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گاف «رامنی» در دقیقه نود!

داستان چین

اسرار مرگ «عرفات»
ترجمه :محمدعلی فیروزآبادی

عکسAP:

اما اینکه اوباما در مسند اقتدار قرار دارد البته
برایش مزیتی محس��وب میشود ،اما از طرفی از
نش��انههای دموکراس��ی یکی این است که افکار
عموم��ی از همان ف��ردای انتخاب��ات در مقابل
دول��ت منتخب خودش��ان جبهه میگی��رد ،تا
سرانجام آن را تعویض کنند! محدودیت انتخابات
ریاس��تجمهوری آمری��کا ب��ه دو دوره تا حدی
از نگرانی س��لطنتی و درباری ش��دن جمهوری
میکاهد.
یعنی در تضاد میان بهرهمندی از قرار داشتن
در مس��ند اقتدار و تقابل با قدرت حاکم ،وزنه به
سود اوباماست .با این حال آخرین نظرسنجیها
نش��ان میداد که اوباما از حمایت��ی 47درصدی
برخوردار اس��ت و رامنی دو سهدرصدی کمتر از
او ،حدود هش��تدرصد آرای م��ردد یعنی همان
آرای تعیینکنن��ده اس��ت .فرام��وش نمیکنم
رقابت انتخاباتی نیکس��ون و کندی را ،در زمانی
که نیکس��ون از مزی��ت اقتدار در مق��ام معاونت
رییسجمهوری برخوردار بود ،در سالیان پیش که
هر دو نامزد بسیار سخنور و مسلط و مقتدر بودند
و رقابتشان در شرایط مشابه و فشرده و شانه به
شانه قرار داشت.
برای نخس��تین بار برای نامزده��ا مناظرهای
تلویزیونی ترتیب داده بودند .در آن مناظره جان
کندی ضم��ن صالحیتهای ف��ردی با ظاهری
مطب��وع و برازنده و آراس��ته در حد س��ینمایی
ظاهر ش��د ،در حالی که ریچارد نیکسون بهرغم
صالحیتها و مزایای فردی و بهرهمندی از مسند
معاون��ت رییسجمهور ،با ظاهری خس��تهتر و با
ریشی ظاهر ش��د که در فاصله میان تراشیدن و
ظاهر ش��دنش در برابر دوربین قدری به سیاهی
میزد .به طوری که کارشناسان در آن زمان برآورد
کردند ،همین مقایس��ه ظاهری کفه ت��رازو را در
آخرین لحظه به سود کندی سنگین کرد و البته
برایش مرگی تاریخی و به یادماندنی به بار آورد!
در شرایط و زمانی مشابه و حساسی که کمتر
از دو م��اه ب��ه انتخابات مانده اس��ت آقای رامنی
مرتک��ب گافی در حد ی��ک پنالتی در دقیقه نود
به نفع اوباما ش��د! ایش��ان در محفل��ی با حضور
خودیه��ای جمهوریخ��واه از آن حرفه��ای
«چون به خلوت میروند» زد! ایرادی نتانیاهویی
از اوباما گرفت که چرا نس��بت به ایران خش��نتر
رفتار نمیکند،که تاثیر چندانی ندارد،زیرا آرای
اکثریت آمریکاییها چندان توجهی به مس��ایل
خارجی ندارد .اما س��خنی برخورنده و اهانتآمیز
نسبت به 47درصد آرای برآوردی طرفداران اوباما
زد که قطعا بر آن هش��تدرصد «مردد» تاثیری
قاطع خواهد گذاش��ت .ایشان به طرفدارانش که
نماین��دگان جامعه ثروتمند و برخ��وردار آمریکا
هس��تند طرفداران 47درصدی اوباما را با تحقیر
کسانی نامید که مالیات نمیپردازند! یعنی فقیر
هستند و درآمدشان در حدی نیست که مشمول
مالیات مستقیم باشد .و این در شرایطی است که
اوالبخش عمده مالیاتهای کش��ورهای مرفه به
طور غیرمس��تقیم از محل مالیات بر ارزشافزوده
در ه��ر خری��دی تامین میش��ود و خرید نهایی
و خردهفروش��ی روزمره تودههای م��ردم در حد
نیازهای انس��انی با افراد ثروتمند تفاوت چندانی
ندارد و ثانیا تودههایی که س��طوح درآمدی آنها
کم و متوسط با مالیات مستقیم اندک است بسیار
بیشتر از 47درصدی اس��ت که درآمد سرانه آن
کش��ور را به باالتر از 55هزار دالر میرس��اند! این
درآمد س��رانه برای اکثریت بزرگی از آمریکاییان
در حد درآمد خانوار است که سرانه آن در حدود
یک چهارم میانگین میش��ود و بقیه میانگین را
درآمدهای فوقالعاده دوستانی تشکیل میدهد که
آقای رامنی در آن محفل خودیها قول کاستن از
مالیات به آنها داده بود!
