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فروغ فکری| پتو را می کشد روی سرش و پاهای 
نداشــته اش را جمع می کند. مســّکن قوی تزریق 
 کرده اند تا دردش کمی آرام شود. جای خالی پاهایی 
که دو هفته قبــل روی مین رفته، باندهایی پیچیده 
شده اند که »قدرت پارسه« آنها را با پتو پوشانده. چند 
روزی می شــود که از ایالم به تهران منتقل شده . هم 
او و هم مهدی رضایی؛ جــواد اما بر روی هیچ کدام از 
تخت های بیمارستان نیست. جواد درخشان از انفجار 
مین زیر پاهایش جان سالم به در نبرد. »می دانستم 
زیر پای من هم مین است. « یک تکان کوچِک قدرت 
دو پای اش را از او گرفت و حاال با صدایی که گویی از ته 
چاهی عمیق بیرون می آید، می گوید فقط آن لحظه 
در یادش مانده که پــای اش به مین خورد؛ نه صدا در 
یادش است و نه تصویر انفجار اما در یادش مانده که 
آتش مین چطور جان جــواد را در خود گرفت. جواد 
در نزدیکی مین بود، مهدی در کنارش و حاال یک روز 

است که از بیمارستان مرخص شده؛ بدون پا. 
قدرت اما خودش را به یاد ندارد. یادش نیست یک 
ســاعت در زمین های چنگوله در مرز مهران خون 
از او روان بوده و کســی نمی توانسته به زمین های پر 
مین بیاید »نمی دانســتیم آن جا میدان مین است« 
نمی دانستند و برای همین هم امکانات میدان مین 
همراهشــان نبود؛ نه مین یاب و نه حتی آمبوالنس 
درســت و درمان. بعد هم که همراهانشان فهمیدند 
که آن جا میدان مین اســت باید با احتیاط واردش 
می شدند. زمان برد و همین زمان آن قدر خون از آنها 
گرفت که حاال بی جان و با صورتــی زخمی بر روی 
تختی در طبقه ششــم بیمارستان بقیه اهلل خوابیده 
باشد. »یازده  سال اســت که شغلم مین یابی است.« 
دهانش خشک است. مانند خشکی دشت چنگوله. 
»می دانســتم چقدر خطر دارد؛ از  سال ۶۶ در جنگ 
بودم و می دانستم این شغل چه شغلی است. نمی شود 

از آن دل کند. ما برای پول کار نکردیم.« 
ســال های اول با ۱۰۰۰ تومان دستمزد مین یابی 
کرد و حاال حقوقش به دو میلیون تومان رسیده. برای 
هر روز کار روی باروت. کار از صبح زود شروع می شود 
و تا ظهر ادامه دارد. خیلــی وقت ها کار بیش از اینها 

طول می کشد. 
زن چادر مشکی را نقاب صورتش می کند و نزدیک 
تخت قدرت می شود. همسر برادر او است که در این 
چند روز پا به پای برادر قدرت بوده. »نفهمیدیم چطور 
خودمان را رســاندیم وقتی خبر دادند.« برادر قدرت 
حواســش به او اســت و می گوید آنطور که برایشان 
تعریف کرده اند؛ قدرت با جواد ۵۰ متر فاصله داشته؛ 
آن هم بی تجهیزات الزم برای میدان مین. آنها برای 
دشــت بانی به منطقه رفته بودند. در هیچ نقشه ای 
زمین هایی که آنها را زمینگیر کرد، زمین مین نبود. 
»برای دشــت بانی یک گروه ۹ نفره می روند؛ بدون 
تجهیزات. چون قرار است گلوله ها و مواد منفجره روی 
زمین را جمع کنند. نه مین های کاشته شده در دل 

خاک را؛ اما آن جا میدان مین بود.« 
پارسه می گوید در ســال های کارش بارها و بارها 
شاهد از دســت رفتن همکارانش بوده. شاهد مردن 

دوستانش و حاال هیچ تصویری از آینده مقابلش ندارد. 
»یک سری نقشه مین را عراق از طریق سازمان ملل به 
ایران تحویل داد اما هنوز هم مناطقی وجود دارند که 
در هیچ نقشه ای نیستند. زمین هایی که فکر می کنیم 
امن اند.« زمین هایی که بی رحم اند و اتفاقا عراق نقشه 

