
دیدار حسن روحانی از کوبا با هدف گسرتش روابط دو کشور

در ایران چه گذشته است

در ایران: دهک دهم ۴۷ برابر دهک نخست هزینه آموزش

می کند

ارتش سوریه: آتش بس پایان یافته است

تصادف های رانندگی در ایران و کمپین حق زندگی عابران پیاده

سازمان ملل با کمک های بیشرت به پناهجویان موافقت کرد

چرا کاله  مخملی ها بی آبرو شدند؟

سکوت وزیر ارشاد در برابر توهین به سه سینماگر

تنش ریاض ‐تهران؛ به خطرناکی انبار باروت؟

مرغ سحر نغمه رس کن

۳۰ نفر در یک مهمانی در رشت دستگیر شدند

بازداشت یک روزنامه نگار در ایران

دادگاه تجدید نظر نرگس محمدی، فعال حقوق برش برگزار شد

شورای نگهبان با کاهش ساعات کار زنان شاغل موافقت کرد

بازداشت ۴۰ مظنون همکاری با داعش از جمله چند ایرانی در

ترکیه

ابالغ طرح حجاب و عفاف به دانشگاه ها

حمله ارتش سوریه به حلب و حمله ارتش ترکیه به داعش

چرا باید از پروتکل https استفاده کنیم؟

آلودگی هوا: احتمال تعطیلی دو  هفته ای تا یک ماهه  ای

مدارس

کاهش آراء دو حزب حاکم آملان در انتخابات ایالتی برلین

چرا کاله  مخملی ها بی آبرو شدند؟

سکوت وزیر ارشاد در برابر توهین به سه سینماگر

توران میرهادی در پی سکته مغزی در بیمارستان بسرتی شد

سواری زنان در خیابان حرام است علی خامنه ای: دوچرخه 

اپلیکیشن اندروید زمانه به روز شد

خامنه ای: موضوع رشم آور همجنسگرایی مخالف خلقت برش

است

۳۰ نفر در یک مهمانی در رشت دستگیر شدند

تنش ریاض ‐تهران؛ به خطرناکی انبار باروت؟

در ایران چه گذشته است

ابالغ طرح حجاب و عفاف به دانشگاه ها

مایل هستید هر روز مطالب زمانه را با ایمیل دریافت کنید؟
نشانی ایمیل خود را در اینجا وارد کنید:

امین انصاری

۲۳ آذر ۱۳۹۴

مقاله یک پژوهشگر ایرانی درباره پناهجویان اسرتالیا

برنده جایزه گوین مونی شد

امین انصاری، دانشجوی دکرتای مطالعات رسانه و ه  در دانشگاه فلیندرزشهر ادلید

(اسرتالیای جنوبی)، در سومین دوره مسابقه مقاله نویسی گوین مونی مقام نخست را به دست

آورد.

این نویسنده و محقق ایرانی ساکن اسرتالیا که مشغول به پایان رساندن دوره دکرتای خود در

زمینه رسانه است با مقاله ای در مورد پناهجویانی که در بازداشتگاه های اسرتالیا در جزایر اطراف

این کشور نگهداری می شوند، در این رقابت رشکت کرده بود.

مقاله «روشنی بخشیدن به آب های تاریک» در امتداد تالش های انصاری برای پرداخ  به

موضوع پناهجویانی است که با قایق به اسرتالیا رفته اند. او پیشرت رمان «والس با آب های

تاریک» را با موضوع سفر این پناهجویان منترش کرده است.

تمرکز این مقاله اما بر استفاده پناهجویان از تکنولوژی های دیجیتال برای رساندن صدای شان

به مردم اسرتالیاست و به انتقاد از عملکرد و رفتار غیراخالقی دولت اسرتالیا در برخورد با این

قرش از پناهجویان می  پردازد.

این مقاله برنده جایزه پنج هزار دالری این مسابقه شده است.

مقاله ای مشرتک از دو نویسنده اسرتالیایی و نیوزلندی و مقاله ای

مشرتک از دو نویسنده کانادایی و اسرتالیایی، در جایگاه های دوم

و سوم این مسابقه قرار گرفته اند.

دانشگاه سیدنی همراه با دانشگاه سویینربن و پایگاه

اطالع رسانی کروکی، هر ساله رقابتی را در راستای بزرگداشت

پروفسور گوین مونی برگزار می کند. گوین مونی استاد اقتصاد سالمت و فعالی اجتماعی بود که

در طول عمرش برای رسیدن به عدالت اجتماعی تالشی بی وقفه کرد.

برگزارکنندگان این رقابت بر آنند که محققان و نویسندگان رسارس جهان را به تفکر در باب

اهمیت رسیدن به عدالت اجتماعی مطلوب وادارند و ماحصل این رقابت را در قالب مجموعه

مقاالتی به سطح جامعه بازگردانند. سومین دوره این رقابت مقاله نویسی در حالی آغاز شد که

اهمیت و نفوذ رسانه های دیجیتال در زندگی روزمره و حرفه ای همه شهروندان مورد تاکید

دوچندان قرار می گیرد.

انتخاب موضوع «چه کسانی در عرص رسانه های دیجیتال شنیده می شوند؟»، برای تاکید

دوباره  بر اشکال مختلف تکنولوژی های نوینی است که اقلیت ها و اقشار آسیب پذیر جامعه

می توانند برای رساندن صدای شان به افکار عمومی، از آن ها استفاده کنند.

مطلب را به باالترین بفرستید: 

کاش!  .1

م  مقاله را نیز رشیک میکردی.

تربیک امین،،،مانا باشید  .2
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عضویت
توجه: کامنت های توهین آمیز منترش نمی شوند. کامنت های حاوی لینک به عنوان "اسپم" شناخته می شوند.
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