یکی از درسهای بحث و مجادله این است که
سیاستمدار نباید در شرایط تدافعی قرار گیرد! و
به همین دلیل یکی از توصیههای کالس��یک به
سیاس��تمداران این بوده اس��ت که رقی��ب را در
موضع��ی تدافعی قرار دهن��د! مانند متهمی که
بخواهد از خودش دفاع کند ،که متهم ش��دن به
خودی خود ضربه را وارد کرده است! منظری که
دیروز از آقای رامنی دیدم این بود که مشغول رفع
و رجوع و بند زدن کاس��ه شکسته با عبارتهای
رایج «منظورم این نبود» و «واژه درس��تی به کار
ِ
نبردم» و «منظورم این بود که خیلی هم احترام
میگذارم» ب��ود! و متقابالاوبام��ا را در وضعیتی
تهاجم��ی دیدم که حمله میآورد و خودش را در
کنار و در میان 47درصدی که بس��یار هم بیش
از آن هس��تند در جبههای واحد ق��رار داده و به
آنان نوید رفع بحران اقتصادی و ش��غل بیشتر و
تامین اجتماعی و بهداشتی بهتر میداد و خصوصا
در اینباره پای میفش��رد که رییسجمهور باید
خودش را نماینده یک ملت بداند و ایجاد تفکیک
و تفرقه و تبعیض نکند!

«سها عرفات» میگوید که همیشه میدانست مردی مانند
«عرفات» حتی در 75س��الگی نیز تس��لیم بیماری نمیشود و
چنین مردی به دست دشمنان یا رقبا به قتل رسیده یا مسموم
میشود .البته بس��یاری چنین احتمالی میدادند ولی مدرکی
برای اثبات آن در دست نبود اما هشت سال پس از مرگ رهبر
فلس��طین همچنان این ش��ک و تردیدها وجود دارد .حدود دو
ماه پیش انستیتوی پرتوشناسی شهر «لوزان» اعالم کرد که در
لباسزیر و کاله و مسواک عرفات آثاری از ماده مرگبار «پولونیوم
 »210مش��اهده ش��ده اس��ت .پولونیوم  210فلزی رادیواکتیو
و بدون بو و مزه اس��ت که چندان قابل مش��اهده نیست و تنها
0/1میکروگرم آن میتواند موجب مرگ ش��ود .این آزمایشها
با تالشهای س��ها عرفات 49ساله و به کمک شبکه تلویزیونی
«الجزی��ره» انجام میگیرد و حال آن تئوریهای توطئه ،رنگ و
بوی یک داس��تان جنایی را به خود گرفته اس��ت .بهویژه از آن
زمان که بیوه عرفات شکایتی در این مورد به دادگستری فرانسه
تسلیم و دادستانی فرانسه دستور تحقیق و رسیدگی با موضوع
«قتل» را صادر کرد .اما دسترس��ی به سها کار چندان سادهای
نیست و حتی راننده تاکسی هم برای یافتن خانه او در «مالتا»
و در آن کوچهه��ای پرپیچوخم به زم��ان زیادی نیاز دارد .خانه
س��ها با اتومبیل نیم س��اعت از پایتخت فاصله دارد؛ خانهای در
سراشیبی یک خیابان با حیاط و باغچهای کوچک و یک اتومبیل
کوچک کرهای .سها عرفات از دو سال پیش همراه با مادرش در
این خانه زندگی میکند .دختر 17س��الهاش یعنی «سهوا» نیز
در فرانس��ه به دبیرستان میرود .بیوه عرفات در را به روی ما باز
میکند .لباس و کفشی ساده به تن دارد .بسیاری از فلسطینیها
از وی به عنوان ش��یطان یاد میکنند زیرا عرفات همواره تاکید
داش��ت که تنها با زنی به نام «فلسطین» ازدواج کرده است .اما
این زن به هر صورت به همسری رهبر فلسطین درآمد و زمانی
نف��رت علیه وی ش��دت گرفت که در س��ال « 1995راماهلل» را
ترک و به پاریس رفت زیرا زندگی در پایتخت فرانسه را بیشتر
میپس��ندید .بیوه عرفات از شک و تردیدهایش میگوید که از
همان روز  12اکتبر  2004و آغاز بیماری عرفات ش��روع ش��د؛
از همان روزی که رهبر فلس��طین ناگهان دچار دلدرد ،اسهال
و استفراغ ش��د و در عرض مدتی کوتاه چنان آب رفت که او را
با همان لباس ورزشی و کاله پشمی به یک کلینیک نظامی در
پاریس منتقل کردند و در روز  11نوامبر همان سال درگذشت.
