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«ابتکار» حضور زنان در انتخابات شوراها را بررسی کرد

سهم نیمی از جامعه

گروه سیاسی -بهاران آزادی :سالهاست زنان و فعالیت آنها در عرصههای سیاسی و اجتماعی به ابزاری برای تبلیغات گروه
و جناحهای مختلف بدل شده است و وجود بانوان تنها به لیستهای انتخاباتی محدود میشد.
بخشی از آن به زنان و عدم پویایی آنها در جامعه برمیگردد و بخشی از آن نظام مردساالرانه حاکم بر کشور است تا آنجا
که تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی کشور نیز در این خصوص سکوت اختیار کرده و ابهامات زیادی دارد .با این حال
بانوان از دوره اصالحات تالش کردند به هرنحو حتی به عنوان کارشناسان سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کنند .مرضیه
وحید دستجری در دولت دهم توانست مسئولیت وزارت بهداشت را عهدهدار و نخستین وزیر زن در جمهوری اسالمی
ایران نامیده شود .دولت تدبیر و امید و اصالحطلبان اما توانستند در انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال  94گام بزرگی
برداشته و جایگاه زنان تاثیرگذار در کشور را ارتقا دهند ،تا آنجایی که  18زن به مجلس راه یافته و بانوان رکورددار حضور
ت پایههای نظام مردساالرانه
در قوهای شدند که وظیفه قانونگذاری را به عهده داشت؛ قوانینی که سالها با ایجاد محدودی 
را مستحکم و بانوان را در خانه حبس کرده بود .همزمان نیز دولت یازدهم بیشترین تعداد زنان در کابینه را به خود دید.
با این حال زنان در شورای شهر و روستا ،پارلمانی محلی که بیش از هر نهاد دیگری بناست با زندگی مردم عجین باشد،
تنها 3درصد را به خود اختصاص دادهاند؛در تصمیمگیریهای مهم و اثرگذار صدای آنها به گوش نمیرسد یا اینکه با برخی
جهتگیریهای نابهجا و اشتباه جایگاه موردنظر بانوان را متزلزل کردهاند؛ فاطمه هوشمند در شورای سوم تهران و الهه
راستگو در دو دوره پیشین این شورا گواهی برای مدعاست .حاال اما بانوان درصددند تا بار دیگر همچون مجلس دهم،
رکورددار حضور در شورای شهر و روستا باشند.
ادامه در صفحه 2

آمریکا بر پایبندی ایران به توافق هستهای تاکید کرد

تسلیم ترامپ

در برابر برجام
سرمقاله

رضا دهکی

پرسپولیس برجام لیگ برتر شانزدهم بوسه زد

شکوهقهرمانی

پیشخوان
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تاثیر انتخاب مردم در اردیبهشت ماه بر اقتصاد کشور بررسی شد

تداوم امید
یا دور برگردان سقوط؟

گروه اقتصادی -ژوبین صفاری :چشم انداز اقتصادی کشور از دید صندوق
بین المللی پول در سال جاری نیز روند رو به رشد را نشان می دهد .اقتصادی
که طی چند دهه اخیر از مسیرهای پر دست اندازی عبور کرده است و البته
آخرین چالش اساسی کشور تحریم های بین المللی بود که دولت یازدهم از
آن عبور کرد و به گفته برخی کارشناسان بسیاری از ...
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جزییات قانون حفاظت از تاالب ها
در گفت وگو با «ابوالفضل آبشت » بررسی شد

ارمغان بهارستان برای تاالب ها
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پایان نمایشگاه کتاب ایران در کابل
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کتاب های ایرانی
به درد افغانستان می خورد؟
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رطبخوردگان و منع رطب

دولت یازدهم از آغاز به کار در سال  92تا کنون با واکنشهای مختلفی از سوی اصولگرایان مواجه بوده است.
در هنگامه پیروزی حسن روحانی در انتخابات که با حمایت و ائتالف اصالحطلبان و اعتدالگرایان به دست آمد،
اصولگرایان در ابتدا سعی کردند که با اصولگرا خواندن روحانی ،این پیروزی را به حساب خود بگذارند.
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عملکرددولتیازدهمدرحوزهسینمابررسیشد

نجات کشتی شکسته سینما
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سفر حسن روحانی به تبریز برای بررسی روند خدمترسانی به سیلزدگان آذربایجان

