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On March 16, 1988 chemical attack on the Kurdish town of Halabja by Iraqi
forces under Saddam Hussein, the largest ever chemical weapons attack,
killed between 3000 to 5000 civilians, and injured 7000 to 10000 ones.
Despite the depth and severity of this tragedy, due to the victims' lack of
access to the media, it did not make a clear image in the world public
opinion and even among the Kurds themselves; but the proliferation of social
media allowed victims to draw global public attention to the crime. This
paper is to study the Kurdish activism in cyberspace by a focus on the 33rd
chemical anniversary of Halabja through analyzing their hashtag activism on
the social network Twitter. Research results show that 8 main axes in
Kurdish hashtag activism are highlighted on Twitter, which include:
Narration of the Halabja tragedy on Twitter, a manifestation of symbolism in
virtual activism by republishing photos of Omar Khavar and his child,
pursuing the suffering of this pain in the faces of the survivors, the media
coverage of the Halabja tragedy worldwide, Halabja as a common pain, not
forgetting the Halabja tragedy, the founders of the Halabja genocide, and
switching between online and offline activism boundaries. Based on the
research results, Twitter acts as an online public sphere for Kurds, enabling
them to develop an alternative discourse on the Halabja tragedy by creating a
media stream.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


کنشگری کاربران توئیتر در یادبود قربانیان بمباران شیمیایی
(کیمیاباران) حلبچه

عبداهلل بیچرانلو



استادیار ارتباطات دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال0066/62/62 :

سندوس محمدی نوسودی

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
یرغم عمقاين فاجعهبهدلیل
منجربهکشتهشدن 6تا 5هزارنفروزخمی شدن 7تا 61هزارنفرشد.عل 
عدمدسترسیقربانیانبهرسانه،درافکارعمومیجهانیوحتیبینخودکردهاتصويريدقیقازآنشکل
نگرفت؛اماگسترشرسانههاياجتماعیبهقربانیاناينامکانرادادتابتوانندتوجهافکارعمومیجهانیرا

بهجنايتمذکورجلبکنند.هدفمقالۀپیشرومطالعهکنشگريکردهادرفضايمجازيبرمحورسیو
آنهادرشبکهاجتماعی توئیتر است.
سومین سالگردبمبارانشیمايی حلبچهباتحلیل کنشگري هشتگی  
شامل؛روايتگري فاجعهحلبچهازقابتوئیتر ،تجلی نمادگرايی درکنشگري مجازي بابازنشرعکسعمر
بازماندگان،بازتابرسانهاي فاجعۀ حلبچهدرسطح

خاوروفرزندش،پیگیري ردرنجاين درددرچهرۀ 
حلبچهوجابهجايی بین

نسلکشی 
حلبچهبهمثابهدردمشترک،فراموشنکردنفاجعۀ حلبچه،بانیان  

جهانی ،
کردهابهمثابهيک حوزۀ عمومی

مرزهاي آنالين وآفالين کنشگري.براساسنتايج پژوهش،توئیتر براي 

ISSN: 2538-2209

یدهندکه8محوراصلیدرکنشگريهشتگیکردهادرتوئیتربرجستههستندکه
پژوهشنشانم 

افتههاي
ي 

تاریخ پذیرش0066/06/62 :

دراسفند 6611شهرحلبچهدرکردستانعراقبهدستورصدام،هدفحمالتشیمايی قرارگرفت که

رسانهاي درزمینۀ فاجعۀ حلبچه،
ان  
یدهد تاباايجاد جري 
کهبهآنهااين امکانرام 

یکند 
آنالين عملم 

کلیدواژهها :حوزۀ عمومی مجازی ،فاجعۀ حلبچه ،کاربران توئیتر ،کنشگری هشتگی ،یادبود

مجازی .
نويسندهمسئولbikaranlou@ut.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

گفتمانجايگزينرادرموردآنطرحکنند..
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 -1مقدمه و طرح مسئله
یبندد بمباران
واژها يکهپسازشنیدناسمحلبچهدراذهانبسیاريازافرادنقشم 
اولین 
شیمیايیحلبچه(بهکردي؛کیمیابارانیههلهبجه)استکهازآنباعنوان«جمعۀخونین»
نیزيادمیشود.دراسفند 6611بهدستورصدام،بمبارانشیمیايیحلبچهصورتگرفت
که منجر به شهادت  6تا  5هزار نفر و زخمی شدن  7تا  61هزار نفر ديگر شد
) (Torelli,.2017; Yildiz, 2007از اين فاجعه با عنوان نسلکشی مردم کرد عراق ياد
یشودکهبزرگترينحملۀشیمیايیمستقیمبهيکمنطقۀشهرنشیندرطولتاريخاست .
م 
حلبچهدرکردستانعراقدر011کیلومتريشمالشرقیبغدادو86کیلومتريشرق
شهر سلیمانیه واقع شده است .همچنین اين شهر در  61–65کیلومتري مرز ايران در
مجاورتباشهرهايپاوهومريوانقراردارد.موقعیتمرزياينشهراهمیتآنرابراي
مردمايرانچندينبرابرکردهاست .فاجعۀ شیمیايی حلبچهدرزمانی رخدادکهپیروزي
رزمندگاندرعملیات والفجر،61آزادسازي بسیاري ازمناطقکردنشین ازجملهحلبچهرا
بهحلبچه،مردمشهرهاوروستاهاي اطرافبه

روهاي ايرانی 
بهدنبالداشت .پسازورودنی 

رقابلباور بود که در اقدامی
استقبال آنان شتافتند .اين مسئله چنان براي رژيم بعث غی 
غیرانسانی و بهقصد انتقامگیري از اين شکست فاحش و دشمنی با مردم کرد ،حلبچه و
بمبهايشیمیايیقرارداد(حسینیخوي .)6638،
اطرافآنراهدف 
یرغم عمقاينفاجعهولیدراذهانجهانیوحتیبینخودکردها
درآنزمانعل 
تصويري دقیق از آن شکل نگرفت .بسیاري از کردهاي عراق تا ماهها و سالها بعد به
اعمالشده توسط رژيم عراق پی نبردند .شیخاالسالمی دلیل اصلی اين

بزرگی جنايات 
یکند کهبا
یداند ودرادامهتصريحم 
مسئلهراعدمدسترسیبسیاريازکردهابهرسانهم 
آمدن اينترنت شرايط براي کردها تغییر کرده است؛ «اينترنت فضاي ارتباطی جايگزينی
براي تولید و بازتولید هويت کردي فراهم کرده است» ) .(Sheyholislami, 2011:7به
رسانههايجديد،کردهااينامکانراپیداکردهاند کهمسائلومشکالت
مدداستفادهاز 
خود را در فضايی جهانی طرح کنند .اگرچه هويت کردي واحد وجود ندارد اما در
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دهههاي گذشته ،کردها از مکانهاي بسیار مختلفی شروع به يادگیري در مورد خود و
ديگرانکردهاند) .(Sheyholislami, 2011

هرچند در سال  6611صداي حلبچه به گوش مردم جهان نرسید و شايد اگر
یماند،
عکسهاي عکاسانايرانی ازحلبچهنبودتصويري ازآندراذهانعمومی باقینم 

امادرسالهاياخیرآيینهاييادبوديدرسالگرداينفاجعهبشريدرکشورهايمختلف

یشود؛امااصلیترينعاملیکهباعثشدحلبچه
وبهويژهدرکردستانايرانوعراقاجرام 

گستردهايدرحوزهعمومیشودگسترشاستفادهازفضايمجازيبین

بحثهاي
محور 
کردها بود .با افزايش استفاده از فضاي مجازي بسیاري از اسناد مرتبط با اين فاجعه
بهصورت گستردهدر اينترنت وشبکههاي اجتماعی بازنشرشدند وهمینروند به افکار

عمومیاينفرصترادادکهباتعمقبیشتريبهاينرويدادبینديشند .
درسیوسومینسالگردفاجعهحلبچهدرفضايواقعیومجازيکنشهايمختلفی
نگهداشتن  ياد شیمیاباران حلبچه صورت گرفت .با توجه به شیوع ويروس
براي زنده  
تهاي ناشی از شیوع کرونا در تعامالت جمعی
کوويد 63-در سطح جهانی و محدودي 
آيینی نیز در تقويت يادبود مجازي شیمیاباران حلبچه مؤثر بوده است که در اين مقاله،
پرسشهاي

چگونگی کنشگري در اين زمینه مطالعه شده است .بنابر آنچه طرح شد 
پژوهشپیشروبهشرحذيلهستند :

مهمترينموضوعاتومضامینیکهکاربرانتوئیتردرگرامیداشتقربانیانفاجعه
 

ستاند؟
کردهاند،چی 
حلبچهدرفضايمجازيطرح 

 اين موضوعاتومضامین چهتصويري ازکنشگري درفضايمجازيدرمورد

فاجعۀحلبچهارائهمیکنند؟ 

 .9مبانی نظری
 9-1کنشگری هشتگی
اينترنت تبديل به يک جنبۀ اساسی از زندگی مدرن شده که نقش زيادي در تحول
عرصهها يمختلفزيستانسانبررويکرهزمینداشتهاست.همینباعثشدهاستکه
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حوزههاي گوناگون تجربه بشري اختصاص
يترين اصطالحهايی که به تعريف  
محور 
افتهاند نیازبهاتخاذديدگاهیبازانديشانهپیداکنند.يکیازاينحوزههايمهمکنشگري
ي 
است که با پديدآيی رسانههاي نوين شمايل تازه به خود گرفته است .واتسون)0115( 6
یکند.
يف م 
یگیرد ،تعر 
بهعنوان اقدامی که براي تغییر اجتماعی صورت م 
کنشگري را  
يستمحیطی
چنین تغییري ممکن است در حوزههاي اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادي يا ز 
صورت گیرد .کنشگري بهطورمعمول با جنبشهاي اجتماعی در ارتباط است.
یگري ،دادخواهی،
شدهترين انواع کنشگري شامل نامهنگاري و دادخواست ،الب 
شناخته 

تظاهرات،نافرمانیمدنیوکنشگريديجیتالهستند.
باظهوراينترنتورسانههاياجتماعینحوهارتباطافرادوانتشاراطالعاتتغییرکرد .

