
روزنامه س�ازندگي، ارگان رسمي حزب 
كارگزاران، در طرح صفحه يك پنج شنبه 
8خرداد با پرداخت به قتل رومينا اشرفي 
نوش�ت: »بابا ب�ا داس آم�د...« اين طرح 
صداي بس�ياري از كاربران ش�بكه هاي 
اجتماع�ي را درآورد. آنه�ا معتقد بودند 
تغيير جمله »بابا با ن�ان آمد« كه در ذهن 
همه  ايراني ها جايگاه واالي پدر را تداعي 
مي كند، اهانت به پدرهاي ايراني است و 
سازندگي حق نداشته يك مورد استثنا 
را به همه  پدرهاي ايراني تعميم دهد. در 
ادامه برخي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

   محمد وحيدي:
بابا با داس آمد! رويتان مي شود اين روزنامه 
را دس��ت باباي خودتان بدهيد كه حاال در 
مقياس ملي با اين تيتر منتشرش مي كنيد ؟ 
باباي ايراني با نان مي آيد نه با داس! نمي دانم 
چرا براي جلوگي��ري از يك اتفاق فجيع كه 
قاعده نيس��ت ب��ه خودت��ان، خانواده تان و 

مملكتتان گند مي زنيد. 
   مجيد نيكخو:

س��ازندگي با داس آمد ! اهانت به س��احت 
مقدس پدر ! موج سواري با خون رومينا ! با نام 
سازندگي همه چيز را ويران كرديد! شرف 

سيري چند!؟
   سيد رضي:

تراژدي روزنامه نگاري؛ اين قسمت: تخريب 
جايگاه پدر! سازندگي يا بازندگي؟

   علي آبكار:
»بابا ب��ا داس آم��د« روي جلد س��ازندگي 
خالصه اي از ۸۰ سال تاريخ سينماي ايران 

است. ۸۰ س��ال ترس��يم پدراني هوسران، 
وحشي، رياكار، ساديس��ت و البته هميشه 
داراي ظاهري مذهبي! ۸۰ س��ال سينماي 
ايران تصوير واقعي پدر ايراني را سانسور كرد؛ 
قوچاني هم اين تيتر را از روي دست همان 

سانسورچي ها مشق كرده است. 
   محمد صالح مفتاح:

روزنامه ن��گاري كاري فراتر از جمله س��ازي 
با كلمات اس��ت. كمي هم اخالق و توجه به 
رسالت واالي روزنامه نگاري الزم دارد. روزنامه 

سازندگي اخالق را باختي، بد هم باختي!
   محسن فراهاني:

»بابا« هيچ وقت با داس نمي آيد. آن فرد بابا 
نبود. آن فرد قب��ل از آن كار كثيف از درجه 
پدري و مردانگي ساقط ش��ده بود. پس در 

زدن تيتر دقت كنيد. 
   علي اكبري:

اليحه »صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در 
برابر خشونت« كه سازندگي به نام رئيس جمهور 
زده، شهريور سال گذشته توسط رئيسي، رئيس 
محترم قوه قضائيه به دولت ارسال شده بود و تا 
امروز ۲۵۵ روز است كه دستگاه قضا منتظر طي 

تشريفات اجرايي آن است. 
   سيد مهدي علمي حسيني:

روزنامه سازندگي جنايت كرده است؛ از توجه 
به رسالت و اخالق مي گوييم؟! داس خونبار 
نابودي خانواده و تخريب جاي��گاه پدر را در 
دست اين رسانه نمي  بينيم؟! توقيف دائم اين 
رسانه نشانه برخورداري از قانون مطبوعات 
پيشرو و متعالي؛ و معيار ارزش گذاري به كيان 

خانواده در قانون ماست!