خبر

اجازه طوالنی شدن مشکالت سیلزدگان را نمیدهیم

پرسپولیس برجام لیگ برتر شانزدهم بوسه زد

شکوه قهرمانی

تیم فوتبال پرسپولیس با برتری قاطع چهار بر صفر مقابل پدیده مشهد ،جشن
قهرمانی باشکوه تر کرد.
در نخستین دیدار هفته بیست و هشتم لیگ برتر باشگاه های ایران ،پرسپولیس
قهرمان زودهنگام شانزدهمین دوره این رقابت ها در ورزشگاه آزادی به مصاف پدیده
مشهد رفت و در پایان به پیروزی چهار بر صفر رسید .کمال کامیابی نیا ،علی علیپور،
مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده گلزنان سرخپوشان تهران در این دیدار بودند .قضاوت
این دیدار را که در ورزشگاه مملو از تماشاگر برگزاری شد ،شاهین حاج بابایی برعهده
داشت .در نیمه اول این دیدار دو تیم علی رغم فرصت های گلزنی نتوانستند توپ را از
خط دروازه عبود دهند تا با نتیجه مساوی بدون گل به رختکن بروند .پرسپولیس نیمه
دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه  50کرنر سروش رفیعی با ضربه سر مهدی طارمی
همراه شد و به دیرک دروازه پدیده برخورد کرد ،اما توپ برگشتی را کمال کامیابی نیا به
گل تبدیل کرد .در ادامه پرسپولیس با حمایت هواداران خود بر روند بازی تسلط پیدا کرد
و به دنبال رسیدن به گل های بیشتر بود .در دقیقه  64اشتباه مجتبی روشنگر در خروج
از دروازه توپ را به طارمی رساند که ضربه این مهاجم از فاصله  40متری با بدشانسی
به بیرون رفت .در دقیقه  ،67هجوم همه جانبه پرسپولیسی ها توپ را به علی علیپور
رساند که این مهاجم به راحتی گل دوم تیمش را به ثمر رساند .در دقیقه  ،70همکاری
مهدی طارمی و وحید امیری سبب شد تا طارمی سومین گلزن سرخپوشان لقب گرفته
و ورزشگاه آزادی را غرق در شادی کند .در دقیقه  89فرشاد احمدزاده در یک رفت و
برگشت با ضربه سر چهارمین گل قهرمان لیگ برتر را به نام خود نوشت.
ناراحتی خانواده مرحوم هادی نوروزی به دلیل خلف وعده درباره باال بردن جام
قهرمانی از سوی هانی نوروزی،؛ شکستن سر فرزند بیرانوند در مراسم اهدای کاپ و گم
شدن مدال کامیابی نیا از حواشی مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس بود.

حسن روحانی ،رئیسجمهوری برای بررسی روند
خدمترسانی به سیل زدگان و دیدار با خانوادههای
جانباختگان به تبریز عزیمت کرد .حسن روحانی در بدو
ورود به تبریز در جمع خبرنگاران گفت :از همان لحظات
آغاز این حادثه ناگوار ،ضمن پیگیری اقدامهای انجام شده
از طریق استاندار و فرستادن وزیر نیرو به منطقه ،در دولت
نیز بررسیها و اقدامهای خوبی برای کمک به مردم این
استان انجام شد .رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد:
در کنار رحمتهای الهی باران ،عدهای از مردم گرفتار سیل
و خسارات جانی و مالی شدند که ضرورت داشت برای
بررسی ،انجام اقدامها و کارهای تکمیلی به منظور رفع
مشکالت کمکهای بالعوض و تسهیالت کمبهره ،به این
استان سفر کنیم.
نباید همدیگر را در روزهای سخت فراموش کنیم
روحانی تاکید کرد :روز سهشنبه اعتبارهای الزم برای
استانهای سیل زده کردستان ،آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل
س جمهوری روز چهارشنبه
توسط خزانه تخصیص داده شد .رئی 
ل زدگان آذربایجان شرقی
به منظور بررسی آخرین وضعیت سی 
و افتتاح چندین طرح و پروژه استانی ،با استقبال نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه تبریز ،استاندار و جمعی از مقامهای
ارشد محلی وارد فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز شد .رئیس
دولت یازدهم در سفر روز چهارشنبه خود به آذربایجان شرقی،