مین زدایی آنها را به ایران تحویل نداده است. 
 محمدحسین امیراحمدی، رئیس مرکز مین زدایی 
کشور در  ســال ۹۰ به مهر گفته بود که »تاکنون 2 
تفاهمنامه با طرف عراقی مبنی بر این که نقشه های 
مناطق آلوده در خــاک میهن مــان را در اختیار ما 
بگذارند، امضا کرده ایم که متاسفانه تا به امروز کشور 
عراق نقشه ای در اختیار ما نگذاشته است و می گوید 
نقشه ای موجود نیســت در صورتی که نقشه ها در 
اختیارشان است. حاال اگر نقشه ای هم ندارند، حداقل 
افرادی که این میادین مین را برای ما درست کرده اند 
به ما در جهت پاکسازی مناطق آلوده کمک کنند. این 

کار را هم تا به امروز انجام نداده اند.« 
پارسه و بسیاری از همکارانش می گویند نقشه هایی 
وجود دارد و براساس آن نقشه ها وارد میادین می شوند 

و چون هیچ نقشه ای این بخش از چنگوله را میدان 
مین اعالم نکرده آنها به این وضع دچار شده اند. 

هنوز معلوم نیســت قدرت چند روز دیگر باید در 
بیمارستان بماند. کمرش را تکان می دهد. اثری از پا 
نیست. زیر پتو هیچ پایی تکان نمی خورد و چشم های 

قدرت به قطرات سرمی است که به کندی می چکد. 
زندگی قراردادی

شب قبل تا ساعت دو، ســه با هم حرف زده بودند. 
توی رختخواب دراز کشیده و پیغام های جواد را دوباره 
و چندباره می خواند. جواد نوشته بود که بچه مریض 
است. حاال کلمه ها وجود دارند اما جواد دیگر نیست و 

بهروز پیری نمی تواند این را باور کند. 
جواد درخشان روز سوم آبان در انفجار مین شهید 
شد. درخشــان را به خاک زادگاهش، ایالم سپردند. 
خاکی کــه مــدام در آن می کاویــد و مین جنگی 
جست وجو می کرد. بهروز می گوید روز تشییع حال 
همه  همکاران جواد دگرگون بــود؛ حالی که بعد از 
شهادت یا مجروح شدن هر همکاری پیدا می کنند، 

حالی که »نمی توان توصیف کرد«.

جواد درخشــان جوان بود و یک دختر چند ماهه 
داشت.  نیروهای پاکساز مین به صورت قراردادی با 
شرکت های پیمانکار همکاری می کنند. قراردادهایی 
که اغلب هر سه ماه تمدید می شود. با همین قراردادها 
بیمه کارگری می شوند بدون آن که سختی کارشان در 
این قراردادها دیده شود؛ چرا که در قانون کاری شغلی 
به نام تخریب چی و یا پاکساز میدان های آلوده  به مین 
وجود ندارد. بهروز پیری که بارها و بارها به نمایندگی 
از تخریب چی ها به اداره کار مراجعه کرده راه حلی برای 
رفع این نقص قانونــی پیدا نکرده. »به ما گفتند مگر 
این که از نهادهای باالتر نامه ای بگیرید تا شغل تان در 
فهرست مشاغل سخت بیاید. ما هم مراجعه کردیم و 
نامه ای از شرح وضع شغلی مان دادیم. چندی پیش 
هم از دفتر تماس گرفتنــد و از چند و چون کارمان 

جویا شدند.«
پیری و همکارانش امیدوارند با طرح مشکالتشان، 
راه رفتن روی میدان مین که کاری سراسر دلهره آور 
است، به  عنوان کار سخت شناخته شود. سخت از آن 
جهت که آنها هر صبح که از خانه بیرون می زنند، امید 

بازگشت ندارند. از آن رو که بعد از هر حادثه شهادت 
و مجروح شدن همکارانشان، خانواده هایشان به اصرار 
از آنها می خواهند شغل دیگری اختیار کنند اما آنها 
که سال ها در کوه و بیابان به جست وجوی مین و مواد 
منفجره باقی مانده جنگ بوده انــد و در هر عملیات 
قلبشان به تپش افتاده دیگر نمی توانند دست از این 
کار بکشند. »نمی توان توضیحش داد. ما نمی توانیم 