دانش�جوي  تقوي ني�ا،  عليرض�ا   
دانش�گاه  عل�وم سياس�ي  دكت�ري 
تهران، در كانال تلگرامي خود نوش�ت:
در س��ال ۶۶ ك��ه جن��گ نفتكش ه��ا در 
خليج فارس باال گرفته بود، اعراب دست به 
دامان شوروي و امريكا شدند. ابتدا روس ها 
براي اس��كورت نفتكش ها قبول مسئوليت 
كردند، اما زماني كه واحد ش��ناوري تحت 
فرماندهي پرويز قوس��ي از نيروي دريايي 
س��پاه بوش��هر در ارديبهش��ت ۶۶ علناً به 
نفتكش ايوان كارسيوف حمله كرد، شوروي 
با وجود اولتيماتوم ۴۸ ساعته به ايران براي 
هميش��ه ناوگان��ش را از خليج فارس خارج 
كرد  و امريكا براي دف��اع از اعراب ثروتمند 
خليج فارس يكه تاز شد. در اواخر تيرماه ۶۶ 
امريكا بزرگ ترين نفتكش آن روز دنيا را كه 
كويتي بود و الرخاء نام داش��ت به بريجتون 
تغيير نام داده و با پرچم اياالت متحده راهي 
كويت كرد؛ در اين عمليات شش فريگيت 
امريكايي محاف��ظ اين س��وپرتانكر بودند. 
دس��تور قاطع براي برخورد با اين نفتكش 
امريكايي صادر شد؛ ابتدا در تنگه هرمز قرار 
بود با موشك ضدكشتي هدف قرار بگيرد كه 
به داليل فني عمليات لغو شد؛ در عمليات 
دوم قرار بود غواصان به آن مين بچسبانند 
كه آن هم ناموفق بود . مس��ئوالن ايراني باز 
هم انجام عمليات را به نيروي دريايي بوشهر 
س��پردند . نادر مهدوي و نيروهايش با چند 
قايق بوگهامر سوئدي و ۱۰ مين متعلق به 
جنگ جهاني دوم ك��ه از ارتش ايران گرفته 
بودند، راه��ي آب هاي بين المللي ش��دند. 
حدود ۳۰ مايل محدوده اي بود كه بريجتون 
احتمال عبور از آنجا را داش��ت، اما با توجه 
به معدود ب��ودن مين ه��ا در ۳ كيلومتر كه 
بيشترين احتمال عبور كاروان وجود داشت 
به فاصله هر ۳۰۰ متر مين ها ريخته شدند. 
نتيجه كار شگفت انگيز بود؛ نفتكش بريجتون 
كه حامل ۱۵۰خبرنگار و پوشش رسانه اي 

گسترده بود و شش ناو جنگي آن را اسكورت 
مي كردند و چند هليكوپتر اطراف آن گشت 
مي زدند تا از حضور احتمالي نيروهاي ايراني 
مطلع شوند با مين برخورد كرد و حفره اي به 
مساحت ۴۳ متر مربع در بدنه آن ايجاد شد؛ 

امريكا رسماً شكست خورده بود. 
۳۳ سال بعد، اما اوضاع متفاوت شد؛ ايران ديگر 
منافع ملي اش را به ش��يوه هاي سلبي دنبال 
نمي كرد و براي وادار كردن دنيا براي فروش 
محصوالت نفتي اش نفتكش هاي ديگران را 
هدف قرار نداد، بلكه با اقتداري كه در سال هاي 
بعد از جنگ با صدام در صحنه بين الملل براي 
خودش دست و پا كرده بود، علنا جلوي چشم 
ناوگان هاي متخاص��م بريتانيايي و امريكايی 
نفتكش هايش را با پيش��گامي »فورچون« و 
بيرق برافراشته س��ه رنگ، با وجود تهديدات 
امريكا با موفقيت راه��ي امريكاي التين كرد. 
امريكاي ترامپ و متحدانش كه قرار بود به هر 
ش��كل با خروج از برجام و اعمال تحريم هاي 
شديد اقتصادي و بانكي كه با چاشني تهديد 
نظامي همراه ش��ده بود، مانع از فعاليت هاي 
) به گفته خودشان مخرب ( ايران شوند، تنها 

نظاره گر ماجرا شدند. 
در بازه زماني ۳۳ ساله ماجراي عمليات ناكام 
اسكورت بريجتون براي امريكا تا موفقيت 
ارسال نفتكش فورچون براي ايران به نظر 
مي رسد تحوالت مهمي در پهنه بين الملل 
رخ داده و آن انتقال ق��درت در ژئوپلتيك 
جهاني از غرب به س��اير نقاط جهان است . 
غرب ديگر نمي تواند با اقتصاد، تكنولوژي، 
رس��انه و ق��درت نظامي اش كش��ورهاي 
ديگر را كنترل كند و نظ��م مورد نظر خود 
را بدان ه��ا ديكته نمايد. ب��ر عكس به نظر 
مي رسد سياست هاي ايران، چين و روسيه 
در خصوص زير سؤال بردن هژمون موجود 
به رهبري امريكا و تحميل اراده خود براي 
ايجاد نظم جديد جهاني در عرصه سياست 

بين الملل با موفقيت همراه بوده است. 

