
اینستاگرام این روزها، خاصه در صفحه های آن سوی مرزها، کمی از خبرهای مربوط به انتخابات آمریکا فاصله گرفته و به ماجراهای پناهندگان و وضعیت سوری ها پرداخته. در 
صفحه های داخلی هم حادثه برخورد 2 قطاری که به جان باختن هموطنانمان منجر شده، پست های زیادی را به خودش اختصاص داده. همچنین به بهانه روز جهانی مبارزه با 
خشونت علیه زنان نیز پست ها و عکس های زیادی در ارتباط با این موضوع منتشر شده. برف پاییزی هم خیلی ها را سر ذوق آورد و عکس ها و فیلم هایی در این ارتباط منتشر 

@salamatweekly :کردند.... به گزیده ای از اخبار این دنیا که مدام در حال بزرگ تر شدن است، نگاهی می اندازیم... و همراهی با اینستاگرام »سالمت« هم یادتان نرود

سازمان ملل: به ازدواج کودکان بگو، نه!
صفحه »حقوق بشر سازمان ملل«، عکس دختر12 ساله افغانی 
را در صفحه اینستاگرام خود قرار داده و در توضیح آن نوشته: 
»این عکس متعلق به دخترک 12 ساله افغان در مراسم ازدواجش 
است. ازدواج اجباری کودکان، نقض حقوق بشر است. اما در 
سراسر جهان، حدود 700 میلیون دختر قبل از اینکه به سن 
بزرگسالی برسند، ازدواج می کنند. در ماالوی )کشوری در 
جنوب شرق آفریقا( حدود نیمی از دختران قبل از اینکه به 
18 سالگی برسند، ازدواج می کنند. ترزا کاشینداموتو یکی از 
افرادی است که از ازدواج کودکان جلوگیری می کند و آنها 
را به مدرسه برمی گرداند. کمپینی که او تشکیل داده، تا به 

امروز، مانع ازدواج 1455 کودک شده است.«

مهتاب کرامتی: تسلیت!
هنرمندان بسیاری واقعه تاثربرانگیز برخورد دو قطار در سمنان 
و شهادت گروهی از زائران ایرانی در حله را تسلیت گفته اند 
و از این میان مهتاب کرامتی در این باره نوشته: »حتی گفتن 
انتظار  و  غم  تحمل  به  رسد  چه  است،  هم سخت  تسلیت 
بازگشت عزیزان از سفری که پایان ندارد... درگذشت هموطنان 
عزیزمون در حادثه کربال و 70 عزیز دیگر در حادثه قطار.«

یونیسف: به فکر آرزوی کودکان باشیم
که  نویسنده ای  از 200  اینستاگرام خود  یونیسف در صفحه 
آرزوهای خود را برای کودکان نوشتند، تشکر کرد و تعدادی 
از  قبل  »من می خواهم هر کودک  نوشت:  را  آرزوها  این  از 
رفتن به رختخواب به خوبی غذا خورده باشد و در مورد وعده 
غذایی بعدی خود نگران نباشد. من دوست دارم هر کودک از 
مراقبت های بهداشتی اولیه برخوردار باشد. می خواهم هر کودک 
از طریق بزرگساالن محافظت شود و از بزرگساالن مهربانی و 
محبت هدیه بگیرد و هرگز با او مثل بزرگساالن رفتار نشود.« 

زائر پیاده: آشتی با طبیعت
صفحه زائر پیاده مربوط به کمیل نظافتی، روحانی حامی حقوق 
حیوانات است. او فعالیت های خیرخواهانه متعددی دارد اما 
عمدتا به دلیل حمایت از 500 سگ بسیار معروف شده. این 
روحانی با انتشار این عکس نوشته: »شترمرغ کوچولوی من االن 
خیلی بزرگ و خشن شده. در ضمن، فکر نکنید من همه اش 
از 500 سگ حمایت می کنم. همه حیوان ها مهم هستند و من 
خیلی مرغ و خروس و پرنده داشتم که بر اثر توفان از بین رفتند. 

ان شاءا... که همه دوستان با طبیعت آشتی کنند.«

سی ان ان: خرس تنها و آالسکای بی برف
البته  و  اینستاگرام خود عکسی غمناک  در صفحه  سی ان ان 
تامل برانگیز و هشداردهنده گذاشته. این عکس، خرسی تنها 
را نشان می دهد که در کناره یکی از جزایر آالسکا نشسته، 
بدون اینکه برفی آنجا را پوشانده باشد، در حالی که این موقع 

از سال باید آن منطقه پوشیده از برف باشد.. 

زاکربرگ: دنیای بهتری برای بچه ها بسازیم
آمریکا، مارک زاکربرگ،  انتخابات ریاست جمهوری  از  بعد 
از مردان ثروتمند  موسس شبکه اجتماعی فیسبوک و یکی 
جهان، عکسی از خودش را همراه با دخترش منتشر کرده و 
نوشته: »چند شب پیش، اولین انتخابات زندگی دخترم برگزار 
حالی که  در  من  دارد.  رو  پیش  را  زیادی  انتخابات  او  شد. 
فکر می کردم که همه  این  به  بودم،  را در آغوش گرفته  او 
فعالیت هایی که پیش رو داریم، درجهت ساختن دنیایی بهتر 
برای فرزندانمان است. این کار بزرگ تر از هر مقام و منصبی 
در دنیاست. بزرگ ترین امکانات نسل مکس )دخترم(، درمان 
بیماری ها، پیشرفت آموزش وپرورش و ایجاد فرصت های برابر 
برای همه خواهد بود. تمرکز طوالنی مدت و یافتن راه های 
جدید و همکاری همه ما با همدیگر حتی بیشتر از چند دهه 
به تحقق این خواسته ها خواهد انجامید. ما همه دعا می کنیم 
که توانایی بیشتری داشته باشیم تا دنیای بهتری بسازیم و این 
وظیفه ماست که این کار را انجام دهیم. بیاید با هم سخت تر 

