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Abstract 
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. 

Keywords: Virtual Public Sphere, Halabja Chemical Attack, Twitter users, 

Hashtag activism, Virtual Memorial. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: bikaranlou@ut.ac.ir 

How to Cite: Mohammadi Nousoudi, S., Bicharanlou, A. (2022). Twitter users 

Activism in Commemoration of Halabja Tragedy Victims, Journal of New Media 

Studies, 8(29), 1-40. 

mailto:Sondosmn26@gmail.com
mailto:bikaranlou@ut.ac.ir


 هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه

 04تا  1، ص1041بهار ، 92، شمارة هشتمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/nms.2022.62467.1255 
 

 
ی 

هش
ژو

ه پ
قال

م
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 خیتار

ل: 
سا

ار
62/

62/
00

66
   

   
   

 
 

 خیتار
یپذ

ش
ر

 :
62/

06/
00

66
 

2
5

3
8

-2
2

0
9

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
5

5
0

 

 ییایمیبمباران ش انیقربان ادبودیدر  تریکاربران توئ یکنشگر

 ( حلبچهابارانیمی)ک

 

 

 .رانی، اتهران، علوم ارتباطات دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو   ینوسود یسندوس محمد

 

 .رانیتهران، ا ارتباطات دانشگاه تهران، اریاستاد   چرانلویعبداهلل ب

 

  چکیده
اسفند 6611در هدفحمالتششهر دستورصدام، قرارگرفتکهيیمایحلبچهدرکردستانعراقبه

لیفاجعهبهدلنيعمقارغمیهزارنفرشد.عل61تا7شدنیهزارنفروزخم5تا6منجربهکشتهشدن

ازآنشکلقیدقيريخودکردهاتصونیبیوحتیجهانیبهرسانه،درافکارعمومانیقربانیعدمدسترس

رایجهانیامکانرادادتابتوانندتوجهافکارعمومنياانیبهقربانیاجتماعيهانگرفت؛اماگسترشرسانه

ویبرمحورسيمجازيکردهادرفضايرومطالعهکنشگرشیپۀمذکورجلبکنند.هدفمقالتيبهجنا

بمبارانشنیسوم تحليیمایسالگرد با آنیهشتگيکنشگرلیحلبچه درشبکه است.تریتوئاجتماعیها

برجستههستندکهتریکردهادرتوئیهشتگيدرکنشگریمحوراصل8کهدهندیمپژوهشنشانيهاافتهي

بابازنشرعکسعمريمجازيدرکنشگريینمادگرایتجلتر،یفاجعهحلبچهازقابتوئيتگريشامل؛روا

پ بازتابرسانهۀدرددرچهرنيردرنجايریگیخاوروفرزندش، حلبچهدرسطحۀفاجعيابازماندگان،

نیبيیجاحلبچهوجابهیکشنسلانیحلبچه،بانۀمثابهدردمشترک،فراموشنکردنفاجعحلبچهبه،یجهان

یعمومۀحوزکيمثابهکردهابهيبراتریپژوهش،توئجي.براساسنتايکنشگرنيوآفالنيآناليمرزها

اکهبهآنکندیعملمنيآنال منيها ادهدیامکانرا با حلبچه،ۀفاجعۀنیدرزميارسانهانيجرجاديتا

 .رادرموردآنطرحکنند.نيگزيجاگفتمان

 ادبودی ،یهشتگ یکنشگر تر،یحلبچه، کاربران توئ ۀفاجع ،یمجاز یعموم ۀحوز :ها واژهکلید

.یمجاز
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 مقدمه و طرح مسئله -1

بمبارانبنددیميکهپسازشنیدناسمحلبچهدراذهانبسیاريازافرادنقشاواژهاولین

«جمعۀخونین»(استکهازآنباعنوانههلهبجهکیمیابارانیشیمیايیحلبچه)بهکردي؛

دراسفندشودیمنیزياد بمبارانشیمیايیحلبچهصورتگرفت6611. بهدستورصدام،

 به منجر که 6شهادت 5تا شدن زخمی و نفر 7هزار شد61تا ديگر نفر هزار

(Torelli,.2017; Yildiz, 2007) عنوان با فاجعه اين يادکشنسلاز عراق کرد یمردم

درطولتاريخاست.نشهرنشیۀمنطقکيبهمیمستقيیایمشیۀحملنيتربزرگکهشودیم

شرقيلومتریک86وبغدادیشمالشرقيلومتریک011درحلبچهدرکردستانعراق

سل است.یهمانیشهر شده واقع در شهر اين لومترکی61–65همچنین اي دررانيمرز

مجاورتباشهرهايپاوهومريوانقراردارد.موقعیتمرزياينشهراهمیتآنرابراي

يروزیرخدادکهپزمانیحلبچهدريیایمیشۀفاجعمردمايرانچندينبرابرکردهاست.

ازجملهحلبچهرانیازمناطقکردنشياریبسي،آزادساز61والفجراتیرزمندگاندرعمل

اطرافبهيهاهاوروستابهحلبچه،مردمشهریرانيايهارویپسازورودندنبالداشت.به

ا شتافتند. آنان برانياستقبال چنان غميرژيمسئله اقدامباوررقابلیبعث در که یبود

بهیرانسانیغ انتقامو ايریگقصد دشمننياز ویشکستفاحشو حلبچه کرد، مردم با

(.6638)حسینیخوي،قرارداديیایمیشيهابمبدفاطرافآنراه

عمقاينفاجعهولیدراذهانجهانیوحتیبینخودکردهارغمیعلدرآنزمان
 نگرفت. شکل آن از کردهاياریبستصويريدقیق مياز تا سالاهعراق و بهها بعد ها

رژاعمالاتيجنایبزرگ توسط پميشده ايناالسالمخیشنبردند.یعراق اصلی دلیل ی

کهباکندیمودرادامهتصريحداندیممسئلهراعدمدسترسیبسیاريازکردهابهرسانه
 است؛ کرده تغییر اينترنتشرايطبرايکردها اينترنتفضايارتباطیجايگزينی»آمدن

است کرده هويتکرديفراهم بازتولید و به.(Sheyholislami, 2011:7)«برايتولید
پیداهارسانهمدداستفادهاز کهمسائلومشکالتاندکردهيجديد،کردهااينامکانرا

فضاي در را کنند.خود طرح جهانی دری اما ندارد وجود واحد هويتکردي اگرچه
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مکانهادهه از کردها وهايبسیاريگذشته، خود مورد يادگیريدر به مختلفیشروع
.(Sheyholislami, 2011)اندديگرانکرده

 هرچند سال يصدا6611در گوش به حلبچه اگرمردم شايد و نرسید جهان
،ماندیباقینمازآندراذهانعمومیتصويرينبودازحلبچهعکاسانايرانیيهاعکس

سالگرداينفاجعهبشريدرکشورهايمختلفهاييادبوديدرآيینهاياخیرامادرسال

عاملیکهباعثشدحلبچهنيتریاصلاما؛شودیماجرادرکردستانايرانوعراقژهيووبه
يدرحوزهعمومیشودگسترشاستفادهازفضايمجازيبیناگستردهيهابحثمحور

فاجعه اين با مرتبط اسناد از بسیاري مجازي فضاي از استفاده افزايش با بود. کردها
صورتبه اينترنتو در افکارهاشبکهگسترده همینروندبه ياجتماعیبازنشرشدندو

ويدادبینديشند.عمومیاينفرصترادادکهباتعمقبیشتريبهاينر
يمختلفیهاکنشدرسیوسومینسالگردفاجعهحلبچهدرفضايواقعیومجازي

 زنده ويروسداشتننگهبراي شیوع به توجه با گرفت. صورت حلبچه شیمیاباران ياد

63-کوويد سطحجهانیو تعامالتجمعیهاتيمحدوددر در کرونا شیوع يناشیاز
تقويتيادبود در آيینینیز حلبچه اينمقاله،مؤثرمجازيشیمیاباران در استکه بوده

 است. شده مطالعه زمینه اين در کنشگري هايپرسششدطرحآنچهبنابرچگونگی
:هستندذيلشرحبهپیشروپژوهش

 قربانیانفاجعهداشتیگرامدررتوئیتکاربرانکهموضوعاتومضامینیترينمهم

 ؟اندستیچاند،کردهطرحيمجازيفضادرحلبچه

 درفضايمجازيدرمورديازکنشگريريچهتصووضوعاتومضامینمنيا
کنند؟یمارائهحلبچهفاجعۀ

 مبانی نظری .9

 یهشتگ یکنشگر 1-9

تحول در زيادي نقش که شده مدرن زندگی از اساسی يکجنبۀ به تبديل اينترنت

يمختلفزيستانسانبررويکرهزمینداشتهاست.همینباعثشدهاستکههاعرصه
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هااصطالحنيتريمحور تعريف به که اختصاصهاحوزهيی بشري تجربه گوناگون ي

