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بس�یاری از مقامات خارجی
و داخل�ی و س�لبریتیها از
طریق ش�بکههای اجتماعی
با بازماندگان زلزله کرمانشاه
ابراز همدردی کردند
آفتابیزد  -گروه شبکه :زمانهایی هست که زبان از درد و بغض الکن
میماند .مثل زمانی که زلزله میآید و زخمی عمیق بر تن ایران میزند.
چه میشود گفت جز اظهار همدردی؟ اصال کدام واژه تسالی این غم
اس�ت؟ چقدر واژه تسلیت آشناس�ت برای ملتی که باید آن را سالی
چند بار آنهم برای داغ عمیقی چون مرگ هموطنانشان تکرار کنند.
چه تلخ است که اخبار مهم کشورت بر محور مرگ هموطنانت بچرخد.
چقدر سخت است در س�وگ عزیزان نشستن .چه دردی دارد دیدن
عکسهایی که ویرانهای اس�ت از یک زندگی و آغش�ته به اشکهای
کسانی که عزیزشان را از دست دادهاند .بار دیگر در سوگ هموطنانی
نشستهایم که در زلزله یکشنبه شب جانشان را از دست دادند و غمی
بزرگ بر ایران و ایرانی نش�اندند .اکنون فضای مجازی سیاهپوش این
حادثه غمانگیز است و از چهرههای شناخته شده گرفته تا کاربرانش
با هشتگ(#تسلیت) به همدردی با مردم کشته شده در زلزله بهویژه
مردم کرمانش�اه پرداختهاند .حتی ای�ن حادثه و غم بیپایانش نیز در
جهان پیچید .به طوری که رسانههای خارجی بخشی از خبرشان را به
آن اختصاص دادند و بسیاری از مقاماتشان با پیامهای تسلیت ،از این
اتفاق ابراز ناراحتی کردند.
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شبکه

 #ایرانم تسلیت

پیام تسلیت مقامات خارجی

همزمان با وقوع زلزله مهیب  7/2ریشتری در استان کرمانشاه و چند
استان دیگر ،رسانههای خارجی اقدام به رصد و انتشار گسترده اخبار
مرتب�ط با این حادثه کردهان�د .به طوری که به تیتر اکثر رس�انههای
مهم جهان نیز تبدیل ش�د و شبکههای تلویزیونی با قطع برنامههای
عادی خود به پوشش این حادثه پرداختند و رسانههای نوشتاری نیز
جزئیات آن را بهصورت لحظه به لحظه در خروجی خود در شبکههای
اجتماع�ی قرار دادند .روزنامه گاردین ،وال اس�تریت ژورنال ،ش�بکه
خبری سیانان ،شبکه خبری فاکسنیوز ،خبرگزاری آسوشیتدپرس،
فرانس�ه NBC News ،و  CBS Newsاز رسانههای خارجی هستند
که اخبار مرتبط با زلزله غرب ایران را پوشش دادهاند .البته در پی این
حادثه ،شماری از مقامات بینالمللی مراتب تسلیت خود را به ملت و
دولت ایران بیان کردند.
دفتر س�ازمان ملل در ایران ،پیام تس�لیت و ابراز هم�دردی آنتونیو
گوت�رش ،دبیرکل س�ازمان ملل در پی وقوع زلزله در غرب کش�ور را
منتشر کرد .در این پیام آمده است« :دبیر کل عمیقا از تلفات جانی و
خسارات ناشی از زلزله یکشنبه شب در منطقه مرزی میان جمهوری
اسالمی ایران و عراق متاسف است و پیام تسلیت و همدردی خود را
به خانوادههای داغدیده ،دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران و عراق
ابراز میکند و امیدوار اس�ت مجروحان هرچه س�ریعتر بهبود یابند.
سازمان ملل در صورت نیاز آماده همکاری است».
کرملی�ن در بیانیهای اعالم کرد ک�ه «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور
روسیه جان باختن شماری از هموطنان ایرانی و شهروندان عراقی در
اثر زلزله بزرگ یکشنبه شب را به روسایجمهور ایران و عراق تسلیت
گفت.
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیامی
گف�ت« :من ب�ا خانواده قربانیان و مس�ئوالن ایران و ع�راق و منطقه
(خاورمیانه) اعالم همبس�تگی میکنم .به خوبی میدانیم که از عهده
زلزلهای به این بزرگی برآمدن دش�وار است و به همین دلیل آمادگی
اتحادیه اروپا را برای پش�تیبانی به هر نحوی که مفید تشخیص داده
شود ،اعالم میکنم».
جاستین ترودو ،نخس�توزیر ،کانادا نیز در پیامی با خانواده قربانیان
زلزله در ایران و عراق همدردی کرد و در صفحه توئیتر خود نوش�ت:
«خبرهای انتش�ار یافته از ایران و ع�راق ناراحتکننده و حزنانگیز
اس�ت .کاناداییها تسلیت عمیق خود را به خانواده قربانیان زلزله در
یدارند».
این دو کشور ابراز م 
الهام علی اف ،رئیسجمهور جمهوری
آذربایج�ان نیز پیام تس�لیتی برای
«حسن روحانی» رئیسجمهور ایران
فرس�تاد .در نام�ه تس�لیت وی ب�ه
روحانی آمده است« :از شنیدن اخبار
خسارات شدید ناشی از زلزله ایران
به شدت متاثر شدم .به مناسبت این
فاجع�ه ،از طرف م�ردم آذربایجان و
از جانب خ�ودم ،عمیقترین مراتب
تس�لیت را ب�ه ش�ما ،خانوادهه�ا و
عزی�زان قربانیان و تمام مردم ایران
تس�لیت میگوی�م و آرزو میکنم
مجروحان س�ریعتر بهب�ود یابند و
خسارات این فاجعه طبیعی هر چه
زودتر جبران شود».
از سوی دیگر رئيس مجمع عمومی
س�ازمان ملل در توئیت�ی افزايش
كشتهش�دگان زلزله مرگبار ايران و عراق را نگرانكننده
دانست و گفت :در كنار دولتها و بازماندگان ايستادهايم.
همچنین وزارت خارجه مصر با صدور بیانهای کشته شدن شماری از
شهروندان ایرانی در زلزله اخیر کرمانشاه را تسلیت گفت.
پیام تسلیت چهرهها