و بیشتر کار و تالش کنیم.«

میترا حجار: یادی از خوزستان
میترا حجار در روزهایی که هوا آلوده و برای تمام گروه های 
سنی نامناسب بود، یادی از کشاورزان خوزستانی کرد و نوشت: 
»در این روزهاي هواي آلوده تهران، بد نیست یادي هم بکنیم 

از وضعیت کشاورزان خوزستاني براي برداشت آب.«

سحر دولتشاهی: خشونت فقط فیزیکی نیست
یکی از مناسبت های هفته ای که گذشت، روز جهانی مبارزه با 
خشونت علیه زنان بود. این روز جهانی مورد توجه بسیاری از 
چهره های داخلی و خارجی قرار گرفت. سحر دولتشاهی هم 
با انتشار این پوستر در صفحه اش که از تجربه کردن خشونت 
بین زنان می گوید، نوشته: »25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت 
علیه زنان است. خشونت علیه زنان تنها برخورد فیزیکی و 
بدنی نیست و این موارد را هم شامل می شود؛ هر گاه با کالم 
و گفتار جنسی خود زنی را بیازاریم، هرگاه با رفتار یا حتی 
نگاه خود زنی را معذب و فضای زندگی و کارش را ناامن 
کنیم، هرگاه با بیان قضاوت های کلیشه ای و جنسیتی زنان را 
متهم به ضعف و ناتوانی کنیم، هر گاه زنان را صرفا موجوداتی 
برای لذت خود چه از لحاظ دیداری و چه جنسی قلمداد کنیم 

و...، درواقع، ما یکی از عوامل خشونت علیه زنان هستیم.«

We love you Leila :ترانه علیدوستی
ترانه علیدوستی با انتشار این عکس از لیال رجبی، دونده ایرانی، 
نوشت: »لیال  ورزشکار دوتابعیتی کشورمان در رشته های دوومیدانی 
و پرتاب وزنه به علت بی مهری هایی که دیده، تصمیم گرفته از 
ورزش حرفه ای خداحافظی کند. آخرین بار او را در رقابت های 
المپیک ریو 2016 دیدیم. با توجه به اینکه این چند سال افتخارات 
زیادی برایمان کسب کرده، می توانیم از طرف خود مردم با استفاده 

از هشتگ We love you Leila به او خسته نباشید بگوییم.«

نوید محمد زاده: واریز 1میلیارد و 100میلیون 
تومان به حساب انجمن اوتیسم، معجزه شما بود

نوید محمدزاده با انتشار متنی در صفحه شخصی اش از نیکوکاری 
و همراهی مخاطبانش در کمک به انجمن اوتیسم تشکر کرد: 
»20 روز پیش کمپینی برای حمایت از کودکان اوتیسم راه افتاد؛ 
کمپینی برای حمایت از خانواده های اوتیسم و کودکانی که نیاز 
به مراقبت و آموزش دارند. دلیل ایجاد این کمپین هم اتمام 
قرارداد اجاره ساختمان خانه اوتیسم بود که به شکل خصوصی 
و با کمک خیرین به وسیله انجمن اوتیسم راه اندازی شده بود. 
در این 20 روز به کمک هنرمندان و ورزشکاران زیادی که 
به این کمپین پیوستند، تالش کردیم که بخشی از مشکالت، 
کمبود ها و نیازهای خانواده های اوتیسم را معرفی کنیم و صدای 
خسته این خانواده ها را به گوش دیگران برسانیم. 20 روز 
گذشت و این کمپین به پایان رسید؛ کمپینی که قهرمان های 
اصلي اش شما بودید، شما مردمی که بارها ثابت کردید توانایی 
خلق معجزه را دارید. شمایی که هر وقت صداقت دیدید، 
اطمینان کردید و هروقت اطمینان کردید، بزرگی و قدرتتان را 
نشان دادید... واریز 1 میلیارد و 100 میلیون تومان به حساب 
انجمن اوتیسم معجزه ای  بود که به کمک شما اتفاق افتاد...« 

فیوچر فتوگرافی: بی پناهی در جنگ 
سایت عکاسی فیوچر فتوگرافی، این عکس دونیمه را منتشر 
کرده که در نیمی از آن، کودکی در آرامش و در نیمی دیگر، 
کودکی در جنگ است: »بچه ها انتخاب دیگری ندارند! جنگ 

را متوقف کنید!« عکاس این عکس، جان ویلهلم است.

اکونومیست: نجات
»اکونومیست« با انتشار این عکس نوشته: »یک سرباز عضو 
نیروهای ویژه عراق، دختر بچه ای را که در محله تحریر موصل، 
در یک حمله بمب گذاری انتحاری داعش زخمی شده بود، 

نجات داده و او را به محل امنی رسانده است.«
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