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آنچه بین چین و امریکا میگذرد تنها یک نبرد تجاری نیست

دوئلشخصیتی«دونالد»و«شی»
جهان

استفان کالینسون
مترجم :بنفشه غالمی

جنــگ تجــاری بیــن چیــن و امریــکا
روزبـهروز در حــال افزایــش اســت .امــا ایــن
جنــگ گویــا بیــش از اینکــه نبــرد تجــاری
بیــن دو کشــور باشــد ،یــک جنــگ شــخصی
بیــن دو رئیسجمهــوری اســت ،دوئلــی
کــه یــک ســر آن دونالــد ترامــپ اســت و آن
ســر ش  ،شــی جینپینــگ.
هــر دو رهبــر خــود را قــوی میبیننــد ،هــر دو
از قــدرت خــود بــرای مهار مشــکالت داخلی

اســتفاده میکننــد ،هــر دو هــر از چندگاهــی
شــوکهایی جهانــی را هدایــت میکننــد،
هــر دو افتخــار ملتهایشــان را در گــرو ایــن
لحظه حســاس تاریخــی در روابط دو کشــور
میداننــد کــه رقابــت تجــاری آنهــا تنــد و
تیزتــر از هــر زمــان شدهاســت« .ترامــپ»
معتقــد اســت ،چــارهای نــدارد جــز اینکــه
بهتنهایــی سیســتم تجــاری دنیــا را تغییــر
دهــد ،زیــرا سیســتم کنونــی در حــال غــارت
امریــکا اســت .او در ایــن راه فکــر میکنــد
قــدرت اقتصــادی امریــکا بــه او ایــن اجــازه
را میدهــد کــه ایــن کار را انجــام دهــد و
«شــی» را در تنگنــا قــرار دهــد .امــا «شــی»
هــم میبینــد امریــکا متجــاوزی اســت
کــه قلمروهــای چیــن را تهدیــد میکنــد .او
میخواهــد ،سیاســت جهانــی شــدن را کــه
از زمانــی کــه چیــن در طول 20ســال گذشــته

شــروع بــه رشــد اقتصــادی کــرده ،دســت
نخــورده مانــده ،حفــظ کنــد .اشــتیاق او
بــه شکســت دادن طــرف مقابــل کــم از
«ترامــپ» نیســت.
در بیــن ایــن دو« ،ترامــپ» هرچنــد فــرد
انعطافپذیــری اســت و اگــر بخواهــد
میتوانــد ســریع نــرم شــود ،امــا بــا توجــه
بــه پیشــینه اقتصــادیاش ،معتقــد اســت،
چیــنتهدیــدیجــدیبــرایاقتصــادامریکا
اســت .ضمــن اینکــه «ترامــپ» بــا هــدف
رقابتهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری
 2020روی منازعــه بــا قــدرت اقتصــادی
چین دســت بــه قمــار زدهاســت .اظهــارات
دیــروز او کــه گفت «مــا در وضعیــت خوبی
هســتیم و فکــر میکنــم داریــم بهتــر هــم
میشــویم ».هــم در همیــن راســتا اســت.
بویــژه کــه پــس از آن نیــز در اظهــار نظــر
دیگــری مدعــی شــد ،چیــن آرزو میکنــد
«جــو بایــدن» در انتخابــات  2020برنــده
شــود.
«شــی» هــم در وضعیتــی مشــابه بــا
«دونالــد» تحــت فشــارهای سیاســی قــرار

طرح مالیاتی آلمان برای شهروندان مسلمان
با هدف مبارزه با سلفی گری
جهان

فروغ احمدی
خبرنگار

طــرح دریافــت مالیــات بــرای تأمیــن
هزینههــای مســاجد از شــهروندان
مســلمان در آلمــان روز بــه روز قــوت
میگیــرد و افــراد بیشــتری از ایــن طــرح
حمایــت میکننــد؛ طرحــی کــه پیشــنهاد
دهنــدگان آن معتقدنــد میتوانــد مانــع
رشــد اعتقــادات افراطــی ســلفی بیــن
مســلمانان ایــن کشــور شــود.
روز یکشــنبه  22اردیبهشــت روزنامــه
ولتآمزونتــاگ در گزارشــی نوشــت،
دولــت فــدرال آلمــان در برابــر
پرسـشهایی کــه بــه طــور پراکنــده درباره
صحــت چنیــن خبــری مطــرح میشــد،
گفتــه اســت احتمــاالً بــزودی ایــن طــرح
را آمــاده کــرده و در اختیــار پارلمــان قــرار
خواهنــد داد تــا نماینــدگان دربــاره آن
تصمیمگیــری کننــد.
در همیــن راســتا ،مقامهــای شــماری

