
   علي بهادري جهرمي:
عاقبت بخيري يعني اي��ن؛ در راه دفاع از حق 
معنوي ديگران و عمل به حق و تکليف امر به 
معروف و نهي از منکر به شهادت برسي، اعضاي 
بدنت هم اس��تمراربخش ح��ق حيات مادي 
چندين نفر ديگر شود. خدا همه ما را عاقبت 

بخير کند و مدافع حقيقي حق قرار دهد. 
   فاطمه رحيم زاده:

تو دني��اي غرب پرس��تا ي��ه نف��ر زندگي 
300دختر رو نابود ميکنه، براش هش��تگ 
اعدام نکنيد ميزنن چون از خودش��ونه؛ تو 
دنياي ما يه نفر زندگي ي��ه دختر رو نجات 
ميده عوضش سالخي و بعد هم بايکوتش 

ميکنن چون از اونا نيست!
   عليرضا گرائي:

ما همان ملتيم که سه شهيد در خرمشهر 
داديم تا جنازه نام��وس ايراني باالي تيرک 

مقابل چش��م ناپاک نماند. در مکتب ما در 
راه امر به معروف و دفاع از ناموس شهادت 

عجيب نيست. شهادتت مبارک باغيرت... 
   ح. حسيني:

اعضاي بدن ش��هيد امر به معروف ش��هيد 
محمد محمدي اهدا ش��د. در راه خدا هم 
آبرو گذاشت، هم جان و هم جسم بي جان. 
عاشقانه سوي معبود رفت تا بگويد هنوز هم 

انسانيت و شرافت نمرده است. 
   سيد علي موسوي:

 شهيد سعيد است و ش��هادت سعادت، هر 
چند تيترهايي از جنس همشهري اثري بر 
اين سعادت نمي گذارد اما گواه خط مشي 

فکري حاکم بر اين رسانه هاست. 
   جواد سليمي دانا:

محصول تفکر و تربيت حسيني ميشه غيرت 
ديني و ملي؛ ميش��ه مدافع ح��رم ناموس، 

ميشه ش��هيد محمد محمدي؛ و محصول 
تفکر و تربيت بي ريشه  غرب وحشي ميشه 
ترحم به قاتل و هشتگ اعدام نکنيد؛ ميشه 
ترويج بي غيرتي و بي حيايي؛ ميشه چالش 

لخت کردن. 
   عماد جهاد:

ما بچه شيعه ها شنيديم يک بار، يک مادر 
جوان رو تو کوچه بي هوا زدند؛ از اون روز به 
بعد ياد گرفتيم که هتاکي به ناموس ديگران 
با هتاکي به ناموس ما هيچ فرقي نداره... ياد 
گرفتيم جلوي هتاکي به حريم مقدس زن 

بايستيم حتي به قيمت جان... 
   محمد عليمحمدي:

شهيد محمد محمدي نشان داد در روزگار 
انواع چالش هايي که غيرت را نشانه رفته اند 
مي ش��ود باغيرت بود و مردانه پاي دفاع از 
حق و ناموس ايس��تاد. در ضمن يک نکته 

هم خطاب به نيروي انتظامي و قوه قضائيه: 
مسامحه با اينجور اراذل و اوباش پست عين 

بي عدالتي اجتماعي است!
   رسول شکري نيا:

آخرين خدمت و ايثار شهيد محمد محمدي 
به مردم؛ اعضاي بدن شهيد آمر به معروف 
به چند بيمار نيازمند جان دوباره بخشيد. 
با موافقت خانواده، اعضاي بدن بس��يجي 
آمر به معروف و ناهي از منکر شهيد محمد 
محمدي به چند بيمار نيازمند اهدا شد و به 

اذن خدا به آنان جاني دوباره بخشيد. 
   عليرضا علياني نژاد:

برخي نجات انس��ان ها در خونش��ان است! 
تا زنده هس��تند يه جور؛ وقتي هم که جان 
به جان آفرين تس��ليم کردند يه جور ديگر! 
اعضاي پيکر اين شهيد اهدا ش��د تا بعد از 

شهادتش هم، جان انساني را نجات دهد!
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واکنش کاربران شبکه هاي اجتماعي به شهادت بسيجي شهيد امر به معروف محمد محمدي