یادداشت

دنیای سیاسی موازی

حمیدجعفری
فضای اجتماعی – سیاسی – فرهنگی تحت تاثیر شبکههای اجتماعی است که
روز بهروز تاثیرگذارتر و قدرتمندتر میشوند .شبکههایی که در آن بهدور از هرگونه
محدودیتی محتوای تولید شده توسط کاربران ،آنقدر دست بهدست میشود تا به
مخاطبش برسد .اگر تا پیش از این تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی
یا ریاست جمهوری در ایران در حد استنسیل روی دیوار و پوستر و بنر و حضور در
یکی دو برنامه تلویزیونی خالصه شده بود امروز شبکههای اجتماعی نقش موثری در
انتخابات ریاست جمهوری پیشرو دارد .شبکههای اجتماعی امروزه تریبونی مهم و غیر
قابل چشمپوشی برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نه فقط در ایران که در هر
کشوری در دنیا بهشمار میرود .تریبونی که نیازمند یک برنامهریزی مدون برای ارتباط با
خیل عظیم مخاطبان است.
در ایران و امروز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری  ،96طبق آمار منتشر شده
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بیش از  ۲۷میلیون کاربر اینترنت موبایل در
ایران وجود دارد که گویای آن است که بخش قابل توجهی از ایرانیان برای دسترسی
به اینترنت از موبایل بهره میگیرند .یعنی شهروندان نه فقط اخبار که محتوای مورد
نظر خود را از طریق گوشیهای موبایلشان پیگیری میکنند .اگرچه تنها کاربرد این
شبکهها رسانهای نیست اما همین شبکههای اجتماعی توانستهاند بر فضای رسانهای
هم تاثیرگذار باشند و تهدیدی جدی برای بهخصوص روزنامهها باشند ،این روزها دیگر
کمتر روزنامهای را میتوان ورق زد و خبر اختصاصی در آن خواند .در مورد صدا و سیما
هم میتوان همین را گفت .فرصتهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
را در صدا و سیما در نظر بگیرید ،بهجز مناظرهها هر نامزد امکان پخش فیلم تبلیغاتی
خود را دارد که قطعا با هزینههای باال و معموال بسته به هر نامزد ،یک کارگردان معموال
سینمایی فیلم را تهیه میکند .با توجه به سابقه صدا و سیما در برخورد جناحی با
*
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پای صحبتهای سیل زدگان روستای «مهماندار» شهرستان
عجب شیر نشست .روحانی در این دیدار با حوصله تمام به حرف
ها و سخنان زنان روستای سیلزده مهماندار گوش داد .مهماندار
یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان
دیزجرود شرقی بخش قلعهچای شهرستان عجبشیر واقع
شدهاست .رئیسجمهوری در جریان بررسی وضعیت مناطق
سیل زده آذربایجان شرقی گفت :دولت تمام تالش خود را
برای حل مشکالت هموطنانمان در استانهایی که گرفتار این
بالی طبیعی شدهاند ،به کار میگیرد و اجازه نمیدهد مشکالت
این عزیزان طوالنی شود .وی همچنین ضمن سفر به روستای
سیل زده چنار شهرستان عجب شیر با بیان اینکه حادثه سیل
برای همه مردم ایران به ویژه در استان آذربایجان شرقی و
روستای چنار تلخ و دلخراش بود ،اظهار کرد :عزیزانی که از دست
رفتند ،همه برادران و خواهران مردم غمزده ایران اسالمی هستند.
روحانی ادامه داد :در این روزها ،مردم استانهای آذربایجان شرقی
و غربی  ،اردبیل و کردستان روزهای تلخی را سپری کردند ،ولی
اهالی روستای چنار بیشترین غم را کشیدند .روحانی با بیان اینکه
از دست دادن  20نفر از اهالی این روستا بسیار تکان دهنده بوده
و هنوز  2نفر از پیکر مفقودان یافته نشده است ،گفت :دولت همه
توان خود را برای بازسازی منازل تخریب شده و آسیب دیده در
قالب کمکهای مستقیم و تسهیالت کم بهره به کار میبندد.
وی بر مناسب سازی خانههای روستاها تاکید کرد و گفت:

دولت برای ساماندهی خانههای روستایی در حریم رودخانهها
باید برنامهریزی کند .رئیسجمهوری با اشاره به اختصاص اعتبار
اولیه برای ساماندهی وضعیت مناطق خسارت دیده از سیل در 4
استان کشور گفت :تالش برای حل مشکالت ادامه دارد و همه
مسئوالن از رهبری تا نیروهای امدادی و درمانی ،سپاه و ارتش
در کنار آسیب دیدهها هستند .وی با تاکید بر اینکه هیچگاه نباید
همدیگر را در روزهای سخت فراموش کنیم ،گفت :مردم ما در
این زمینه نمره  20دارند و امدادرسانی به روستای چنار هم باید با
نمره  20در تاریخ باقی بماند تا در کنار هم بودن مردم در روزهای
سخت ثابت شود.
دستور ویژه رئیسجمهوری در جبران سریع خسارات
رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر ضرورت تالش برای یافتن
اجساد مفقود شده این حادثه به ستاد بازسازی دستور داد از
چهارشنبه نسبت به آغاز عملیات بازسازی خانههای آسیب دیده
اقدام کنند .روحانی با تقدیر از تالشهای هالل احمر ،وزارت
بهداشت و درمان و نیروهای مسلح اعم از سپاه ،بسیج و ارتش
که در کنار مردم بوده و به آنها کمک کردهاند ،گفت :ما نباید
یکدیگر را در روزهای سخت ،فراموش کنیم ،دولت با همه توان
در کنار شما خواهد بود و امروز در استانداری آذربایجان شرقی
نیز با تشکیل جلسه ستاد بحران ،حوادث اخیر بار دیگر بررسی
و تصمیمات الزم برای جبران سریع خسارات اتخاذ خواهد شد.
رئیسجمهور افزود :از همه مسئوالن که از ابتدا در کنار مردم

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ادوار مختلف امروز شبکههای اجتماعی و البته
اپلیکیشنهای پیامرسان مانند تلگرام که در ایران  24میلیون کاربر دارد ،این امکان را
پدید آوردهاند تا محتوای مخصوص این فضا تولید و در آنجا منتشر میشود تا مثال
مردم روی موبایلهایشان فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را ببینند .نمونه مشابه
این تجربه را میتوان در انتخابات اخیر ریاستجمهوری در آمریکا دید .در انتخابات سال
 2016از یک سو با توجه به هزینههای ساخت و پخش تیزرها و فیلمهای تبلیغاتی و از
سوی دیگر هزینههای پخش آن در شبکههای تلویزیونی باعث شد تا ستادهای تبلیغاتی
نامزدهای انتخابات توجه بیشتری به شبکههای اجتماعی کنند .نکته قابل تامل در اینجا
نقشی است که کاربران شبکههای اجتماعی ایفا میکنند .بسیاری از بحثهای سیاسی
امروز از شبکههای اجتماعی شروع میشوند و گاهی هم در این شبکهها بحثهای موجود
در فضای خبری شدت میگیرند .در انتخابات  2016آمریکا اولین بار نبود که شبکههای
اجتماعی به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گرفتند اما قطعا وزن باالیی پیدا
کردند .هیالری کلینتون و دونالد ترامپ هر دو در شبکههای اجتماعی فعال بودند اما تاثیر
اینفلوئنسرها و حامیان آنالین -که ثروت و قدرت سیاستمداران را ندارند -را نمیشود در
ترویج دیدگاههای آنها نادیده گرفت.
همزمان با مناظره  90دقیقهای ترامپ و کلینتون رکورد مناظره  10میلیون توییتی
اوباما و رامنی شکست .گرچه همه این توییتها جدی نبودند و به تمسخر موضوعاتی
مثل خرخرهای ترامپ موقع صحبت کردن هم اختصاص داشتند .چیزی که مشخص
است ،شبکههای اجتماعی که به عنوان یک ابزار سرگرمی شناخته میشدند حاال منبع
خبر هستند و به شدت در اخبار و ارتباطات اهمیت پیدا کرده اند .به همین دلیل است که
فیسبوک به عنوان یکی از پیشروهای همیشگی این حوزه این روزها ابزار تازهای برای جدا
کردن اخبار نادرست طراحی کرده است و به کاربران کمک میکند اخبار راست و دروغ
را تشخیص بدهند .الیک یا ریتوییت از نظر روانشناسی ابزارهای موثری هستند .به عقیده
کارن نورث استاد ارتباطات و مسئول برنامه شبکههای اجتماعی در دانشگاه کالیفرنیای
جنوبی« ،تحقیقات نشان داده مردم واقعا نیاز به نظرات و اطالعات تایید کننده عقایدشان