از س�وی دیگر بسیاری از چهرههای شناخته شده کشورمان از جمله
سیاس�یون ،هنرمندان و ورزش�کاران با ارس�ال پیامهایی در صفحه
اینستاگرامش�ان ای�ن ضایعه دردن�اک را به مردم کرمانش�اه و غرب
کشور تسلیت گفتند .بیشترشان با انتشار پیامهای کوتاه ،این واقعه را
تسلیت گفته و خواستار رسیدگی به حادثهدیدگان شدند.
محمدجواد ظریف ،وزیر امورخارجه کش�ورمان ،پیام تس�لیت و ابراز
همدردی خود در پی زلزله ش�دید در غرب کش�ور را صادر کرد .وی
نوشت« :از شنیدن خبر وقوع زلزله در استانهای غربی کشور بهویژه
در استان کرمانشاه که در پی آن ،صدها تن از هموطنان عزیز کشورمان
جان خود را از دس�ت داده یا مصدوم شدهاند و ویرانیهای زیادی نیز
برجای گذارده اس�ت ،عمیقا متاثر و متالم ش�دم .همچنین با دولت و
مردم عراق بهویژه خانوادههای مصیبتدیده در مناطق زلزلهزده این
کش�ور ابراز همدردی میکنم .از درگاه خداوند منان برای کسانی که
جان خود را از دس�ت دادهاند طلب مغفرت کرده و برای بازماندگان و
خانوادههای آنها صبر و اجر مسئلت میکنم».
سید حسن خمینی نوشت« :حادثه زلزله در مناطق مختلف كشور كه
منجر به درگذشت تعدادى از هموطنانمان شد ،تلخ و جانگداز است.
خدا به همه آسيبديدگان صبر و مرحمت عطا فرمايد و مصيبت آنها
را به لطف و كرامت خويش جبران کند».
حس�ن هاش�می ،وزیر بهداش�ت ،درمان و آموزش پزشکی در پیامی
حادثه زلزله در مناطق غربی کشور را به هموطنان تسلیت گفت .متن
پیام تسلیت وزیر بهداشت به این ش�رح است« :درگذشت جمعی از

