
 

 

 ما  در  بحران ها ۀنقش آگاهان

 

روزها راجع به زلزله و  نیکه به طور مرتب ا ییشنودها از گفت و یدارم با توجه به برخ لیهفته تما نیدر رخداد ا

ه نگذشته بود ک یزیکنم. هنوز از آثار گرانبار زلزله کرمانشاه و زلزله کرمان چ ی، اشاره امیشنو یاز آن متبعات 

ا ب یکرد. شب جادیا میکالن شهر عظ نیا یبر اهال یشوک رانته در مالرد کرج و به تبع آن در شتریر 5.2 زلزله

 یپردازند، ول ید مروزمره خو یشهر هر روز به طور معمول به زندگ نیا نیآن تا صبح. گرچه ساکن اریبس جانیه

ه شبی ک لدایشب  یعنیشب زلزله،  یدر فردا ینگران نیزند. ا یموج م یشهر همچنان نگران نیا نیپوست ریدر ز

 ...ود مجالس ب ینقل گفتگواست برای گرد هم آمدن و تجدید دیدارها و شب نشینی، 

 

 است.واقع به قتل رسیده یاد این کالم بودریار افتادم که می گوید: أمر  

 .میرا از دست داده ا تیواقع صیدست و پا بسته رسانه ها قدرت تشخ رانیهمچون اس ما

 

ندارند،  تیاهم دادهایخود رو گریاند... اکنون داعتصاب کرده دادهایرو: دیگویم «توهم فرجام»در کتاب  اریبودر

کرده است. ما هم  دایپ تیها و انتشار اخبار اهمآن ها در رسانه یبرا یسازبرنامه ایمورد انتظارشان  یبلکه معنا

 .میاها به گروگان گرفته شدهدر واقع توسط رسانه دهندیم ماها به که رسانه ییماژهایکننده ادر مقام مصرف

کردند  یم انیع یدو بعد یچشم ها چهیاز در خود را دادهایرو ؛ اگر در گذشتهحاق رفته اندبه مُ دادهایرودر واقع 

 یها نکیرسانه در حکم ع ریو سا لیماهواره ها،  صفحات موبا تورها،یمان: کرده اند دایهم پ یگریامروزه واسطه د

 .مقابل چشم ها را پوشانده اند شهیهستند که هم یدیجد

 

 ، .و.. میکن یو باور م میشنو یکه م ی، اخبار میشناس یو م میکن یم یکه در آن زندگ یو جهان رانیا

 ،میبا آن مواجه شده باش ستهیو ز یبا تجربه شخص ای ،داشته باشد یهمخوان تیآنکه با واقع از  شتریب

 .است جدید یارتباط یرسانه ها و ابزارها ۀساخت



 

 

را هر روز و هر ساعت  یمتعدد یکه پس از آن همچنان اخبار و گزارش ها لدایساکن تهران نه در شب  یما اهال  و

ز حائ اریبس فهی. گذشته از وظمیده یادامه م نیچن نیو ا میشنو یو زلزله تهران م ییو چرا یچگونگ است در

 م؟یزلزله در تهران، ما چگونه عمل کن یموضوع وقوع احتمال تیدر  توجه به ضرورت و اهم نیمسئول تیاهم

 

 مان زانیاز ما مراقبت از  سالمت جان خودمان و عز کیهر فهیپاسخگو باشم؛ اگر وظ گرید یبه گونه ا دیبگذار

 کهنیموجود است. در ا طیما در شرا یمراقبت ما متوجه سالمت روان نیاز ا یکه بخشنباید فراموش کنیم هست، 

از ما الزم  کیاما هر  ست،ین یدیترد چیه رد،وجود دا ربطیذ یبر عهده سازمانها یمیراستا چه سهم عظ نیدر هم

خود را فراموش  ینقش اجتماع حیرساندن بر اطالعات درست و صح ی، مسئوالنه نسبت به اگاهست یو ضرور

 .مینکن

 

 مهشید رضوی رضوانی