دانهاي نوينی براي عمل در اختیار
) (Ahmed et al, 2016و همین باعث شد که می 
بحثها در مورد نوع جديدي از کنشگري که با
کنشگران قرار بگیرند .از دهۀ   6331
اصطالحاتی نظیر کنشگري سايبري ،0کنشگري آنالين ،6کنشگري وب  40.1و اعتراض
5

افتهاند (Jordan, 2002; Meikle,
یشود،افزايشي 
0.1وياکنشگريديجیتال ازآنيادم 
;2002; 2010; Cammaerts, 2007; McCaughey & Ayers, 2003; Joyce, 2010
استفادهازفناوريهايديجیتالتلفن

).Vegh, 2003جويس)0161(1کنشگريديجیتالرا

هايمبتنیبراينترنتبرايتغییراتسیاسیواجتماعیتعريفمیکند.

همراه ودستگاه
جنبشهاي سیاسی مبتنی بر اينترنت»

وِگ )70 :0116( 7کنشگري آنالين را بهعنوان «
تعريف می کند .از ديد او کنشگري آنالين ،فعاالنه است ،به دنبال دستیابی به اهداف
خاصیاستومعموالًکنترلوقدرتمقاماتراهدفقرارمیدهد .اينترنتکهدرابتدا
بهعنوان يک ابزار براي کنشگري معرفی شده بود در مدتی کوتاه تبديل به يک میدان

یتوانستندشکلهاينوينیازکنشرا
مبارزهبرايکنشگرانیشدکهبهمددامکاناتآنم 
1. Roland O. Watson
2. Cyber Activism
3. Online Activism
4. Web2.0 Activism
5. Digital Activism
6. Mary Joyce
7. Sandor Vegh
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مابهازايآنهادرفضايواقعیوجودنداشت( Cammaerts, 2015; Van

تجربهکنندکه

 .)Laer & Van Aelst, 2010; Harlow, 2012
سانههاي اجتماعی طیف وسیعی از
نوآوريهاي ارتباطی دو دهۀ اخیر ازجمله ر 

یکهاينرسانههابرايدسترسیبه
ابزارهايديجیتالرابرايفعاالنگسترشدادهاند.درحال 

اند،محبوبیتآنهاوبهويژهظرفیتشان برايانتشار

اهدافتفريحیوتجاريطراحی 
شده

ويروسیاطالعاتوپیامهاباعثشدهاستکهبهابزارهايمهمیبرايفعالیتهايديجیتال
تبديل شوند .اين ابزارها ،پلتفرمهايی هستند که بهراحتی قابلدسترس هستند و از طريق
آنهاافراد و گروهها میتوانند اطالعات،عکسها وويديوهاي ديجیتالرا بدون نیاز به

سطح غیرمعمولی از تخصص فنی ،دانلود( 6بارگیري) ،آپلود( 0بارگذاري) و شیر6
بهواسطه جريان مداوم و سريع به
اشتراکگذاري) کنند ) . (Ricketts, 2012: 188

(
برايآگاهیرسانیدرمورداهداف،

شازپیش 
اي،گروههايفعالبی 


گذاريرسانه

اشتراک
دهیاقداماتشانتواناشدهاند().Jackson, 2015: 25


جلبحمايتوسازمان
رسانههاياجتماعیبرايکنشگريدراختیارفعاالنقرار
يکیازامکاناتنوينیکه 
مدتها پیشازگسترشاستفاده
دادهاند هشتگهاهستند.هرچندکهاستفادهازهشتگاز 

رسانهها ياجتماعیوجودداشتهاستولیتوئیترباعثرواجومحبوبشدناينامکان
از 
شد.درآگوست 0117کريسمسینايکتکنیسینازسانفرانسیسکوباطرحاينسؤالاز
دنبالکنندگانخودهشتگتوئیترراپیشنهادداد .

گروههاچیست؟ مثل#بارکمپ[پیام]؟-
نظرشمادرمورداستفادهاز( #پوند)براي  
کريسمسینا06،اوت.(Caleffi, 2015)0117
استفادهازهشتگراارائهکردکهدرآنعبارتهشتگ

توئیتردرژوئیه0113امکان
شده به يک لینک تبديل میشد که کاربران با کلیک روي آن به صفحهاي هدايت
یداد .حدود
یشدند کهنتايج جستجوي ساير توئیتهاي داراي آنهشتگرانمايش م 
م 
نتراستواينستاگرامنیز
فیسبوک،پی 
پسازآن،سايرشبکههاياجتماعیمانند 
يکسال 
1. Download
2. Upload
3. Share
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اين نوآوري جديد را پذيرفتند و امکان استفاده از آن را ايجاد کردند  & (Oloyede

متعاقباستفادهازهشتگهااصطالح«کنشگريهشتگی»6گسترشيافته

) .Elega, 2019
یشود .يانگ)0161( 0
عمدهترين اشکال کنشگري آنالين شناخته م 
است که يکی از  
اعتراضآمیز در رسانههاي اجتماعی از

یکند« :بحثی 
فعالیت هشتگ را چنین تعريف م 
طريق هشتگ ،عبارت يا جمله» ( .)66فعالیت هشتگی تالش براي استفاده از کارکرد
هشتگ در رسانههاي اجتماعی براي برانگیختن تغییرات اجتماعی ،جلبتوجه به
موضوعاتاجتماعی وبسیج جوامعبراي کنشاست( & Dadas, 2017; Ofori-Parku

 .)Moscato, 2018

 9-9حوزة عمومی آنالین
یشوندتا
نگونهترسیمشدهاستکهدرآنافرادخصوصیدورهمجمعم 
حوزهعمومیاي 
عمومرا ايجاد کنند .وجودمحفلیکهدرآنافرادبتواننداطالعاتونظراتشخصیرا
بهطورمساوي وبدونکنترلسیاسی واقتصادي مبادلهکنند،باعثتشکیل حوزهعمومی

یشود ).(Habermas, 1989اصوالً دسترسی بهحوزهعمومی براي همهشهروندانآزاد
م 
است .شهروندان وقتی بدون رعايت زور و اجبار با موضوعات مربوط به منافع عمومی
یتوان
یکنند )(Habermas, 1989: 231؛بنابراين م 
یکنند،مانندعموم عملم 
برخوردم 
یشوندومورد
گفتکهحوزهعمومیجايیاستکهموضوعاتاجتماعیوسیاسیبیانم 
یدهند & . (Ferrer
کشمکشها برسرمعانیهژمونیکرويم 

یگیرند و
مذاکرهقرارم 
)Retis, 2019

گستردهايدر

بحثهاي
لشدناينترنتبهيکحوزهعمومیجايگزين 
درموردتبدي 
کردهاند کهنکاتقوتو
گرفتهاند.بسیاريازانديشمندانتالش 
جامعهدانشگاهیشکل 
لشدن بهيکحوزهعمومیجايگزينشناسايیکنند( Lowrey
ضعفاينترنترادرتبدي 

 .)& Anderson, 2005; Paulussen, 2004; Poor, 2005; Dahlberg, 2001عموماً
حوزه عمومی آنالين مکمل يا حتی جايگزين حوزه عمومی قديمی موجود که بهطور
1. Hashtag Activism
2. Guobin Yang
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یشود ،تصور شده است
یهاي مدرن شناخته م 
بهمثابه عنصر اساسی دموکراس 
گستردهاي  

) .(Schäfer, 2015دانشمندانتأکید کردهاندکه رسانههاي آنالين افراد بیشتري راقادر
یسازندتاصدايخودرادرجامعهبهگوشديگرانبرسانندBennett & Segerberg, (.
م 

یکنند و
ی م 
درکنارهم زندگ 

خاص 

يی باعاليق 
گروهها 
ي  ،
 )2012دراين حوزۀ مجاز 
جهان
ی 
ي اجتماع 
يیها 
یگذارند و درنتیجه ،پويا 
ش م 
مخالفشان را به نماي 

ی
ت جمع 
هوي 
ن حوزۀ
ي واقعی ،ترکیبی از چندي 
نوع از حوزۀ مجاز 
یدهند .اين  
ی را بازتاب م 
واقع 
انداماهنوزارتباطات