از نظر سها چنین مرگی نمیتواند طبیعی باشد .سها با چشمانی
اشکآلود در استودیو الجزیره نشست و خواهان روشنشدن علت
مرگ همس��رش شد و حال در اتاقی که تصویر عرفات بر دیوار
آن آویزان است نشسته و خود را به هدف نزدیک میبیند« :من
کمتر کسی هست که دلیل و انگیزه اصلی حمالت پیدرپی
و دیپلماتیک��ی را بداند که اخیرا آویگدور لیبرمن وزیر خارجه
اس��راییل متوجه محمود عباس رییس تشکیالت خودگردان
فلسطین میکند .وی با ارسال یک نامه غیرمنتظره به کمیته
چهارجانبه صلح خاورمیانه ،از اعضای این کمیته یعنی آمریکا،
روسیه ،اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواست از طریق اجرای یک
انتخابات زودهنگام در تمام سرزمینهای فلسطینی بکوشند تا
محمود عباس را س��رنگون سازند .وی در این نامه دالیل خود
را اینط��ور ش��رح داده بود :محمود عباس مانع از س��رگرفتن
گفتوگوهای صلح بین اسراییل و فلسطین است ،او تروریسمی
دیپلماتی��ک علیه اس��راییل ب��ه راه انداخته و فردی «بس��یار
خطرناکتر» از خالد مشعل رییس دفتر سیاسی حماس است.
از این رو لیبرمن خواس��تار محاصره عباس در مقر تشکیالت
خودگردان ش��د تا همان سرنوشت یاسر عرفات درمورد او نیز
تکرار ش��ود .شاید مهمترین وجه این معما آن باشد که در این
میان کسی از مس��اله گفتوگوها حرف میزند که از همه در
اس��راییل افراطیتر اس��ت .اما چرا لیبرمن دست به حملهای
میزند که در ظاهر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر و ایهود باراک
وزیر دفاع و سایر مقامات اسراییلی که همچنان عباس را شریکی
برای صلح میدانند ،از آن تبری میجویند .آیا لیبرمن در نوشتن
ای��ن نامه بدون هماهنگی با نتانیاهو و باراک و س��ایر مقامات

بس��یار در این مورد خوشبین هستم که طی مدتی کوتاه نتایج
ارایه میکنند .زیرا آن گزارش  558صفحهای کلینیک فرانسوی
مثبتی میگیریم و باالخره واقعیت روشن میشود .این یک تصور
درباره مرگ قهرمان ملی مردم فلسطین بیش از آنکه پاسخی
نیست زیرا دالیل زیادی برای این خوشبینی دارم ».برای بررسی
به ابهامات داده باشد ،پرسشهای دیگری را مطرح میکند .به
پرتوهای پولونیوم  210زمانی  138روزه الزم اس��ت و از همین
عنوان مثال :چرا سها عرفات اجازه نمونهبرداری از کبد متوفی
را نداد؟ چرا کسی درخواست کالبدشکافی نکرد؟ چگونه امکان
رو «س��عد جبار» یکی از وکالی سها در پاریس عقیده دارد که
طی چند هفته آینده جس��د مورد بررسی قرار خواهد گرفت .او
دارد بهترین پزشکان فرانسه علت آن سکته عجیب را نفهمند؛
در تلویزیون الجزیره گفت به دلیل آنکه آغاز و پایان قتل عرفات
همان سکتهای که باعث انعقاد خون و منجر به مرگ شد؟ آیا
در خاک فرانس��ه بوده اس��ت ،دادگستری این کشور صالحیت
دولت فرانسه نیز در پی حفظ اسرار مرگ عرفات است؟ جالب
آنکه با وجود همه نقصها و کمبودهای این گزارش ،در همان
بررس��ی پرونده را دارد .جبار س��پس جمله عجیبی را میگوید
زمان نویسنده اسراییلی «آوی ایساخاروف» در روزنامه هاآرتص
به این مضمون که س��ها از ممانعت تشکیالت خودگردان برای
روشنشدن واقعیت نگرانی دارد؛ و این جملهای است که خشم
از «انحراف این پرونده» نوشت .ایساخاروف در عین حال اضافه
کرد که خندهدار این اس��ت ک��ه در این میان تنها یک نفر آن
«توفیق تیراوی» را برمیانگیزد زیرا این اتهام متوجه او نیز هست.