يمهمکنشگريهاحوزهنیازبهاتخاذديدگاهیبازانديشانهپیداکنند.يکیازايناندافتهي

پديدآيی با واتسونينوينهارسانهاستکه است. گرفته خود به (0115)6شمايلتازه

اجتماعیصورتمبهراکنشگري تغییر براي که اقدامی .کندیميفتعرگیرد،یعنوان

م تغییري حوزهمکنچنین در زيهااست يا اقتصادي سیاسی، محیطیيستاجتماعی،

به کنشگري گیرد. جنبشصورت با است.يهاطورمعمول ارتباط در اجتماعی

ينترشدهشناخته نامهکنشگريانواع البينگارشامل دادخواست، دادخواهی،گريیو ،

 د.کنشگريديجیتالهستنوتظاهرات،نافرمانیمدنی

 .تغییرکردنحوهارتباطافرادوانتشاراطالعاتياجتماعیهارسانهاينترنتوظهوربا

(Ahmed et al, 2016) که باعثشد همین هادانیمو اختیاري در عمل براي نوينی

 دهۀ از بگیرند. قرار باهابحث6331کنشگران کنشگريکه از جديدي نوع مورد در

کنشگريسايبري کنشگريآنالين0اصطالحاتینظیر کنشگريوب6، اعتراض0.14، و

 ,Jordan, 2002; Meikle) اندافته،افزايشيشودیمازآنياد5وياکنشگريديجیتال0.1

2002; 2010; Cammaerts, 2007; McCaughey & Ayers, 2003; Joyce, 2010; 

Vegh, 2003)هايديجیتالتلفناستفادهازفناوري(کنشگريديجیتالرا0161)1.جويس

اينترنتبرايتغییراتسیاسیواجتماعیتعريفمیودستگاههمراه  کند.هايمبتنیبر

0116)7وِگ ب70: را آنالين کنشگري ه( اينترنتجنبش»عنوان بر مبتنی سیاسی «هاي

اهدافتعريفمی به دستیابی دنبال به است، فعاالنه آنالين، کنشگري او ديد از کند.

کنترلوقدرتمقاماتراهدفقرارمی اينترنتکهدرابتدا دهد.خاصیاستومعموالً

مدتیکوتاهعنوانبه در بود برايکنشگريمعرفیشده يکمیدانيکابزار به تبديل

ينوينیازکنشراهاشکلتوانستندیممبارزهبرايکنشگرانیشدکهبهمددامکاناتآن
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 Cammaerts, 2015; Van)هادرفضايواقعیوجودنداشتمابهازايآن تجربهکنندکه

Laer & Van Aelst, 2010; Harlow, 2012).

نوآوري اخیر دهۀ دو ارتباطی ازسانهرازجملههاي وسیعی طیف اجتماعی هاي

هابرايدسترسیبهاينرسانهکهیدرحالاند.ابزارهايديجیتالرابرايفعاالنگسترشداده

برايانتشارتشانیظرفويژههاوبهاند،محبوبیتآنشدهاهدافتفريحیوتجاريطراحی

هايديجیتالبرايفعالیتهاباعثشدهاستکهبهابزارهايمهمیويروسیاطالعاتوپیام

پلتفرم ابزارها، اين بهتبديلشوند. که قابلهايیهستند طريقراحتی از و دسترسهستند

وگروهآن افراد میها عکسها بهتواننداطالعات، نیاز بدون ويديوهايديجیتالرا و ها

دانلود فنی، تخصص از غیرمعمولی آپلود6سطح ش)0)بارگیري(، و 6یربارگذاري(

کننداشتراک) بهواسطهبه (Ricketts, 2012: 188) .گذاري( سريع و مداوم جريان

رسانیدرمورداهداف،برايآگاهیشیازپشیبهايفعالاي،گروهگذاريرسانهاشتراک

 .(Jackson, 2015: 25اند)دهیاقداماتشانتواناشدهجلبحمايتوسازمان

ياجتماعیبرايکنشگريدراختیارفعاالنقرارهارسانهيکیازامکاناتنوينیکه

پیشازگسترشاستفادههامدتهاهستند.هرچندکهاستفادهازهشتگازهشتگاندداده

ياجتماعیوجودداشتهاستولیتوئیترباعثرواجومحبوبشدناينامکانهارسانهاز

انفرانسیسکوباطرحاينسؤالازکريسمسینايکتکنیسینازس0117شد.درآگوست

کنندگانخودهشتگتوئیترراپیشنهادداد.دنبال

-[؟امیبارکمپ]پ#مثلست؟یهاچگروهي)پوند(برا#نظرشمادرمورداستفادهاز

 .(Caleffi, 2015)0117اوت06نا،یمسسيکر

آنعبارتهشتگازهشتگراارائهکردکهدراستفادهامکان0113توئیتردرژوئیه

 به کلکاربرانکهشدیمليتبدنکیلکيشده صفحهآنيروکیبا تيهدايابه

نتادنشدیم نمايدارايهاتوئیتريسايجستجوجيکه حدود.دادیمشيآنهشتگرا

واينستاگرامنیزاستترنیپ،بوکفیسياجتماعیمانندهاشبکه،سايرازآنپسيکسال
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3. Share 
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 کردند ايجاد را آن از استفاده امکان و پذيرفتند را نوآوريجديد  & Oloyede)اين

Elega, 2019).6کنشگريهشتگی»هااصطالحمتعاقباستفادهازهشتگ گسترشيافته«

که است از نيترعمدهيکی شناخته آنالين کنشگري يشودیماشکال (0161)0انگ.

چنتیفعال کندیمفيتعرنیهشتگرا رسانهزیآماعتراضیبحث»: ازیاجتماعيهادر

قيطر عبارت کارکرد(.66)«جملهايهشتگ، از استفاده براي تالش هشتگی فعالیت

 در هارسانههشتگ اجتماعی، تغییرات برانگیختن براي اجتماعی بهجلبي توجه

 & Dadas, 2017; Ofori-Parku)کنشاستيجوامعبراجیوبسیموضوعاتاجتماع

Moscato, 2018).

 نیآنال یعموم ةحوز 9-9

تاشوندیدورهمجمعمیافرادخصوصدرآنکهترسیمشدهاستگونهنيایحوزهعموم

.وجودمحفلیکهدرآنافرادبتواننداطالعاتونظراتشخصیراکنندجادياعمومرا

یحوزهعموملید،باعثتشکنمبادلهکنيواقتصادیاسیوبدونکنترلسيطورمساوبه

همهشهروندانآزاديبرایبهحوزهعمومیدسترساصوالً.(Habermas, 1989)شودیم

وقت.است رعایشهروندان عمومتيبدون منافع به موضوعاتمربوط با اجبار و یزور

مانندکنندیبرخوردم بنابرا(Habermas, 1989: 231)دکننیعملمعموم، توانیمني؛

وموردشوندیمگفتکهحوزهعمومیجايیاستکهموضوعاتاجتماعیوسیاسیبیان

قرار  & Ferrer) .دهندیمبرسرمعانیهژمونیکرويهاکشمکشورندیگیممذاکره

Retis, 2019) 

يدراگستردهيهابحثاينترنتبهيکحوزهعمومیجايگزينشدنليتبددرمورد

بسیاريازانديشمندانتالشاندگرفتهعهدانشگاهیشکلجام کهنکاتقوتواندکرده.

 Lowrey)بهيکحوزهعمومیجايگزينشناسايیکنندشدنليتبدضعفاينترنترادر

& Anderson, 2005; Paulussen, 2004; Poor, 2005; Dahlberg, 2001) عموماً.

