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هر درخت به تنهایی یک زندگی است
#درخت_برای_زندگی به روایت کاربران شبکه های اجتماعی

انتشار خبر کاشت دو نهال مثمر از سوی رهبر معظم انقالب با هشتگ درخت_برای_زندگی در 
حساب اینستاگرامی معظم له، موجب موجی توئیتری با این هشتگ شد. کاربران جمالت مختلفی 
از رهبر انقالب را با این هشتگ توئیت کردند و از مزایای کاشت درخت و اهمیت محیط زیست 
گفتند. »ریحانه«،  حساب توئیتری بخش »زن و خانواده« دفتر مقام معظم رهبری نیز در توئیتی 

نوشت: »روز درختکاری، زمان خوبی برای یادآوری اهمیت درخت به بچه هاست؛ کاشتن یک نهال 
یا غرس یک درخت یا حتی رسیدگی به گل های خانه را به بچه  ها بسپاریم. هر کدام از این فعالیت  ها 
را با هشتگ درخت_برای_زندگی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید، باشگاه مخاطبان ریحانه، 
تصاویر شما را بازنشر می کند.« در ادامه بخشی از توئیت های کاربران را در این موضوع می خوانید. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

 تصوری نادرست 
درباره سعادت در دنیا و در آخرت

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(:
شاید منطق خیلی از ما همین باشد که    ای مردم! یکی از دو بدبختی 
را اجماالً باید بپذیرید، یا بدبختی در دنیا یا بدبختی در آخرت. خدا 
حاضر نیست که ببیند شما هر دو خوش��بختی را دارید. این ضد 
تعلیمات انبیاست. نمی خواهم بگویم ضد تعلیمات فقط قرآن است؛ 

ضد تعلیمات انبیاست از جمله خود عیسی مسیح)ع(. 
امیرالمؤمنین)ع( در نهج البالغه می فرمای��د:»انَّ الُْمتَّقیَن َذَهبوا 
نْیا َو آِجِل ااْلِخَره؛ متقین، هم سعادت دنیا را می خواهند  بِعاِجِل الدُّ

هم سعادت آخرت را.« 
اشتباه این است که ما خیال می کنیم گناهان به دلیل اینکه سعادت است 
گناه است ولی سعادت دنیا، در صورتی که اساس این منطق در اسالم بر 
این است که گناه فقط به دلیل اینکه بدبختی است گناه است.  البته میان 
خوشبختی در دنیا و تسلیم لذت های فوری شدن را باید تفکیک کرد. 

منبع: کانال رسمی »بنیاد شهید مطهری)ره( « در تلگرام،  به استناد 
کتاب »آشنایی با قرآن « ج۹، ص۱۶۸

   سبوي دوست

    کیهانه حاجی:
حفظ محیط زیست فعالیت دینی و انقالبی 

است. امام_خامنه_ای
    محمد رستم پور:

رهب��ر انق��الب )۱۵ اس��فندماه ۱۳۹۹(: 
فعالیت های محیط زیس��تی، فعالیت های 
دینی و انقالبی اس��ت و نباید ب��ه آنها نگاه 

تجمالتی و تزئینی شود. 
    سیدپویان حسین پور:

امروز هم به مناسبت روز درختکاری، حضرت آقا 
با دست مبارک خود یک نهال مثمر کاشت. اینکه 
کاشت نهال توسط رهبر انقالب، هیچ سالی و تحت 
هیچ شرایطی تعطیل نشده، پیام واضحی در مورد 
اهمیت طبیعت و محیط زیست در اسالم دارد که 

کاش ما هم به آن توجه بیشتری داشته باشیم. 
    مهرداد خداویردی زاده:

هر درخت ب��ه تنهایی یک زندگی اس��ت. 