هم یک روزنامهنگار اسراییلی و نه تشکیالت خودگردان و سها
این ژنرال که رییس تش��کیالت اطالعاتی عرفات بود از دو سال
عرفات ،اقدام به انتشار این گزارش میکند .ایساخاروف در مقاله
پیش ریاست کمیسیونی را بر عهده دارد که در مورد علت مرگ
خود چنین اظهارنظر کرد که شایعات و حرفهای پوچی مانند
رهبر فلسطین تحقیق میکند .تیراوی از زمان آغاز آزمایشهای
ابتالی عرفات به ایدز یا مس��موم ش��دن وی توس��ط رقبایش
پولونیوم همواره باید توضیح بدهد که چرا شبکه الجزیره و نه او
به فکر آزمایش لباسزیر عرفات افتاد.
مطرح میش��ود اما هر کس به دنب��ال انگیزه و علت مرگ وی
میگردد باید سری به اسراییل بزند! «آریل شارون» نخستوزیر
تیراوی از س��ه س��ال پیش از مرگ عرفات و در دورانی که
رهبر فلس��طین به دلیل محاصره راماهلل توسط ارتش اسراییل
وقت اس��راییل در س��ال  2002گفته بود از اینکه عرفات را در
جنگ لبنان نکشته متاسف اس��ت .در سال  2003نیز معاون
امکان خروج از این شهر را نداشت ،هر روز با وی مالقات میکرد:
وی یعنی ایهود اولمرت از گزینه قتل برای رهایی از شر عرفات
«من دقیقا میدیدم که عرفات چگونه حالش وخیمتر میشود.
گفته بود .اما این گفتهها به عنوان سند
اول یک لکه روی صورتش ظاهر ش��د و
سپس پیدرپی استفراغ میکرد و وزن
اعتباری ندارد .هر کس از اس��راییلیها
امروزه تصاویر عرفات در
زیادی از دس��ت داد .پوس��ت پاهایش
در مورد م��رگ عرفات بپرس��د با این
خیابانهای راماهلل دیده نمیشود
چنان حساس شده بود که به جز صندل
پاسخ روبهرو میش��ود« :ما دخالتی در
و آرامگاه وی واقع در کنار کاخ
این مورد نداش��تیم ».رییس دفتر وقت
چیز دیگری نمیتوانس��ت بپوش��د .ما
ریاستجمهوریبازدیدکنندهای
همیشه بر این باور بودیم که اسراییلیها ندارد .تنها مردانی فرقون بهدست شارون یعنی «دوو وایسگالس» نیز در
عرفات را مس��موم کردهاند ».به عقیده
ای��ن مورد میگوید« :م��ا در دوران اوج
در حال تخلیه مصالح ساختمانی
هستند و قرار است که
تیراوی ش��بکه الجزیره فقط قطعه آخر
ترورها عرفات را نکشتیم .چه دلیلی دارد
این پازل را کش��ف کرده اس��ت .او ادعا مقر ویران و سوراخ سوراخ عرفات سال  2004یعنی زمانی که در خانهاش
تبدیل به یک ساختمان
میکند که کمیس��یون تحت ریاس��ت
ایزوله بود و نفوذ سیاسیاش را از دست
آبرومند و جدید شود
وی تالشی خستگیناپذیر در این مورد
داده ب��ود او را بکش��یم؟»اما پولونی��وم
 210کاالیی نیس��ت که بتوان آن را از
دارد اما نمیتواند نتایج این بررسیها را
سوپرمارکت خرید .معدود کشورهایی توانایی تولید این ماده را
منتشر کند« :فقط این را میگویم که به نتایج موفقیتآمیزی
دارند و برای این کار به رآکتور اتمی نیاز است .البته اسراییل از
رسیدیم ».اما نه تنها سها عرفات بلکه بسیاری از فلسطینیها نظر
مدتها پیش به پولونیوم دسترسی دارد .در عین حال پرسش
دیگری دارند .به عقیده آنان تشکیالت خودگردان هرگز تالشی
دیگری هم وجود دارد :چرا همه امروز ،یعنی هشت سال پس از
جدی برای یافتن علت مرگ عرفات انجام نداده اس��ت .اولین
مرگ عرفات و شش سال پس از قتل آن روس یعنی «الکساندر