هموطنان در حادثه زلزله یکشنبه شب را به ملت شریف ایران تسلیت
عرض میکنم و ضمن طلب مغفرت و رحمت الهی برای جانباختگان،
ش�فای مجروح�ان و مصدومان و صبر و تندرس�تی بازمان�دگان را از
پروردگار متعال خواهانم».
احمدرضا عابدزاده ،دروازهبان سابق تیم ملی نوشت«:اين ضايعه بزرگ
را به تمام هموطنانم ،خصوص ًا مردم عزيز كرمانش�اه تسليت ميگويم
و ب�راى بازمان�دگان آرزوى صبر و آرام�ش دارم ،من هم توى غمتون
شريك بدونید».
آزاده نام�داری ،مج�ری کش�ورمان
ب�ا انتش�ار عکس�ی از حادث�ه در
اینستاگرامش نوشت« :بی تو هر لحظه
مرا بیم فروریختن اس�ت مثل شهری
ک�ه به روی گس�ل زلزلههاس�ت پ.ن.
ازصمیم قلبم با هموطنانم در شهرهای
زلزله آمده بهویژه ش�هرم «کرمانشاه»
هم�دردی میکنم .امی�دوارم خبرهای
تلخت�ر از ای�ن نش�نویم .خدایا خودت
کمک کن».
مهناز افشار ،بانوی بازیگر کشورمان در
اینستاگرامش نوش�ت« :حالم داغونتر
از این حرفاست که بخوام و بتونم صرف
یک عرف تسلیت بگم و همدردی کنم.
ای�ن دیگه چه بالیی بود که بر س�رمون
نازل شد .همه این خبرا و عکسا آوار شد
رو سرم».
صبا راد ،مجری کشورمان با انتشار عکسی از حادثه ،در اینستاگرامش
نوشت«:خبر کوتاه و تلخ بود ...غرب کشور ما ایران و برخی کشورهای
همسایه در غرب دچار حادثه شدند ...زلزله 7ریشتری متاسفانه باعث
جان باختن و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان عزیز ما شد ،تسلیت
عرض میکنم .خدایا! بهش�دت دلهره دارم با دیدن تصاویر مربوط به
این حادثه بس�یار غمانگیز .خودت به داد مردم غمدیده برس .خبرها
هر لحظه داره تلختر میشه ،ایران تسلیت».
حامد همایون ،خواننده پاپ نیز در اینستاگرامش ،نوشت« :متاسفانه
اخب�ار غمب�ار و ب�دی از غ�رب ای�ران به گ�وش میرس�ه ،جمعی از

هموطنانم�ونرو بر اثر زلزله از دس�ت دادیم و عده بس�یاری مجروح
ش�دن ،امیدوارم تلفات از این بیش�تر نش�ه ،طلب صبر میکنم برای
بازماندگان».
علی دایی ،ورزشکار کشورمان در اینستاگرامش نوشت« :اینجانب این
ضایعه بزرگ را به مردم بزرگوار ایران خصوصا مردم عزیز کرمانش�اه
تس�لیت عرض میکنم .از دوستان و زحمتکش�ان عزیز در نهادهای
ام�دادی انتظار میرود ک�ه همه توان خود را در جه�ت امداد ،نجات،
درمان ،رس�یدگی به مردم و بازس�ازی س�ریع منطقه بهکار گیرند .از
خداوند متعال برای فوتش�دگان مغفرت و رحم�ت ،برای مجروحان
سلامتی عاجل و برای بازماندگان صبر و سلامتی و عزت مس�ئلت
دارم».
پوران درخش�نده ،کارگردان که خود اهل کرمانش�اه اس�ت ،نوشت:
«تسلیت ،تسلیت ،به ایرانم ،به مردم دیارم ،به عزیزانم در غرب کشور،
کرمانشاه ،قصرشیرین ،سر پل ذهاب ،ایالم و به همه آسیبدیدگان در
این زلزله».
ما را در غم خود شریک بدانید

اتفاقی نیس�ت که رخ دهد و از دید کاربران شبکههای اجتماعی دور
بماند .آنها با هر رویداد خوش�حالکنندهای شاد شدند و با هر حادثه
دلخراش�ی غمگین .این بار هم در غم عزیزان از دس�ت رفته در زلزله
غرب کشورمان به سوگواری پرداختند ،پابهپای حادثهدیدگان اشک