 آنالين عمومی حوزه عمومنيگزيجایحتايمکمل بهیميقدیحوزه که طورموجود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hashtag Activism 

2. Guobin Yang 
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اساسمثابهبهياگسترده ميهایدموکراسیعنصر استشودیمدرنشناخته شده تصور ،

(Schäfer, 2015) رسانهدانشمندانتأکیدکرده. بنيآناليهااندکه قادريشتریافراد را

 ,Bennett & Segerberg).برسانندگرانيخودرادرجامعهبهگوشديتاصداسازندیم

2012) عاليیهاگروهي،مجازۀحوزنيادر همخاصقيبا کنار وکنندیمیزندگدر

بهمخالفشانیجمعتيهو درنتگذارندیمشينمارا جهانیاجتماعيهايیايپوجه،یو

بازتابیواقع ادهندیمرا حوزنوعني. چندیبیترکی،واقعيمجازۀاز ۀحوزنياز

انداماهنوزارتباطاتطردشدهوغالبجيرایاسیسازگفتمانکهاستخالفميهاگروه

بهيمجاز مرا جررندیگیکار با کردهآنکهیغالبانيتا طرد را مبارزهاستها ،

معیارهايذيلرابرايبراساسمدلهابرماس، (0115)6پور (Papacharissi, 2004).کنند

حوزهعمومیآنالينبرشمردهاست:

 هستند.باواسطهاغلبی،گفتمانيفضاهایعموميهاحوزه -6

عموميهاحوزه -0 امکان وگوگفتی تا که افرادي براي بحثنيازاشیپرا از

 .اندکردهمحرومبودندايجاد

 دارند.یاسیستیموضوعاتموردبحثاغلبماه -6

 ،نهموقعیتسخنوران.شوندیمیابيهاارزآنیستگيبراساسشاهادهيا -4

 روش تحقیق .3

موضوع ازروشکیفیتحلیلمضمون)تماتیک(شدهانتخابدرمقالۀحاضرمتناسببا

 و براون است. شده تحل0111)کالرکاستفاده فراکیتماتلی( لیتحليبراينديرا

بهدادهيهاکهدادهنامندیمیمتنيهاداده ليتبدیلیوتفصیغنيهاپراکندهومتنوعرا

محققآندرکهتحلیلیاستقراياساسبرمتنیتحلیلازاستعبارتروش.اينکندیم

وشناسیسنخيکبهيادادهبرونويادادهدرونالگويابیوهادادهيبندطبقهطريقاز

عملازاستعبارتتماتیکتحلیل،گريدعبارتبهابد؛يیمدستتحلیلیدرک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nathaniel Poor 
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نديگویمچههادادهکهمهماينکشفباهدفمحورييهاتمشناسايیويايیمفهوم

(.6631:11محمدپور،)

موجوددريتاالگوهادهدیامکانرامنيبهمحققاکیتماتلیتحلکهنيباتوجهبها
نيايریکارگبابهزی(،مان6631گران،يوديجعفريراکشفکند)عابدیفیکيهاداده

کاررفتهدرسالروزشیمیابارانبهيهاموجوددرهشتگيکهالگوهامياروشتالشکرده
طرحمشخصازافکارواحساساتمرتبطکيبهمیبتوانقيطرنيتاازامیکندایحلبچهراپ

راhalabja#درابتداهشتگ.میکندایدستپرکنشگرانفعالدرتوئیتنیموضوعبنيباا

کهمارابهمیافتيدستيیهادادهبهزبانانگلیسیدرتوئیترجستجوکرديموازخاللآنبه
 به عربیهازبانجستجويحلبچه فارسیو ترکی، کرديکرمانجی، يکرديسورانی،

 حلبچهچراکههدايتکرد؛ ايبرتنهانهپسازجستجوهاياولیهمشخصشدکهفاجعۀ
کردهايعراقبلکهبرايکردهايسايرکشورهانیزازاهمیتبرخورداراست،اماباتوجه
بهاينکهخودکردهابهدوگويشمختلفسورانیوکرمانجیکهاولیبهالفبايعربیو

ۀجستجووجوددامننیازبهافزايشنديگویم،سخنشودیمدومیبهالفبايالتیننوشته
کنندکهلحاظايننکتهکهکردهادرچهارکشورمختلفزندگیمیداشت.همچنینبا

بهرسمیدرآنآموزش يفارسی)برايکردهايايران(،عربی)برايکردهايهازبانها
 صورت ترکیه( کردهاي )براي ترکی و عراق( حدودي تا و بنابراينردیگیمسوريه ؛

توئیتبرايتحلیل111تيدرنهاند.هايمذکورنیزبهجستجوهايقبلیافزودهشدهشتگ

آن از پس و شدند تماتیکانتخاب تحلیل روش در کدگذاري مختلف مراحل که
درجدولذيلهااعمالشد،مضمون)مضمون(برآن هاياصلیدرتوئیتراستخراجشد.

هايجستجوشدهارائهشدهاست:مشخصاتزبانیهشتگ
 شده جستجو یها هشتگ هشتگ زبان

دیهەش_يەبجەڵەه#ەبجەڵەه_کیمیابارانی#ەبجەڵەه#سورانیکردي

KomkujiyaHelebce #helepçe#کرديکرمانجی

شهید_حلبچه#حلبچه#فارسی

Helepce #halepcekatliami#ترکی

حلبجۀ_مجزرۀ#حلبجۀ#عربی

halabja #halabjagenocide#انگلیسی
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کاربردیفیکيهاهدفمندکهدرروشيریگهاازنمونهانتخابپستيروشبرانيدرا

حیتوضگونهنيراایاحتمالریغکرديروني(منطقا6337استفادهشدهاست.شوانت)،دارد

محلدهدیم ا: به موردها و رخدادهاشوندیانتخابملیدلنيها آنيکه به هامربوط

فیاتیحینقش فهم میمفاهايندهايرآدر آزمون فاياشدهرفتهيپذيهاهينظرحیتوضايو

اشباعرسیدنبهتايریگنمونهنی(.همچن6688:676لور،یوتندلفیکنند)بهنقلازلیم

اشباعنظردایپادامهينظر بهیکمک،یاضافيهاکهدادهشودیحاصلمینزما،يکرد.

لیتکم مشخصکردن نمونهکنندینمينظرۀمقولکيو ازآنو نظرها به پسمشابه

6686،ی)ذکائرسندیم درشدهيگردآورهايبنديدادهبرايکدگذاريومقوله(.53:

 استفادهشدهاست.Atlas.tiافزارنرمتوئیتراز

يکنشگریاصلمحورريتصاوکهینیمضامدرکیتماتلیتحلروشلیتکمدر

.ازاستشدهاستفادهعکسلیتحليبرابارتروالنیشناسنشانهروشازاندبودهفعاالن

نشانهدگاهيد کار بارت، معناافتنيشناس گسترهيیداللت بشریزندگانيپایبيدر

يامروز 6683است)بارت، درهم60: بارتدرنشانهنی(. دودستهريتصاویشناسراستا

بهليتماحيصرايمیمستقکند.درداللتیمکیتفکگريکديراازیوضمنحيصريمعنا

معنا ن،یمعيارائه آشکار عقلسلايملفوظ، )چندلر،يبرامیمطابقبا دارد وجود نشانه

یوشخصیفرهنگ-یاجتماعيارجاعبهمعناهايبرای(.اصطالحداللتضمن6687:061

:6687دارد)چندلر،یبستگرگریونژادتفستیرودوبهطبقه،سن،جنسینشانهبهکارم

اندمختلفاستفادهشدهيهاکهدرمقولهيیهاپژوهشعکسنيراستا،درانی(.درهم061

شدهاست.انیهابآنیوضمنحيصرياندومعناشدهلیبارتتحلیشناسباروشنشانه
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 های پژوهش یافته .0

هادادهيبندمقولههايکاربرانتوئیتردرموردفاجعۀحلبچهوکدگذاريوتوئیتلیتحل

به مضموناصلیرساندکهدر8درمراحلمختلفروشتحلیلتماتیکدرنهايتمارا

نموداريازتحلیلتفصیلیبهآنصورتبهادامه ابتدا در پرداختهشدهاست. باهادادهها

 از برايمضامینAtlas.tiافزارنرماستفاده قالبيکجدول سپسدر است، شده ارائه

اند:يیذکرشدههانمونهینخرد،اصلیومضام
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 مضمون اصلی مضمون خرد  ها توئیت مونهن

شل 66 با صدام قبل يکشتاريی،مایشيهاسالحکیسال

بهکشتهشدنیجمعدسته انداختکه راه به درحلبچه 5را

هزارنفرمنجرشد.کودکان،قبلاز7هزارنفرومجروحشدن

مرگدرآغوشپدرومادرشان،کورشدندودهانشانکف

6کردیم
. 

 خبررسانی

گريفاجعۀحلبچهروايت

 درقابتوئیتر

عکس به اشاره زيرمقوله آناين در که دارد هايی تعدادها

 اند.زدهبهتصويرکشیدهشدهزياديازاجسادومردموحشت
 کشیکردهانسل

عکس به زيرمقوله آناين در که شدنهايی کشته به ها

 پردازد.کودکاناشارهشدهاست،می

کشتهشدن

 کودکان

کهکودکانقبلازيزیچنيداد،آخریمبیسيبویگازسم

."آيدیمبیسيبو،مادر"مرگگفتند
0.