بوده و آالم آنها را رفع کردند ،و همه بخشهای امدادی ،درمانی
و انتظامی تقدیر میکنم و از مسئوالن میخواهم برای یافتن
باقیمانده مفقودین در چنار و آذرشهر و سایر مناطق ،بیش از
پیش تالش کنند و نیز برای ساختن خانههایی که آسیب دیده
و یا به طور کامل از بین رفتهاند ،تالش الزم را انجام دهند.
رئیسجمهور اظهار داشت :به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد
مسکن دستور میدهم که عملیات ساخت و بازسازی ،خانههای
مردم را در مناطق آسیب دیده از امروز آغاز کند .روحانی
تأکید کرد :مردم بدانند که دولت در کنار آنهاست و به آنها
دست مریزاد میگویم که توانستند یکدیگر را یاری کرده و به
وظایف دینی ،اخالقی و تعاون هم در کنار یکدیگر باشد 42 .نفر
در اثر سیل روز جمعه در آذربایجان شرقی جان خود را از دست
دادند که بیشترین تعداد از روستای چنار بود .تاکنون پیکر 37
نفر پیدا شده است .رئیس دولت تدبیر و امید از نخستین ساعات
وقوع حادثه با اعزام نمایندگان عالی رتبه خود برای بودن در
کنار مردم و اتخاذ تصمیمهای عملی و کارگشا برای کاستن از
دردهای مردم در این ارتباط کوشید.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ،محمود حجتی وزیر جهاد
کشاورزی ،حمید چیت چیان وزیر نیرو ،معصومه ابتکار رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت موالوردی معاون
رئیس جمهوری در امور زنان ،روحانی را در سفر یک روزه به
آذربایجان شرقی همراهی کردند.

دارند .آنها میخواهند نظرات موافقان را بشنوند تا آن را تاییدی بر نظرات خودشان بدانند.
این به معنای آن نیست که کسی عقایدش را تغییر نمیدهد ،اما یعنی اینکه پیدا کردن
افراد همعقیده حس حمایت به آنها میدهد».
در میان شبکههای اجتماعی ،از توییتر میتوان بهعنوان مهمترین و اثرگذارترین شبکه
اجتماعی در انتخابات و کارزارهای انتخاباتی نام برد .جایی که با توجه به اقلیم و ساکنانش
کمی متفاوت از مابقی شبکههای اجتماعی است .بسیاری از اظهارنظرها از مقامهای
مسئول گرفته تا نماینده شورای شهر و مجلس شورای اسالمی و وزیر و وکیل که امروزه
بدل به خبر میشود و سر از روزنامهها و صدا و سیما در میآورد اول بار در توییتر طرح
میشود فضایی که ارتباط نامزدهای انتخاباتی در آن با مخاطبان تقریبا بیواسطه میتواند
باشد .آنجا که نامزدهای انتخاباتی میخواهند که مردم رایشان را بهنام آنها بیندازند و
مردم هم با صدایی بلندتر حرفشان را میزنند .در انتخابات اخیر آمریکا استفاده ترامپ از
توییتر به شیوه یک سلبریتی به پیروزیاش کمک کرد .بعضی توئیتر را به اندازه فیسبوک
بر رای دهندگان مستقل موثر نمیبینند ،بلکه معتقدند ترامپ و کلینتون میتوانستند از
آن به عنوان یک ابزار اعالم عمومی استفاده کنند .طبق آمار  Comscoreدرباره کاربران
موبایل ،در توییتر رکگویی و اعالم تنفر و نظرات منفی باعث میشود عالقه چندانی
برای تبلیغات در آن باقی نماند .در عوض فیسبوک قابلیت آن را دارد که به 94درصد
رای دهندگانی که اعالم کرده بودند مستقل هستند دسترسی پیدا کرد .در توییتر فقط
45درصد این افراد حضور دارند .تدی گاف ،دیجیتال استراتژیست هیالری کلینتون گفته
بود توییتر جایی است برای دنبال کردن رویدادهای لحظه به لحظه انتخابات .اما فیسبوک
جای بهتری برای بحث درباره مسائلی است که رای دهندگان به آن اهمیت میدهند.
حاال در شبکههای اجتماعی دنیای سیاسی موازی در حال پیشروی است .دنیایی که
انتخابات سال  94مجلس شورای اسالمی را بهشدت تحت تاثیر قرار داد و حاال میتوان
این دنیای سیاسی موازی در شبکههای اجتماعی را میدان اصلی انتخابات پیشروی
ریاست جمهوری تلقی کرد ،جایی که بیشترین تاثیر را روی انتخابات  96خواهد گذاشت.
* روزنامهنگار و کارشناس شبکههای اجتماعی