طردشده
جوغالب
ازگفتمانسیاسیراي 

که
گروههايمخالفاست 

است ،مبارزه
آنها را طرد کرده  
که  
ی 
ان غالب 
یگیرند تا با جري 
ي را به کار م 
مجاز 
کنند(Papacharissi, 2004) .پور )0115(6براساسمدلهابرماس،معیارهايذيلرابراي
حوزهعمومیآنالينبرشمردهاست :
 -6حوزههايعمومیفضاهايگفتمانی،اغلبباواسطههستند.
شازاين از بحث
 -0حوزههاي عمومی امکان گفتوگو را براي افرادي که تا پی 
کردهاند.
محرومبودندايجاد 
 -6موضوعاتموردبحثاغلبماهیتسیاسیدارند.
آنهاارزيابیمیشوند،نهموقعیتسخنوران.
دههابراساسشايستگی 
 - 4اي 

 .3روش تحقیق
درمقالۀحاضرمتناسبباموضوعانتخابشده ازروشکیفیتحلیلمضمون(تماتیک)
استفاده شده است .براون و کالرک ( )0111تحلیل تماتیک را فرايندي براي تحلیل
کهدادههاي پراکندهومتنوعرابهدادههاي غنی وتفصیلی تبديل

ینامند 
دادههاي متنی م 

یکند.اين روش عبارت است از تحلیل متنی بر اساس استقراي تحلیلی که در آن محقق
م 
سنخشناسی و
دادهاي به يک  
برون 
دادهاي و  
درون 
طبقهبندي دادهها و الگويابی  
از طريق  
عبارتديگر ،تحلیل تماتیک عبارت است از عمل

یيابد؛  
به
درک تحلیلی دست م 

1. Nathaniel Poor
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یگويند
تمهاي محوري باهدف کشف اين مهم که دادهها چه م 
مفهوميايی و شناسايی  

(محمدپور .)11:6631،
یدهدتاالگوهايموجوددر
باتوجهبهاينکهتحلیلتماتیکبهمحققاينامکانرام 
دادههاي کیفی راکشفکند(عابدي جعفري وديگران،)6631 ،مانیز بابهکارگیري اين

روشتالشکردهايم کهالگوهاي موجوددرهشتگهاي بهکاررفتهدرسالروزشیمیاباران

حلبچهراپیداکنیمتاازاينطريقبتوانیمبهيکطرحمشخصازافکارواحساساتمرتبط
بااين موضوعبین کنشگرانفعالدرتوئیتر دستپیدا کنیم .درابتداهشتگ #halabjaرا
دستيافتیمکهمارابه
دادههايی 
بهزبانانگلیسیدرتوئیترجستجوکرديموازخاللآنبه 
جستجوي حلبچه به زبانهاي کردي سورانی ،کردي کرمانجی ،ترکی ،فارسی و عربی
هدايتکرد؛چراکه  پسازجستجوهاياولیهمشخصشدکهفاجعۀحلبچهنهتنها براي
کردهايعراقبلکهبرايکردهايسايرکشورهانیزازاهمیتبرخورداراست،اماباتوجه
بهاينکهخودکردهابهدوگويشمختلفسورانیوکرمانجیکهاولیبهالفبايعربیو
یگويند نیازبهافزايشدامنۀجستجووجود
دومیبهالفبايالتیننوشتهمیشود،سخنم 
لحاظايننکتهکهکردهادرچهارکشورمختلفزندگیمیکنندکه

داشت.همچنینبا 
زبانهايفارسی(برايکردهايايران)،عربی(برايکردهاي
رسمیدرآنهابه 

آموزش 

یگیرد؛ بنابراين
سوريه و تا حدودي عراق) و ترکی (براي کردهاي ترکیه) صورت م 
هشتگهايمذکورنیزبهجستجوهايقبلیافزودهشدند.درنهايت111توئیتبرايتحلیل
انتخاب شدند و پس از آنکه مراحل مختلف کدگذاري در روش تحلیل تماتیک
(مضمون)برآنهااعمالشد،مضمونهاياصلیدرتوئیتراستخراجشد.درجدولذيل

مشخصاتزبانیهشتگهايجستجوشدهارائهشدهاست :
زبان هشتگ
کرديسورانی 

هشتگهای جستجو شده
#هەڵەبجە#کیمیابارانی_هەڵەبجە#هەڵەبجەي_شەهید 

کرديکرمانجی   #KomkujiyaHelebce #helepçe
فارسی 

#حلبچه#حلبچه_شهید 

ترکی 

 #Helepce #halepcekatliami

عربی 

#حلبجۀ#مجزرۀ_حلبجۀ 

انگلیسی 

 halabja #halabjagenocide#
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هاازنمونهگیري هدفمندکهدرروشهاي کیفی کاربرد


انتخابپست
دراين روشبراي 
نگونهتوضیح
دارد،استفادهشدهاست.شوانت()6337منطقاينرويکردغیراحتمالیرااي 
یدهد :محلها و موردها به اين دلیل انتخاب میشوند که رخدادهاي مربوط به آنها
م 
رفتهشده ايفا
نقشی حیاتی در فهم فرآيندها يا مفاهیم و آزمون يا توضیح نظريههاي پذي 
نمونهگیري تارسیدنبهاشباع
یکنند(بهنقلازلیندلف وتیلور.)676:6688 ،همچنین  
م 
کهدادههاي اضافی ،کمکی به

یشود 
نظري ادامهپیدا کرد.اشباعنظري ،زمانی حاصلم 
یکنند و نمونهها ازآنپس مشابه به نظر
تکمیل و مشخص کردن يک مقولۀ نظري نم 
برايکدگذاريومقولهبنديدادههايگردآوريشده در

یرسند (ذکائی .)53:6686 ،
م 
نرمافزارAtlas.tiاستفادهشدهاست.
توئیتراز 
در تکمیل روش تحلیل تماتیک در مضامینی که تصاوير محور اصلی کنشگري
نشانهشناسی روالن بارت براي تحلیل عکس استفاده شده است.از
بودهاند از روش  
فعاالن  
یپايان زندگی بشر
ديدگاه بارت ،کار نشانهشناس يافتن داللت معنايی در گسترهي ب 
راستابارتدرنشانهشناسی تصاوير دودسته

امروزي است(بارت.)60:6683،درهمین 
معنايصريحوضمنیراازيکديگرتفکیکمیکند.درداللتمستقیمياصريحتمايلبه
ارائه معناي معین ،ملفوظ ،آشکار يا مطابق با عقل سلیم براي نشانه وجود دارد (چندلر،
.)061:6687اصطالحداللتضمنی براي ارجاعبهمعناهاي اجتماعی-فرهنگی وشخصی
یرودوبهطبقه،سن،جنسیت ونژادتفسیرگر بستگی دارد(چندلر:6687،
نشانهبهکارم 
مختلفاستفادهشدهاند

کهدرمقولههاي

پژوهشعکسهايی

.)061درهمینراستا،دراين
آنهابیانشدهاست .
شدهاندومعنايصريحوضمنی 
باروشنشانهشناسیبارتتحلیل 
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 .0یافتههای پژوهش
مقولهبنديدادهها
تحلیل توئیتهايکاربرانتوئیتردرموردفاجعۀحلبچهوکدگذاريو 
درمراحلمختلفروشتحلیلتماتیکدرنهايتمارابه 8مضموناصلیرساندکهدر
تفصیلیبهآنهاپرداختهشدهاست.درابتدانموداريازتحلیلدادهها با

بهصورت 
ادامه 
نرمافزار  Atlas.tiارائه شده است ،سپس در قالب يک جدول براي مضامین
استفاده از  
يیذکرشدهاند :

اصلیومضامینخرد،نمونهها
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مضمون اصلی

نمونه توئیتها

مضمون خرد

 66سال قبل صدام با شلیک سالحهاي شیمايی ،کشتاري
دستهجمعی  رادرحلبچهبهراهانداخت کهبهکشتهشدن 5

خبررسانی

هزارنفرومجروحشدن7هزارنفرمنجرشد.کودکان،قبلاز
مرگدرآغوشپدرومادرشان،کورشدندودهانشانکف
یکرد.6
م 

روايتگريفاجعۀحلبچه

درقابتوئیتر

نسلکشیکردها

کشتهشدن
کودکان

اين زيرمقوله اشاره به عکسهايی دارد که در آنها تعداد
زدهبهتصويرکشیدهشدهاند.


زياديازاجسادومردموحشت
اين زيرمقوله به عکسهايی که در آنها به کشته شدن
کودکاناشارهشدهاست،میپردازد.

یداد،آخرينچیزيکهکودکانقبلاز
گازسمیبويسیبم 

بويسیب

یآيد .".0
مرگگفتند"مادر،بويسیبم 
مرگبابويسیبآمد.

عکسعمرخاور
تجلینمادگرايیدر

وفرزندش

کنشگريمجازيبابازنشر

عکسهايیاز

عکسعمرخاورو

تنديسعمرخاو

فرزندش

وفرزندشدر

6

اين زيرمقوله اشاره به انتشار گسترده عکس عمر خاور و
فرزندشدرتوئیتردارد.
اينزيرمقولهاشارهبهانتشارعکسهايیازتنديسعکسعمر
خاوروفرزندشکهدرحلبچهساختهشدهاند،دارد.

