذا رسانه ها مجبورند   که توانایی های خود  شان را 
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برای پوشش حواد  ث مهم افزایش د  هند  . آن هایی که اعزام می شوند   
معموالً به جای تخصص د  ر زمینه سیاست، فرهنگ و یا زبان منطقه، 
د  ر پوشش بحران ها متبحر هستند  . تد   کاپل1، د  ر ژانویه سال 2006، 
د  ر پایان کارش د  ر برنامه خط شب شبکه ای بی سی اظهار د  اشت که:

»د  فاتر خارجی شبکه ها د  ر چند   سال اخیر بیش از اند  ازه هزینه بر 
شد  ه اند   لذا ارزش اد  امه کار ند  ارند  . با توجه به تعد  اد   زمان های پخشی 
که گزارش های آن ها د  ریافت می کند  ، این د  فاتر د  یگر مقرون به صرفه 
به نظر نمی رسند  . تابه حال نیز تعد  اد   زیاد  ی از آن ها یا بسته شد  ه اند   و 

یا اند  ازه آن ها تا مرز بی اهمیتی کوچک شد  ه است.
به  د  اد  وفریاد    با  نمی شود   که  د  ید  ه  د  یگر مخاطبی  بیان ساد  ه،  به 
د  نبال اخبار خارجی باشد  ؛ البته د  ر این میان استثنا نیز وجود   د  ارد  ، 
مانند   ماه های اولیه جنگ هایی که نیروهای آمریکایی د  ر آن حضور 
د  ارند   و یا یکی د  و هفته اول بالیای طبیعی ای که واقعًا د  ارای ابعاد   

وسیعی هستند  .
البته شما هنوز هم گزارش های خارجی را د  ر اخبار شامگاهی 
مشاهد  ه می کنید   اما با د  قت نظر د  ر آن ها می توان فهمید   که یا یکی 
تمام  برای  را  د  نیا  هم اکنون  که  خارجی ای  خبرنگار  نیم د  وجین  از 
شبکه ها پوشش می د  هند  ، آنها را گزارش کرد  ه اند   یا گویند  ه، صرفًا 
خبر را بر روی قطعه ای از نوار وید  ئو که خبرگزاری د  یگری آن را 
ضبط کرد  ه است می خواند  . د  ر حواد  ث بزرگ، به منظور پوشش های 
خبرِی پرهیجاِن چند  روزه ممکن است یک گویند  ه خبر با چتر نجات 
د  ر منطقه بحران زد  ه فرود   آید  ؛ اما د  وران خبرنگاران خارجی ای که 

کشور یا منطقه ای را کاماًل می شناسند  ، مد  ت ها است سپری شد  ه«.
منابعی  بیشتر،  اصلی،  جریان  رسانه های  اغلب  رو،  این  از 
تهیه  برای  فشار  نیز،  مطرح  رسانه های  د  ر  حتی  هستند  .  د  ست د  وم 
گزارش برای »ماشین رسانه ای 24 ساعته« بد  ین معنا است که د  ر 
زمان پوشش بحران ها، خبرنگاران چترباز به افراد   د  یگری نیاز د  ارند   
تا برای آن ها موقعیت را تشریح کنند   و به آن ها کمک کنند   تا راهی 
برای توصیف وضعیت موجود   و پیشینه آن پید  ا کنند  . بسیاری از 
رسانه های جریان غالب، خبرنگاران، کاربلد  ها و مترجمان منطقه ای 
استخد  ام می کنند  ؛ همچنین از منابع غیرد  ولتی برای د  ریافت اطالعات 
به  رسید  ن  برای  امد  اد  ی  بین المللی  پروازهای  و  منطقه  شناخت  و 
1.  Ted Koppel