درخت_برای_زندگی
    محمد شیروانی:

تأکید مقام معظم رهبری بر کاش��ت نهال 
» مثمر « )میوه(، یعنی » آینده نگری « حتی در 
جزئی  ترین مسائل! اللهم احفظ قائدنا االمام 

خامنه ای ان شاءاهلل. درخت_برای_زندگی
    حمیدرضا زندی:

درختان دستان س��بز زمین هستند که به 
سوی آسمان دراز شدند. میوه های اجابت 
ثمره  صب��وری آنهاس��ت. درخت_برای_

زندگی بکاریم. 
    علیرضا مجید:

رس��ول اکرم )ص( : مس��لمانی که درختی 
بنش��اند یا زراعتی کس��ب نمای��د، اجر و 
پاداش صدقه در راه خدا را خواهد داش��ت. 
)مستدرک الوس��ائل جلد ۱۳ صفحه ۴۶( 

درخت_برای_زندگی

    محمدرضا سنقرزاده:
تخریب محیط زیس��ت بالی بزرگی است 
که آینده بش��ر را هدر می ده��د . درخت_

برای_زندگی
    غالمرضا نریمانی:

رسول اکرم )ص( می فرمایند: هیچ کشاورزی 
نهالی نمی نشاند مگر آنکه خداوند متعال به 
مقداری که از آن نهال ثمر به دست آید به 
او اجر و پاداش می دهد. )کنزالعمال جلد ۳ 

صفحه ۸۹۶( درخت_برای_زندگی
    مهدی صفدرزاده:

اینکه رهبر انقالب هر س��ال اقدام به کاشت 
درخت می��وه می کنند به نظ��رم یک اقدام 
نمادین نیس��ت. اهمیت موض��وع طبیعت 
و حفظ محیط زیست رو میرس��ونه. سؤال 
اینجاست ما تا االن چقدر از این سنت رهبری 

پیروی کردیم؟ درخت_برای_زندگی

    محسن زاهد احمدی:
رهبر انق��الب: »مس��ئوالن مقابل تخریب 
محیط زیست بایس��تند. « حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در روز درختکاری و هفته منابع 
طبیعی: گیاه و فضای س��بز عاملی مهم در 
زندگی و ساخت تمدن بشری است، کاشتن 
درخت و نش��اندن نهال از جمله حسناتی 
است که در شرع مقدس اسالم بر آن تأکید 

شده است. درخت_برای_زندگی
    جالل مختاری:

امام ص��ادق)ع(: »... مع ما ف��ی الَنَّبات مَن 
ل ها  ِذ بُِحْسِن َمْنظِرهِ وَ نَضارتِِه الَِّتی ال یَُعُدّ لَُذّ الَتّ
َشیٌء ِمن َمَناِظِر العالم َو َماَلِهیِه« نگریستن 
به گل ه��ای رنگارنگ و درختان سرس��بز 
و خرم، چن��ان لذتی به آدمی می بخش��د 
که هیچ لذتی را ب��ا آن برابر نمی توان کرد. 

درخت_برای_زندگی

محمدرضا ش��هبازی در توئیتی نوش��ت: 
طرف از سه س��الگی بچه اش، برای اینکه 
ساکتش کنه و از شرش راحت بشه و الزم 
نباش��ه براش وقت بذاره، موبایل رو میده 

دس��ت بچه اش، بعد االن میگه نهادهای 
فرهنگی کم کاری کردند! اصاًل...  نهادهای 
فرهنگ��ی ]را بی خیال[، حواس��مون به 

زندگی مون و کارهامون هست؟

امیر عبداللهیان،  دس��تیار وی��ژه رئیس 
مجل��س در اموربین المل��ل در توئیت��ی 
نوش��ت: پاپ وارد بغداد شد؛ بدون نقش 
مهم جانفشانی ابومهدی، سردار سلیمانی 
و شهدای مبارزه با تروریسم و داعش در 

عراق و منطقه، امروز پاپ اعظم واتیکان 
نمی توانس��ت ب��ا امنیت و آرام��ش وارد 
عراق شود. مداخالت کاخ سفید و وجود 
نظامیان امریکا در عراق و منطقه همچنان 

عامل ناامنی است!

حامد صرافپور توئیت کرد: رئیس جمهور 
چین گفته است: »بزرگ ترین منشأ هرج 
و مرج در دنیای امروز امریکاست. امریکا 
بزرگ ترین تهدید برای امنیت و توس��عه 

کشور مان است.« برای اولین بار است که 
چین اینگونه شدید و قاطع امریکا را مورد 
حمله لفظی قرار می دهد که نشانگر ورود 

چین به موضع تهاجمی است!

ثمانه اکوان مقاله ای از وب سایت اندیشکده 
»فارن افیرز« به قلم کریس مورفی، سناتور 
دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا را در 
خصوص سیاست های جو بایدن، رئیس جمهور 
جدید امریکا، در منطقه، به فارسی ترجمه کرد 
و در کانال تلگرامی خود به اشتراک گذاشت. او 
در مقدمه این یادداشت مروری مختصر بر این 
مقاله داشته و نکات اصلی مقاله را برمی شمارد. 