از  16اســتان آلمــان موافقــت خــود را بــا
طــرح دریافــت مالیــات از مســلمانان
بــرای تأمیــن هزینههــای مســاجد اعــام
کردنــد .پیشــتر اعضــای ائتــاف حاکــم
آلمــان نیــز گفتــه بودنــد کــه بــا ایــن طــرح
مشــکلی ندارنــد .طــرح گرفتــن مالیــات
از مســلمانان بــرای هزینههــای مســاجد
بــا هــدف رفــع وابســتگی مســاجد بــه
خــارج از کشــور برنامهریــزی شــده اســت.
هماکنــون برخــی کشــورهای مســلمان
خارجــی کــه بیــن آنهــا کشــورهایی بــا
ریشــههای ســلفی دیــده میشــوند و
همچنیــن برخــی گروههــای ســلفی

خارجــی اقــدام بــه ارســال کمکهــای
نقــدی بــه مســاجد آلمــان میکننــد
و ایــن ظــن بــرای مقامــات آلمانــی
وجــود دارد کــه ایــن کشــورها و گروههــا
در قبــال کمــک پرداخــت شــده ،افــکار
تنــد و افراطــی را بــه جامعــه مســلمان
آلمــان تزریــق میکننــد .بنابرایــن هــدف
دولــت فــدرال آلمــان از ایــن طــرح در
واقــع جلوگیــری از رشــد بنیادگرایــی
اســامی اســت .بهگفتــه دولــت آلمــان،
ایــن طــرح راهــی قانونــی بــرای پرداخــت
هزینههــای مســاجد از پرداخــت مالیــات
بــه دســت شــهروندان مســلمان اســت.
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دارد .هرچنــد بایــد اذعــان داشــت« ،شــی»
برجســتهترین رهبــر چینــی در چنــد دهــه
اخیــر اســت .امــا حتــی او هــم ماننــد همــه
رهبــران چیــن از هرچیــزی کــه موجــب
تغییراتی در وضعیت اجتماعی کشــورش
شــود ،نگــران اســت .رشــد کنــد اقتصــادی
یکــی از چیزهایــی اســت کــه میتوانــد
موجــب برانگیختگــی مــردم ایــن کشــور
شــود .بنابرایــن او نیــز بــا چنــگ و دنــدان
بــه مقابلــه بــا ترامــپ برخاســت ه اســت .امــا
نکتــه در اینجــا اســت کــه هــم «شــی» هــم
«ترامــپ» میداننــد کــه دیگــری چیزهــای
زیــادی بــرای از دســت دادن دارد.
اکنــون ســؤال ایــن اســت :آیــا آنهــا
میتواننــد طــوری نبــرد بیــن یکدیگــر را
پیــشببرنــدکهقــادرباشــندهمزمــاناعالم
پیــروزی کننــد؟
منبعCNN:

مبلــغ ایــن طــرح مالیــات و میــزان آن
هماننــد مالیاتــی اســت کــه هماکنــون
شــهروندان مســیحی بــرای کلیســاها بــه
دولــت میپردازنــد یعنــی  8درصــد از
کل مالیــات بر درآمد شــهروندان خواهد
بــود .مطابــق ایــن طــرح بــه شــهروندان
مســلمان ایــن فرصــت هــم داده
میشــود تــا بتواننــد از پرداخــت مالیــات
انصــراف دهنــد امــا در عــوض از برخــی
از حقــوق نمیتواننــد اســتفاده کننــد.
مســئوالن آلمانــی بــا ایــن حــال گفتهانــد
کــه تصمیمگیــری در مــورد مالیــات
مســجد بایــد به عهــده مقامهــای محلی
هــر ایالــت گذاشــته شــود .مســلمانان
آلمــان کــه حــدود پنــج میلیــون نفــر
هســتند ،تقریبــاً  6درصــد جمعیــت کل
کشــور را تشــکیل میدهنــد .بیشــترین
شــهروندان مســلمان آلمــان ترکتبــار
هســتند و دولــت ترکیــه هزینههــای
 900مســجد در ایــن کشــور را تأمیــن
میکنــد .دولــت برلیــن اخیــراً کنتــرل
فعالیتهــای اعضــای ایــن مســاجد را
شــدت بخشــیده ،زیــرا مأمــوران امنیتــی
آلمــان گزارشهایــی دریافــت کردهانــد
کــه برابــر آن دولــت ترکیــه از طریــق ایــن
مســاجد از گروههــای مخالــف خــود در
آلمــان جاسوســی میکنــد.
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نبرد ترامپ و جمهوریخواهان با نماینده
فلسطینیاالصل به بهانه یهودی ستیزی