خبر ناراحت كننده تخريب آلونك آسيه پناهي و سپس 
ف�وت او در پي اين قضي�ه فرياد كارب�ران عدالت خواه 
ش�بكه هاي اجتماعي را درآورد. آنها تأكيد داشتند كه 
قانون بايد اجرا ش�ود، ام�ا در اجراي قان�ون بايد هواي 
مستضعفان را داشت و راهكاري مناسب براي آن برگزيد. 
كاربران همچنين با مقايسه تخريب ويالي دختر وزير كه 
تنها با چند كلنگ انجام ش�د با اين م�ورد كه با بلدوزر 
آلونك را خراب كردند، از تناقضات در اجراي قانون گاليه 
داشتند. در ادامه مروري داريم به برخي از اين واكنش ها:

  وحيد يامين پور:
مجلِس عدالتخواهان جوان تشكيل شد. منتظريم ببينيم در 

نطق چند نماينده نام آسيه پناهي را مي شنويم. 
  محمد امين سليمي:

قانوني كه در مواجهه با محرومان و افراد عادي سريع، خشن 
و بدون انعطاف اس��ت و در برابر قدرتمندان اهل مراعات و 
مالحظه، يك جاي كارش مي لنگد. قانوني كه در مواجهه با 
دختر و داماد وزير و وكيل فلج است، اما در برابر پيرزن هاي 

كرمانشاهي قاطع و پرشكوه، به درد چه مي خورد؟
  مجتبي رضاخواه:

اصل ۳۱قانون اساسي تأمين مسكن مردم و به خصوص افراد 
نيازمند را وظيفه دولت مي داند. آسيه پناهي در اصل قرباني 
افرادي شد كه مس��كن مهر را مزخرف  دانس��ته و به جاي 
تأمين مس��كن نيازمندان، مدهوش بوي نوي هواپيماهاي 
تحويل نشده بودند! موضوع نحوه برخورد با حاشيه نشينان 

را از وزير كشور پيگيري مي كنم. 
  آراميس:

در حكومت اس��المي اصل رفتار بر مدارا و رأفت با مردم و 
سختگيري و برخورد قاطع با كارگزاران و مسئوالن است. اگر 
نظارت بر عملكرد كارگزاران به قدر كافي جدي و بازدارنده 
بود، امروز شاهد چنين اتفاق تأس��ف برانگيزي براي آسيه 

پناهي نبوديم.
  مصطفي اسدي:

قانوني كه فقط براي مستضعفان عادالنه اجرا شود، عدالت 
انتخابي است و تا با مفاسد ريشه اي و كالن برخورد نشود، 

عدالت بر جامعه مستقر نمي شود، زورمندي قانون صرفاً براي 
مستضعفان، فقط مردم را از دستگاه قضا نااميد مي كند. 

  عليرضا كريمي:
مرد قانون بايد به قانون عمل كند؛ كسي مخالف است؟ ولي 
انصاف، عدالت، حمايت از مستضعف، استكبار ستيزي و... 
كجاست؟ آلونك چند متري كجا و ويالي هزار و ۵۰۰ متري 
دختر وزي��ر! مديونيد اگر فكر كنيد اي��ن اتفاق ها ثمره كار 

سرمايه ساالران نيست!
  علي سيستاني:

خواستيم براي مسكين ها مسكن فراهم كنيم، همه اقشار 
صاحبخانه بشوند با زمين خوارها مبارزه بشود، ولي در عمل 
آلونك بر سر فقرا خراب مي ش��ود و زمين خوارها روز به روز 

گردن كلفت مي كنند. 
  حاج حيدر:

كاِخ غيرمجاز دختر وزير را محترمانه، با تيش��ه و آجر به آجر 
تخريب كردند، ولي كوخ چند متري را با لودر، بر س��ِر پيِر زن 
خراب كردند. يك موي كوخ نشين بر آن كاخ نشين شرف دارد. 