در مقدمه او می خوانیم:
 شاید دنیا در حال حاضر نداند که سرانجام 
پس از گذشت یک ماه از استقرار دولت بایدن 
در کاخ س��فید، در نهایت تصمی��م او برای 
منطقه غرب آسیا چیس��ت و چه برنامه ای 
برای حضور و بروز امریکا در منطقه دارد. به 
نظر می رسد دولت او با وجود همه شعار ها و 
برنامه ریزی هایش در یک ابهام قرار دارد و 
دقیقاً نمی داند از میان مسیرهای پیش رو، 
کدام مسیر را برای رویارویی با این منطقه 
پرچالش انتخاب کند. با انتشار یافتن گزارش 
پرونده قتل جمال خاش��قچی و مشخص 
شدن برخی از ابعاد سیاست های بایدن در 
قبال ایران، حاال به نظر می رسد پازل اصلی 
اقدامات او در حال ش��کل گرفتن است.  بر 
همین اس��اس متفکران و سیاستمداران و 
سیاستگذاران در ایاالت متحده سعی دارند 
بیشتر از پیش در سیاست های او در منطقه 
تأثیرگذار باشند. س��ناتور کریس مورفی، 
سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی 
سنا، در شماره اخیر مجله فارن افیرز مقاله ای 
منتشر ساخته و به برخی از سیاست  هایی 
پرداخته که به نظر می رس��د دولت بایدن 
برای رسیدن به وضعیت متعادل در منطقه، 
باید آنها را در پی بگیرد. این سیاست  ها از آن  

جهت حائز اهمیت است که کمتر می توان 
نمونه آن را در بین محافظه کاران واشنگتن 
مشاهده کرد و درعین حال سیاستی متناسب 
با مداخله بیش��تر در منطقه است؛ منت ها 
مداخله ای آرام و به دوراز جنگ طلبی. بایدن 
در همین یک ماه ابتدایی نشان داده چندان 
هم تمایل ندارد سیاست مداخله آرام را در 
پیش بگیرد و به همین دلیل دستور حمله به 
اهدافی در سوریه را صادر کرد و درعین حال 
برخالف شعارهای حقوق بشری اش، تصمیم 
گرفت به راحتی از کنار مسئله متهم بودن بن 
سلمان در قتل خاش��قچی بگذرد.  مورفی 
با این حال پیش��نهاد کرده است که دولت 
امری��کا باید مداخل��ه و حضور خ��ود را در 
منطقه کمرنگ کرده و به کشورهای منطقه 
اجازه دهد که پیمان های امنیتی خود را با 
یکدیگر داشته و سعی کنند با توجه به نیرو ها 
و قدرت ه��ای منطقه ای، ت��وازن قدرت در 
منطقه را ایجاد کنند. این مسئله بدین معنی 
است که دخالت امریکا در منطقه بیشتر از 
اینکه سخت افزاری باشد، نرم افزاری خواهد 
بود. متن این یادداشت به دلیل اهمیت آن 
ترجمه ش��ده و در اختیار عالقه مندان قرار 
می گیرد اما به نظر نمی رسد سیاست اصلی 
بایدن در منطقه غرب آسیا پیروی از چنین 
رویکردی باشد و این نشان می دهد امریکا به 
دلیل تندروی رؤسای جمهورش، به سرعت 
در حال از دست دادن فرصت  ها در منطقه 
اس��ت و در این میان تف��اوت چندانی بین 

ترامپ و بایدن دیده نمی شود.  
متن کامل ترجمه مقاله »کریس مورفی « را 
می توانید در کانال تلگرامی »جهان ما« با  آی 
دی »@ekvan_journalist« بخوانید. 