برخي، نجات انسان ها در خونشان است
ش�هادت محمد محمدي، بس�يجي آمر به معروف که ب�راي دفاع از نام�وس با اراذل 
و اوب�اش تهرانپ�ارس درگير ش�د موج�ي از واکنش ه�ا را در ش�بکه هاي اجتماعي 
به هم�راه داش�ت. اي�ن واکنش ها با خب�ر اه�داي اعضاي پيک�ر اين ش�هيد به اوج 
خود رس�يد. کارب�ران ش�هادت او و س�پس اه�داي اعضاي بدن�ش را نش�اني روح 

بلند او و ش�خصيت برجس�ته ش�هيد محمدی و عاقبت بخيري او دانس�تند. در اين 
ميان تيت�ري از روزنامه همش�هري که خبر اين ش�هادت را با الفاظ�ي چون »مرگ« 
منعکس ک�رده بود با اعت�راض کارب�ران همراه ب�ود. کارب�ران اين ن�وع تيترزني را 
توهين به مقام ش�هيد دانس�تند. در ادامه بخش�ي از اي�ن واکنش ه�ا را مي خوانيد. 

غربگرايانعبرتنميگيرند؟
دکتر سيدمحمد حسيني در توئيتر نوشت: قذافي براي ماندن در قدرت 
تسليم غرب شد، صنعت هسته اي را کاماًل تعطيل و برد موشکي را کم 
کرد که به اروپا نرسد، به سران غربي مثل سارکوزي ميليون ها يورو باج 
داد، اما اروپايي ها به ليبي حمله کردند، قذافي را سرنگون و کشور را به 

ويرانه اي ناامن مبدل نمودند. آيا غربگرايان عبرت نمي گيرند؟

خطربزرگسرمايهداري
برایعدالتآموزشي

عبداهلل عبداللهي طي يادداشتي در کانال تلگرامي »تسنيم« نوشت: يکي 
از گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي نشان مي دهد در 
فاصله سال هاي ۱3۷0 تا ۱3۹۵، نسبت مدارس غيرانتفاعي در کشور به کل 
مدارس، نزديک به ۴۹ برابر رشد داشته است! تعداد کل مدارس غيرانتفاعي 
در سال ۱3۷0، 20۱ مدرسه و نسبت آن به کل مدارس کشور 0/2۵ درصد 
بوده است اما اين نسبت سال به سال افزايش يافته، به نوعي که در سال ۱3۹۵ 
به ۱2/22 درصد رسيده است! جالب آنکه اين روند در تمام دولت ها، از آقاي 
هاشمي رفسنجاني گرفته تا آقاي خاتمي تا آقاي احمدي نژاد و آقاي روحاني، 
افزايشي بوده است.  در بحث مدارس غيرانتفاعي، مسئله اين نيست که آيا 
يک فرد عادي متمکن بايد فرزند خود را به مدارس بهتري بفرستد يا خير؟ 
يا حتي آيا مناسب است که يک فرد غيرمتمکن، با صرفه جويي و تحميل 
مشقت بر خود در ساير مصارف، براي فرزند خود مدرسه بهتري انتخاب کند؟ 
مسئله حتي اين هم نيست که آيا يک شخص عادي با انگيزه مشخص و با 
امکان تمهيد مالي مجاز است که مدرسه اي غيرانتفاعي داشته باشد يا خير؟ 
همه  اينها مسائل حاشيه اي و طرح غلط صورت مسئله است.  مسئله مرکزي 
آن است که يک »حکومت و نظم سياسي« بايد به نحوي سياستگذاري و 
اقدام کند که همچنان که رهبر معظم انقالب نيز فرموده است، افراد صرفاً بر 
اساس استعداد و توانمندي و اراده اي که به خدمت مي  گيرند، به شکوفايي 
آموزشي برسند و در اين ميان »ثروت« و »پول« عنصر تعيين کننده نباشد.  
رهبر معظم انقالب بارها تأکيد کرده اند در عدالت آموزشي بايد »استعدادها« 
مالک باشد والغير! اما امروز همچنان هستند افرادي که درباره ضرورت حذف 
معيار پول ، ثروت و تمکن مالي از توزيع موهبت هاي آموزشي مناقشه و در 

جهت مقاومت در برابر آن نظرسازي مي کنند. 

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

اجتماعی در عرصه مکتوب هم ديده شود.