6آمد.بیسيمرگبابو
 

 بويسیب

و خاور عمر عکس گسترده انتشار به اشاره زيرمقوله اين

 فرزندشدرتوئیتردارد.

عکسعمرخاور

تجلینمادگرايیدر وفرزندش

کنشگريمجازيبابازنشر

عکسعمرخاورو

 فرزندش

 عمرهايیازتنديسعکساينزيرمقولهاشارهبهانتشارعکس

 اند،دارد.خاوروفرزندشکهدرحلبچهساختهشده

هايیازعکس

تنديسعمرخاو

وفرزندشدر

 حلبچه

 زخمیکيحلبچه آن فراموشيهااز که است سخت

.شودینم
4.

 
 کنیمفراموشنمی

فراموشنکردنفاجعۀ

 حلبچه
آن کشتن مانند مردگان کردن برافراموش بارنیدوميها

.است
5.

 .دفنشديحلبچهباسکوتمعنادار#

شنیدهنشدن

 صدايحلبچه

 آستان6388مارس61در در رژۀ، یبعثستیفاشمينوروز، کشیحلبچهبانیاننسل صدامحسین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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  ها توئیت مونهن

درمنطقهیعلیوحشتناکتيجنانیصدامحس حلبچهۀکردها

6کردستان،انجامداد.میاقل
 



 

شيیهاشرکت مواد دولتيیمایکه و فروختند کهيیهارا

0.ستندیاند،هنوزپاسخگونچشمبسته

مجهزکردنيیایمیصدامروبهسالحشآلمان،غربخصوصاً

شدازجملهدرسردشتیجنگتيبارهامرتکبجنا صدامهم

حلبچه و واکنشکايآمر. غرب نداشتنیو سکوت .جز

همچندسال شکايآمرنیبعد سالح بهانه به عراق يیایمیبه

 .دهیتعفنميبويیکايآمر_بشر_حقوق#.کنهیحملهم

 کشورهايغربی

 حمالت از کردها همه که معتقدم آس#من بیحلبچه

آندهيد مخرباند. تأثیر حتیچنان گذاشتکه ما مردم یبر

6.نديتوانندازپسآنبرآیهمنمديجدهاينسل

فراموشافتهیحلبچهزخمبهبودن مردمکرداست.ماحلبچهرا

 4.میکنینم

 کردها

حلبچهبهمثابهدرد

 مشترک
نباريتصونيا  را دلخراش ديوحشتناکو کرد ايفراموش

از ازی،بلکهحتهایعراقهیکردهاوبقاديپاککرد،نهتنها

صلحادي فرد جناهر استکه جهان سراسر در هیعلاتيجو

.کندیمرامحکومتيبشر
5.

 

 همهبشريت

قربانيبرا کردستان#انیبزرگداشت مردم حلبچه، کشتار

.کنندیسکوتمقهیدق5بهمدت66:11ساعت
1.

 
 مردمعادي

يیبینمرزهايجاجابه

حلبچه.يیایمیحملهشيبهشهدایبارزان#سیرئاداياحترام آنالينوآفالينکنشگري

6حلبچه.-یکشنسل#حلبچه#
سرانونخبگان

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6 61فی. ارتکبنظامصدامحسینالبعثیالفاشیجريمۀمروعۀبحقالکردفی6388آذار فیعشیۀعیدنوروز، ،

.إقلیمکردستان-منطقۀحلپجۀ
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. 

5 يجب. المرعبۀ المأسويۀ الصورۀ بقیۀهذه من ذاکرۀ فحسبوال االکراد ذاکرۀ لیسمن تمحى تنسىوال ال ان

.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 مضمون خرد  ها توئیت مونهن

يیایمیشيهاسالگردحملهسالحنیوسومیپارلمانعراقس

0دارد.یمیحلبچهراگرام#به
 

اينزيرمقولهاشارهبهتصاويريازکسانیداردکهکنارمزار

 اند.نشستهزانشانيعز
 درسوگعزيزان

پیگیريردرنجايندرداز

 هايشچهرۀبازمانده

بهکينفرراکشتونزد5111تا6011بهکيحملهنزدنيا

7111 تا زخم61111هزار را نفر ازیهزار اکثراً که کرد

تندانیرنظامیغ صدها بگريبودند؛ عواقب، وهايماریبراثر

 .هاپسازحملهکشتهشدندنقصجسمدرهنگامتولددرسال

 دهيدبیآسافراد

ا اطالعینقشیرانيخبرنگاران در ثبتتصاویرسانبسزا ريو

 حلبچه#...داشتندانیجهانيدهشتناکبراتيجنانيا
 عکاسی

فاجعهيابازتابرسانه

 یحلبچهدرسطحجهان

 رتوئیت قاب از حلبچه فاجعه یتگریروا 1-0

و متنی محتواهاي از استفاده با توئیتر کاربران حلبچه، فاجعۀ سالگرد سومین و سی در

اند.اينمضمونبهچهاربخشايرادراينزمینهانجامدادهگستردهرسانیتصويرياطالع

نسل آيد،تقسیمشدهکشیکردها،کشتهشدنکودکانومادربويسیبمیخبررسانی،

است.

 یخبررسان 1-1-0

تابتواننديکموضوعرادهدیمياجتماعیاينامکانراهارسانهادبیاتهشتگیبهفعاالن

 محوريکهشتگ يیکهحولهاامیپ تلفآنموردواکاويقراردهند.يمخهاجنبهاز

 شوندیممنتشر و احساسات آن، تاريخچه يکموضوع، زمینه وهادهيابیانگر مردم ي

دنیايواقعیهستند کنشدر در(Moscato, 2016)همچنیندعوتبه توئیتر کاربران .

اسفند در 6611روايتآنچه به رويداد، حلبچه اشارههاجنبهدر يمختلفاينفاجعه

                                                                                                                                        
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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.کاربرانفضايمجازيدرتوئیتربهخبررسانیدرموردفاجعهحلبچهکهبهآمارکنندیم

؛مانندتوئیتپیشرو:اندپرداختهواتفاقاتجمعهخونیناشارهدارد،هایزخموهاکشته

کرددرانیرنظامیبهغنیصدامحسیبعثميرژيیمایسالگردحملهشنیوسومیس
هزارنفرازجملهکودکان،افرادسالخورده،5ازشیحلبچهکهموجبکشتهشدنب#شهر

6زنانومردانشد.

 کردها یکش نسل-9-1-0

ياستکهدرآنانتشارمتنیمحتوابیشتررواجدارد،ولیدراشبکهکهتوئیتراينرغمیعل

 کشنسلترسیم اسفند در کردها 6611ی انتشار به توئیتر فاجعههاعکسکاربران اين ي

اندزدهدست تصوير برايحککردن اينتصاوير از کاربران تاريخحلبچه. حافظه در

یبرخ»کردهاست:انیبگونهنيرااريازتصاویبرختی(اهم6378)0وال.اندکردهاستفاده

توانندیمريازتصاو اثرنندهیدرکببراحساسو انگارکه درازآنيتأثیربگذارند، ها

ماندیمیباقافرادۀحافظ مانند بیاحساسیخالکوبکي؛ و درون محورونیکه آن

يهاتيروا(.47«)تاآخرعمربامابمانندتوانندیومگذارندیهابرماتأثیرم...آنشودیم

تصويريحلبچهنیزبهدنبالاينرسالتهستندکهتصويراينجنايترادرحافظهبشري

تلفیق يکیازکاربرانبا مانعازتکرارآنشوند. يمختلففاجعههاعکسثبتکنندتا

حلبجهدريکقاب،روايتیتصويريازفاجعۀحلبچهرابهنمايشگذاشتهاست:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

حلبچۀ#مدينۀفیالکردالمدنیینضدالبعثیحسینصدامنظامشنهالذيیماويالکللهجوم66آلالسنويۀالذکرى.6

.شیوخونساءورجالواطفالبینمدنیآالف5مناکثرضحیتهاراحوالتی

2. Valle 
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 حلبچه در یکش نسل. 1عکس 

 کشته شدن کودکان 3-1-0

تصاويرکودکانکشتهنيتردردناکاز ماندهاست، تصاويريکهازفاجعۀحلبچهبهجا

بازنشرگستردۀعکسکودکانیکه مادرشانبهتنهابهشدهاست. درآغوشپدريا يیيا

شدرتصاويريمانندتصويرپیدهدیم،بهکاربرانتوئیتراينامکانراانددهیرسشهادت

یشناسنشانهروشباعکسنيالیتحلروبتوانندزاويۀتاريکجنگرابهتصويربکشند.