حواسمون به زندگی و کارهایمان هست؟

 امنیت پاپ در عراق 
مدیون جانفشانی سردار سلیمانی

ورود چین به موضع تهاجمی علیه امریکا

سیاست خاورمیانه ای امریکا  منسوخ و خطرناک است

    تصویر منتخب

برنامه این روزهای اروپا به بهانه برجام
مهدی قاسم زاده در کانال تلگرامی خود نوشت: تروئیکای اروپا 
گفته اند: »ما از ایران می خواهیم بدون پیش ش��رط پیشنهاد 
هماهنگ کننده برجام جهت برگزاری نشس��ت غیررسمی با 
حضور طرف های برجام و ایاالت متحده امریکا را بپذیرد!« این 
همان برنامه این روزهای اروپاست؛ بازگرداندن امریکا به میز 
مذاکرات با کمترین هزینه و بدون لغو تمام تحریم  ها و سپس 
ه��م ت��الش ب��رای ادام��ه  زیاده خواهی ه��ای مجددش��ان 
)باسوءاس��تفاده از ش��رطی کردن دوب��اره جامع��ه و ایجاد 

چندصدایی در کشور( و هم داغ نگه داشتن موضوع مذاکره برای انتخابات ۱۴۰۰!

 اهمیت بی بدیل منابع طبیعی 
در مسائل کلیدی و بنیادی کشور

دکتر علی دارابی در کانال تلگرامی خود نوشت: ۱۵ اسفند هر 
سال آغاز هفته منابع طبیعی در ایران است. آب، خاک، پوشش 
گیاهی، مرتع، کوه، جنگل، آبخوانداری، فضای س��بز و حفظ 
محیط زیست را مجموعه ای از ثروت ملی و انفال کشور است که 

»منابع طبیعی « نامیده می شود. آیا می دانید:
۱( آیا می دانید ۴۵۰ ش��هر، ۸٢۸۰ آبادی و روستای کشور در 

معرض سیل قرار دارد؟
٢( آیا می دانید ٢۵ سیالب ساالنه در کشور به وقوع می پیوندد 

که خسارت هر یک بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است؟
۳( آیا می دانید ۸۰ میلیون هکتار مرتع در ایران داریم که ۳۴ میلیون واحد دامی از آن تغذیه 

می شوند و ۹۱۶ هزار خانواده معیشت آنها وابسته به این مراتع است؟
۴( آیا می دانید ۸ هزار گونه گیاه شناسایی شده داریم که بیش از ۴ هزار گونه آن در حوزه دارو و 

غذا و کاربری های صنعتی کاربرد دارد؟
۵( آیا می دانید هر هکتار جنگل ۵/٢ تن اکسیژن تولید می کند؟

۶( آیا می دانید اهمیت جنگل های زاگرس که ۱۱ استان کشور را شامل می شود در وسعت ۶ 
میلیون هکتار۴۰درصد آب کشور را تأمین می کند که نقش بسزایی در ایجاد کمربند سبز کشور 

و جلوگیری از گرد و غبار و خشکسالی دارد چه میزان حیاتی است؟
7( آیا می دانید ٢ میلیون جنگل در شمال کشور که به نام جنگل های هیرکانی در یونسکو ثبت 

جهانی شده است فقط ۵ میلیارد متر مکعب آب کشور را ذخیره و تأمین می کند؟
این اطالعات بیانگر اهمیت بی بدیل منابع طبیعی در مسائل کلیدی و بنیادی کشور است. ثروت 
ملی و سرمایه جاویدان امروز و نس��ل های آینده است. دستگاه های متولی و مسئول، نهادهای 
قانونگذاری، اجرایی و نظارتی وظایف و مسئولیت هایی دارند که باید انجام دهند.  اما نقش و سهم ما 
مردم در حفظ، توسعه، گسترش و احیای منابع طبیعی نقش اول است. کاشت درخت، ر ها نکردن 
زباله در طبیعت، کاهش شدید استفاده از ظروف یک بارمصرف، استفاده از پاکت های کاغذی به 
جای کیسه های پالستیکی )اتحادیه اروپا سال٢۰٢۱ را وداع با کیسه پالستیک اعالم کرده است(، 
کمک در نظافت و پاکیزه نگهداشتن شهر و محیطمان گام های اول ما شهروندان برای آنکه فرهنگ 

منابع طبیعی را به فرهنگ عمومی کشور تبدیل کنیم. بیایید از خودمان آغازکنیم.