ائمهابنالرضا)ع(
هماننديكماههستند

آيت اهلل احمد عابدي:
به سه امام نهم، دهم و امام يازدهم عليهم السالم، »ائمه ابن الرضا« 
گفته مي شود. اگر اين امامان را در نظر بگيريد، همانند يک ماه هستند 
که هر چه به پايان ماه نزديک مي شود کم کم کوچک مي گردد و به 
محاق مي رود تا جايي که کامالً غروب مي کند و پنهان مي شود.  ائمه  
ابن الرضا عليهم السالم اين طور بودند که خود امام رضا)ع( کامالً بين 
مردم و در جامعه حاضر بود، ولي امام جواد)ع( کمتر در ميان مردم 
بود. امام هادي )ع( خيلي کمتر در جامعه حضور داشت و امام حسن 
عسکري )ع( که بسيار بس��يار کمتر و در حصر خليفه قرار گرفت.  
يعني مصلحت و خواست ائمه عليهم السالم اين بود که مردم را عادت 
دهند به اينکه در زمان غيبت و عدم حضور امام، چطور دين خودشان 

را بتوانند تکميل کنند و احکام خدا را به  دست بياورند. 
منبع: کانال تلگرامي »استاد احمد عابدي«

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

کانال تلگرامي »سومين همايش سواد رسانه اي 
و اطالعاتي« بخشي از مقاله دکتر حسن بشير با 
تيتر »فضاي سوم و تداخل گفتماني« را که در 
شماره ۱0۵ ماهنامه مديريت ارتباطات )بهمن 
۱3۹۷( به چاپ رسيده است به اشتراک گذاشت. 
در اين مقاله مي خوانيم: با ظهور فضاي مجازي، 
فضاي جديدي ايجاد شد که فضاي سوم ناميده 
ش��د. اين فضا نه فضاي ذهني است و نه فضاي 
مادي، بلکه فضايي بينابيني است که در تصورات، 

رفتارها و اقدامات انسان تجلي مي يابد. 
گفتمان فضاي مجازي که در آن بس��ياري از 
شايعات، دروغ پردازي ها، سخنان غيرمستند، 
اخبار بدون منبع و امثالهم وجود دارد، گفتماني 
اس��ت که اگر از واقعيت خالي نباشد، واقعيت 

نسبي نيز ندارد. 
فضاي س��وم در حقيق��ت فضاي��ي تداخلي- 
اجتماعي است که بخشي از آن در فضاي واقعي، 
بخشي ديگر در فضاي مجازي و بخشي ديگر در 
فضاي ذهني شکل مي گيرد. اين فضا محصول 
تعامل سه فضاي واقعي، ذهني و مجازي است. 
در اين فضاي جديد اس��ت ک��ه گفتمان هاي 
عصر گفتمان متولد مي شوند که با عصر واقعي 
متفاوتن��د.  بايد به اين واقعي��ت توجه کرد که 
تا قبل از کش��ف فضاي مجازي، گفتمان ها در 
فضاي واقع��ي متولد مي ش��دند، ولي مي توان 
گفت با کشف فضاي مجازي، سه عصر متمايز 
از همديگر در حال شکل گيري  هستند: عصر 
گفتمان فضاي واقعي، عص��ر گفتمان فضاي 
مجازي و عصر فضاي تداخل گفتماني ميان عصر 

واقعي و عصر مجازي. 
در فضاي مجازي، به ويژه شبکه هاي اجتماعي، 
گفتمان هاي گوناگوني متولد مي شوند، اما اين 

گفتمان ها در بسياري از مواقع ناشي از اطالعاتي اند 
که نمي توان به واقعيت آنها اطمينان کرد. بنابراين 
در اينجا ش��ايعات و دروغ پردازي ها نيز نقش��ي 

اساسي در توليد گفتمان هاي مختلف دارند. 
تعامل دو فضاي واقعي و مجازي انسان را وارد 
عصر سومي کرده است که مي توان آن را عصر 
تداخل دوفضايي ناميد. در اين فضاي تداخلي 
جديد، تجربه هاي زيس��ته در فضاي واقعي و 
تجربه هاي به دست آمده در فضاي مجازي به 
گفتماني انتزاعي- تجربي تبديل مي گردند که با 

ديگران به مشارکت گذاشته مي شوند. 
فضاي سوم ناش��ي از تجربه تداخل دو فضاي 
واقعي و مجازي اس��ت. در اين فضا بخش��ي از 
گفتمان بر مبن��اي واقعيت ه��ا و برخي نيز بر 
اساس شايعات و غيره شکل مي گيرند و نوعي 
از گفتمان به وجود مي آيد ک��ه مي توان آن را 
گفتمان متداخل نامي��د. گفتمان متداخل نه 
منعکس کننده واقعيت فضاي واقعي است و نه 
واقعيت فضاي مجازي، بلک��ه در ميان اين دو 
فضا در حال شکل گيري است. به همين دليل 
وضعيت گفتمان هاي کنوني ب��ا ظهور فضاي 
مجازي دچار ابهام هاي بس��يار و در حقيقت با 