:استذيلشرحبهبارتروالن

.حلبچهيیایمیشبمباراندرگناهیبکودکانشدنکشته:حيصريمعنا

رفتنبهياوبرایکودکهستنداشارهبهآمادگيپاکهبهيیها:چکمهیضمنيمعنا

يۀزاون،یهمچن.ردیگیراازاومیفرصتکودکنيکردندارندکهمرگايکوچهوباز

جنازهنیدورب انتهايیهاو در گرفتهپلهيکه قرار زندگها شدن تمام به اشاره ویاند،

فاصلهدراويپاهاماندنمعلقوکودکحرکتماندنناتمامراهدارند.يبهانتهادنیرس

امااندشدهدیشهافرادنياروزآندرنکهيارغمیعلکهداردنيابهاشارهپله،دونیب

استکهذهنمخاطبرامشتاقبهیبهصورتري.تصورسدینمانيپابهنجاياحلبچهتيروا
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ایحرکتملیتکم و اشتراکنیهمديشايحرکتبعدنکهيکند عکسدريگذاربه

یرحمیببرريتصونیهمچنباشد.یجهانیآگاهکردنافکارعموميبرايمجازيفضا

آنکودکاننياقاتالنکهحلبچهبهکنندگانحمله و زندگهستند از را ويباز،یها

.داردداللتاند،بازداشتهیکودک

 
 گناه در حلبچه یکشته شدن کودکان ب .9 عکس

 دیآ یممادر بوی سیب  0-1-0

يکهکودکانبهاجملهودرآنروزآخريندادیمجمعۀخونینحلبچهبويسیبشیرين

 که بود اين آوردند »زبان سیب بوي ديآیممادر .» از يکی توئیتر نيترتلخکاربران

بويسیبشیرينهاخاطره کهآخرينجملۀکودکاناينانددانستهيکردهاازحلبچهرا
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تداعی تعداديازکندیمشهررا اينزمیهاپست. منتشريیکهکاربراندر بهاندکردهنه

شرحذيلهستند:

بو آغاز بچهنيریشبیسيدر داشت، وجود هوا اولدر نگاه در ها
بیسيمادر،بو"هزاراننفرراکشت.قهیدقکيخوشحالشدند؛امادرکمتراز

6حلبچه_یکشنسل#.میکنیحلبچهرافراموشنموقتچیماه"!ديآیم
کهدریکلمهکودکاننيعنوانآخربهخيتاردر"ديآیمبیسيمادربو"

0حلبچه#نوشتهشد...دندیآنروزبهقتلرس
 

ريتصو.هاستبیسآشتیکردهاباشودیميیکهسالیانهدرحلبچهبرگزارهايکیازآيین

هبعکسنيامعانیصريحوضمنیمسئلهاشارهدارد.نيکهدرادامهارائهشدهاستبها6

:استذيلشرح

حلبچهتوسطمردم.يیایمی:بزرگداشتسالروزشحيصرمعناي

گازشیضمنمعناي بیسيبوختند،يکهدرآنزمانبرسرمردمحلبچهريیایمی:

داردکهمردمحلبچهنياشارهبهانيصورتنمادبههابیسباکردهایآشتداد.یمنيریش

عل که تالشهستند آسرغمیدر آنيیهابیهمه به حلبچه فاجعه بهکه است زده ها

سیزندگ با کردها دهند. ازيمعناخواهندیمرايزکنندیمیآشتهابیادامه مرگرا

بسازند.یزندگيبرایهاپلپاککنندوازآناهیآنروزسينمادها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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 ها بیس با کردها یآشت .3 عکس

با بازنشر عکس عمر خاور و  یمجاز یدر کنشگر یینمادگرا یتجل 9-0

 فرزندش

 آنالين کنشگري معموالًدر اصلی محور که دارد وجود مرکزي يهابحثيکنماد

تشکیل قالبيکعکس،دهدیمکنشگرانمجازيرا اصلیممکناستدر ايننماد ؛

فیلم،نقاشی،گرافیکوحتیيکشعارمتجلیشود.دربحثازشیمیابارانحلبچهحتی

مثابهنماداصلیاينبهکهفضايمجازيظهورکندعکسعمرخاوروفرزندشاينپیشاز

نمادگرايیدرموردفاجعۀحلبچهدرتوئیتربهدوصورتبازنشر فاجعهپذيرفتهشدهبود.

يعمرخاوروفرزندشدرحلبچههاسيتنديیازهاعکسعکسعمرخاوروفرزندشو

نمودپیداکردهاست.
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 شر عکس عمر خاور و فرزندشبازن 1-9-0

توئیت تکمیل در توئیتر کاربران منتشر که متنی واندکردههاي خاور عمر عکس از

تابتوانندرنجعظیمیراکهاينفاجعهبرايمردمانايندياربراندکردهفرزندشاستفاده

هنامجاگذاشتهاستدرقالبيکنمادترسیمکنند.اينعکستوسطيکعکاسايرانیب

احمدناطقیبهثبترسیدهاست.احمدناطقیلحظۀبهثبترسیدنعکسورازماندگاري

هیصورتخودراباچفکهیدرحاليبالباسکرديمرد:»کندیمتوصیفگونهنياراآن

هردوجانشیپیرادرآغوشگرفتهبودومعلومبودلحظاترخواریشیپوشاندهکودک

صورتکودکداده زآناند. خواببايقدر در انگار که بود معصوم پسازنيریشیو

شدوباوجودهانجیخيتاريهاازعکسیکيعکسني.ابردیسرمهمادربریخوردنش

لیعکسبهچنددلنيایجاودانگیصحنهعکسگرفتندولنيازاياديکهعکاسانزآن

 گرفت: عکسلحظاتنخستشکل ثبتیآنکه فاجعه عکسپساز و است يهاشده

شکلدادهورییتغانیکهقربانیدوروزپسازفاجعهوزمانیوخبرنگارانخارجديگران

شدهاستوگرفته،پوشاندهشدهبوددیسفيصورتشانازگردهايزساپاکاتیبراثرعمل

نامشعمرخاوراست،ازهنرمندانشهربودهوفرمدمیمردکهبعدهافهمنياگريديازسو

«اندکردهحلبچهکردهودرچندنقطهشهرنصبادبوديسيبهتندليعکسآنراتبدنيا

:استذيلشرحبهعکسنيا(.معانیضريحوضمنی6637)رجانیوز،

کودکخردسالشرادرآغوشگرفتهاستدرکهیپدردرحالکي:حيصريمعنا

.شدهاستدیشهیسميگازهاتنشاقاثراس

بهترگستردهيمعنادرکهمحافظازينمادعکسني:پدرومادردرایضمنيمعنا

خاک نیسرزمووطن، دارنداشاره بهآنتعدهستند، يکه است. دهیپوشصورتشده

استویواقعريتصوکهاستتیواقعنياانگریبخاورعمر نشده ارائه حلبچه کشتار

ايیايزوا هنوزهمپوشنياز برما هررايزهستند،دهیمسئله یجزئنيتریاصلفردچهرۀ

نشانماویاستکهاحساساتواقع یرا بهحالتجنعمردهد. دورینیخاورخودشرا

استخمفرزندش ا.کرده از جنیپاکانگریژستبنياستفاده دوره در استوینیفرد
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نکهيا مانند دو فرزندشهر و خاور و اوجعمر معصومیتگناهیبدر شدند.دیشهیو

استبازدهانشچونواستآسمانبهروکهاستگرفتهقراریحالتبهکودکچهرۀ

.استخداوندازعدالتطلبهمچونیسخنکردنانیبحالدرگويی


 حلبچه یبرا ینماد فرزندش و خاور عمر عکس .0 عکس

 اينجا مینیبیمدر که نمادليتبدیقدرتتحولنیچنباريتصوکيچگونه يبه کياز

جد دستشودیمیاجتماعيمسئله به جهان دگرگونی در تصوير يک که قدرتی ؛

ازواقعیتبیرونینیست،بلکهبعدنمادينیکهاينتصويراشيیبازنمافقطحاصلآوردیم

 عکسعمرخاوروفرزندشدرهنگامشودیمشدنآننيآفرتحولباعثکندیمپیدا .

وبارشودیميکنشگرانآنالينازيکنمادمعمولیخارجهابحثبهمحورشدنليتبد

 ترعیوسمعنايی پیدا کندیمي به هاصورتو آنالين کاربران بین در مختلفی بازنشري

) .شودیم ديگران و کمپو دل 0161آندرس تصاويگونهنيازا( تصاوير»عنوانبهر

آفرينتحول می« جدياجتماعیمینام نماديازيکمسئله تبديلبه دربرندکه شوند.