حلبچه
فراموشنمیکنیم
فراموشنکردنفاجعۀ
حلبچه

شنیدهنشدن
صدايحلبچه

بانیاننسلکشیحلبچه 


صدامحسین

حلبچه يکی از آن زخمهاي سخت است که فراموش
. 4

یشود .
نم 

فراموش کردن مردگان مانند کشتن آنها براي دومین بار
است ..5
#حلبچهباسکوتمعناداريدفنشد.
در  61مارس  ،6388در آستانۀ نوروز ،رژيم فاشیست بعثی

1. 33 years since Chemical Weapons fired by Saddam slaughtered the town of
#Halabja, killing over 5000 & seriously injuring over 7000. Children, blinded,
frothed at the mouth before dying in their dead parents arms. From the pets to the
grandparents everyone died.
2. The poison gas smelled like apples, the last thing children said before they died
"was "Mom, it smells like apples here.
3. Elma kokusu ile geldi ölüm.
4. Halepçe yek ji wan birînê helî dijwar e ku nayê ji bîrkirin.
”5. “To forget the dead would be akin to killing them a second time.
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مضمون اصلی

مضمون خرد



نمونه توئیتها
صدامحسین جنايت وحشتناکی علیه کردهادرمنطقۀ حلبچه
اقلیمکردستان،انجامداد.

6

شرکتهايی که مواد شیمايی را فروختند و دولتهايی که

چشمبستهاند،هنوزپاسخگونیستند 0.

غربخصوصاًآلمان،صدامروبهسالحشیمیايیمجهزکردن
کشورهايغربی

صدامهم بارهامرتکبجنايتجنگیشدازجملهدرسردشت
و حلبچه .آمريکا و غرب واکنشی جز سکوت نداشتن.
چندسال بعد همین آمريکا به عراق به بهانه سالح شیمیايی
حملهمیکنه#.حقوق_بشر_آمريکايیبويتعفنمیده.
من معتقدم که همه کردها از حمالت  #حلبچه آسیب
دهاند .آنچنان تأثیر مخربی بر مردم ما گذاشت که حتی
دي 

کردها

نسلهايجديدهمنمیتوانندازپسآنبرآيند 6.

حلبچهزخمبهبودنیافته  مردمکرداست.ماحلبچهرافراموش

حلبچهبهمثابهدرد

یکنیم.
نم 

مشترک

4

اين تصوير وحشتناک و دلخراش را نبايد فراموش کرد يا
همهبشريت

یها،بلکهحتی از
پاککرد،نهتنهاازياد کردهاوبقیه عراق 
ياد هر فرد صلحجو در سراسر جهان است که جنايات علیه
. 5

یکند .
بشريترامحکومم 
جابهجايیبینمرزهاي

آنالينوآفالينکنشگري

مردمعادي
سرانونخبگان 

براي بزرگداشت قربانیان  #کشتار حلبچه ،مردم کردستان
. 1

ساعت66:11بهمدت5دقیقهسکوتمیکنند .

اداياحترامرئیس#بارزانی بهشهدايحملهشیمیايیحلبچه.
#حلبچه#نسلکشی-حلبچه .
6

.6فی  61آذار، 6388فیعشیۀعیدنوروز،ارتکبنظامصدامحسینالبعثیالفاشیجريمۀمروعۀبحقالکردفی
منطقۀحلپجۀ-إقلیمکردستان .
2. Companies that sold them chemicals and governments that turned a blind are yet
to be held to account.
3. I believe every Kurd is traumatised by #Halabja attacks. It had such a devastating
impact on our people that even the new generation can’t deal with it.
4. Helebce birîna hevpar a bêdermankirî ya gelê kurd e. Em Helebceyê ji bîr nakin.
 .5هذه الصورۀ المأسويۀ المرعبۀ يجب  ان ال تنسى وال تمحى لیس من ذاکرۀ االکراد فحسب وال ذاکرۀ من بقیۀ
العراقیین،بلحتىمنذاکرۀکلانسانحولالعالممحبللسالمومنددبالجرائمضداالنسانیۀ .
6. To commemorate the victims of #Halabja massacre, people in Kurdistan stand
silence for 5 minutes at 11:00.
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مضمون اصلی

نمونه توئیتها

مضمون خرد

سالگردحملهسالحهاي شیمیايی

پارلمانعراقسی وسومین 
یدارد.
به#حلبچهراگرامیم 
درسوگعزيزان
پیگیريردرنجايندرداز
چهرۀبازماندههايش


0

اينزيرمقولهاشارهبهتصاويريازکسانیداردکهکنارمزار
نشستهاند.
عزيزانشان 
اين حملهنزديک به 6011تا 5111نفرراکشتونزديک به

بديده
افرادآسی 

 7111هزار تا  61111هزار نفر را زخمی کرد که اکثراً از
غیرنظامیان بودند؛ صدها تن ديگر براثر عواقب ،بیماريها و
نقصجسمدرهنگامتولددرسالهاپسازحملهکشتهشدند.


بازتابرسانهايفاجعه

حلبچهدرسطحجهانی

عکاسی

خبرنگاران ايرانی نقشی بسزا در اطالعرسانی و ثبت تصاوير
اينجنايتدهشتناکبرايجهانیانداشتند#...حلبچه

 0-1روایتگری فاجعه حلبچه از قاب توئیتر
در سی و سومین سالگرد فاجعۀ حلبچه ،کاربران توئیتر با استفاده از محتواهاي متنی و
ايرادراينزمینهانجامدادهاند.اينمضمونبهچهاربخش


گسترده
تصويرياطالعرسانی

کشیکردها،کشتهشدنکودکانومادربويسیبمیآيد،تقسیمشده


خبررسانی،نسل
است .

 0-1-1خبررسانی
یدهدتابتواننديکموضوعرا
رسانههاياجتماعیاينامکانرام 
ادبیاتهشتگیبهفعاالن 
امهايیکهحول محوريکهشتگ
جنبههايمختلفآنموردواکاويقراردهند .پی 
از 
دههاي مردم و
یشوند بیانگر زمینه يک موضوع ،تاريخچه آن ،احساسات و اي 
منتشر م 
همچنین دعوت به کنش در دنیاي واقعی هستند ) .(Moscato, 2016کاربران توئیتر در
روايتآنچهدراسفند 6611درحلبچه رويداد،به جنبههايمختلفاينفاجعهاشاره

1. President #Barzani's standing to respect the martyrs of Halabja chemical attack.
#Halabja #HalabjaGenocide.
2. The Iraqi parliament commemorates the 33rd anniversary of the chemical
weapons attack on #Halabja.
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یکنند .کاربرانفضايمجازيدرتوئیتربهخبررسانیدرموردفاجعهحلبچهکهبهآمار
م 
پرداختهاند؛مانندتوئیتپیشرو :

کشتههاوزخمیهاواتفاقاتجمعهخونیناشارهدارد،

سی وسومین سالگردحملهشیمايی رژيم بعثی صدامحسین بهغیرنظامیان کرددر
شهر#حلبچهکهموجبکشتهشدنبیشاز5هزارنفرازجملهکودکان،افرادسالخورده،
زنانومردانشد 6.

-0-1-9نسلکشی کردها
شبکها ياستکهدرآنانتشارمتنیمحتوابیشتررواجدارد،ولیدر
اينکهتوئیتر 
یرغم 
عل 
نسلکشی کردها در اسفند  6611کاربران توئیتر به انتشار عکسهاي اين فاجعه
ترسیم  
زدهاند .کاربران از اين تصاوير براي حک کردن تصوير حلبچه در حافظه تاريخ
دست  
نگونهبیانکردهاست«:برخی
کردهاند.وال)6378(0اهمیتبرخیازتصاويررااي 
استفاده 
ازآنهادر
یتوانند براحساسودرکبیننده تأثیربگذارند،انگارکهاثري  
ازتصاوير م 
یماند؛ مانند يک خالکوبی احساسی که درون و بیرون آن محو
حافظۀ افراد باقی م 
تهاي
یتوانندتاآخرعمربامابمانند»(.)47رواي 
یگذارندوم 
...آنهابرماتأثیرم 
یشود 
م 
تصويريحلبچهنیزبهدنبالاينرسالتهستندکهتصويراينجنايترادرحافظهبشري
ثبتکنندتامانعازتکرارآنشوند.يکیازکاربرانباتلفیقعکسهايمختلففاجعه
حلبجهدريکقاب،روايتیتصويريازفاجعۀحلبچهرابهنمايشگذاشتهاست :

.6الذکرىالسنويۀآل 66للهجومالکیماويالذيشنهنظامصدامحسینالبعثی ضد المدنیینالکرد فیمدينۀ#حلبچۀ
والتیراحضحیتهااکثرمن5آالفمدنیبیناطفالوشیوخونساءورجال .
2. Valle
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عکس  .1نسلکشی در حلبچه

