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چهلسالگی

انقــاب اســامی در بهمنمــاه امســال
 ۴۰ســاله شــد .کاربران شــبکههای اجتماعی به
همیــن مناســبت با هشــتگ #چهل  -ســالگی
توئیتهای زیادی کردند و پســتهای بســیاری
نوشــتند .این مسأله باعث شــد کارنامه انقالب
اســامی نــه تنهــا توســط نهادهــا و رســانههای
رسمی کشور بلکه توسط مردم هم بررسی شود.

جامجهانی

سال  ۱۳۹۷در فوتبال ایران سالی جاودانه بود.
ســالی که هم جــا م جهانی برگزار شــد و هم جام
ملتهایآسیا.مردمدرابتدایتابستانوزمستان
حسابی سرگرم این دو رخداد بزرگ ورزشی شدند
و اغلــب فضای مجــازی را هشــتگهایی مرتبط
بــا فوتبال پــر کرد .برخی به طعنــه میگفتند این
جامها باعث از یاد رفتن گرانیها شده است.

برجام

کلیــد واژه «برجــام» امســال هــم در
شــبکههای اجتماعــی پر حــرف و حدیث بود.
اینبــار بــه خاطــر خــروج یک طرفــه امریــکا از
ایــن معاهــده .بــه محــض ســخنرانی ترامــپ
در ماههــای ابتدایــی ســال و امضــای خــروج
ایــاالت متحده ،کاربران شــبکه های اجتماعی
توییتهــای زیــادی در اینبــاره انجــام دادنــد.
توییتهایی که بیشترش به بدعهدی امریکا و
تبعات اقتصادی این تصمیم منتهی میشد.

کیروش-برانکو

جدال کیروش و برانکو از همان اول جایگاه
ویــژهای در بیــن کاربــران شــبکههای اجتماعی
داشــت .اصــاً خیلیهــا معتقد بودنــد همین
شبکههای اجتماعی هســتند که هیزم به آتش
نزاع این دو میریزند .ماجرای اختالف کیروش
و برانکــو هم در موعد جــامجهانی و هم موعد
جام ملتها حســابی کاربــران را ســرگرم کرد و
موجب دو دسته شدن کامل کاربران شد.
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 #قانونبازنشستگی  #وزیرپرسپولیسی
ظریفبمان

محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه
کشورمان در روز ششم اسفندماه با انتشار پیامی
اینستاگرامی اســتعفا کرد .همین ماجرا موجب
شــد تــا در توئیتــر موجــی راه بیفتــد بــا هشــتگ
#ظریــف  -بمان .کاربــران زیادی خواســتار این
بودنــد کــه ظریــف در موقعیت حســاس کنونی
ایــران در معــادالت بینالمللــی باید در مســند
کار بماند چرا که جایگزینی برای او وجود ندارد.

وزیرپرسپولیسی

کتابچه بهار
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پرسپولیس در سالهای گذشته نتایج بسیار
خوبــی گرفتــه .ســرخهای پایتخت در ســال ۹۷
هــم دوبــاره قهرمان لیــگ برتر شــدند و هم به
فینال معتبرترین رقابتهای باشگاهی در آسیا
رســیدند .با این همه طرفداران استقالل و سایر
تیمهای فوتبــال اعتقاد دارند ایــن موفقیت در
ســایه حمایتهای وزیر ورزش به وجود آمده و
به همین علت با هشــتگ #وزیر -پرسپولیســی
ســعی در کــم ارزش نشــان دادن موفقیتهای
پرسپولیسداشتند.

آلبومابراهیم

 # FATFبرجام
عصر جدید

کودکهمسری

یکی از جنجالیتریــن طرحهای مجلس در
ســال  ۱۳۹۷طرحی موســوم به کودکهمسری
بــود که قصــدش باالبردن ســن قانونــی ازدواج
بود.طرحیکهمخالفانیدرطیفسنتیجامعه
داشت اما اکثر کاربران شبکههای اجتماعی را با
خودهمراهکرد.آنهاباهشتگکودکهمسریاز
خشونتهای نهفته در ازدواج کودکان خردسال
مینوشتند.