شود:ادامهپستیکهيکیازکاربرانتوئیتردراينزمینهمنتشرکردهاستارائهمی
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 فرزندش و خاور عمر عکس فیتوص یبرا کاربرانتوئیت  .5 عکس

 خاور و فرزندش در حلبچه ی عمرها سیتندتصویر  9-9-0

عکسعمرخاوروفرزندشتنهانماديازيکفاجعهدرحلبچهنیست،اينعکستبديل

اينعکس از يمختلفیدرسراسرهاسيتندبهيکنمادهويتیبرايحلبچهشدهاست.

وازاينطريقتالششدهاستهويتتاريخیشهرزندهنگهداشتهشود.اندساختهحلبچه

يیازتنديسعمرخاوروفرزندشدرهاعکسانتوئیترنیزتأکیدزياديبربازنشرکاربر

نياتاازاينطريقبهاهمیتايننماداشارهکنند.معانیصريحوضمنیاندداشتهحلبچه

هاينشرحاست:بعکس

ساختهحيصريمعنا : قاطندرفرزندشوخاورعمرعکسازيیهاسيتندشدن

.حلبچهشهرمختلف

یضمنيمعنا استشدهليتبدحلبچهشهریخيتارتيهوبهحلبچهفاجعه: قرار.

نیدرححلبچهشهرکهداردنيابهاشارهآبادوسبزطیمحکيدرسيتندنياگرفتن

دهد.یادامهمخودیبالندگرويش،زندگیودارد،بهاديخودرابهیخيرنجتارنکهيا
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 حلبچه شهر در فرزندش و خاور عمر عکس سیتند .6 عکس

 فراموش نکردن فاجعۀ حلبچه 3-0

.دلیلاندداشتهکاربرانتوئیترهنگامذکرفاجعۀحلبچهتأکیدزياديبرعدمفراموشیآن

اصلیاينحجمباالازتأکیدبرعدمفراموشیفاجعۀحلبچهبهفراموشیاينفاجعهدرسال

يالزمراازهاتيحماکهباعثشدکردهايعراقدرآنزماننتوانندگرددیبازم6611

 ادامه، در ايننيتریاصلجامعهجهانیدريافتکنند. محورهايبحثکاربرانتوئیتردر

.شوندیمزمینهبیان

 میکن ینمفراموش  1-3-0

 توئیتر پافشاريکراتبهکاربران ايننکته اندکردهبر فراموش»که را «.میکنینمحلبچه

هاازبخشیازقدرتکردهادريادآوريفاجعۀحلبچهوفراموشنکردنآن،بهاستفادۀآن

تابااستفادهازامکاناتدهدیمهااينفرصتراکهبهآنگرددیمياجتماعیبازهارسانه

هاقراردادهاستتصويرفاجعۀحلبچهرابرايجهانیانمتعدديکهاينفضادراختیارآن

يیکهصدامدرهاتيجناترسیمکنند.يکیازکاربرانباارجاعدادنفاجعۀحلبچهبهساير
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ازاينکدامچیهقبالکردهايعراقمرتکبشدهاست،برايننکتهتأکیدداشتهاستکه

فجايعرانبايدفراموشکرد:

نکن فراموش نسلدیهرگز هرگز نکنیکش. فراموش را کمپدیحلبچه نی.
باکردهاانجامنیراکهصدامحسيی.هرگزکارهادیانفالراهرگزفراموشنکن

یمردممااتفاقميهمچنانبرانيکهادی.هرگزفراموشنکندیدادهفراموشنکن
6حلبچه_یکشلنس#افتد.

باتصاويريازنمادهاي«میکنینمهرگزفراموش»يکیديگرازکاربرانباترکیبجمله

فاجعهحلبچهنظیرعکسعمرخاوروفرزندش،موزۀحلبچهومزارهايشهدايحلبچهبر

کمک کردها ايننمادهايبصريبه استکه تأکیدداشته فاجعهکنندیمايننکته که

يیکهاينکاربرمنتشرهاعکسحلبچهراهموارهبهيادآورند.ازسويديگردريکیاز

کردهاستتصويريازعکاسانیوجودداردکهدرحالثبتتصاويريازپیکرعمرخاور

 اينعکسبا تلفیق فرزندشهستند. میکنینمفراموش»ۀجملو ايناستکه« بر تأکید

نقشزياديدراندرساندهاساندرآنزمانازشهیدانحلبچهبهثبتيیکهعکهاعکس

اند.داشتهاشیفراموشثبتتاريخیاينفاجعهوعدم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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 حلبچه نکردن فراموش در کاربرانتوئیت  .7 عکس

 حلبچه ینشدن صدا دهیشن 9-3-0

 از توئیتنيتریاصليکی از زيادي تعدادي که داليلی نکردن فراموش به حلبچهها

اندافتهاختصاصي سال در حلبچه صداي استکه نرسید.6611اين گوشجهانیان به

يبهاينفاجعهنشانندادودربرابرظلمیکهاستهيشاجامعهجهانیدرآنزمانواکنش

کهتوئیترپلتفرمیاستصدامدرقبالمردمحلبچهرواداشت،سکوتکرد.باتوجهبهاين

بهاينبُعدسیاسیفاجعهدشویمواهايسیاسیواجتماعیبیشترتوجهکهدرآنبهمحت ،

توئیت انتشار با کاربران استو شده توجه بیشتر توئیتر در هايمختلفیسکوتحلبچه

يروزنیدرچن»هايینظیراند.توئیتجامعهجهانیدربرابرجناياتصدامرامحکومکرده

خفهکردند# حلبچهرا » دفنشديهباسکوتمعنادارحلبچ#»ويا بخشیازکنشگري«

.درادامهاندکردهفعاالنمجازياستکهسکوتجهاندربرابرفاجعهحلبچهراسرزنش

هاست:دهايمنتشرشدهدراينخصوصارائهشچندموردازتوئیت
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اریدرآنرخداد،مثالبسیجنگتيحلبچهوآنچهازجنا#فراموششدن
درصرفاًيبشر_حقوق#ویالمللنیبيهاثابتشودسازمانکهنيايبراستیخوب

د.هاهستنابرقدرتيهاچماغنيتريحداسموپرکردنو
يکهصدایتيحلبچهاست،جنا#يیمایاسفند،سالروزبمبارانش05امروز

.بشهدهیهمنخواستنکهشندينشدشادهیشنديوقتاونطورکهباچیههاشیقربان

 حلبچه یکش نسل انیبان 0-0

کهاشارهشددررديابیعامالناصلیفاجعهحلبچهکاربرانمجازيدوموردراطورهمان

کهشاملصداموکشورهايغربیهستند.اندکردهازهمتفکیک

 صدام 1-0-0

اندوکاربرانتوئیتربااشارهبهدشمنیصدامباکردهايعراقبهجناياتوياشارهکرده

اقداماتی بخشیاز تنها را حلبچه کردهاانددانستهفاجعه راستايدشمنیبا در کهصدام

انجامدادهاست.دراينزمینهيکیازکاربرانتوئیتذيلرامنتشرکردهاست:
 رژ6388مارس61در نوروز، آستانه در حسیبعثستیفاشمي، نیصدام

6کردستان،انجامداد.میحلبچهاقلکردهادرمنطقههیعلیوحشتناکتيجنا

 کشورهای غربی 9-0-0

هستندکهماشۀاصلیشلیک يشیمايیبهحلبچهراهابمبکاربرانتوئیتربراينعقیده

.فعاالناندفروختهيشیمايیرابهصدامهاسالحکهانددهیکشيغربیهاشرکتوهادولت

يشیمايیرابهصدامهاسالحيیکههاشرکتوهادولتمجازيدرتوئیتر،مجازاتنشدن

هاشرکتوهادولتکهروزيايناندکردهوابرازامیدوارياندکردهنکوهشاندفروخته

هايیکهيیازتوئیتهانمونهبهدلیلحمايتازصداموتجهیزاومحکومشوند.درادامه

 :شوندیم،ارائهاندشدهدراينزمینهمنتشر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6 61فی. ارتکبنظامصدامحسینالبعثیالفاشیجريمۀمروعۀبحقالکردفی6388آذار فیعشیۀعیدنوروز، ،

.إقلیمکردستان-منطقۀحلپجۀ
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آلمان،غرب بهسالحشخصوصاً رو هميیایمیصدام مجهزکردنصدام
مرتکبجنا آمریجنگتيبارها حلبچه. سردشتو در وغربکايشدازجمله

چندسالبعدهمیواکنش بهانهسالحکايآمرنیجزسکوتنداشتن. عراقبه به
 .دهیتعفنميبويیکايآمر_بشر_حقوق#.کنهیحملهميیایمیش