مناطق بحران زد  ه استفاد  ه می کنند  .
یکسان  رسانه ها  که  است  الزم  مسئله  این  توضیح  اینجا  د  ر 
کشید  ِن  د  ست  د  رباره  مهمی  استثنائات  د  یگر  عبارت  به  نیستند  ؛ 
کلِی رسانه های تراز اول از پوشش خبرهای »خارجی« وجود   د  ارد  . 
»خبرهای  عبارت  از  استفاد  ه  سی ان ان،  شبکه  د  ر  ترنر2  تد    گفته  به 
تهیه کنند  گان، ممنوع است؛ اصطالح  خارجی« برای گزارشگران و 
صحیحی که باید   به کار می برد  ند   »خبرهای بین المللی« بود  ؛ توصیفی 
که آسوشیتد   پرس3 نیز د  ر میان د  یگر خبرگزاری ها آن را پذیرفته 
بود  . د  ر شرایطی که اغلب شبکه های تلویزیونی به طور فزایند  ه ای 
از وظیفه پوشش خبرهای بین المللی به د  ست خبرنگاران خود   د  ست 
خیلی  رسانه ها  اکثر  خروجی های  د  ر  جهان  حواد  ث  و  کشید  ه اند   
به  بعضی رسانه هایی که  هنوز هستند    د  اد  ه می شود    ضعیف پوشش 

پوشش منظم و عمیق اخبار جهانی اد  امه می د  هند  .
تایمز4،  )نیویورک  آمریکا  اصلی  روزنامه های  اکنون  هم 
واشنگتن پست5، لس آنجلس تایمز6، شیکاگو تریبون7، کریسچن 
ساینس مانیتور8( نسبت به اخبار کشورهای خارجی به نحو اساسی ای 
مسئولیت قبول می کنند   و آسوشیتد  پرس و بریتیش رویترز9 و فرنچ 
خبری  رسانه های  که  هستند    منابعی  همگی  فرنس پرس10  ایجنس 

کوچک تر از آن ها استفاد  ه می نمایند  .
د  ست کشید  ن این شبکه ها از پوشش اخبار خارجی، فرصت ها 
و انگیزه هایی برای رسانه های عمومی )به ویژه راد  یوی عمومی( و 
منابع اخبار خارجی )به ویژه بی بی سی( ایجاد   کرد  ه تا به تهیه اخبار 
این موضوع همچنین  بزنند  .  برای مخاطبان آمریکایی د  ست  جهان 
گروه های غیرد  ولتی را تشویق کرد  ه تا خروجی های رسانه ای خاص 
خود  شان را د  اشته باشند  . این گروه ها، مد  ت ها بود   که از عد  م تطابق 
پوشش خبری رسانه های جریان غالب با اهد  اف امد  اد  ی خود  شان، 
د  ر  پیشرو  گروه های  از  )یکی  د  نیا  چشم اند  از  بود  ند  .  شد  ه  مأیوس 

2.  Ted Turner
3.  Associated Press
4.  New York Times
5.  Washington Post
6.  Los Angeles Times
7.  Chicago Tribune
8.  Christian Science Monitor
9.  British Reuters
10.  French Agence France-Presse
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عرصه امد  اد  ( د  ر تولید   بسته های رسانه ای -به منظور تد  اوم کمک ها 
پس از اینکه رسانه های جریان غالب توجه خود   را به جای د  یگری 
برنامه  گزارشگر  بری  کریس  د  ارد  .  خوبی  تجربه  کرد  ند  -  معطوف 
نایت الین اشاره می کند  : »د  ر خالل روزهای پس از وقوع سونامی، 
به  مستقل  صورت  به  را  خود    فیلم برد  اری  گروه  د  نیا،  چشم اند  از 
مناطق بحران زد  ه اعزام نمود  ه بود  . گروه های تولید   این نهاد  ، مطالب 
امد  اد  ی  د  ر کمک های  تا  آماد  ه و روزآمد   می کرد  ند    را  اطالعات  و 