چالش هاي زيادي روبه رو شده اند. 
گفتمان که در فضاي واقع��ي منعکس کننده 
روابط قدرت، دانش و معرفت است و ريشه در 
تفکر دارد، در تداخل دوفضايي جديد، از روابط 
سيال قدرت که عمدتاً توس��ط کاربران شکل 
گرفته و از اطالعاتي که معلوم نيست به دانش و 
معرفت منجر شوند، نشئت مي گيرد و اين خود 
آغاز کش��مکش هاي جديد گفتماني است که 
جوامع مختلف جهاني، از جمله ايران به شدت 

درگير آن شده اند. 

تداخلگفتمانهادرعصرفضايمجازي

عليرضا تقوي نيا در کانال تلگرامي خود نوشت: 
حسن ايرلو سفير ايران در يمن وارد صنعا شد. 
به گفته خطيب س��خنگوي وزارت خارجه، 
وي سفير تام االختيار و فوق العاده جمهوري 
اس��المي در جمهوري يمن خواهد بود. اين 

انتصاب در بطن خود چند پيام مهم دارد: 
۱ ( بعد از پاسخ امير کويت به پيام تبريک هشام 
شرف، وزير خارجه جنبش انصاراهلل و خصوصاً 
پخش عمدي آن از تلويزيون رسمي، بسياري 
از صاحب نظران به اين اعتقاد رسيدند که نگاه 
جديدي به دولت نجات مل��ي يمن در برخي 

کشورهاي غرب آسيا به وجود آمده است. 
به عبارتي بسياري از دولت هاي اين منطقه 
قصد دارند نگاه خود را به بحران يمن اصالح 
کنن��د و ناچ��اراً واقعيت ه��اي ميداني اين 
کش��ور را که همان حاکمي��ت دولت نجات 
ملي اس��ت،بپذيرند و اين تغيي��ر راهبرد از 
چشم جمهوري اسالمي به عنوان مهم ترين 
پشتيبان خارجي انصاراهلل دور نمانده است. 

2( اگرچه از نيمه دوم س��ال ۹3 ايران دولت 
نج��ات ملي يمن را ب��ه ص��ورت دوفاکتو به 
رس��ميت ش��ناخت، ولي رابطه ديپلماتيک 
رسمي در حد رد و بدل کردن سفير به معناي 
شناسايي دوژوره يعني قطعي و  کامل است. 

3( چن��دي پي��ش نيز س��ردار ش��کارچي، 
سخنگوي نيروهاي مسلح رس��ماً از حضور 
مستشاري نظامي ايران در يمن سخن گفت. 
مواضع وي در واقع برآيند تصميمات شوراي 
عالي امنيت ملي و ستاد کل نيروهاي مسلح 

است. به نظر مي رسد از منظر مسئوالن ايراني 
پيروزي ارتش و انصاراهلل بر ائتالف سعودي و 
امارات حتمي شده است که تصميم گرفته اند 
از مالحظات گذش��ته در خصوص رسميت 
بخش��يدن به دولت نجات ملي يمن فاصله 
بگيرند و رس��ماً و علناً روابط طبيعي و روال 

مرسوم ديپلماتيک را با آن برقرار سازند. 
۴( انصاراهلل در يک سال اخير موفقيت هاي 
قابل توجهي در بُعد دفاعي و تحوالت ميداني 
کس��ب کرد. از تصرف کامل استان جوف و 
پاکسازي جبهه هاي مهم صرواح در شرق و 
نِِهم در شمال شرق صنعا گرفته تا محاصره 
مارب که پايتخت غيررسمي نيروهاي وابسته 
به عربستان سعودي اس��ت. همچنين توان 
موش��کي و پهپادي مقاومت يمن به شدت 
افزايش يافته و عرصه را بر ائتالف سعودي- 

اماراتي تنگ کرده است. 
۵( پس از برقراري روابط عادي بين برخي دول 
عرب خليج فارس و مرزبندي جديد آنها با ايران 
و محور مقاومت، به نظر مي رس��د جمهوري 
اسالمي نيز سعي دارد اهرم فشارهاي بيشتري 
براي تأثيرگ��ذاري روي اين کش��ورها براي 
خود دست و پا  و تغايرش را با آنان برجسته تر 
کند؛ در همين راس��تا يکي از اين گزينه هاي 
کاماًل مطمئن براي تحقق غيريت سازي مورد 
اشاره، علني نمودن و رس��ميت بخشيدن به 
حمايت هاي سياسي، نظامي و ديپلماتيک از 
دولت نجات ملي است که اکنون بر ۷0 درصد 

جغرافياي انساني يمن سيطره دارد. 