چالش  ۱۰سال

یکــی از چالشهــای جالبــی کــه امســال در
اینســتاگرام پــا گرفــت ،چالــش  ۱۰ســال بــود.
چالشــی کــه کاربران بایــد عکس  ۱۰ســال پیش
و فعلــی خــود را در کنــار هــم پســت میکردند
تــا تغییــرات ظاهریشــان را در ایــن یــک دهــه
بــه نمایــش بگذارند .ایــن چالــش البته خیلی
زود رنــگ و بــوی اقتصــادی هم به خــود گرفت
و خیلــی از کاربــران بــا مقایســه قیمــت ۱۰
ســال پیــش کاالهــای مختلــف ،به ایــن چالش
ورود کردند.

فیلترتلگرام

تلگــرام باالخــره در ســال  ۱۳۹۷توســط
قــوه قضائیــه فیلتــر شــد .بــا فیلتر شــدن این
نرمافــزار ارتباطی کــه پرمخاطبترین نمونه
از این نرمافزارها در ایــران بود ،اعتراضهای
بسیاری در شبکههای اجتماعی شکل گرفت.
نوک پیکان این اعتراضات به آذری جهرمی،
وزیــر ارتباطات بود .وزیری کــه به گفته رئیس
جمهوری قــرار بود دســتش روی دکمه فیلتر
نرود اما عاقبت تسلیم دادستانها شد.

FATF

ماجرای پیوســتن ایران به کنوانسیونهای
بینالمللــی مالــی از جملــه پالرمــو و FATF
یکــی از داغترین ماجراهای سیاســی در ســال
 ۹۷بــود FATF .یــا همــان اقــدام ویــژه مالی
ســازمانی اســت کــه روی سیاســتگذاریهای
ضدپولشــویی تمرکــز دارد و پیوســتن یــا
نپیوســتن ایران بــه آن میتوانــد در ارتباطات
بینالمللــی بانکــی ایــران بســیار مؤثر باشــد.
کاربــران شــبکههای اجتماعی هــم به همین
منظور با ترند کردن موضوع ســعی داشتند از
آثار اقتصادی نپیوستن به آن بگویند.

عصرجدید

عصر جدیــد نام برنامه جدید شــبکه ســوم
ســیما اســت کــه از ابتدای اســفندماه در شــبکه
ســوم ســیما پخش شــد .این برنامه که احســان
علیخانیتهیهکنندهآناستازهمانابتدامورد
توجــه مردم قــرار گرفت و البته کم هم حاشــیه
نداشت .بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی
اعتقاد داشتند این برنامه کپی صددرصد نمونه
خارجی است و تلویزیون را به کپیکاری محض
متهمکردند.

قانونبازنشستگی

شــاید مهمتریــن قانونی کــه در ســال ۱۳۹۷
تصویــب شــد ،قانــون موســوم به بازنشســتگی
بــود .قانونــی کــه از همــان ابتــدا با حاشــیههای
فراوانــی همــراه شــد و علیرغــم عــزم دولــت،
کمــال و تمــام اجــرا نشــد .مــردم بعــد از کنــار
نرفتــن برخــی بازنشســتههای اســم و رســمدار
در توئیتــر و اینســتاگرام اســم آنهــا را لیســت
میکردنــد و خواهــان میــدان دادن آنهــا بــه
جوانانبودند.

آلبومابراهیم

«ابراهیــم» نــام نهمیــن آلبــوم موســیقی
محســن چاووشــی بــود کــه در ســال  ۱۳۹۷بــا
حاشیههای فراوانی منتشر شد .این آلبوم بیش
از  ۹ماه در صف دریافت مجوز بود و کار به جایی
رســید که خیلیها میگفتند چاووشــی به دلیل
عــدم دریافت مجــوز قصد تــرک ایــران را دارد.
«ابراهیم» ســرانجام در تابســتان منتشر شد اما
دو ترانه آن فقط در نسخه اینترنتی به مخاطبان
عرضهشد.