مگر با زلزله هم شوخی میکنند؟

اینکه عدهای از هموطنانت کش�ته و عدهای دیگر در زیرآوار هس�تند ،دردناک است ،اما دردآورتر
اینجاس�ت که برخی دانس�ته یا ندانسته با این فاجعه ش�وخی میکنند .قطعا این شوخیهای بیجا
نهتنها کمکی به زلزلهزدگان نمیکند ،بلکه غم و دردشان را هم افزون میکند .مگر میشود در این
ش�رایطی که همه در بهت و شوک هستند ش�وخی کرد .اصال مگر میشود غم مردم را دید و با آن
جوک ساخت! آخر خندیدن به زخم دیگران چه لذتی دارد؟ اما متاسفانه برخی در مورد این اتفاق
طن�ازی میکردند از همین رو این اقدام آنها واکنشهای انتقادی کاربران را برانگیخته اس�ت .مثال
کاربرانی نوش�تهاند«:با زلزله تا وقتی میشه جوک ساخت و شوخی کرد که یه خانواده هفتنفره رو
زیر آوار دفن نکرده باشه! تا وقتی که مردی که رفته ماموریت برسه خونه و جنازه زن تازه عروسشرو
از زیر آوار درنیاره!»«،صبح اول صبح بيدار ش�ی گوشيترو چك كنی اولين چيزی كه ببينی زلزله
كلی هموطنترو كشته از اونور يه عده واسه مزاح ،لوستر تكون ميدن استوری ميذارن آخه از اين
مس�خرهترم مگه هست خدايی»«،زلزله شوخی نیست و شوخی ندارد .کافی است تصور کنید این
کابوس تکرار شونده را».

ریختند و ناراحتی و غمشان را با پیامهایی در صفحاتشان ابراز کردند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است «:قلب ایرانی طاقت داغهای
بیشتری رو نخواهد داشت .تسلیت».
فرد دیگری نوشته است«:ایران بهخاطر از دست دادن تعداد زیادی از
هموطنان گرامی در کرمانشاه داغدار و عزادار شد».
شخصی نیز عنوان داشته است«:با غمانگیزترین حالت کرمانشاه چه
کنم».
یکی دیگر از کاربران گفته است«:به تمام ملت دالور و صبور کرد عرض
تسلیت و از خداوند منان آمرزش رفتگان و صبر جزیل بازماندگانشان
را خواستاریم ،ما را در غم خود شریک بدانید».
کاربران دیگر نوش�تهاند«:این حادثه باعث یادآوری زلزله آذربایجان
ش�د دوباره داغ دلم را تازه کرد»«،اینجا زلزله نیامد ،اما دلمان زیرآوار
است»«،دیگه از یه جایی به بعد این آدم نیست که غم و غصه میخوره،
ای�ن غ�م و غصه اس�ت ک�ه آدمرو میخوره»«،ب�ا درد و رنجی عميق
هموطنان داغدار كرمانش�اهی را در آغوش میكشم ،آذربايجان را در
غم خود ش�ريك بدانيد»«،ای وای از دل اون کسانی که باال سر کشته
شدههاش�ون کف خیابون نشستن ،ای وای از این مصیبتهای دائمی
این سرزمین»«،الهی بمیرم که خبرای خوبی از شهرتون نمیاد .درسته
خیلی از ماها پیشتون نیستیم ،اما دلمون اونجاست ،خدا صبرتون بده
ایش�اال»« ،همدردی و تس�لیت به همه هموطنان داغدیده ،کمترین
کاریه که از دستمون برمیاد».

اطالعرسانیهایمفیددرشبکههایاجتماعی

قبلترها اگر اتفاقی مانند زلزله رخ میداد ،بسیاری آنچنان که باید از نیازهای اساسی زلزلهزدگان
خبر نداشتند .در واقع فقط امدادرسانی را در تهیه موادخوراکی و ایجاد سرپناه میدانستند ،اما در
روزگاری که ش�بکههای اجتماعی حرف اول را در زندگی افراد میزند و عکسهایی که از حادثهای
چون زلزله بهسرعت در این شبکهها منتشر میشود ،باعث شده که افراد از آگاهی بیشتری برخوردار
شوند و هنگام چنین حوادثی نیازهای اساسی حادثهدیدگان را به همه گوشزد کنند .این آگاهی را
میتوان از توئیتهایشان در خصوص زلزله غرب کشور جستوجو کرد .مثال کاربرانی نوشتهاند« :به
مراکز انتقال خون برید هموطنانمون به خون احتیاج دارن اگه در توانتون هست دریغ نکنید»«،برای
زلزلهزدگان فقط کفش نفرس�تین آنها به دمپایی در س�ایزهای مختلف و وسایل بهداشتی هم نیاز
دارند»«،مردم کرمانش�اه به خون ،چادر و پتو احتیاج دارن«،»...در این ش�رایط بحرانی اهدای خون
بهترین کاری است که از دست ما بهعنوان یک شهروند عادی بر میاد»«،کودکان بازمانده از حادثه
زلزله بهشدت آسیب روحی دیدهاند و نیاز به امداد روانی دارند»«،االن هوا سرده و خانوادههایی که
سرپناهشون را از دست دادند نیاز شدیدی به پتو ،لباس گرم و لوازم گرمایشی دارند».