این کار را ترک کنیم.«
تخریب چی هــا در روزهای گذشــته عکس های 
شهید درخشان را دست به دست می کردند و از اوضاع 

پاهای مهدی و قدرت می پرسیدند. 
تخریب چی هایی که پا به میدان مین  می گذارند، 
می دانند این کار شغل پردرآمدی نیست، می دانند 
دل خانواده هاشــان مثل سیر و ســرکه می جوشد. 
اینها را می دانند و پذیرفته اند اما تخریب چی ها مدام 
به آینده ای فکر می کنند که ممکن اســت در انتظار 
خانواده هایشان باشــد؛ به این که اگر شهید شوند و 
یا نقص عضو تکلیف خانواده هاشــان چیست. بهروز 
پیری می گوید بعد از شــهادت حقوق ماهیانه قطع 

می شود. خانواده ها باید به دنبال دیه باشند که آن هم 
پرداختش یکی دو  ســال طول می کشد؛ در صورت 

قطع عضو هم زندگی سختی در انتظارشان است. 
قربانیان زمین پاک

پنج ســالی می شود که جشن پاکســازی از مین 
منطقه مهران را گرفته اند.  سال ۹۰ معاون سیاسی، 
امنیتی استانداری ایالم به مهر گفت که »خوشبخانه 
امروز دیگر مهران و تمام مناطق این شهرســتان از 
وجود مین پاک شده است.« اعالم شد که ۶۵۰ هزار 
هکتار از اراضی شهرستان مرزی دهلران استان ایالم 
که به مین و مواد منفجره آلوده شده بود، پاک شده اما 
هنوز گاهی خبرهایی از انفجار شنیده می شود. »اغلب 
مناطق را بدون دقت الزم پاکســازی کردند. حتی 
مناطقی که میادین مین بوده. خودمان شاهدیم که 
برخی از این مناطق هنوز ناامن است.« اینها جمالت 
مین یابی است که نمی خواهد نامش در این گزارش 
ذکر شود. می گوید شرکت های پیمانکار با تعیین زمان 
مشــخص برای مین زدایی، به منطقه ای بزرگ وارد 
عمل می شوند و درنهایت به جای آن که این زمین ها 
به صورت کامل پاکسازی شــوند، با تمام شدن وقت 
تعیین شده کار پاکسازی تمام می شود »برای همین 
هنوز هم در زمین هایی که گفته اند پاکســازی  شده 
مین وجود دارد و مردم عادی و حتی مین یاب ها قربانی 
می شوند.«  زمین های کرد     ستان، آذربایجان غربی، 
کرمانشاه، ایالم و خوزستان هنوز جان می گیرند. از 
سوی دیگر پاکسازی زمین از مین هایی که چند دهه 
از کاشتن شان گذشته، کار پیچیده ای است؛ چرا که 
تغییرات زیســت محیطی زمین و فرسودگی باعث 
جا به جایی مین ها می شود و به سختی می توان گفت 

پاکسازی زمینی صددر صدی است. 
»عالوه بر مردم عادی که نه آموزش دقیقی دیده اند 
و نه اطالع از مکان مین دارند، تعــداد مین یاب ها و 
تخریب چیانی که روی مین می روند هم باالســت.« 
بر اساس گزارشی از شبکه آفتاب، هر 22 د     قیقه یک 
نفر بر اثر برخورد      با مین د     ر جهان کشــته یا مجروح 
می شود     . بخشی از این انفجار ها د     ر ایران است با این که 
در سال های گذشته بسیاری از زمین ها پاک شده و 
مین های زیادی از زمین خارج و منهدم شــده است 
کاری که هر روز انجام می شود ولی اخبارش را کمتر 
می شــنویم. بهروز پیری در زمان هایی که به تهران 
می آید همواره با مردم کوچه و بازار و رانندگان تاکسی 
از کارش می گوید. کاری که خیلی ها با آن بیگانه اند. 
»خیلی تعجب می کنند و می گویند مگر جنگ تمام 
نشده. مین کجا بود.« و جنگ با وجود سربازان خفته 
در خاک هنوز برای عده ای که کارشــان مین روبی 

است، ادامه دارد. 
قدرت قدرتی در تن ندارد تا پتو را کنار بزند و پاهای 
باندپیچی شده اش را نشان دهد. برای آنها که سال ها 
زندگیشان در مناطق مرزی اسیر بوی باروت و صدای 
انفجار بوده؛ این تصویر خیلی هم غریب نیست. آنها 
مردان و زنان زیادی را دیده اند که مین جانشــان را 
گرفته و یا نقص عضو کرده که حتی برای درمان دچار 

مشکل اند. 