پيامهايانتصابسفيرايراندريمن

اميرعلي صفا در رشته توئيتي نوشت: آقاهه کنار خيابان دستفروشي ميکرد. ماسک نداشت. 
خانمي ايستاد از تو کيفش يه ماسک تو پالستيک پلمب درآورد داد بهش و رفت. جلوتر يه 
دختري هم ماسک نداش��ت. يه ماس��ک هم به اون داد. بعد تو صف نانوايي ايستاد. منم نون 
ميخواستم. هردو تو صف بوديم. مني که فقط غر ميزنم و اوني که عمل ميکنه. دمش گرم. تو 
صف داشتم حساب ميکردم که اگه به تعداد توئيت هاي ُغري که ميزنم ماسک هم داده بودم 

بهتر نبود؟ هزينه  زيادي هم نميشه. بگو نهايت 20تا توئيت ُغر زدم. ميشه 30هزار تومن.

منكهفقطغرميزنمواونكهعملميكنه

کانال تلگرامي     گزارش
»پايش امريکا« 
ترجمه مطلبي از »خبرگزاري فرانس��ه« را به 
اشتراک گذاشت. در اين مطلب مي خوانيم: هر 
چند دونالد ترامپ در دوره پرتالطم نخس��ت 
رياس��ت جمه��وري خ��ود باع��ث خش��م و 
سرخوردگي چين شده اما پکن ممکن است با 
در نظر گرفتن افق افول امريکا به عنوان ابرقدرت 
رقيب خود، از پيروزي مجدد ترامپ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري اين کشور اس��تقبال کند. 
روابط امريکا و چين هم اکنون نسبت به هر 
زمان ديگري از زمان ايجاد روابط رسمي دو 
طرف در چهار دهه پيش سردتر است، در 
حالي که چين هشدار داده است نمي خواهد 
به يک »جنگ سرد« جديد با امريکا کشيده 
ش��ود.  ترامپ تحت ش��عار »اول امريکا« 
چين را بزرگ ترين تهديد عليه اين کشور 
و دموکراس��ي جهاني به تصوير کش��يده 
اس��ت. با اين حال يک پيروزي انتخاباتي 
ديگر ترامپ در ماه نوامبر ممکن است براي 
چين و در ضمن تالش هاي شي جينپينگ، 
رئيس جمهور اين کشور براي تثبيت روند 
ظهور آن به عنوان ي��ک ابرقدرت جهاني، 
مزيت هايي را داشته باشد.  ژو ژيکون، استاد 
روابط سياسي و بين الملل در دانشگاه باکنل 
مي گويد: رهب��ران چين »اي��ن فرصت را 
ممکن است داشته باشند تا جايگاه جهاني 
آن را به عنوان يک حامل جهاني س��ازي، 
چندجانبه گرايي و هم��کاري بين المللي 
تقويت کنند.« ش��ي جينپينگ هر جايي 
که امريکا عقب نشيني کرده، همانجا قدم 
جلو گذاشته است. او کشورش را به عنوان 
حامي تج��ارت آزاد و ي��ک رهبر در جنگ 
عليه تغييرات آب و هوايي ارائه کرده و در 
عين حال متعهد شده به اينکه هر واکسن 

بالقوه براي ويروس کوويد ۱۹ را در اختيار 
کشورهاي فقيرتر قرار دهد.  ژو خاطرنشان 
کرد: »دوره دوم رياس��ت جمهوري ترامپ 
ممکن است به چين زماني بيشتر براي باال 
کشيدن هر چه بيشتر خودش به عنوان يک 