  ميالد گودرزي:
معاون شهردار لواسان در توجيه عدم تخريب ويالي دختر 
وزير مي گويد اگه يك خراش اضافه روش بيفته، از ما شكايت 
ميكنن و پدرمون رو درميارن! ايشون االن به اتهام رشوه در 
بازداشته. آسيه پناهي نه مي توانست از كسي شكايت كنه 
و نه مس��ئولي رو بخره! فقط مي تونست بگه »مگه اينكه از 

جنازه  من رد بشيد.« 

  ميثم رمضانعلي:
مجلس بايد ش��فافيت را از خود آغاز كند. 
شفافيت آرا، امتيازات و مزاياي نمايندگي، 
وضعيت امالك و دارايي هاي نمايندگان، 
اقدامات ج��اري و برنامه ه��ا و روندهاي 
كميسيون ها و نمايندگان را شفاف كنيد. 
اگر مجلس ش��فاف ش��د، مي توان از آن 
انتظار پيگيري ش��فافيت در ساير نهادها 

را داشت. 
  جواد نيكي ملكي:

از رفتن مجلس دهم خوشحاليم. از آمدن 
مجل��س يازده��م ذوق زده نيس��تيم، اما 
اميدواريم اقدام عملياتي اين مجلس براي 
ش��فافيت هاي پنج گانه به عنوان پيش نياز 
اقدامات بعدي، نشان خواهد داد كه اميد ما 
صادق است يا كاذب: ۱- صحن )مذاكرات 
و آرا(؛ ۲- كميس��يون ها و فراكس��يون ها؛ 
۳- امور اداري و مزاياي نمايندگان؛ ۴-اموال 

نمايندگان؛ ۵- روند مصوبات. 
  مريم:

آيت اهلل طالقان��ي معتقد بود: »كس��ي كه 
روي اين صندلي هاي راحت ]در مجلس[ 
نشس��ت نمي تواند قانوني بنويس��د كه به 
درد روي زمين نشستگان بخورد« رئيس و 
نمايندگان گرامي مجلس، ما انتظار نداريم 
شما روي زمين بنشينيد، ولي خدا وكيلي 
اين صندلي ها را آنقدر براي خودتان گرم و 

نرم نكنيد كه درد مردم يادتان برود. 

  سيده راضيه حسيني:
امروز روي صندلي هاي بهارس��تان، جاي 
اين زن پرت��الش و دلس��وز ]خانم فاطمه 
رهبر[ خيلي خالي ب��ود. جاي دغدغه هاي 
تمام نشدني اش براي پيگيري مطالبات زنان 
و همتي كه براي به ثمر رس��يدنش داشت. 
براي شادي روح ايشون يك فاتحه بخوانيم. 

  سياوش:
با ش��روع مجلس يازدهم ما م��ردم انتظار 
داريم و مي خواهيم كه طرح هاي مالياتي كه 
قرار بود وضع بشود، اجرا شود. مثاًل يكيش 
اينكه چرا يه كارگر بايد ماليات بده، ولي اين 
سلبريتي ها، هنرمندان، وكيل ها، دكترها و... 
از ماليات معاف هستند؟ تازه فاجعه بدترش 
اينجاست كه حتي هنرمندها از دادن حق 

بيمه هم معافند!
  وحيد عربيان:

شايد اصاًل روحاني سال ۹۶ فكر نمي كرد 
كه رقباي جدي انتخاباتي اش عهده دار دو 
قوه مهم كشور شوند. با آمدن آقاي رئيسي 
اتفاقات مبارك��ي افتاد و ب��ا انتخاب آقاي 
قاليباف به عنوان رئي��س مجلس يازدهم 
عرصه براي جنابشان تنگ تر شده و مصداق 
بارز »دوران بزن و درو تمام شده« در ذهن 

تداعي مي گردد. 
  مهدي عرب صادق:

با آرزوي موفقي��ت نمايندگان انقالبي در 
مجلس يازدهم. خوب است شروع حركت 

انقالبي شما از كاهش رقم نجومي كمك 
هزينه مسكن نمايندگان محترم مجلس 
يازدهم باش��د! نيم ميليارد كمك هزينه 
مسكن با معيش��ت فعلي موكالن سازگار 

نيست!
  نرگس شيرازي:

رفيق شفيق حاج قاسم رياستت بر مجلس 
مبارك. اميدمان با بودن ش��ما داشتن يك 
مجل��س انقالبي و منس��جم اس��ت. لطفاً 
نااميدمان نكنيد. دعاي خير حاج قاسم ها 

بدرقه راهتان. انقالبي بمانيد. 
  محمد صادق دهنادي:

مأموري��ت ويژه مجلس يازده��م به نظرم 
پيش از تصويب قوانين جديد، حذف برخي 
قوانين مزاح��م، تصويب نك��ردن قوانين 
غير اجرايي و تالش شبانه روزي براي نظارت 
بر اجراي قوانين موجود باشد. كاش آقاي 
قاليباف تمهيدي براي دوركاري نمايندگان 
بينديشد كه همين كار آسيب شناسي در 