 0-1-3کشته شدن کودکان
ازدردناکترين تصاويريکهازفاجعۀحلبچهبهجاماندهاست،تصاويرکودکانکشته
بهتنهايیيادرآغوشپدريامادرشانبه
شدهاست.بازنشرگستردۀعکسکودکانیکه 
یدهد درتصاويريمانندتصويرپیش
دهاند،بهکاربرانتوئیتراينامکانرام 
شهادترسی 
نشانهشناسی
روبتوانندزاويۀتاريکجنگرابهتصويربکشند.تحلیل اين عکس با روش  
روالنبارتبهشرحذيلاست :
یگناهدربمبارانشیمیايیحلبچه .
معنايصريح:کشتهشدنکودکانب 
کهبهپايکودکهستنداشارهبهآمادگیاوبرايرفتنبه
معنايضمنی:چکمههايی 
یگیرد.همچنین،زاويۀ
کوچهوبازيکردندارندکهمرگاينفرصتکودکیراازاوم 
پلهها قرار گرفتهاند ،اشاره به تمام شدن زندگی و
دوربین و جنازههايی که در انتهاي  
رسیدن بهانتهاي راهدارند.ناتمام ماندن حرکت کودک و معلق ماندن پاهاي او در فاصله
شدهاند اما
بین دو پله ،اشاره به اين دارد که علیرغم اينکه در آن روز اين افراد شهید  
یرسد.تصويربهصورتیاستکهذهنمخاطبرامشتاقبه
روايتحلبچهاينجابهپاياننم 
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تکمیل حرکت میکند و اينکه حرکت بعدي شايد همین به اشتراکگذاري عکس در
فضاي مجازي براي آگاهکردنافکارعمومی جهانی باشد .همچنین تصوير بربیرحمی
حملهکنندگان به حلبچه که قاتالن اين کودکان هستند و آنها را از زندگی ،بازي و
کودکیبازداشتهاند،داللتدارد .

عکس  .9کشته شدن کودکان بیگناه در حلبچه

 0-1-0مادر بوی سیب میآید
یدادودرآنروزآخرينجملهايکهکودکانبه
جمعۀخونینحلبچهبويسیبشیرينم 
تلخترين
یآيد» .کاربران توئیتر يکی از  
زبان آوردند اين بود که «مادر بوي سیب م 
خاطرههايکردهاازحلبچهرابويسیبشیريندانستهاند کهآخرينجملۀکودکاناين
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کردهاند به
پستهايیکهکاربراندراينزمینهمنتشر 
شهرراتداعیمیکند.تعدادياز 
شرحذيلهستند :
در آغاز بوي سیب شیرين در هوا وجود داشت ،بچهها در نگاه اول
خوشحالشدند؛امادرکمترازيکدقیقههزاراننفرراکشت".مادر،بويسیب
نسلکشی_حلبچه 6
یکنیم #.
چوقتحلبچهرافراموشنم 
یآيد!"ماهی 
م
یآيد" درتاريخ بهعنوانآخرين کلمهکودکانی کهدر
"مادربوي سیب م 
آنروزبهقتلرسیدندنوشتهشد#...حلبچه

0

بهاست.تصوير
یشودآشتیکردهاباسی 
يکیازآيینهايیکهسالیانهدرحلبچهبرگزارم 
6کهدرادامهارائهشدهاستبهاينمسئلهاشارهدارد.معانیصريحوضمنیاينعکسبه
شرحذيلاست :
معنايصريح:بزرگداشتسالروزشیمیايیحلبچهتوسطمردم .
معناي ضمنی:گازشیمیايی کهدرآنزمانبرسرمردمحلبچهريختند ،بوي سیب
بهصورتنمادين اشارهبهاين داردکهمردمحلبچه
بها  
یداد.آشتی کردها با سی 
شیرين م 
در تالش هستند که علیرغم همه آسیبهايی که فاجعه حلبچه به آنها زده است به
یخواهند معناي مرگ را از
یکنند زيرا م 
بها آشتی م 
زندگی ادامه دهند .کردها با سی 
پاککنندوازآنهاپلیبرايزندگیبسازند .

نمادهايآنروزسیاه

1. At the beginning there was a sweet apple scent in the air, the children became
cheerful at first sight. But it killed thousands in less than a minute. “Mom, there is
an apple scent!” We will never forget Halabja. #HalabjaGenocide.
2. "Daye bîhna sêva tê” O gün katledilen çocukların son sözü olarak tarihe yazıldı...
#Halepce
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عکس  .3آشتی کردها با سیبها

 0-9تجلی نمادگرایی در کنشگری مجازی با بازنشر عکس عمر خاور و
فرزندش
بحثهاي
در کنشگري آنالين معموالً  يک نماد مرکزي وجود دارد که محور اصلی  
یدهد؛ اين نماد اصلی ممکن است در قالب يک عکس،
کنشگران مجازي را تشکیل م 
فیلم،نقاشی،گرافیکوحتیيکشعارمتجلیشود.دربحثازشیمیابارانحلبچهحتی
بهمثابهنماداصلیاين
پیشازاينکهفضايمجازيظهورکندعکسعمرخاوروفرزندش 
فاجعهپذيرفتهشدهبود.نمادگرايیدرموردفاجعۀحلبچهدرتوئیتربهدوصورتبازنشر
عکسهايیازتنديسهايعمرخاوروفرزندشدرحلبچه

عکسعمرخاوروفرزندشو
نمودپیداکردهاست .
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 0-9-1بازنشر عکس عمر خاور و فرزندش
کردهاند از عکس عمر خاور و
کاربران توئیتر در تکمیل توئیتهاي متنی که منتشر  
کردهاند تابتوانندرنجعظیمیراکهاينفاجعهبرايمردمانايندياربر
فرزندشاستفاده 
جاگذاشتهاستدرقالبيکنمادترسیمکنند.اينعکستوسطيکعکاسايرانیبهنام
احمدناطقیبهثبترسیدهاست.احمدناطقیلحظۀبهثبترسیدنعکسورازماندگاري
نگونه توصیفمیکند«:مردي بالباسکردي درحالیکه صورتخودراباچفیه
آنرا اي 
پوشاندهکودکی شیرخوار رادرآغوشگرفتهبودومعلومبودلحظاتی پیش هردوجان
آنقدر زيبا و معصوم بود که انگار در خوابی شیرين پس از
دادهاند .صورت کودک  

ازعکسهاي تاريخی جهان شدوباوجود

یبرد.اينعکسيکی
خوردنشیرمادربهسرم 
آنکهعکاسانزيادي ازاين صحنهعکسگرفتندولی جاودانگی اين عکسبهچنددلیل

شکل گرفت :نخست آنکه عکس لحظاتی پس از فاجعه ثبتشده است و عکسهاي
ديگران وخبرنگارانخارجی دوروزپسازفاجعهوزمانی کهقربانیان تغییر شکلدادهو
پاکسازي صورتشانازگردهاي سفید پوشاندهشدهبود ،گرفتهشدهاستو
براثرعملیات  
ازسويديگراينمردکهبعدهافهمیدمنامشعمرخاوراست،ازهنرمندانشهربودهوفرم
کردهاند»
اين عکسآنراتبديل بهتنديس يادبود حلبچهکردهودرچندنقطهشهرنصب 
(رجانیوز.)6637،معانیضريحوضمنیاينعکسبهشرحذيلاست :
یکه کودکخردسالشرادرآغوشگرفتهاستدر
معناي صريح:يک پدردرحال 
اثراستنشاقگازهايسمیشهیدشدهاست .
گستردهتر به

معناي ضمنی:پدرومادردراين عکس نمادي از محافظ که در معناي 
وطن،خاک و سرزمین اشارهدارند،هستند کهبهآنتعدي شدهاست.صورت پوشیده
عمر خاور بیانگر اين واقعیت است که تصوير واقعی کشتار حلبچه ارائه نشده است و
زوايايی ازاين مسئلهبرماهنوزهمپوشیده هستند ،زيرا چهرۀهرفرد اصلیترين جزئی
یدهد.عمر خاورخودشرابهحالتجنینی دور
استکهاحساساتواقعی اورانشانم 
فرزندشخم کردهاست .استفادهازاين ژست بیانگر پاکی فرددر دوره جنینی است و
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یگناهی و معصومیت شهید شدند.
اينکه عمر و خاور و فرزندش هر دو مانند در اوج ب 
چهرۀ کودک به حالتی قرار گرفته است که رو به آسمان است و چون دهانش باز است
گويیدرحالبیانکردنسخنیهمچونطلبعدالتازخداونداست .