قدرت بزرگ در صحنه جهاني بدهد.«
فيليپ لوک��ور، يک کارش��ناس چيني در 
»ه��اروارد کن��دي اس��کول« در امريکا با 
اينکه با سياس��ت هاي با محور شعار »اول 
امريکا«ي دونالد ترام��پ در بلند مدت به 
پکن س��ود مي رس��اند، موافق بود، اظهار 
کرد: »اي��ن محور تا حدي واش��نگتن را از 
همپيمانان سنتي خود جدا کرد و به چين 

فضا براي مانور داد.«
در عين ح��ال ملي گراهاي چي��ن علناً از 
ترامپ استقبال و او را مسخره کرده اند. هو 
شيجين، سردبير نشريه گلوبال تايمز چين، 
از نشريات ملي گراي اين کشور در توئيتي 
با مخاطب قرار دادن رئيس جمهور امريکا 
نوشت: »شما مي توانيد امريکا را عجيب و 

غريب و به اين ترتيب براي جهان نفرت انگيز 
کنيد. شما به اش��اعه اتحاد در چين کمک 
مي کني��د.« در عين حال در ش��بکه هاي 
اجتماعي چين، به ترامپ لقب »جيانگوئو« 
)Jianguo( به معن��ي »کمک کننده به 
س��ازندگي چين« را داده اند. ب��ا اين حال 
ترام��پ بي ترديد مش��کالت سياس��ي و 
اقتصادي به چي��ن تحميل کرده اس��ت. 
هوآ پو، يک تحليلگر سياس��ي مستقر در 
پکن بيان داش��ت: »چي��ن در برنامه خود 
در حوزه تج��ارت و تکنول��وژي ضررهاي 
زيادي داش��ته اس��ت.« ماه ژانويه چين و 
امريکا يک توافق را در راستاي اعمال يک 
آتش بس مقطعي در جن��گ تجاري خود 
منعقد کردند که بر اس��اس آن پکن ملزم 
به وارد کردن 200 ميلي��ارد دالر ديگر از 
محصوالت امريکايي در عرض دو سال اعم 
از خودرو تا ماشين آالت، نفت و محصوالت 
کش��اورزي مي شد. واش��نگتن همچنين 
در قبال شرکت هاي تکنولوژي چيني که 

آنها را به داش��تن تهديدات امنيتي متهم 
کرده شمشير را از رو بسته و آينده فعاليت 
اپليکيشن اش��تراک ويدئوي تيک تاک که 
متعلق به يک ش��رکت م��ادر چيني به نام 
بايت دنس است را در بي اطميناني قرار داده 
است. شرکت مخابراتي بزرگ هوآوي نيز 
در ليس��ت اهداف حمله ترامپ بوده است. 
خصومت دو کش��ور در عين حال به حوزه 
نظامي و حقوق بش��ر هم کش��يده شده و 
مسائل تايوان، هنگ کنگ و رفتار با اقليت 
مسلمان اويغور در چين نيز مواجهه هايي را 

در امريکا ايجاد کرده اند. 
اما اگر ترام��پ در انتخابات م��اه نوامبر از 
رقيب دموکراتش جو بايدن شکست بخورد 
باز هم چين ممکن است در هيچ يک از اين 
حوزه ها از فش��ار رهايي نيابد. پکن نگران 
است بايدن احتماالً رهبري امريکا در حوزه 
مسائل حقوق بشري را احيا کرده و چين را 
در زمينه مسائل مربوط به اويغورها، تبت و 

آزادي در هنگ کنگ تحت فشار بگذارد. 
ژو از دانشگاه باکنل گفت:» بايدن احتماالً 
در زمينه مس��ائل حقوق بش��ري در سين 
کيانگ و تبت سرسخت تر از ترامپ خواهد 
بود.« در عين حال در زمينه مس��ائل مورد 
رقابت مهم ديگر ميان امريکا و چين يعني 
تکنولوژي و تجارت نيز مشخص نيست کاخ 
سفيد تحت رهبري بايدن چقدر فضا براي 
مانور داشته باشد. باني گاليز، مدير پروژه 
قدرت چين در مرکز مطالعات بين المللي 
و راهب��ردي اظهار کرد: »باي��دن تعرفه ها 
را به ارث خواهد برد و م��ن ترديد دارم که 
آنها را ب��ه صورت يکجانبه ب��اال ببرد. پکن 
احتماالً در صورتي که خواس��تار باال بردن 
تعرفه ها باشد مجبور به تسليم شدن در برابر 

درخواست هاي ديگر امريکا خواهد شد.«

چين هم ممكن است خواستار پيروزي ترامپ در انتخابات امريكا باشد!