اهمچنان سالحاتيجنانيبه فروشنده يیایمیشيهاو است#که آلمان
 .ردیقراربگیپروندهموردبررسنياياستروزدینشده.امیدگیرس

 محتواهايتصويريو از نیز کاربران نقدژهيوبهتعدادياز اين بیان براي کاريکاتورها

.براينمونهيکیازکاربرانباانتشاراينتصويرنشاندادهاستکهعاملاندکردهاستفاده

يیکهبرسرمردمحلبچهريختندوجناياتیکهدرآنجااتفاقافتادندغربوهابمباصلی

ژهيوبه است. بوده ضمنیيادامهدرآمريکا نيادرکهيريتصاوازیکمعانیصريحو

:هاستدرحدادهشش،شدهارائهنهیزم

.يیایمیشيگازهاباحلبچهمردمیجمعدستهکشتار:حيصريمعنا

حلبچهمردمسربرکهيیایمیشگازشدانیبنيازاشیپکهطورهمان:یضمنيمعنا

پرچمنيریشبیسدرونکهشودیمدهيدريتصونيادرداد،یمنيریشبیسيبوختندير

حملهدرصدامباکايآمرژهيوبهیغربيکشورهایهمدستبهاشارهکهداردقرارکايآمر

.داردحلبچهمردمبهيیمایش
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 حلبچه کشتار یاصل انیبان از یکاتوریکار .8 عکس

 مثابه درد مشترک حلبچه به 5-0

 مثابهبهکاربرانتوئیترازحلبچه ياندکردهدردمشترکياد از بهدردمشترکسوککه

کردهاوازسويديگربهدردمشترکبشريتتبديلشدهاست.

 کردهادرد مشترک  ،حلبچه 1-5-0

جغرافیايیدرخاورمیانهاستکهدرآنکشورهايترکیه،ايران،عراقاطقیکردستان،من

 تعداد همچنین هستند. کرد آن اکثريتمردم و هستند همگرا سوريه ازتوجهیقابلو

دراستانخراساندرشرقدريايخزرومرکزآناتولیوجوددارند.تعدادزياديازاکرده

.عالوهکنندمیکردهانیزدرسهشهربزرگترکیهيعنیاستانبول،آنکاراوازمیرزندگی

اين آذربايجانوترکمنستانزندگیکردهابر ارمنستان،  :Gunter, 2009)کنندمیدر

xxvii & xxviiiکا هرجايجهان(. در دردمشترکهمهکردها ربرانتوئیترحلبچهرا

هادريازتوئیتانمونه.اندگرفتهوآنراشناسنامهمشترککردهادرنظراندکردهمعرفی

اينزمینه:
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یباقکيروزتارکيماکردهاي،شانزدهممارسهنوزبراسال66بعداز
6حلبچه#کههرگزفراموشنخواهدشدي.روز..ماندهاست
0هرفردکرد.يهابرازخمنيترقیعم

 

 همه بشریت حلبچه درد مشترک 9-5-0

.هدفازطرحاندکردهمعرفیهاانسانکاربرانتوئیترحلبچهرادرديمشترکبرايهمه

اتفاقاتیکه برابر جامعۀجهانیبايددر اينموضوعازسويفعاالنآنالينايناستکه

درنظربگیرد.درادامهبهچندهاانسان،مسئولباشدوحقوقیبرابربرايهمهدهندیمروي

:شودیمتوئیتدراينزمینهاشاره
تنهاپاککرد،نهايفراموشکردديوحشتناکودلخراشرانباريتصونيا

جودرسراسرجهانکههرفردصلحاديازی،بلکهحتهایعراقهیکردهاوبقادياز
.کندیمرامحکومتيبشرهیعلاتيجنا

6
یکشببردوازنسلنیراازبیکشتارجمعيهامتحدشودتاسالحديجهانبا

4کند.يریجلوگيگريد

 یکنشگر نیو آفال نیآنال یمرزها نیب ییجا جابه6-0

آفالينهرسال و آنالين فضاي دو هر در کرد کنشگران حلبچه، فاجعه سالروز در

هاکنش برايزنده داشتننگهيیرا شهرنیخونجمعه برگزار بسیاريازکنندیمحلبچه .

يیکهدرفضايواقعیتوسطنخبگانيامردمهاکنشکاربرانتوئیتربابازنشرتصاويرياز

 زنده براي صورتداشتننگهعادي حلبچه آفاليناندگرفتهياد و آنالين مرزهاي بین ،

.اندکردهکنشگريارتباطبرقرار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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. 

6 بقیۀ. من ذاکرۀ فحسبوال االکراد ذاکرۀ لیسمن تمحى تنسىوال ال يجبان المرعبۀ المأسويۀ الصورۀ هذه

.ضداالنسانیۀالعراقیین،بلحتىمنذاکرۀکلانسانحولالعالممحبللسالمومنددبالجرائم

4. The world must unite to eliminate WMDs and prevent another genocide. 
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 مردم عادی 1-6-0

م0166)6دالگرن »سدينوی( م: بامیتوانیما بديو آنالنيآفاليهانهیزمنیهمواره نيو

زندگم،يقائلشوزيتما وابستهبهدرهمیاما اآنیدگیتنما بُنيهاست. دهیتنعددرهمدو

شده همجدا از )ندشونمیاندو »68 بخشیاز برمحورسیوسومینهاتیفعال(. يیکه

يیدارندکهافرادهاکنشانداشارهبهسالگردفاجعهحلبچهدرفضايمجازيشکلگرفته

يیراازهاعکس.تعداديازکاربرانانددادهسداشتاينروزانجامدرفضايواقعیدرپا

 در مردم هاتجمعحضور روز اين در که اشتراکاندشدهبرگزاريی به توئیتر در ،

هابهشرحذيلاست:.يکیازاينتوئیتاندگذاشته

 
 حلبچه سالروز داشتیگرام در مردم حضور .2 عکس

 از انجامهاکنشبخشديگري حلبچه فاجعه سالروز در واقعی فضاي در مردم که يی

يصداماست.درادامهيکنمونهازهاسرکوبازجاماندهبه،تصرفنمادينآثاراندداده

اند،هايیکهکاربراندراينزمینهبهاشتراکگذاشتههابههمراهيکیازعکساينتوئیت

ارائهشدهاست:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Peter Dahlgren 
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م مخواستیصدام و کردها آنراثیهمه را کندها نابود بعد66. سال
6حلبچه.#.اشهستندبازيبابقاياينظامیکرددرحاليهابچه

معانیصريحوضمناستکهذيلاندبهشرحمنتشرکردهنهیزمنيکهکاربراندرایعکس

آنبهشرحذيلاست:

بهحلبچهدرآنیحملهنظاميايبقاکهشهرازیقسمتدرحلبچهمردم:حيصريمعنا

اند.جمعشده،قراردارند

یضمنيمعنا عکسکاربران: انتشار کودکانيیهابا بازیاز حال در بايکه

ابهيهاتانک بر هستند، حلبچه به حمالتصدام از داشتهنيجامانده تأکید کهنکته اند

کهنماد_مردمکرد،اماامروزکودکانحلبچهينابوديصدامبرااقداماتتمامرغمیعل

شانيهايبازيبرایبهاسبابليسرکوبراتبدنيجاماندهازاآثاربه_دوبارههستندشيرو

اند.کرده

 
 صدام دولت ینظام یایبقا با کودکان یباز .14 عکس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Saddam wanted to kill all Kurds and their heritage. 33 years later Kurdish kids 

having fun dismantling his fighters. #Halabja. 
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 ها و نخبگان سازمان 9-6-0

بخشیازکنشگريکردهادرفضايواقعیبهاقداماتیاشارهداردکهنهادهايرسمینظیر

 مجلس، دولتاقلیمکردستان، درهادانشگاهدولتعراق، حلبچه نهادهايمسئولدر و

:ازجمله.انددادهاينروزانجامداشتیگرامسالروزفاجعۀحلبچهبراي
يیایمیحملهشيبهشهدایبارزان#سیرئاداياحترام #حلبچه#حلبچه.

6حلبچه.-یکشنسل
 

 گانشبازماندپیگیری رد رنج این درد از چهرة  7-0

کهردبازماندکاربرانتوئیتر بايددرچهرۀآن66يهارنجگانحلبچهرا هاسالپیشرا

وکسانیاندداده؛افراديکهعزيزانشانراازدستاندکردهجستبهدودستۀاصلیتقسیم

کهجسموروانشانآسیبديدهاست.