ابعاد محلي هم انجام شود. 
  هدي:

نمايندگان مجلس يازدهم؛ تصاوير شهدا 
را در دفتر كارتان نصب كنيد. يادتان نرود 
كجاي تاريخ ايس��تاده ايد! مبادا شرمنده 
شويد كه عوام، ضعف شما را به اشتباه پاي 

اسالم مي نويسند. 
  جواد سميعي:

وقتي »معيشت طبقات فرودست« و »مبارزه 

با فساد« مطالبه رأس نظام شده و تركيب 
مجلس هم از جريان انقالبي اس��ت، اميد 
مي رود ان ش��اءاهلل مجل��س يازدهم نقطه 

عطفي براي حركات عدالت محور بشود. 
  مهدي نيك خواه:

نمايندگان��ي كه ب��ا ش��عار انقالبي گري، 
واليتم��داري و هزينه كردن از نام ش��هدا 
در معرفي خود و جريانشان براي رأي آوري 
اس��تفاده كرده اند، از اين پس ب��ا توجه و 
حساسيت بيشتري زير ذره بين نقد و سؤال 
و جواب، به منظ��ور مطالبه گري و تحقق 
ش��عارها قرار خواهند داش��ت و قطعاً اين 
نظارت مردم��ي و رس��انه اي، اگر منصف 
باش��ند، آنه��ا را در مس��ير دس��تيابي به 

شعارهايشان كمك خواهد كرد. 
  امير كارآموز:

قبل انتخابات مجلس گفتيم به عش��ق آقا 
و حاج قاس��م رأي مي دهيم. آقاي قاليباف 
بي تعارف بگويم: زحماتت در سپاه، نيروي 
انتظامي و شهرداري تهران به كنار! ما تو را 
رفيق حاج قاسم مي دانيم. اگر در  مجلس هم 
رفيق حاج قاسم مي ماني و انقالب را فداي 

مصلحت نمي كني، روي ما حساب كن. 
  حسين فالح زاده:

نمايندگان مجلس يازده��م روي ميز و در 
دستانشان تصوير مبارك حاج قاسم سليماني 
عزيز بود. ان شاءاهلل در عمل هم، روش و راه و 

سيره حاج قاسم را ادامه دهند. 
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در دانشگاه ها سؤال مطرح كنيد
كانال تلگرامي »استاد عالمه محمد تقي جعفري)ره(« به نقل 

از ايشان نوشت:
يكي از بزرگان مي گويد: باعظمت ترين ارزش هاي انساني، مربوط به 
طرح سؤال هايش بوده تا به پاسخ برسد. در دانشگاه ها سؤال مطرح 
كنيد. اساتيد بزرگوار ما، جوانان ما را تحريك و تشويق نمايند تا 
سؤال كنند. س��ؤال مي گويد؛ من س��ؤال كننده االن اينجا توقف 
كرده ام و نمي دانم. معناي سؤال همين توقف است. ممكن است 
يك جواب، }شخص سؤال كننده { را به حركت بي نهايت در آورد. 
ماشين ش��ما در مقابل پمپ بنزين هم توقف مي كند، ولي }آن 
توقف {، براي سوخت گيري و نيروگيري است. او در بارگاه تو اي 

معلم عزيز، مي گويد به من نيرو بده، چون من در حال حركتم.
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زورمنديقانونبرايمستضعفان،مردمراازدستگاهقضانااميدميكند

 مجلسي ها!  
در عمل انقالبي بمانيد

توصيه هاي كاربران شبكه هاي اجتماعي به نمايندگان مجلس يازدهم

ابراز ناراحتي كاربران شبكه هاي اجتماعي از تخريب منزل آسيه پناهي

نمايندگان مجلس يازدهم با استقبال مجازي كاربران شبكه هاي اجتماعي راهي مجلس شدند. 
كاربران ضمن دعاي خير براي نمايندگان از آنها خواستند حاال كه به عنوان جريان انقالبي راهي 
مجلس شده اند، حواسشان باشد كه عملكردهاي آنها بيش از هر زمان ديگري به پاي انقالب 
و اسالم نوشته خواهد شد. همچنين »ش�فافيت« از مهم ترين مطالبات كاربران شبكه هاي 