مناطق جنگی پاکسازی نشده، قربانیان تازه ای گرفته اند

 در جدیدترین پاکسازی منطقه مهران، یک پاکساز مین کشته و دو نفر پای خود را از دست دادند                              شغلی به نام تخریب چی در قانون کار وجود ندارد
 پاکسازی میدان های مین جزو مشاغل سخت و زیان آور نیست                   نیروهای پاکساز مین با قراردادهایی که اغلب هر سه ماه تمدید می شود با شرکت های پیمانکار همکاری می کنند

خون بازی در میدان مین
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فرشید غضنفرپور| بازدیدکنندگانی که امسال از 
بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات بازدید می کردند 
کمی بعد از میانه راهروی اصلی به شرکت در طرحی 
دعوت می شــدند که به عنوان ایده امســال روزنامه 
شهروند در نمایشگاه مطبوعات پیگیری و اجرا شد. 
به آنها گفته می شد روزنامه شــهروند به مدت یک 
هفته عکس و تیتر یک خــود را در اختیار مخاطبان 
قرار می دهــد و تیتر یک انتخابی بــه همراه عکس 
پیشنهاد دهندگان در صفحه اینســتاگرام روزنامه 

منتشر می شود. 
شــرکت کنندگان بایــد از میــان موضوعات و 
دغدغه هایی کــه در ذهن داشــتند بــه یک تیتر 
می رســیدند و ســپس در جای خالی دیواری که به 
صورت صفحه یک روزنامه طراحی شده بود، ایستاده 
و با تیتری که در مانیتور باالی سرشان درج می شد، 
عکس می گرفتند. نتیجه کار چنــان بود که گویی 
آنها در یکی از شماره های روزنامه عکس و تیتر یک 
شــده اند.  این طرح با نام #تیتر۱ روزنامه شــهروند 
نامگذاری شد، هشــتگی که پای عکس شماری از 
کاربران شــبکه های اجتماعی نشست؛ آنها که تیتر 
و عکس یک شدند و تصاویرشــان را در صفحه های 
شخصی شــان در اینســتاگرام و دیگر شبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشتند.  اگرچه به طور معمول 
انتظار می رفت مخاطبان نمایشگاه بیشتر تفریحی در 
این طرح مشارکت کنند، اما این ایده به تدریج به عنوان 
فرصتی برای رساندن صدای آنها و بلندتر شدن طنین 
مطالباتشان مورد توجه قرار گرفت. به نظر می رسید 
بسیاری از مشارکت کنندگان می آیند تا دغدغه ها و 
مطالباتشان را تیتر کنند، به امید این که دیده و خوانده 
شود. در نخستین روز بازگشــایی نمایشگاه حدود 
۵۰ نفر در این طرح شرکت کردند. شرکت کنندگان 
به زودی درمی یافتند انتخــاب تیتر به هیچ وجه کار 
آسانی نیست. تیترهای موردنظر آنها اغلب طوالنی 
و درحد چند جمله بود. بعضا فعل نداشــت و حتی 
برخالف آنچه تصور می کردند به هیچ نکته ای اشاره 
نمی کرد و فاقد گــزاره و پیام بود. افرادی بودند که در 
حدود یک نصف صفحه A4 می نوشتند و زیر آن را 
امضا می کردند و به عنوان تیتر صفحــه اول روزنامه 
پیشنهاد می دادند. در میان مراجعه کنندگان فردی 

با اصرار می خواســت تیتر بزند: »عبوسی و زل زدن 
شهروندان« درواقع فکر می کرد، شهروندان عبوس 
هســتند و زیاد به هم نگاه می کنند، مسأله اش این 
بود که چرا آدم های شهر به او زیاد نگاه می کنند، این 

نگاه های خیره برایش غیرقابل تحمل بود. 
بســیاری از تیترهای انتخابی مردم، حاوی پیامی 
ساده و صریح به مخاطبان هدف بود. یک نفر خطاب 
به »بی ادب های جامعه« نوشــت: »لطفا بی شــعور 
نباشــید!«  چند دقیقه بعد یک کارشــناس ارشد 
کامپیوتر درحالی که دستش را به صورت سوالی در 
مقابل دوربین گرفته بود، تیتر زد: »چرا بیکاران را به 