نقش اهد  اکنند  گان را بیشتر کنند  «.
د  ر  »ما  می گوید  :  د  نیا  چشم اند  از  گروه  رئیس  استرنز1  ریچارد   
عرض 24 ساعت می توانیم رایانامه هایی را به د  ست نیم میلیون نفر 
برسانیم؛ و این رایانامه می تواند   د  ربرد  ارند  ه گزارش موقعیت، عکس 
و حتی فیلم هایی باشد   که اشک از چشم بینند  گان جاری می کند  «؛ لذا 
مخاطباِن هد  ف این رایانامه ها، اخبار را نه از رسانه های جریان غالب 
بلکه از منابع »خبری« د  یگری د  ریافت می کنند  ؛ گروهی غیرد  ولتی 
که نه تنها برنامه کاری مشخص خود   را د  ارد   بلکه تعهد   بیشتری نیز، 
هم نسبت به منطقه جغرافیایی و هم نسبت به موضوعات توسعه و 
امد  اد  های بشرد  وستانه د  ر مقایسه با رسانه های جریان غالب د  ارد  . د  ر 
سال 2003  د  سامبر  د  ر  که  د  نیا  الکترونیکی  رسانه های  گرد  همایی 
اعالم  ملل  سازمان  سابق  د  بیرکل  عنان،  کوفی  شد    برگزار  ژنو  د  ر 
کرد   که »رهبران رسانه ای از تمام مناطق جهان، بیانیه ای را تصویب 
کرد  ند   که د  ر آن متعهد   شد  ه اند   به نقش خود   د  ر پیشرفت و انسجام 
و  اطالعات  بحرانی،  شرایط  د  ر  بپوشانند  «.  عمل  جامه  اجتماعی، 
رسانه ها به اند  ازه غذا، آب، پناهگاه و د  ارو حیاتی هستند  . رسانه های 
نتیجه رسید  ه اند   که رسانه ها و گروه های  این  به  د  یر  جریان غالب، 
منافع  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های  از  استفاد  ه  د  ر  غیرد  ولتی 

مشترکی د  ارند  .
سازمان های بین المللی، بنگاه های امد  اد  ی، گروه های غیرد  ولتی 
و جمعیت های بشرد  وست، تالش های چشمگیری برای ابد  اع فناوری 
به منظور ایجاد   وب گاه های اینترنتی انجام شد  ه است. وب گاه هایی 
که د  ر آن ها می توان اطالعات بحران ها را منتشر کرد   و د  رباره آن ها 
صحبت نمود  . د  ر میان نهاد  های فوق، شبکه هشد  ار )آلرتنت( بنیاد   
رویترز صاحب نام و سرشناس است؛ وب گاهی که خوراک خبری 
1.  Richard Sterns

رویترز را از بحران های بالفعل یا بالقوه »بهد  اشتی، هجوم ناگهانی، 
غذایی و یا د  رگیری ها« با توجهی ویژه به »وضعیت های اضطراری 
فراموش شد  ه یا مخفی که به د  الیلی د  ر د  یگر رسانه ها تحت پوشش 
خبری پراکند  ه ای قرار می گیرند  « تهیه می کند  . شبکه هشد  ار، شبکه ای 
با بیش از سیصد   سازمان مشارکت کنند  ه بشرد  وست د  ارد   و به این 
بحران زد  ه  مناطق  از  را  اخبار  تا  می د  هد    اجازه  مشارکت کنند  گان 

مستقیمًا به وب گاه ارسال کنند  .
اخیراً این وب گاه به منزله ابزار و منبعی برای کمک به جبران 
شد  ه  آزمایش  راد  یو-تلویزیونی،  و  چاپی  رسانه های  ضعف های 
است؛ مثاًل د  ر پایان سال 2005 میالد  ی، اد  اره توسعه بین المللی2 به 
شبکه هشد  ار رویترز، پانصد  هزار پوند   حمایت مالی »به منظور تأمین 
بود  جه د  و سال اول پروژه ای به نام پل رسانه ها« )جامعه ای برخط 
می کنند  (  گزارش  را  انسانی  بحران های  که  روزنامه نگارانی  برای 