بزرگ تر از آن است که بتوان روایت کرد
محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: بزرگی ماجرا قابل 
روایت نیست: مقاومت مظلوم یمن، هرگاه اراده می کند، تور 
راداری و پدافندی عربس��تان را پاره می کند و ب��ا پهپاد ها و 
موشک های نقطه زن، مراکز نظامی- اقتصادی رژیم متجاوز را 
در هم می کوبد.  بن س��لمان خیال می کرد کار یمن را ظرف 
چند هفته یکسره کند که با چراغ سبز اوباما مرتکب جنایت 
ش��د. اما از درماندگی عربس��تان باالتر، عجز امریکاست که 
پایگاه ها و کاروان های نظامی اش به تالفی جنایت ها، نه یک بار 
و دو بار، روزانه به اراده مقاومت عراق، مورد اصابت انواع راکت و موشک قرار می گیرد.  انگار نه 
انگار امریکا، دارای قوی  ترین سیستم های راداری و پدافندی است و در7۰ سال گذشته هیچ 
کس جرئت نمی کرد نیرو ها و پایگاه های امریکا را هدف بگیرد.  این اقتدار بازدارنده مقاومت و 
برای تحقیر دشمن متجاوز از کجا آمده است؟ مستضعفان توسری خور عالم کجا و پهپادهای 
مدرن و موشک های نقطه زن کجا؟! دست تهی مظلومان همیشه تاریخ کجا و عزت پیروزمندانه 

کجا؟ مدعی کدخدایی دنیا کجا و این گونه حقیر و ذلیل شدن کجا؟
نابیناست اگر کسی به آیت الهی ایمان نیاورد: » َونُِریُد أَْن نَُمَنّ َعلَی الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی الَأْْرِض 
ه َونَْجَعلَُهُم الَْواِرثِیَن. و ما اراده کرده ایم بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی  َونَْجَعلَُهْم أَئَِمّ

کشیده شدند، مّنت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان )روی زمین( قرار دهیم.«
و این، هنوز از نتایج سحر است؛ تا صبح دولت مهدی موعود )عج( بدمد، ان شاء اهلل.

انتخابات 1400، بیم  ها و امیدها
سیدساالر کاشانی، معاون پژوهشی ایسپا،  طی یادداشتی به 
بررس��ی نتایج بررسی های »مرکز افکارس��نجی دانشجویان 
ایران « در خصوص انتخاب��ات ۱۴۰۰ پرداخت. چکیده ای از 
یادداش��ت او را در ادامه می خوانید: ایس��پا در پیمایش ملی 
بهمن ماه ۱۳۹۹ با تعداد نمونه ۱۵۸۳ نفر و با جامعه  آماری از 
شهروندان ۱۸ سال به باالی کل کشور از پاسخگویان پرسیده 
اس��ت: »فکر می کنید ش��رکت مردم در انتخابات تا چه حد 
می تواند در حل مش��کالت فعلی کش��ور موثر باشد؟« ٢۸/۶ 
درصد ش��هروندان مش��ارکت در انتخابات را »کاماًل مؤثر« و ٢۶/۵ درص��د »تاحدی مؤثر« 
دانسته اند.  بسیاری از ایرانیان گمان می کنند دولت صاحب جایگاه، امکانات و منابعی است 
که با به کار بستن درست آنها می توان از مشکالت امروز ایران کاست. آنها احساس می کنند با 
تغییر در قوه  مجریه و به تبع آن تغییر در رویکردهای مدیریتی دولت، ممکن است اوضاع بهتر 
ش��ود اما ناگفته پیداس��ت که امیدواری آنها محدود به تغییر نام  ها و آدم  ها در هیئت دولت 
نیست. ایرانیانی که به بهبود وضعیت کشور با تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ امیدوارند، در انتظار 
چاره اندیشی های دولت  جدیدند. آنها فکر می کنند با راه حل  هایی متفاوت از رویه های جاری 
اداره  کشور می توان چالش های اقتصادی و اجتماعی موجود را مدیریت کرد،  اما ابهام اصلی 

در اینجاست: مردم چه راه حلی را ترجیح می دهند؟ 
در پیمایش ملی ایسپا در بهمن ماه ۱۳۹۹ از شهروندان خواسته شده است بگویند به نظر آنها 
دولت آینده از میان گزینه های »آزادی«، »بهبود روابط با کش��ورهای خارجی«، »عدالت«، 
»حمایت از تولید داخلی « و »امنیت در برابر تهاجم خارجی « بهتر است کدام یک را در اولویت 
کاری خود قرار دهد. هر یک از این گزینه  ها بازنمای یکی از شیوه های محتمل اداره کشور است 
که دولت آینده می تواند در پیش گیرد. ۳۱/٢ درصد شهروندان در پاسخ پرسش مذکور عدالت 
را برگزیده اند، حمایت از تولید داخلی و همچنین بهبود روابط با کشورهای خارجی انتخاب ٢۰ 
درصد پاسخگویان بوده است، ۱۰/7 درصد پاسخگویان گزینه امنیت در برابر تهاجم خارجی و 
۳/۵ درصد گزینه آزادی را انتخاب کرده اند.  سهم برابری از جمعیت طرفدار اولویت دادن به دو 
رویکرد در اداره کشورند: ٢۰ درصد پاسخگویان فکر می کنند دولت باید سیاست های مبتنی 
بر حمایت از تولید داخلی را در مرکز برنامه های خود قرار دهد و ٢۰ درصد نیز معتقدند راهکار 