کار نمی گیرید؟«
قسمتی از یک قطعه شعر و پیام های اخالقی بخش 
زیادی از تیترهای انتخابی مردم را به خود اختصاص 
می داد. یک زوج جوان که تنها یک ماه از ازدواجشان 
گذشته بود، مدت ها منتظر ماندند تا در شلوغی جلوی 
غرفه نوبتشان بشود و زیر تیتر »با هم بودنمان بی نظیر 
است« عکس بگیرند. در ابتدا تصور می کردند این که 
با هم همکار هســتند نکته ای است که حتما باید در 
تیتر باالی سرشــان ذکر شود اما بعد به همان جمله 
کوتاه تر رضایت دادند. زن و شوهر مسن تری که  سال 
۵۹ ازدواج کرده بودند، می خواستند به جوان ترها این 
پیام را برســانند که باید با وجود سختی های زندگی 
ازدواجشــان را حفظ کنند و تیتر »زیر موشک های 
صدام عروســی کردیم« را برگزیدند. استداللشان 
این بود که حفــظ زندگی مشــترک هرچقدر هم 
سخت شده باشــد هنوز از زندگی زیر موشک باران 
آسان تر اســت.  نکته دیگر این که شرکت کنندگان 
باید حتی االمکان در انتشار تیترها کمک می کردند. 
هنوز و با گذشت حدود یک هفته پیام هایی دریافت 
می کنیم که نشــان می دهــد یکی از تیترهــا را در 
صفحات اینستاگرام دوستان و آشنایانشان به اشتراک 
گذاشته و توانسته اند بیش از دوهزار »الیک« برای آن 
دریافت کنند. مجموع این فرآیند یعنی درگیر شدن 
در تولید محتوا، تالش بــرای عکس بهتر و درنهایت 
انتشــار همان هدفی بود که توسط روزنامه شهروند 
برای نمایشگاه مطبوعات  سال ۹۶ تدارک دیده شده 
بود که درنهایت با مشارکت فعاالنه تعداد نسبتا زیادی 

از بازدیدکنندگان به پایان رسید. 
مردم در تیترهایشان چه گفتند؟

مخاطبان نمایشگاه مطبوعات در این بازه زمانی یک 
هفته ای 4۰۱ تیتر نوشتند. اما آنها در تیترهایشان چه 
موضوعاتی را بیشــتر مورد توجه قرار دادند؟ ما تالش 

کرده ایم از طریق تحلیل محتــوای این تیترها به این 
پرسش پاسخ دقیق تری بدهیم. البته برخی از تیترها به 
این دلیل که از سوی یک نفر چندبار تکرار شده یا تیتر 
برگرفته از یکی از نشریات کشور بود از فرآیند بررسی 
و تحلیل کنار گذاشته شــد. درنهایت تالش شد آنچه 
باقی می ماند تیترهایی باشــد که حاصل تالش خود 
بازدیدکنندگان بوده است. نتایجی که به دست آمده، 
درواقع یک تحلیل محتوای توصیفی از این تیترهاست 
و صرفا نشان دهنده اولویت ها و موضوعات مورد توجه 
همین جامعه آماری اســت که به غرفــه این روزنامه 
مراجعه کرده اند. درواقع می توان آن را به عنوان دیدگاه ها 
و دغدغه های بخشی از مردم در نظر گرفت. بررسی ها 
نشــان می دهد در طرح تیتر#۱ روزنامه شــهروند، 
مردان تقریبا 3 برابر بیشتر از زنان مشارکت داشته اند. 
از کل شرکت کنندگان در این مسابقه، ۶۰ درصد مرد، 

2۱ درصد زن، ۹ درصد زوج و ۱۰ درصد کودک بوده اند.
تحلیل محتوای تیترهای انتخابی مردم در غرفه 
»شهروند« در بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات 
نشــان می دهد موضوعات اجتماعی با 38 درصد در 
صدر بوده و پس از آن موضوعات اقتصادی با ۱8 درصد 
مورد توجه مراجعه کنندگان و مشارکت کنندگان در 
این طرح قرار داشته است. نکته قابل توجه این که در 
میان تیترهایی با مضامیــن اقتصادی که نزدیک به 
۱7 درصد از کل تیترهای انتخابی را تشکیل می داد، 
بیش از ۵ درصد درباره فســاد اقتصــادی و نزدیک 
۹ درصد درباره اشــتغال بوده است.  همچنین سهم 
موضوعات سیاســی در این تیترها ۱۱ درصد و سهم 
موضوعات مربوط به 3 حوزه رسانه، فرهنگ و جوانان، 
هر کدام ۹ درصد بوده اســت. موضوعات ورزشــی با 
2 درصد کمترین سهم از تیترها و موضوعات استانی 