اعطا کرد  .
د  ارم  د  وست  »من  می گوید  :  وب گاه  این  مد  یر  جونز3  مارک 
راه های  که  کنم  د  عوت  چالش  به  سؤال  این  با  را  روزنامه نگاران 
گزارش  را  انسانی  بحران های  آن ها  طریق  از  می توان  که  د  یگری 
کرد   چیست؟«. پل رسانه ها »نتیجه مطالعه ای است که توسط مد  رسه 
عالی روزنامه نگاری د  انشگاه کلمبیا انجام شد  ؛ یافته های این مطالعه 
به  می کنند    گزارش  را  بحران ها  که  روزنامه نگارانی  که  د  اد    نشان 
اخبار  پیرامون  سرنخ هایی  موجود  ،  وضع  از  بیشتری  اطالعات 
فوق العاد  ه و اطالعاتی د  رباره بنگاه های امد  اد   نیاز د  ارند  «. پل رسانه ها 
نه تنها »محتوای موقعیتی« و ابزارهایی را برای روزنامه نگاران فراهم 
جد  ید  ی  د  ید  گاه های  تا  می کند    کمک  آن ها  به  بلکه  آورد    خواهد   
نسبت به روید  اد  های طوالنی مد  ت بیابند  . جونز اد  امه می د  هد   که »شما 
نمی توانید   گزارش کنید   که چهارهزار نفر د  یگر د  ر شمال اوگاند  ا د  ر 
ماه گذشته جان خود   را از د  ست د  اد  ند  ؛ این خبر نیست. چیزی که ما 
به د  نبال آن هستیم صرفًا اخبار د  ست اول نیست بلکه اخبار د  ست 

اول موقعیتی است«.
است که  امد  اد  وب4  نام  با  د  یگری  این وب گاه، وب گاه  مشابه 
امور بشرد  وستانه سازمان ملل طراحی و راه اند  ازی  د  فتر هماهنگی 
2.  Department for International Development (DfID)
3.  Mark Jones
4.  ReliefWeb



فصلنامه د انش پیشگیری و مد يريت بحران / د ورة پنجم، شمارة د وم، تابستان 1394  	160

بشرد  وستانه  اطالعات  برای  جهانی  »مرکزی  امد  اد  وب  است.  کرد  ه 
»وضعیت های  رسانه ای  پوشش  بر  که  است  زمان«  به  حساس 

اضطراری فراموش شد  ه« نیز تأکید   می کند  .
و  حرفه ای  بی میلِی  جبران  منظور  به  نوآورانه  اقد  امات  این 
ناتوانی ساختاری رسانه های جریان غالب است تا از این طریق به 
این موضوع، توجه کنند   که رسانه ها د  ر کنار وظیفه ضرورِی ارسال 
ضروری  عملیاتِی  اطالعات  باید  (  )یا  می توانند    خبری«  »محصول 
ارسال  نیز  را  توسعه  و  انسان د  وستانه  فعالیت های  بازسازی،  برای 
کنند  . از این رو می توان گفت که رسانه های جریان غالب به کمک 
جایگاهی  صاحب  ماهواره ها،  و  د  یجیتال  فناوری های  و  اینترنت 

تقریبًا انحصاری د  ر انتشار اطالعات بین المللی شد  ه اند  .
د  یگر،  مؤسسات  که  است  شد  ید    قد  ر  آن  اطالعات،  به  نیاز 
کاری  قلمرو  به  ورود    حال  د  ر  خود  ،  متنوع  برنامه ریزی های  با 
د  ریافته اند   که کار  روزنامه نگاران هستند  . رسانه های جریان غالب 
خبر د  یگر صرفًا د  ر ارسال اطالعات به سوی مصرف کنند  گان منفعل 
تا  می کنند    تالش  غالب  جریان  رسانه های  اکثر  نمی شود  .  خالصه 
برقراری  کنند  :  حرکت  د  وسویه  ارتباط  از  تعاملی  مد  لی  سوی  به 
با گزارشگران، پخش فیلم های زند  ه، نمایش  گفت وگوهای برخط 
ضمیمه  منزله  به  صوتی  نماهنگ های  افزود  ن  و  جذاب  تصاویر 

روید  اد  های خبری.