کمیسیون تحقیق شش ماه پس از مرگ عرفات منحل و سپس
لیویننکو» که از وی به عنوان اولین قربانی پولونیوم یاد میشود
بار دیگر در سال  2010تشکیل شد .البته فلسطینیها نیز در
به فکر این پرونده افتادهاند؟ سها عرفات میگوید که تالش برای
مورد لزوم تحقیقات بیشتر در مورد این پرونده دالیل قابل قبولی

چرا «لیبرمن» به «عباس» حمله میکند؟
اس��راییل عمل کرده است؟ پس راز اینگونه حمالت آنهم در
این شرایط چیس��ت؟ و چرا لیبرمن حمالت خود را گسترش
داده به طوری که ریاض المالکی وزیر خارجه فلس��طین را هم
دربرگرفته و او را «گوبلز» دوران نازیسم در آلمان توصیف کرد؟
یکی از دالیل ظاهری حمله لیبرمن میتواند مخالفت شدید او
با تالشهای دولت خودگردان به منظور کسب عضویت ناظر در
سازمان ملل متحد باشد .یعنی عضویتی شبیه به واتیکان .دولت
خودگردان پس از آنکه تالشهایش برای کسب یک عضویت
کامل براساس همان مرزهای  1967به نتیجه نرسید ،دست به
تالشهای دیپلماتیک تازهای زد .یکی دیگر از دالیلی که موجب
شده تا لیبرمن اینطور به محمود عباس حمله کند ،موافقت او با
بازگشایی پرونده یاسرعرفات است که همسرش میگوید ممکن
است اسراییل او را مسموم کرده باشد .اینکه عباس اجازه میدهد
تا دستگاه قضایی فرانسه در این ماجرا دخالت کند برای اسراییل
مه��م خواهد بود زیرا به هر ص��ورت در این ماجرا متهم اصلی
معرفی خواهد ش��د و این مساله ممکن است پیامدهایی برای
اسراییل داشته باشد .بهخصوص اگر اثبات شود که دستهای
اسراییل در مسموم کردن عرفات نقش داشته ،این امر میتواند

در نهایت به صدور حکمی علیه آن منجر ش��ود .در این میان
نمیتوان مسایل دیگر را هم فراموش کرد .ازجمله اینکه با وجود
تعطیل بودن روند صلح و گفتوگوها یکی از اصولی را که عباس
مطرح کرده و همچنان برآن پافش��اری میکند این اس��ت که
بدون توقف شهرکس��ازیها در کرانه باختری و بیتالمقدس
شرقی نمیتوان گفتوگوها را از نو شروع کرد .یا اینکه تا زمانی
که اس��راییل مرزهای  1967را به عنوان مرجعیت گفتوگوها
نپذیرفته باشد نمیتوان این گفتوگوها را از سرگرفت .این در
حالی است که اسراییل تصور میکرد با توجه به تحوالت منطقه
و کشدار شدن شکاف بین غزه و کرانه باختری ،فلسطینیها
حداقل به امید بهبود ش��رایط اقتصادی خودشان هم که شده
آنچه را نتانیاهو بر آنها تحمیل کند میپذیرند و به کلی برپایی
یک دولت فلسطینی در مرزهای  1967را به فراموشی خواهند
س��پرد .اینکه محمود عباس از جامع��ه بینالمللی میخواهد
برای توقف شهرکس��ازیها بر اسراییل فشار وارد کند یا برای
گفتوگو با فلسطینیها قطعنامههای بینالمللی را به رسمیت
بشناسد یا اینکه درباره موارد نقض حقوقبشر که روزانه توسط
اسراییلیها صورت میگیرد ،تحقیق بینالمللی شود همه و همه

کشف واقعیت به او انگیزه میدهد .اما شاید دلیل وی تنها این
نباشد زیرا سها نه تنها در راماهلل بلکه در تونس و فرانسه نیز به
اتهام پولشویی و فساد تحت تعقیب قرار دارد .هنوز هم شایعاتی
در مورد آن 300میلیون دالری که پس از مرگ عرفات ناپدید
ش��د دهان به دهان میچرخد و فلسطینیهایی که از همسر
عرفات نفرت دارند او را مسوول ناپدید شدن آن پول میدانند.