تاوان هولوکاست
جهان

ندا آکیش
خبرنگار

انتشــار بخشهایــی از یــک مصاحبــه بــا رشــیده طلیــب،
نماینــده فلســطینیاالصل و مســلمان مجلــس نماینــدگان
امریــکا کافــی بــود تــا جمهوریخواهــان از جملــه دونالــد
ترامــپ ،رئیــس جمهــوری تنــدرو ایــن کشــور و لیــز چنــی،
دختــر دیــک چنــی ،معــاون رئیــس جمهــوری ســابق امریــکا
ایــن زن مســلمان را بــا بهانــه «یهــودی ســتیز» بــودن آمــاج
حمــات لفظــی قــرار دهنــد .رشــیده طلیــب در ایــن پســت
توئیتــری نوشــته بــود ،اســرائیلیها مــردم فلســطین را وادار
میکننــد تــاوان هولوکاســت را بپردازنــد .به گزارش واشــنگتن
اگزمینــر ،روز جمعه گذشــته در پادکســت یاهــو نیوز ،هنگامی
کــه مجــری از رشــیده طلیــب ،نماینــده دموکــرات مســلمان و
فلســطینیاالصل مجلــس نماینــدگان امریــکا پرســید ،آیــا از
راه حــل تــک کشــوری بــرای حــل بحــران فلســطین حمایــت
میکنــد ،او بــا نگاهــی تاریخــی بــه اینکــه چگونــه اســرائیلیها
بــا دســتاویز قــرار دادن هولوکاســت فلســطینیها را از خانــه
و کاشــانه خــود بیــرون کردنــد ،گفــت ،اســرائیلیها مــردم
فلســطین را وادار میکننــد تــاوان هولوکاســت را بپردازنــد.
انتشــار بخشهایــی از ایــن پادکســت مفصــل واکنــش تنــد
ســفارت اســرائیل در واشــنگتن و برخــی از جمهوریخواهــان
ارشــد را برانگیخــت و ترامــپ و لیز چنی ،دختر دیک چنی به
این زن مســلمان حمله کردند و او را یهودی ســتیز خواندند.
ترامــپ اظهــارات طلیــب را «بیاناتــی وحشــتناک و ناشــی از
بیتفاوتــی شــدید» دانســت و او را متهــم بــه «نفــرت پراکنــی
علیــه یهودیــان و اســرائیل» کــرد .لیــز چنــی هــم خواهــان
برخــورد بــا رشــیده طلیــب از ســوی مقامــات کنگــره شــد .در
حالــی کــه در ســوی دیگــر ماجــرا هــم بســیاری از امریکاییهــا
بویــژه دموکراتهــا شــخص ترامــپ ،دولــت واشــنگتن و دیگر
جمهوریخواهــان را بــه ترویج اســام هراســی متهم میکنند.
در تازهتریــن مــورد هــم ایلهــان عمــر ،نماینــده زن مســلمانی
کــه در روزهــای گذشــته درگیــری لفظــی گســتردهای بــا ترامپ
داشــته ،در واکنــش بــه حملــه لفظــی لیــز چنــی بــه رشــیده
طلیــب در توئیتــر لیــز چنــی را یــک «مــروج اســام هراســی» و
یــک «نفــرت پراکــن» نامیــد و نوشــت« :دســت بــردار .ما همه
میدانیــم کــه تــو همــواره در برخــورد بــا یــک مســلمان او را
شــرور میخوانــی .نفــرت عمیــق تــو و اســام هراســی تو شــاید
یــک ابــزار بــرای بســیج حمایــت در پایــگاه حامیانــت باشــد
امــا تــو را از دســت همکارانــت خــاص نخواهــد کــرد و تــو بایــد
بــا آنهــا کنــار بیایــی ».بــا وجــود شــدت گرفتــن حمــات علیــه
رشــیده طلیــب ،او اظهارنظرهــای خود را تأییــد کرده اما گفته
اســت ،جمهوریخواهــان صحبتهــای او را «تحریــف کــرده
و جــور دیگــری جلــوه میدهنــد تــا حمــات بدخواهانــه را
کلیدبزنند».