نتیجهگیری
برای  آنچه  می توان  گذشته  سال های  بحران های  پوشش  بررسی  با 
رسانه های جریان غالب د  ر آمریکا مهم بود  ه است را فهمید  ، که عبارتند   
آمریکایی هایی که  احساسی،  تصاویر  فوق العاد  ه،  و  فوری  اخبار  از: 
د  ر خطر هستند  ، موقعیت هایی که بتوان آن ها را د  ر حد   مناقشه ای 
ساد  ه یا خشونتی غیرپیچید  ه تلخیص نمود   )مانند   وقایعی که بالیای 
طبیعی ایجاد   می کنند  (، با راه حلی سریع و قابل وصول و د  استانی 
فرآیند  ها  از  بیشتر  بسیار  فوری  اقد  امات  رسانه ها،  این  د  ر  جذاب. 
اینکه  با اطالع از این نکته کلید  ی، فهم  ارزشمند   د  انسته می شوند  . 
چرا خبرهای برتر سال های گذشته، طیفی وسیع از ویرانی سونامی 
گرفته تا طالق جنیفر انیستون و از مرگ پاپ ژان پل د  وم تا مراقبت 

و تغذیه تری شیاوو را شامل می شود  ، ساد  ه خواهد   بود  .

اغلب خروجی های رسانه های جریان غالب، بحران ها و سوانح 
بین المللی را با نگاهی کل نگر د  ر نظر نمی گیرند  . د  ر این رسانه ها، 
فروش  برای  مجازی  کاالی  نوعی  بلکه  نیستند  ؛  بحران  بحران ها، 
انتخاِب  فهرسِت  میان  از  که  هستند    مزاج  د  م د  می  مخاطبانی  به 
حزن انگیز  بالیای  از  را  خبری  چه  که  می گیرند    تصمیم  بلند  باالیی 
رسانه ها  وقتی  برسانند  .  مصرف  به  مشهور  افراد    جد  ایی  تا  گرفته 
د  رباره اینکه چه خبری را د  ر اخبار خود   بگنجانند   تصمیم می گیرند   
د  ر اغلب موارد  ، توجهی به »اهمیت« ذاتی بحران ها نمی کنند  . نظیر 
تا  بیمه شد  ه هستند    نگران خسارات  بیشتر،  که  بیمه گر  شرکت های 
کلیه خسارات وارد  شد  ه، رسانه ها نیز بیشتر نگران این هستند   که چه 
»خبر تازه« و چه حاد  ثه خوش عکسی وجود   د  ارد  ، چه چیزی مستقیمًا 
د  ر مخاطبانشان اثر می گذارد   و چه چیزی را می توان د  ر نود   ثانیه 
یا د  ر خالل هفت صد   کلمه بیان کرد  . د  ر اغلب موارد  ، ویژگی های 
خاص،  انتظارات  و  اولویت ها  با  رسانه ها  حسابد  اران  را  بحران 
اولویت های  با  رسانه ها  اولویت های  معموالً  و  می کنند  ؛  ارزیابی 
مد  یران  غیرد  ولتی،  سازمان های  خط مشی گذاران،  د  ولتی،  مقامات 

بیمه یا حتی جمع کنند  گان اخبار، بسیار متفاوت است.
را  آن ها  و  می کنند    نگاه  بحران ها  به  امد  اد  گران  که  حالی  د  ر 
بحران )یعنی همان چیزی که هستند  ( می بینند   رسانه ها به بحران ها، 
آن ها،  اغلب  برای  که  می بینند    اخباری  را  آنها  اما  می کنند    نگاه 
حکم کاال را د  ارند  . اصناف د  یگر نیز مثل مهند  سان یا کاد  ر د  رمانی 
ممکن است همان بحران ها را د  ر نظر آورند   و نیازهای کل جامعه 
یا نیازهای تک تک قربانیان را ببینند  . با این طرز تلقی، فهم این که 
چرا مؤسساِت رسانه ای فاقد   هر گونه غریزه کاری ذاتی حتی برای 
ابتد  ایی هستند   امکان پذیر  پوشش فجایع بزرگ، گذشته از بالیای 
خواهد   بود  . اکثر رسانه های جریان غالب پیش از توجه به »اهمیت« 
گزارشی  برای  فرصتی  هستند  ؛  »فرصت«  جست وجوی  د  ر  بحران، 
پرسود   از روید  اد  ی هیجان انگیز که مطابق عالیق جامعه هد  ف آن ها 

باشد  .
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