اما در راماهلل شور و شوق چندانی برای باز شدن این پرونده
وجود ندارد و گفته میشود که همه این تالشها از سوی شبکه
الجزیره و با هدف س��رنگونی محم��ود عباس صورت میگیرد.
البته فلسطینیها این را هم میدانند که جستوجو برای یافتن
قات��ل عرفات میتواند برای آنان س��ودمند نیز باش��د .در حال
حاض��ر هیچ مذاکرهای میان اس��راییل و فتح و حماس صورت
نمیگیرد و وضعیت اقتصادی فلسطین وخیم است و یک شهید
مسمومش��ده میتواند به این سکون و بیبرنامگی پایان دهد و
شاید به همین سبب بحث و جدلها در مورد وضعیت فلسطین
قبل و بعد از مرگ عرفات باال گرفته است« .نیمار حامد» مشاور
سیاسی عباس میگوید« :تا به امروز ما از متهم کردن اسراییل
به قتل عرفات پرهیز کردهایم .اما اگر در جسد او پولونیوم یافت
شود به احتمال تقریبا صددرصد کار اسراییل بوده است .در این
صورت به ما ثابت میشود که اسراییل اصال در پی صلح نیست».
مقامهای فلسطینی درخواست تشکیل یک دادگاه ویژه مانند
دادگاهی را دارند که در مورد مرگ «رفیق حریری» نخستوزیر
پیش��ین لبنان تحقیق میکرد .تفاوت میان دو پرونده در این
اس��ت که در این مورد شواهد و مدارک روشنتری در مقایسه
با پرونده حریری در دست است .از ژنرال تیراوی میپرسیم که
اگر هنوز عرفات زنده بود وضعیت فلس��طین چگونه بود؟ و او
محتاطانه پاسخ میدهد« :احتماال بدتر از امروز» .اما نیمار حامد
فقط لبخند میزند .او از جمله معدود افرادی است که هنوز هم
عرفات را رییسجمهور فلسطین میدانند .امروزه تصاویر عرفات
در خیابانهای راماهلل دیده نمیشود و آرامگاه وی واقع در کنار
کاخ ریاستجمهوری بازدیدکنندهای ندارد .تنها مردانی فرقون
بهدست در حال تخلیه مصالح ساختمانی هستند و قرار است
که مقر ویران و سوراخ سوراخ عرفات تبدیل به یک ساختمان
آبرومند و جدید ش��ود .نگهبان آرامگاه میگوید که این مکان
نیز در دس��ت بازسازی است .تاج گلها را بیرون بردهاند و هیچ
گارد احترامی وجود ندارد و تنها سنگ یادبودی بر مکعبی که
روی گور عرفات قرار دارد دیده میشود؛ همان گوری که عرفات
همراه با اسرار مرگ خود در آن آرمیده است؛ اسراری که شاید
تا چندی دیگر برمال شود.