 در سوگ عزیزان 1-7-0

ياستکهباچشمانیاندوهگینابازماندهاست،ماندهیباقازحلبچهتنهاتصويرتلخیکه

،زيرانگردیمبهگورستانحلبچهخیرهشدهاست.معلومنیستکهايننگاهبهکداممزار

همچون؛انددادهازدستاينشهربیشازيکنفررااکثرساکنانحلبچهدرجمعهخونین

است:معانیصريحوضمنیآنبهاينشرحروکهشیپعکس

.استحلبچهگورستاندرزدنقدمحالدرکردرمردیپکي:حيصريمعنا

داردکهفاجعهحلبچهیقیاشارهبهرنجعمرمردیبودنقامتپدهی:خمیضمنيمعنا

نکهيوارمردینامشخصبودنمقصدپ،گريديشهرگذاشتهاست.ازسونيبردوشمردما

داردکههرکدامازمردمنيقراراستبرسرکداممزارتوقفکند،اشارهبهاستیمعلومن

ا در عزنيروزچندنيحلبچه از ازدستزانشانينفر دادهرا مزارهايريتصواند. از يکه

مکي است، شده ارائه یشکل سمفونیتداعتواند شدن نواخته ایکننده نيمرگدر

داللتآنروزاست؛امايهاکشتهيازآمارباالماندهیگورستانباشدکهتنهاخاطرهباق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. President #Barzani's standing to respect the martyrs of Halabja chemical attack. 

#Halabja #HalabjaGenocide. 
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اگريدمهم نمادهانيعکسانيدر نمادهاياستکه با آن رینظیزندگيمرگدر

اندشدهبیانهزدنترکجويدرختانبرایهاوآمادگها،قامتبرافراشتهکوهسبزهدنيیرو

.ردیبگحلبچهازرااتیحویزندگهیروحصدامنتوانستهاستبراينداللتداردکهکه

 
 حلبچه انیقربان مزار بر مردم حضور .11 عکس

 دهید بیآسافراد  9-7-0

اشارهبهافرادياستکهدراثراندداشتهيکیازموارديکهکاربرانتوئیتربهآنتأکید

دهيدبیآسفاجعۀحلبچه،جسموروانشان لیشهرتاکنونبهدلنيبازماندگاندرااست.

یبهداشتمشکالتمورداستفادهدربمبارانشهر،ازانواعيیایمیموادشمدتیاثراتطوالن

خف شدفیاز مديتا رنج کشنده یو به( (Hama et al, 2008برند اشاره با کاربران .

کهحلبچهدريکروزبهپاياننرسیدهاستواندشدهوضعیتاينافرادايننکتهرامتذکر

بعدنیزبههاساليیکههانسل.حتیکنندیمعواقبآنهنوزهممردماناينشهرراتهديد

يخطرآفرينکههامانيزاوهنوزهماندنبودهياينفاجعهدرامانهابیآسازاندآمدهدنیا

آن در کودکانیبا هانقصها دنیا توئیتنديآیميمادرزاديبه نیستند. کم حلبچه در ،

يکیازکاربراندراينزمینهبهشرحذيلاست:
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طوالن عواقب از همچنان حلبچه بهداشتیشناختروانمدتیمردم وی،
6.برندیرنجمشیمايیحملهیطیمحستيز

 یفاجعه حلبچه در سطح جهان یا رسانهبازتاب  8-0

شناختماازجهانشدهاست.دربسیاريازمواردماجهانیواسطهبهامروزهرسانهتبديل

.میشناسیم،شوندیممنتشرهارسانهازطريقتصاويريکهازمیکنیمراکهدرآنزندگی

فجاجنگی،اسیسيهايریدرثبتدرگینقشمهمهاعکس دارندهايیارويوروعيها،

(de-Andrés-del-Campo et al, 2016)يیکهکاربرانتوئیترنیزبرآنهاسوژه.يکیاز

تصاويريکهدرآنيکيااندداشتهتأکید بازنمايیفاجعۀحلبچهاست. نقشرسانهدر

هيیازاينمواردهستند.باتوجهانمونهيشهداهستند،هاعکسچندعکاسدرحالثبت

ثبت است، شده فاجعه اين از نمادي به تبديل فرزندش و خاور عکسعمر اينکه به

هاصحنه حال در عکاسان که بردارعکسيی پیکر از فرزندشجانیبي و خاور عمر

ۀاهمیتیاستکهرسانهدرثبتاينتصاويردرحافظهتاريخیمللدارد.دهندنشانهستند،

استکردهمنتشرراروشیپتوئیتمسئله،نيابهاشارهدرکاربرانازیکي معانیکه

است:صريحوضمنیآنبهاينشرح

.حلبچهدریکشنسليارسانهپوششعکاسیو:حيصريمعنا

یضمنيمعنا در مشاهدهعکاسوفرزندشوخاورعمرسوژهدو،عکسنيا:

آننیبقیعمیخاليفضاکيکهشوندمی انگریبیخاليفضانيااست،گرفتهقرارها

،گريدي.ازسواستهاتیواقعبهبهدرپرداختنهاوسوگیريرسانهتیرسانهازواقعۀفاصل

يبرااينجنايتاستکهنياانگریب،انسانکيعکاسدرثبتعکسمرگيخونسرد

.جذابیاستسوژه،رسانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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 حلبچه ثبت در یعکاس نقش نهیزم در کاربرانتوئیت  .19 عکس

 یریگ جهینت -5

سالگرد سومین و سی محور بر توئیتر کاربران هشتگی کنشگري مطالعه به مقاله اين

شیمیابارانحلبچهپرداختهاست.فضايمجازيتبديلبهمیدانیبرايکنشگريشدهاست

توانیمکه مثابهبهآنرا دراينفضا درهابحثحوزۀعمومیجايگزيندرنظرگرفت.

يیرادرفضايهاگفتمانتوانندیماتمختلفدرجريانهستندوموردمسائلوموضوع

ياجتماعیبهکردهاهارسانهکهامکاناتدهندیمعمومیبسطدهند.نتايجاينمقالهنشان

هايتاريخیدشوارشاندربستريجهانیبهتادرمورديکیازتجربهانددادهاينفرصترا

درموردفاجعهحلبچهدراذهان6388اينکهدرسالرغمیعلبپردازند.وگوگفتبحثو

با نگرفتولی شکل جناياتصدام از واضحی تصوير کردها خود بین حتی و جهانی

هارسانهگسترش پیدا قربانیاناينامکانرا ايناندکردهياجتماعی، مربوطبه اسناد که
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رعمومیجهانیرابهتأملگستردهدرفضايمجازيمنتشرکنندوافکاصورتبهفاجعهرا

درموردآنچهدرحلبچهرويدادهاست،قراخوانند.

تغییرمدتکوتاه،شايددرهاتیقوميسازندهدرموردمسائلمربوطبهوگوگفت

دردرازمدت اما باشد، نداشته همراه عمومیهاگفتمانتواندیمفوريبه درحوزه يیرا

ر جهان تحول توانايی که دهد بسط کنشگران به دهندیما يافته؛ پژوهشبنابراين هاي

هايکهپورهاياجتماعیبرايکردهاواجدويژگیحاضرمؤيدايننکتههستندکهرسانه

(0115 هستند. است، برشمرده آنالين جايگزين عمومی حوزۀ يک براي يهارسانه(

ازیعیوسفیدرآنطکهشوندمییگفتمانيیفضاهایدرمسئلهحلبچهتبديلبهاجتماع

ودرموردمسائلنديتوانندگردهمآیماينموضوعازکشورهايمختلفمندانبههعالق

دراآن اهمیتويژهنیبنيبحثکنند. از مسئله اين به سیاسی است.نگاه برخوردار اي

موردبحثقضاوتوموضوعیستگيبراساسشادراينزمینهشدهطرحيهادهيانیهمچن

 شوند.یبازنشرم

 تمام استکه مشترکبشري يکدغدغه حلبچه توئیتر، آنهاانساندر برابر در

بُعدسیاسیمسئلهحلبچهبیشترتوجه درتوئیتربه وپیامدهايیکهشودیممسئولهستند.

واکاوي برجايگذاشتهاست، .شوندیمبمبارانشیمايیحلبچهدراکنونجامعهکردها

 نمونه محکومیتبراي عدم به هاشرکتاشاره شیمايیهادولتو مواد صدام به که يی

وانددهيدبیآس،تأکیدبرعدمفراموشیحلبچه،پرداختنبهوضعیتافراديکهاندفروخته

کنشحضورۀگستردبازنمايی مواردنيآفاليهادر ياز نشانيبراکاربرانهستندکه

همچنانحلبچهۀپروندر،توئیتدراند.کردهانیبینونکاوضاعفاجعهحلبچهدرتیدادناهم

وشکوفادرويیميدراينزمینهااکنون،گفتمانتازهيۀآناززاویبازخوانبابازاستو

شود.می
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