اصلی برای فائق آمدن بر مشکالت بهبود روابط با کشورهای خارجی است. 

 ۵۵۵هزار دالر جریمه و ۵ سال زندان 
برای منتشرکنندگان آثار پورن در استرالیا

کانال تلگرامی تبیان نوشت: گاردین امروز از الیحه جدید دولت 
استرالیا برای حذف محتوای پورن از س��ایت  ها و شبکه های 
اجتماعی و محافظت از آزار جنسی کودکان در وب خبر داده. 
این الیحه اج��ازه حذف تمامی فیلم های پ��ورن و ممنوعیت 
فعالیت کارگران جنسی در اینترنت رو به دولت استرالیا میده. 
سایت  ها و شبکه های اجتماعی باید محتوای نامناسب از جمله 
تعرض، آزار و اذیت جنسی رو ظرف ٢۴ ساعت حذف کنند، 
در غیر این صورت ۵۵۵ هزار دالر جریمه میشن. عالوه بر این، 
برای محافظت از کودکان باید تمام مطالب نامناس��ب از قبیل آزار و اذیت های اینترنتی در 

سایت ها، پیام رسان  ها و حتی بازی های ویدئویی حذف بشن. 
دولت اختیار این رو داره هویت واقعی اکانت های جعلی فعال در این زمینه رو شناس��ایی و 

دستگیر کنه. تو این الیحه مجازات این افراد تا پنج سال زندان تعیین شده. 

 چرا با وجود راه حل 
مشکالت حل نمی شود؟!

سید مهرداد سیدمهدی در توئیتی با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب در 
خصوص غصه بزرگ مشکالت اقتصادی مردم نوشت: رهبر انقالب امروز از 
غصه_بزرگ مشکالت معیشتی مردم و گرانی ها گفتند که راه حل دارند و 
بار ها هم این راه حل ها به مسئوالن تذکر داده شده است. واقعاً چرا مشکالتی 

که قابل حل هستند و راه حل آنها نیز گفته شده، حل نمی شوند؟

 رأی گیری لوایح پالرمو و CFT را 
به بعد از انتخابات 1400 موکول کنید

 CFT امیرحسین ثابتی در توئیتی نوشت: رأی گیری درباره لوایح پالرمو و
توسط مجمع تش��خیص به فروردین۱۴۰۰ موکول شد. بهتر است این 
رأی گیری به چند ماه بعد و پس از انتخابات۱۴۰۰ موکول شود چون ممکن 
است تا آن موقع دولتی رأی آورده باشد که این واقعیت را بفهمد که تصویب 

این لوایح به ضرر کشور است و اینقدر برای تصویب آن فشار نیاورد.

افزایش رویکرد منفی مردم امریکا به چین
دکتر ابوذر گوهری در کانال تلگرامی خود نوشت: بر اساس نظرسنجی 
پیو ۵۵ درصد مردم امریکا، چین را رقیب و ۳۴ درصد دشمن می دانند. 
در این میان ۵۳ درصد جمهوریخواهان چین را دشمن امریکا می دانند. 
به لحاظ ترکیب جمعیتی نیمی از امریکاییان باالی ۶۵ سال، چین را 
دش��من می دانند درحالی که صرفاً ٢۰ درصد جوانان ۱۸ تا ٢۹ س��ال 
این کشور را دشمن می دانند.  7٢ درصد جمهوریخواهان و ۶۹ درصد 
دموکرات  ها معتقدند دولت امریکا باید در زمینه حقوق بش��ر به چین 
فشار وارد کند. نکته مهم آنکه میزان رویکرد منفی مردم امریکا به چین 

از سال ٢۰۱۸ تا ٢۰٢۱ ، از ۴۶ درصد به ۶7 درصد رشد داشته است. 