عکس  .0عکس عمر خاور و فرزندش نمادی برای حلبچه



یبینیم که چگونهيک تصوير با چنین قدرتتحولی تبديل به نمادي ازيک
در اينجام 
یشود ؛ قدرتی که يک تصوير در دگرگونی جهان به دست
مسئله جدي اجتماعی م 
يیاشازواقعیتبیرونینیست،بلکهبعدنمادينیکهاينتصوير
یآوردفقطحاصلبازنما 
م 
تحولآفرين شدنآنمیشود.عکسعمرخاوروفرزندشدرهنگام
یکند باعث 
پیدام 
یشود وبار
بحثها يکنشگرانآنالينازيکنمادمعمولیخارجم 
لشدن بهمحور 
تبدي 
صورتهاي مختلفی در بین کاربران آنالين بازنشر

یکند و به 
معنايی وسیعتري پیدا م 
بهعنوان «تصاوير
نگونه تصاوير  
یشود .آندرس دل کمپو و ديگران ( )0161ازاي 
م 
تحولآفرين» نام می برندکه تبديل به نمادياز يکمسئله جدياجتماعی میشوند .در

ادامهپستیکهيکیازکاربرانتوئیتردراينزمینهمنتشرکردهاستارائهمیشود :
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عکس  .5توئیت کاربران برای توصیف عکس عمر خاور و فرزندش



 0-9-9تصویر تندیسهای عمر خاور و فرزندش در حلبچه
عکسعمرخاوروفرزندشتنهانماديازيکفاجعهدرحلبچهنیست،اينعکستبديل
سهايمختلفیدرسراسر
بهيکنمادهويتیبرايحلبچهشدهاست.ازاينعکستندي 
ساختهاند وازاينطريقتالششدهاستهويتتاريخیشهرزندهنگهداشتهشود.

حلبچه
کاربرانتوئیترنیزتأکیدزياديبربازنشرعکسهايیازتنديسعمرخاوروفرزندشدر
حلبچهداشتهاند تاازاينطريقبهاهمیتايننماداشارهکنند.معانیصريحوضمنیاين
عکسبهاينشرحاست :
سهايی از عکس عمر خاور و فرزندش در نقاط
معناي صريح :ساختهشدن تندي 
مختلفشهرحلبچه .
معناي ضمنی :فاجعه حلبچه به هويت تاريخی شهر حلبچه تبديل شده است .قرار
گرفتن اين تنديس در يک محیط سبز و آباد اشاره به اين دارد که شهر حلبچه درحین
یدهد .
اينکهرنجتاريخیخودرابهياددارد،بهرويش،زندگیوبالندگیخودادامهم 
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عکس  .6تندیس عکس عمر خاور و فرزندش در شهر حلبچه

 0-3فراموش نکردن فاجعۀ حلبچه
داشتهاند.دلیل
کاربرانتوئیترهنگامذکرفاجعۀحلبچهتأکیدزياديبرعدمفراموشیآن 
اصلیاينحجمباالازتأکیدبرعدمفراموشیفاجعۀحلبچهبهفراموشیاينفاجعهدرسال
تهايالزمرااز
یگردد کهباعثشدکردهايعراقدرآنزماننتوانندحماي 
 6611بازم 
جامعهجهانیدريافتکنند.درادامه،اصلیترين محورهايبحثکاربرانتوئیتردراين
یشوند .
زمینهبیانم 

 0-3-1فراموش نمیکنیم
کردهاند که «حلبچه را فراموش نمیکنیم».
کاربران توئیتر بهکرات بر اين نکته پافشاري  
بخشیازقدرتکردهادريادآوريفاجعۀحلبچهوفراموشنکردنآن،بهاستفادۀآنهااز

یدهدتابااستفادهازامکانات
کهبهآنهااينفرصترام 

یگردد
رسانههاياجتماعیبازم 
متعدديکهاينفضادراختیارآنهاقراردادهاستتصويرفاجعۀحلبچهرابرايجهانیان

ترسیمکنند.يکیازکاربرانباارجاعدادنفاجعۀحلبچهبهسايرجنايتهايیکهصدامدر
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چکدام ازاين
قبالکردهايعراقمرتکبشدهاست،برايننکتهتأکیدداشتهاستکههی 
فجايعرانبايدفراموشکرد :
هرگز فراموش نکنید .هرگز نسلکشی حلبچه را فراموش نکنید .کمپین
انفالراهرگزفراموشنکنید.هرگزکارهايی راکهصدامحسین باکردهاانجام
دادهفراموشنکنید.هرگزفراموشنکنید کهاين همچنانبراي مردممااتفاقمی
افتد#.نسلکشی_حلبچه 6

يکیديگرازکاربرانباترکیبجمله«هرگزفراموشنمیکنیم»باتصاويريازنمادهاي
فاجعهحلبچهنظیرعکسعمرخاوروفرزندش،موزۀحلبچهومزارهايشهدايحلبچهبر
یکنند که فاجعه
اين نکته تأکید داشته است که اين نمادهاي بصري به کردها کمک م 
حلبچهراهموارهبهيادآورند.ازسويديگردريکیازعکسهايیکهاينکاربرمنتشر
کردهاستتصويريازعکاسانیوجودداردکهدرحالثبتتصاويريازپیکرعمرخاور
یکنیم» تأکید بر اين است که
و فرزندش هستند .تلفیق اين عکس با جملۀ «فراموش نم 
رساندهاند نقشزياديدر

عکسهايیکهعکاساندرآنزمانازشهیدانحلبچهبهثبت

یاشداشتهاند .
ثبتتاريخیاينفاجعهوعدمفراموش 

1. Never forget. Never forget the Halabja Genocide. Never forget the Anfal
campaign. Never forget the things Saddam Hussein did to the Kurds. Never forget
that this is still happening to our people. #HalabjaGenocide
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عکس  .7توئیت کاربران در فراموش نکردن حلبچه

 0-3-9شنیده نشدن صدای حلبچه
یترين داليلی که تعدادي زيادي از توئیتها به فراموش نکردن حلبچه
يکی از اصل 
افتهاند اين است که صداي حلبچه در سال  6611به گوش جهانیان نرسید.
اختصاص ي 
ستهايبهاينفاجعهنشانندادودربرابرظلمیکه
جامعهجهانیدرآنزمانواکنششاي 
صدامدرقبالمردمحلبچهرواداشت،سکوتکرد.باتوجهبهاينکهتوئیترپلتفرمیاست

یشود،بهاينبُعدسیاسیفاجعه
کهدرآنبهمحتواهايسیاسیواجتماعیبیشترتوجهم 
حلبچه در توئیتر بیشتر توجه شده است و کاربران با انتشار توئیتهاي مختلفی سکوت
اند.توئیتهايینظیر«درچنینروزي

جامعهجهانیدربرابرجناياتصدامرامحکومکرده
#حلبچهراخفهکردند»ويا«#حلبچهباسکوتمعناداري دفنشد»بخشیازکنشگري
کردهاند.درادامه
فعاالنمجازياستکهسکوتجهاندربرابرفاجعهحلبچهراسرزنش 
چندموردازتوئیتهايمنتشرشدهدراينخصوصارائهشدهاست :
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فراموششدن#حلبچهوآنچهازجنايت جنگی درآنرخداد،مثالبسیار
نالمللیو#حقوق_بشريصرفاًدر
ثابتشودسازمانهايبی 

خوبیستبراياينکه
ابرقدرتهاهستند .

چماغهاي
حداسموپرکردنويترين 
امروز 05اسفند،سالروزبمبارانشیمايی #حلبچهاست،جنايتی کهصداي
یهاشهیچوقتاونطورکهبايدشنیدهنشدشايدهمنخواستنکهشنیدهبشه .
قربان 

 0-0بانیان نسلکشی حلبچه
همانطور  کهاشارهشددررديابیعامالناصلیفاجعهحلبچهکاربرانمجازيدوموردرا

کردهاندکهشاملصداموکشورهايغربیهستند .
ازهمتفکیک 

 0-0-1صدام
کاربرانتوئیتربااشارهبهدشمنیصدامباکردهايعراقبهجناياتوياشارهکردهاندو
دانستهاند کهصدامدرراستاي دشمنی با کردها

فاجعه حلبچهراتنهابخشیازاقداماتی
انجامدادهاست.دراينزمینهيکیازکاربرانتوئیتذيلرامنتشرکردهاست :
در  61مارس  ،6388در آستانه نوروز ،رژيم فاشیست بعثی صدام حسین
جنايتوحشتناکیعلیهکردهادرمنطقهحلبچهاقلیمکردستان،انجامداد 6.

 0-0-9کشورهای غربی
بمبهايشیمايیبهحلبچهرا
کاربرانتوئیتربراينعقیدههستندکهماشۀاصلیشلیک 
فروختهاند.فعاالن

سالحهايشیمايیرابهصدام
دهاندکه 
دولتهاوشرکتهايغربیکشی 

سالحهايشیمايیرابهصدام
دولتهاوشرکتهايیکه 

مجازيدرتوئیتر،مجازاتنشدن
کردهاند کهروزيايندولتها وشرکتها
کردهاند وابرازامیدواري 
فروختهاند نکوهش 

يیازتوئیتهايیکه

نمونهها
بهدلیلحمايتازصداموتجهیزاومحکومشوند.درادامه 
یشوند:
شدهاند،ارائهم 
دراينزمینهمنتشر 
.6فی  61آذار، 6388فیعشیۀعیدنوروز،ارتکبنظامصدامحسینالبعثیالفاشیجريمۀمروعۀبحقالکردفی
منطقۀحلپجۀ-إقلیمکردستان .
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غربخصوصاًآلمان ،صدامروبهسالحشیمیايی مجهزکردنصدامهم
بارهامرتکبجنايت جنگی شدازجملهدرسردشتوحلبچه.آمريکا وغرب
واکنشی جزسکوتنداشتن.چندسالبعد همین آمريکا بهعراقبهبهانهسالح
شیمیايیحملهمیکنه#.حقوق_بشر_آمريکايیبويتعفنمیده.