اجتماعي از نمايندگان جديد ب�ود. رأي آوردن محمد باقر قاليباف ني�ز از ديگر رخدادهاي 
مهم آغاز به كار مجلس بود كه با اس�تقبال كاربران مواجه ش�د. آنها در توييت هاي خود به 
قاليباف رفاقتش را با سردار حاج قاسم سليماني يادآور شدند و از روح حاج قاسم خواستند 
به رفيق خود در اداره قوه مقننه ياري رس�اند. در ادامه برخي از اين واكنش ها را مي خوانيد:

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   گزارش

يك ميليون شاخه گل رز!
كاربري با نام »ايمان« با اشاره به خبر اهدای يك ميليون شاخه گل رز به 
مزار شهيد سليماني به عنوان مهريه خانمي كه مي خواهد از همسر خود جدا 
شود، نوشت: »خدايا من را ببخش؛ ولي دارم فكر مي كنم نمي شد اين همه 
گل رز پول بشود، برنج و روغن و گوشت بشود؟ يا كمك هزينه درماني يا 
تحصيلي بشود؟ يا سرمايه كارآفريني براي زنان سرپرست خانوار بشود؟«

آقاي وزير! نگذاريد كتاب ها نفله شوند
پژمان موس��وي، روزنامه نگار، با مخاطب قرار دادن دكتر سيد عباس 
صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، نوشت: »چهار سال است دهها 
هزار كتاب  كتابخانه وزارت ارشاد سرگردان اس��ت. كتابخانه را سالن 
جلسات كرده اند و كتاب هايي كه برخي ش��ان كمياب هم است، بين 
زمين و هوا مانده اند. متوليان كتاب، حتي نمي توانند براي كتاب هاي 
خودشان تعيين تكليف كنند. آقاي وزير! نگذاريد كتاب ها نفله شود. «

چالش هاي »موفقيت و ثروت در يك دقيقه«
مجتبي همتي فر، پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت، در استوري اينستاگرام 
خود نوشت: »گويا يكي از چالش هاي نسل هاي متأخر ما ميل به درآمد 
زياد، ساده و سريع است. همين مسئله فرهنگي كه باعث مي شود مشاغل 
و درآمدهاي كاذب و خالف )قاچاق، داللي، س��فته بازي، رشوه، دزدي، 
اختالس و...( مورد توجه و استقبال باشد. در همين حال ميل به درآمد 
حالل، مشاغل توليدي و... كم مي شود. تربيت اقتصادي )در معناي صحيح( 
و دروني كردن ارزش كار، تالش و كسب روزي حالل را بايد جدي تر گرفت. 
جالب اينكه گاهي آنچه به عنوان تربيت اقتصادي و س��واد مالي مطرح 
مي شود، ترويج همان نگاه كاذب »موفقيت و ثروت در يك دقيقه« است! 
البته ماجرا را تك عامل نبايد ديد و سهم عوامل برون فردي و ساختاري 

مثل دشواري ها و عدم حمايت از توليد هم بايد در نظر گرفته شود. «

حقه تصوير بدني مثبت
  وب سايت ترجمان به تازگي مطلبي را از آماندامول ترجمه كرده است 
كه در آن نويسنده به نقد كمپين شركت دارويي داو با نام »زيبايي واقعي« 
مي پردازد. او نوشته است: »چطور جنبشي كه قصدش ارزش  دادن به زنان 
است، آنها را بي ارزش مي كند؟ تقريباً همه از بدن خودشان ناراضي اند، حتي 
زن هاي ظريف و مردان عضالني اي كه هر روز در اينستاگرام زيبايي اندامشان 
را به رخ مي كشند، هم مس��تثني نيس��تند. در واكنش به اين نارضايتي 
عمومي جنبشي ايجاد شد كه بدن هاي چاق و نامتقارن را ستايش مي كرد 
و پوست هاي ترك خورده و چروكيده را هم زيبا مي دانست، اما خيلي زود 
اين تالش براي كاهش نارضايتي از بدن، خودش به مشكلي مضاعف تبديل 
شد؛ چون حاال آدم ها هم خودشان را زشت مي ديدند، هم از اينكه خودشان 
را زشت مي بينند، ش��رمنده بودند.« متن كامل اين مقاله را مي توانيد در 

وب  سايت ترجمان به نشاني »www. tarjomaan. com« بخوانيد. 

   سبوي دوست

 از بريجتون تا فورچون
 انتقال قدرت در ژئوپلتيك جهاني

  اعتراض كاربران شبكه هاي اجتماعي 
به تيتر يك روزنامه سازندگي

داس سازندگي!
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