منبع:اشپیگل

اقداماتی است که به نظر لیبرمن «یکجانبه» بوده و عباس نباید
به آنها نزدیک میشد .او که تاکنون در داخل اسراییل بهخاطر
حرفهای��ش یک جناح تندرو و افراطی را رهبری میکند این
روزها افراطگراییاش را متوجه رییس تش��کیالت خودگردان
کرده اس��ت .ادام��ه یهودیس��ازی قدس از طریق تاس��یس
ش��هرکهای یهودینش��ین و مرتبط کردن واحدهای بزرگ
شهرکسازی در بیتالمقدس به منظور آنکه دیگر نتوان دولتی
فلسطینی در این منطقه تاسیس کرد و نیز استمرار بازداشت
هفتهزار اسیر فلسطینی در زندانهای اسراییل بدون هیچگونه
محاکمهای و ...از جمله اقدامات دیگر اسراییل است که نمیتوان
از محمود عباس خواست تا در برابر آنها سکوت کرده یا نسبت
به آنها بیتوجه باشد .شاید محکومیت سخنان لیبرمن درباره
عباس بهترین دلیلی باش��د که از عدم مقبولیت او در جامعه
جهان��ی حکایت میکند .فردی که بهخاطر مواضع افراطیاش
تاکنون خیلیها را نسبت به خود بدبین کرده است .شاید یکی
دیگ��ر از دالیلی که لیبرمن را برآن داش��ت تا به عباس حمله
کند ،منصرف کردن نگاهها از اتهاماتی باش��د که در اس��راییل
علیه لیبرمن وجود داشته و او را متهم به فساد میکند .اگر این
اتهامات ثابت شود او چارهای جز استعفا و کنارهگیری از ریاست
حزب «اسراییل خانه ما» ندارد.

المشاهدالسیاسی
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 .۲در م��اه م��ارس ،مقامات چی��ن ،تصویر تصادفی
مرگب��ار در پک��ن را از دنی��ای مجازی ح��ذف کردند.
تصوی��ری که گمان میرفت فرزند یکی از نزدیکان «هو
جینتائ��و» ،رییسجمهوری چین در آن دخیل باش��د.
رانن��ده خودرو مربوطه ی��ک فراری بود .راننده کش��ته
شده بود و دو سرنش��ین دیگر ،که زنانی جوان بودند به
سختی مجروح ش��ده بودند .به گزارش روزنامه گاردین،
این تصاوی��ر ،پس از مدت کوتاهی ،از تمامی وبالگها و
وبسایتها حذف شدند .این روزنامه در ادامه مینویسد:
«حتی جستوجوی کلمه فراری در شبکه اجتماعی ویبو
مس��دود ش��د» .منابع خبری ناشناس پس از تشخیص
هویت راننده خودرو اس��پورت مشکی ،اطمینان حاصل
کردهاند که تصویر ،مربوط به فرزند «لینگ جیهوا» است
که هفته گذشته از مقام ریاست اداره کل کمیته مرکزی
حزب برکنار شده بود .این آخرین حلقه از زنجیره حوادثی
اس��ت که ثروتهای کالن و ولخرجیهای اعضای حزب
کمونیست را بیش از پیش برمال میکند .مقامات چین،
از افش��ای چنین حقایقی به شدت وحشت دارند چراکه
رویدادهایی از این دست در مقابل سبک زندگی اعضای
این حزب ،مانند کوه یخی در آب است که تنها راس آن
نمایان اس��ت .سیستم فاسدی که رابطه تنگاتنگ میان
ح��زب و بانکهای دولتی را هر روز پیچیدهتر میکند و
موجب میشود تا مقامات عالیرتبه ،خانوادههایشان و
ش��اهزادههای جوان در ثروتهای ملی چین غرق شوند
و حت��ی این ثروته��ا را از خاک چین خ��ارج کنند.در
نتیجه ،ما دایما میشنویم که خطرات ناشی از تاخیر در
اصالحات ،از خطرات ناشی از اجرای اصالحات به مراتب
جدیتر است .هیچکس از انقالب حرف نمیزند اما گذار
تدریجی از این برهه زمانی ،برای رسیدن به یک سیستم
حکومتی ش��فاف و قانون مدار ،تمام آن چیزی است که
جامعه چین بدان نیاز دارد .اما حتی برداشتن نخستین
گام به سوی چنین سیس��تمی ،برای حزب کمونیست
دشوار به نظر میرسد .در شرایطی که شکاف میان فقرا
و ثروتمندان ،هر روز عمیقتر میش��ود ،ایجاد تغییرات
تدریجی ،ناچار از بروز بحران است.