همچنان به اين جنايات و فروشنده سالحهاي شیمیايی که #آلمان است
رسیدگینشده.امیداستروزياينپروندهموردبررسیقراربگیرد.

بهويژه کاريکاتورها براي بیان اين نقد
تعدادي از کاربران نیز از محتواهاي تصويري و  
کردهاند.براينمونهيکیازکاربرانباانتشاراينتصويرنشاندادهاستکهعامل
استفاده 
بمبها يیکهبرسرمردمحلبچهريختندوجناياتیکهدرآنجااتفاقافتادندغربو
اصلی 
بهويژه آمريکا بوده است .در ادامه معانی صريح و ضمنی يکی از تصاويري که در اين

ارائهشده،شرحدادهشدهاست :
زمینه 
دستهجمعیمردمحلبچهباگازهايشیمیايی .
معنايصريح:کشتار 
شازاين بیان شد گاز شیمیايی که بر سر مردم حلبچه
معناي ضمنی:همانطور که پی 
یشودکهدرونسیبشیرينپرچم
یداد،دراينتصويرديدهم 
ريختندبويسیبشیرينم 
بهويژه آمريکا با صدام در حمله
آمريکا قرار دارد که اشاره به همدستی کشورهاي غربی  
شیمايیبهمردمحلبچهدارد .
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عکس  .8کاریکاتوری از بانیان اصلی کشتار حلبچه

 0-5حلبچه بهمثابه درد مشترک
کسو بهدردمشترک
کردهاند کهازي 
بهمثابه دردمشترکياد 
کاربرانتوئیترازحلبچه 
کردهاوازسويديگربهدردمشترکبشريتتبديلشدهاست .

 0-5-1حلبچه ،درد مشترک کردها
کردستان،مناطقی جغرافیايیدرخاورمیانهاستکهدرآنکشورهايترکیه،ايران،عراق
و سوريه همگرا هستند و اکثريت مردم آن کرد هستند .همچنین تعداد قابلتوجهی از
کردها دراستانخراساندرشرقدريايخزرومرکزآناتولیوجوددارند.تعدادزيادياز
میکنند.عالوه
کردهانیزدرسهشهربزرگترکیهيعنیاستانبول،آنکاراوازمیرزندگی 
میکنند (  Gunter, 2009:
براينکردها درارمنستان،آذربايجانوترکمنستانزندگی 

.)xxvii & xxviiiکا ربرانتوئیترحلبچهرادردمشترکهمهکردهادرهرجايجهان
نمونهايازتوئیتهادر
گرفتهاند .
کردهاندوآنراشناسنامهمشترککردهادرنظر 
معرفی 
اينزمینه :
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بعداز 66سال،شانزدهممارسهنوزبرايماکردهايک روزتاريک باقی
ماندهاست...روزيکههرگزفراموشنخواهدشد#حلبچه 6
زخمهابرايهرفردکرد.
قترين 
عمی 

0

 0-5-9حلبچه درد مشترک همه بشریت
کردهاند.هدفازطرح
انسانها معرفی 
کاربرانتوئیترحلبچهرادرديمشترکبرايهمه 
اينموضوعازسويفعاالنآنالينايناستکهجامعۀجهانیبايددربرابراتفاقاتیکه
انسانهادرنظربگیرد.درادامهبهچند
یدهند،مسئولباشدوحقوقیبرابربرايهمه 
رويم 
یشود :
توئیتدراينزمینهاشارهم 
پاککرد،نهتنها

اين تصوير وحشتناکودلخراشرانبايد فراموشکرديا 
هرفردصلحجودرسراسرجهانکه

یها،بلکهحتیازياد
ازيادکردهاوبقیهعراق 
یکند .6
جناياتعلیهبشريترامحکومم 
ببردوازنسلکشی

متحدشودتاسالحهايکشتارجمعیراازبین

جهانبايد
ديگريجلوگیريکند 4.

0-6جابهجایی بین مرزهای آنالین و آفالین کنشگری
هرسال در سالروز فاجعه حلبچه ،کنشگران کرد در هر دو فضاي آنالين و آفالين
یکنند .بسیاري از
نشهر حلبچه برگزار م 
کنشهايی را براي زنده نگهداشتن جمعه خونی 

کنشهايیکهدرفضايواقعیتوسطنخبگانيامردم
کاربرانتوئیتربابازنشرتصاويرياز 
گرفتهاند ،بین مرزهاي آنالين و آفالين
نگهداشتن ياد حلبچه صورت  
عادي براي زنده  
کردهاند .
کنشگريارتباطبرقرار 
1. 33 years later, the 16th of March still remains a dark day for us Kurds… a day
which will never be forgotten #Halabja
2. The deepest of wounds for every Kurdish individual.
  .6هذه الصورۀ المأسويۀ المرعبۀ يجب ان ال تنسى وال تمحى لیس من ذاکرۀ االکراد فحسب وال ذاکرۀ من بقیۀ
العراقیین،بلحتىمنذاکرۀکلانسانحولالعالممحبللسالمومنددبالجرائمضداالنسانیۀ .
4. The world must unite to eliminate WMDs and prevent another genocide.
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 0-6-1مردم عادی
نههاي آفالين و آنالين
یتوانیم و بايد همواره بین زمی 
ینويسد« :ما م 
دالگرن )0166( 6م 
آنهاست.اين دوبُعددرهمتنیده
ماوابستهبهدرهمتنیدگی  

تمايز قائلشويم ،امازندگی 
تهايی که برمحورسی وسومین
شدهاند واز همجدانمیشوند» ( .)68بخشیازفعالی 

کنشهايیدارندکهافراد
سالگردفاجعهحلبچهدرفضايمجازيشکلگرفتهانداشارهبه 

عکسهايیرااز

دادهاند.تعداديازکاربران
درفضايواقعیدرپاسداشتاينروزانجام 
شدهاند ،در توئیتر به اشتراک
تجمعهايی که در اين روز برگزار  
حضور مردم در  
.يکیازاينتوئیتهابهشرحذيلاست :

گذاشتهاند


عکس  .2حضور مردم در گرامیداشت سالروز حلبچه

کنشهايی که مردم در فضاي واقعی در سالروز فاجعه حلبچه انجام
بخش ديگري از  
بهجامانده ازسرکوبها يصداماست.درادامهيکنمونهاز
دادهاند،تصرفنمادينآثار 

اينتوئیتهابههمراهيکیازعکسهايیکهکاربراندراينزمینهبهاشتراکگذاشتهاند،
ارائهشدهاست :
1. Peter Dahlgren
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آنها را نابود کند 66 .سال بعد
یخواست همه کردها و میراث  
صدام م 
بازيبابقاياينظامیاشهستند#.حلبچه 6.

بچههايکرددرحال


منتشرکردهاندبهشرحذيلاستکهمعانیصريحوضمن

عکسیکهکاربراندراينزمینه
آنبهشرحذيلاست :
معنايصريح:مردمحلبچهدرقسمتیازشهرکهبقايايحملهنظامیبهحلبچهدرآن
جمعشدهاند .

قراردارند،
معناي ضمنی :کاربران با انتشار عکسهايی از کودکانی که در حال بازي با
بهجامانده از حمالت صدام به حلبچه هستند ،بر اين نکته تأکید داشتهاند که
تانکهاي  

یرغم تماماقدامات صدامبراي نابودي مردمکرد،اماامروزکودکانحلبچه_کهنماد
عل 
يهايشان
رويشدوبارههستند_آثاربهجاماندهازاينسرکوبراتبديلبهاسبابیبرايباز 
کردهاند .


عکس  .14بازی کودکان با بقایای نظامی دولت صدام

1. Saddam wanted to kill all Kurds and their heritage. 33 years later Kurdish kids
having fun dismantling his fighters. #Halabja.

 | 39فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هشتم | شمارة  | 92بهار 1441

 0-6-9سازمانها و نخبگان
بخشیازکنشگريکردهادرفضايواقعیبهاقداماتیاشارهداردکهنهادهايرسمینظیر
دانشگاهها و نهادهاي مسئول در حلبچه در

دولت عراق ،دولت اقلیم کردستان ،مجلس ،
دادهاند.ازجمله :
سالروزفاجعۀحلبچهبرايگرامیداشتاينروزانجام 
اداياحترام رئیس  #بارزانی بهشهداي حملهشیمیايی حلبچه #.حلبچه#
نسلکشی-حلبچه.


6

 0-7پیگیری رد رنج این درد از چهرة بازماندگانش
سالپیشرابايددرچهرۀآنها

کاربرانتوئیتربازماندگانحلبچهراکهردرنجهاي 66
دادهاندوکسانی
کردهاند؛افراديکهعزيزانشانراازدست 
جستبهدودستۀاصلیتقسیم 
کهجسموروانشانآسیبديدهاست .