و محلی سهمی 4 درصدی داشته اند.
بخش دیگری از یافته ها نشان می دهد، تیترهای 
انتخابی مردم از نظر گفتمــان محتوایی و در زمینه 
مطالبه گری بیشــتری حاوی ادبیــات »مطالبه از 
دولت« بوده اســت. به عبــارت دیگــر، در 44 تیتر 
به صورت صریح گفتمان درخواست از دولت مطرح 
شده اســت. مردم بیشــتر از واژگانی مثل »کاش«، 
»دولت« و »مسئوالن« اســتفاده کرده اند؛ در حالی 
که گفتمان متوجه به مسئولیت پذیری شهروندی یا 

تکالیفی که در مقابل دولت ها متوجه خود آنهاست، 
در گفتمــان و مطالبــات آنها ضعیف بوده اســت و 
تنها در تعداد محــدودی از تیترهــا از عبارت هایی 
مثل »همه باید« و »در کنار هم« اســتفاده شده که 
نشــان دهنده توجه مردم به مســئولیت اجتماعی 
خودشان است.   همچنین از مجموع تیترهای مورد 
بررسی، تنها 27 تیتر یعنی 7 درصد کل تیترها حاوی 
واژگان امیدبخش بــوده و در مقابل ۹4 تیتر یعنی 
23 درصد کل تیترها با مضامین کامال ناامید کننده از 
شرکت کنندگان دریافت شده است. 2۱ تیتر به انتقاد 
مســتقیم از دولت پرداخته و 44 تیتر مطالبه محور 
پیشــنهاد شــده اســت. یافته ها نشــان می دهد 
شرکت کنندگان تنها در ۶ تیتر یعنی حدود یک  درصد 
کل تیترها از کلماتی استفاده کرده اند که به معنای 
تشویق و تأیید مشارکت همگانی برای حل مشکالت 
کشور بوده است.  نکته دیگر از یافته های این تحقیق 
این که هم شرکت کنندگان مســن و هم جوان ترها 
به یک میزان نگــران بیکاری بودند و آن را مهمترین 
مشکل کشور می دانستند. پس از اشتغال، معضالت 
شهری از قبیل آلودگی هوا و ترافیک با نزدیک 8 درصد 
بیشترین نگرانی ذهنی شرکت کنندگان را به خود 
اختصاص می داد. شــرکت کنندگان 24 تیتر درباره 
بحران آب پیشنهاد دادند و به نظر می رسد می توان 
رسانه ها را در انتقال این نگرانی به مردم موفق دانست، 
اما نکته قابل توجه این جاســت که راه حل مناسبی 
برای این موضوع پیشــنهاد نشد و شرکت کنندگان 
تنها به هشــدار و ابراز نگرانی بسنده کردند. در مورد 
موضوعات سیاسی حدود ۱۰ درصد شرکت کنندگان 
در نمایشگاه مطبوعات پیشنهاد تیتر دادند و در حوزه 
حقوق شهروندی این میزان به کمتر از 3 درصد کل 
تیترها رســید. کمتر از ۵ درصد تیترهــا مربوط به 
مطبوعات بوده و بیشتر تیترهای پیشنهادی درباره 
شــبکه های اجتماعی حاوی مضامین نگران کننده 
یا در نقطــه مقابل آن امیدوارکننــده بود، به نحوی 
که می شد چنین اســتنباط کرد که نگاه و رویکرد 
شرکت کنندگان در نمایشگاه مطبوعات به رسانه های 
اجتماعی در دو ســر یک طیف قرار دارد که یک سر 
آن نگاه خوشبینانه به شبکه های اجتماعی است و سر 

دیگر رویکردهای بد بینانه. 

مردم در تیتر#1  روزنامه شهروند چه نوشتند

نگران آب و آینده، معترض به فساد
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