 .۳در هفتهای که گذشت ،به دنبال انتشار عکسهایی
از دانشآموزانی از «ماچن��گ» ،واقع در مرکز چین ،که
در کنار کتاب و دفترهایشان ،میز و صندلی خود را نیز
به مدرسه میبردند ،خبرگزاری شینهوا ،از سرمایهگذاری
1/4میلیون دالری مقامات ماچنگ برای ایجاد تجهیزات
در مدارس این ناحیه خبر داد .این رویداد ،خشم کاربران
اینترنتی را برانگیخت ،چراکه ش��کاف آموزشی امروز در
چین بیداد میکند.
« .۴ه��و جینتائ��و» ،رییسجمه��وری چین اخیرا
پیش��نهاد کرد که بد نیس��ت مردم هنگکن��گ درباره
سرزمینشان بیشتر بدانند ،به دنبال این پیشنهاد ،مقامات
ای��ن ناحیه ،تصمی��م گرفتند که بخش��ی از برنامههای
آموزشی اجباری مدارس ابتدایی و راهنمایی هنگکنگ
را به درسهای ملی-اخالقی اختصاص دهند .به گزارش
«سیانان» ،محتوای آموزشی برنامه مربوطه ،پیشتر در
کتابچهای دولتی به نام «مدل چین» خالصه شده و در
ماه جوالی در مدارس توزیع ش��ده ب��ود .در این کتاب،
حزب کمونیس��ت چین ،دیگرخ��واه ،مترقی و یکپارچه
توصیف ش��ده و برقراری یک نظ��ام دو حزبی ،همانند
آنچه که در ایاالت متحده در جریان اس��ت ،مصیبتبار
تلقی ش��ده بود .در واکنش به این اقدام و در مخالفت با
شستوشوی مغزی دانشآموزان ،جوانان هنگکنگ ،که
در مقایسه با س��ایر دانشآموزان چین ،به مراتب آزادی
بیش��تری دارند ،تظاهراتی را س��ازمان دادند ،که پس از
مدت کوتاهی ،به دانش��گاهها و خانوادهها س��رایت کرد.
در نتیجه ،در هشتم سپتامبر ،یک روز پیش از برگزاری
انتخابات« ،لئونگ چون یین��گ» ،فرماندار هنگکنگ،
گذراندن این دورهها را اختیاری اعالم کرد.
 .۵چند هفته پیش« ،دنگ یوئن» ،ویراس��تار ارشد
«اس��تادی تایمز» ،نزدیک به حزب کمونیست ،مقالهای
تحلیلی را در وبسایت مجله اقتصادی سایجینگ ،منتشر
کرد که ثابت میکرد ،طی ده سال گذشته ،رییسجمهور
و نخس��توزیر چین ،بیش از کس��ب موفقیت ،در این
کش��ور خرابی به ب��ار آوردهاند .این مقال��ه از  10بحران
پیش روی چین که در فقدان اصالحات سیاس��ی شکل
گرفته و موج��ب ایجاد نارضایتی عمومی ش��ده بودند،
پرده برمیداش��ت .دنگ در این مقاله تاکید میکند که
ماهیت دموکراسی ،جلوگیری از گسترش قدرت حکومت
اس��ت و به همین علت است که چین ،بیش از هر زمان
دیگری ،نیازمند اجرای دموکراسی است .ریشه بسیاری
از مش��کالتی که چین هم اکنون با آن دست به گریبان
است ،نظام حکومتی متمرکزی است که هیچ محدودیت
و نظارتی را برنمیتابد.
این تنها بخش��ی از میراثی اس��ت که برای «ش��ی
چینپینگ» به جای مانده اس��ت .پس از  30سال رشد
اقتصادی ،بیآنکه به اصالحات سیاسی دستی برده شود،
بهزودی بزنگاهی تاریخی فرا میرسد که چیدمانی نوین
و شرایطی متفاوت را میطلبد .بزنگاهی که نیازمند ایجاد
تغییرات اساس��ی در قوانین و مقررات است .پیشبینی
اینک��ه این تغییرات چگونه و در چه زمانی رخ میدهند،
ممکن نیست .آنچه مسلم است ،این است که نیل به این
اهداف تنها در سایه مذاکرات دو جانبه ممکن است.
منبع:نیویورکتایمز