 0-7-1در سوگ عزیزان
بازماندهاياستکهباچشمانیاندوهگین

یمانده است،
ازحلبچهتنهاتصويرتلخیکهباق 
ینگرد،زيرا
بهگورستانحلبچهخیرهشدهاست.معلومنیستکهايننگاهبهکداممزارم 
دادهاند؛همچون
ازدست 

اکثرساکنانحلبچهدرجمعهخونیناينشهربیشازيکنفررا
عکسپیشروکهمعانیصريحوضمنیآنبهاينشرحاست :

معنايصريح:يکپیرمردکرددرحالقدمزدندرگورستانحلبچهاست .
معناي ضمنی:خمیده بودنقامتپیرمرد اشارهبهرنجعمیقی داردکهفاجعهحلبچه
بردوشمردماينشهرگذاشتهاست.ازسويديگر،نامشخصبودنمقصدپیرمردواينکه
معلومنیستقراراستبرسرکداممزارتوقفکند،اشارهبهاينداردکههرکدامازمردم
دادهاند.تصويري کهازمزارهاي
راازدست 

حلبچهدر اين روزچندين نفر ازعزيزانشان 
یتواند تداعیکننده نواخته شدن سمفونی مرگ در اين
يک شکل ارائه شده است ،م 
یمانده ازآمارباالي کشتههاي آنروزاست؛اماداللت
گورستانباشدکهتنهاخاطرهباق 
1. President #Barzani's standing to respect the martyrs of Halabja chemical attack.
#Halabja #HalabjaGenocide.
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مهم ديگر در اين عکس اين است که نمادهاي مرگ در آن با نمادهاي زندگی نظیر
شدهاند
ها،قامتبرافراشتهکوههاوآمادگیدرختانبراي جوانهزدنترکیب 

رويیدنسبزه
کهبراينداللتداردکهصدامنتوانستهاستروحیهزندگیوحیاتراازحلبچهبگیرد .

عکس  .11حضور مردم بر مزار قربانیان حلبچه

 0-7-9افراد آسیبدیده
داشتهاند اشارهبهافرادياستکهدراثر
يکیازموارديکهکاربرانتوئیتربهآنتأکید 
بديده است.بازماندگاندراين شهرتاکنونبهدلیل
فاجعۀحلبچه،جسموروانشانآسی 
یمدتموادشیمیايیمورداستفادهدربمبارانشهر،ازانواعمشکالتبهداشتی
اثراتطوالن 
یبرند  ) .)Hama et al, 2008کاربران با اشاره به
از خفیف تا شديد و کشنده رنج م 
شدهاندکهحلبچهدريکروزبهپاياننرسیدهاستو
وضعیتاينافرادايننکتهرامتذکر 
سالهابعدنیزبه
نسلهايیکه 
یکنند.حتی 
عواقبآنهنوزهممردماناينشهرراتهديدم 
مانهايخطرآفرينکه
نبودهاندوهنوزهمزاي 
بهاياينفاجعهدرامان 
آمدهاندازآسی 
دنیا 
یآيند ،در حلبچه کم نیستند .توئیت
نقصهاي مادرزادي به دنیا م 
در آنها کودکانی با  
يکیازکاربراندراينزمینهبهشرحذيلاست :
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روانشناختی ،بهداشتی و
یمدت  
مردم حلبچه همچنان از عواقب طوالن 
یبرند 6.
ستمحیطیحملهشیمايیرنجم 
زي 

 0-8بازتاب رسانهای فاجعه حلبچه در سطح جهانی
بهواسطه  شناختماازجهانشدهاست.دربسیاريازمواردماجهانی
امروزهرسانهتبديل 
یشوند،میشناسیم.
رسانههامنتشرم 
راکهدرآنزندگیمیکنیمازطريقتصاويريکهاز 
يیها دارند
يهاي سیاسی ،جنگها،فجايع ورويارو 
عکسها نقشمهمی درثبتدرگیر 

).(de-Andrés-del-Campo et al, 2016يکیازسوژههايیکهکاربرانتوئیترنیزبرآن
تأکیدداشتهاند  نقشرسانهدربازنمايیفاجعۀحلبچهاست.تصاويريکهدرآنيکيا
نمونههايیازاينمواردهستند.باتوجه
چندعکاسدرحالثبتعکسهايشهداهستند ،
به اينکه عکس عمر خاور و فرزندش تبديل به نمادي از اين فاجعه شده است ،ثبت
یجان عمر خاور و فرزندش
عکسبرداري از پیکر ب 

صحنههايی که عکاسان در حال 
نشاندهندۀاهمیتیاستکهرسانهدرثبتاينتصاويردرحافظهتاريخیمللدارد.
هستند ،
يکی از کاربران در اشاره به اين مسئله ،توئیت پیش رو را منتشر کرده است که معانی
صريحوضمنیآنبهاينشرحاست :
رسانهاينسلکشیدرحلبچه .
معنايصريح:عکاسیوپوشش 
معناي ضمنی :در اين عکس ،دو سوژه عمر خاور و فرزندش و عکاس مشاهده
میشوند که يک فضاي خالی عمیق بین آنهاقرار گرفته است ،اين فضاي خالی بیانگر

تهااست.ازسويديگر،
بهبهواقعی 
فاصلۀرسانهازواقعیتوسوگیريرسانههادرپرداختن 
خونسردي عکاسدرثبتعکسمرگيک انسان ،بیانگر اين استکهاينجنايتبراي
رسانه،سوژهجذابیاست .

1. The people of Halabja continue to suffer from the long-term psychological,
health, and environmental consequences of the poison gas attack.
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عکس  .19توئیت کاربران در زمینه نقش عکاسی در ثبت حلبچه

 -5نتیجهگیری
اين مقاله به مطالعه کنشگري هشتگی کاربران توئیتر بر محور سی و سومین سالگرد
شیمیابارانحلبچهپرداختهاست.فضايمجازيتبديلبهمیدانیبرايکنشگريشدهاست
بحثها در
بهمثابه حوزۀعمومیجايگزيندرنظرگرفت.دراينفضا 
یتوان آنرا 
کهم 
گفتمانهايیرادرفضاي

یتوانند 
موردمسائلوموضوعاتمختلفدرجريانهستندوم 
رسانههاياجتماعیبهکردها
یدهندکهامکانات 
عمومیبسطدهند.نتايجاينمقالهنشانم 
دادهاندتادرمورديکیازتجربههايتاريخیدشوارشاندربستريجهانیبه
اينفرصترا 
گفتوگو بپردازند.علیرغم اينکهدرسال 6388درموردفاجعهحلبچهدراذهان
بحثو 
جهانی و حتی بین خود کردها تصوير واضحی از جنايات صدام شکل نگرفت ولی با
کردهاند کهاسنادمربوط به اين
گسترشرسانههاياجتماعی،قربانیان اينامکانراپیدا 
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بهصورتگستردهدرفضايمجازيمنتشرکنندوافکارعمومیجهانیرابهتأمل
فاجعهرا 
درموردآنچهدرحلبچهرويدادهاست،قراخوانند .
کوتاهمدت تغییر
تها،شايددر 
گفتوگويسازندهدرموردمسائلمربوطبهقومی 
 
یتواند گفتمانهايیرادرحوزهعمومی
فوريبههمراهنداشتهباشد،امادردرازمدتم 
یدهند؛ بنابراين يافتههاي پژوهش
بسط دهد که توانايی تحول جهان را به کنشگران م 
هاياجتماعیبرايکردهاواجدويژگیهايکهپور

حاضرمؤيدايننکتههستندکهرسانه
رسانههاي
( )0115براي يک حوزۀ عمومی جايگزين آنالين برشمرده است ،هستند  .
میشوند کهدرآنطیف وسیعی از
اجتماعیدرمسئلهحلبچهتبديلبه فضاهايی گفتمانی  
یتوانندگردهمآيند ودرموردمسائل
عالقهمندانبهاينموضوعازکشورهايمختلف م 
نبین نگاه سیاسی به اين مسئله از اهمیت ويژهاي برخوردار است.
آن بحث کنند .دراي 
طرحشده دراينزمینه براساسشايستگی موضوعموردبحثقضاوتو
دههاي 
همچنین اي 
یشوند.
بازنشرم 
انسانها در برابر آن
در توئیتر ،حلبچه يک دغدغه مشترک بشري است که تمام  
مسئولهستند.درتوئیتربهبُعدسیاسیمسئلهحلبچهبیشترتوجهمیشود وپیامدهايیکه
بمبارانشیمايیحلبچهدراکنونجامعهکردهابرجايگذاشتهاست،واکاويمیشوند.
شرکتها و دولتهايی که به صدام مواد شیمايی

براي نمونه اشاره به عدم محکومیت 
دهاندو
بد ي 
فروختهاند ،تأکیدبرعدمفراموشیحلبچه،پرداختنبهوضعیتافراديکهآسی 

بازنمايی گستردۀ حضور در کنشهاي آفالين از مواردي هستند که کاربران براي نشان
کردهاند.درتوئیتر،پروندۀحلبچههمچنان
دادناهمیتفاجعهحلبچهدراوضاعکنونیبیان 
یرويد وشکوفا
اکنون،گفتمانتازهايدراينزمینهم 

بازاستوبا بازخوانی آناززاويۀ 
میشود .
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