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گزارش

مداحان دموكراسي مهارشده
الن گرش
ترجمه:علي شيخان
در سالهاي اخير خيليها بودند كه ديكتاتوريهاي
عرب را به دموكراسي ترجيح ميدادند ،چراكه به نظر آنها
در دموكراسي اين خطر وجود داشت كه اسالمگرايان به
قدرت برسند .فردريك انسل كه به عنوان استاد برجسته
كنفرانسهاي علوم سياسي شناخته ش��ده (اما به واقع
يكي از دو هزار يا س��ه هزار همتاي معمولي خود است)
و در تمام شبكههاي تلويزيوني مانور ميدهد 27 ،ژانويه
گذشته در شبكه تلويزيوني  TF1فرانسه گفته بود« :اگر
مبارك س��قوط كند ،اس�لامگرايان قدرت را به دس��ت
ميگيرند ».اين دقيقا همان تحليلي اس��ت كه كارولين
فورست (نويسنده و روزنامهنگار فرانسوي) چندي پيش
از انقالبهاي چندهفتهاي عرب��ي در مقالهاي در تاريخ
29نوامبر  2010در روزنامه لوموند با عنوان «اول سكوالر
شدن و بعد دموكرات شدن» ارايه داده بود.
اين طرز فكر ،توجيهگر حمايتهاي رسمي از بنعلي
و مبارك و نيز رفتار بسياري از مقامات سياسي طي چند
دهه اخير بوده اس��ت .ب��هاينترتيب ميتوان به اهميت
تباني ميان برخي مقامات فرانسوي و تونسي – تباني بر
پايه امتيازات مهم مالي – مرتبط با پرونده ميش��ل اليو
ماري  -وزير سابق امور خارجه فرانسه  -پي برد .در واقع
دو حزب بزرگ سياسي فرانسه نيز همين عقيده را دارند.
كافي است به صحبتهاي شهردار پاريس در مورد بنعلي
توجه كنيم« :در مورد مخالفان خيلي با او صحبت كردم.
من آنچه فكر ميكنم به زبان ميآورم .در تونس ميتوان
با افرادي كه با هم درگير هس��تند ،كنار آمد .حضور در
مراس��م دوستان با حضور مخالفان قانوني و غيرقانوني و
افراد حكومتي امر خيلي غريبي نيست ».ضمن آنكه در
سالهاي اخير بسياري از روزنامهنگاران به تونس دعوت
شده و آنها تعطيالتشان را در آن كشور سر كردهاند.
ح��ال ب��ه نظ��ر ش��ما آي��ا مقام��ات حكومت��ي از
س��ازشكاريهاي گذش��ته درس گرفتهاند؟ با خواندن
تحليلها در مورد مغرب و همهپرسي قانون اساسي بايد با
ترديد به اين پرسش پاسخ داد .طبق گزارشهاي ارسالي،
اصالحات پادشاه مغرب مورد قبول واقع شده بهطوري كه
پادشاه با بيش از  98درصد پاسخ آري ،پيروز اين انتخابات
شده و ميزان مشاركت نيز نزديك  73درصد بوده است.
هر چند ميتوان اين پيروزي را يك پيروزي نس��بي
به شمار آورد :از مجموع  19/5ميليون نفر واجد شرايط،
تنها  13ميليون نفر در رايگيري شركت كردند .ضمن
آنكه بايد به اين نكته اش��اره كرد كه جناب پادشاه تمام
مساجد و امامان جماعت را براي اين انتخابات بسيج كرده
بود بهطوري ك��ه وزارت امور اس�لامي مغرب  25ژوئن
گذش��ته تمامي امامان جماعت را به ايراد خطبههاي از
پيش مشخصشده وادار كرده بود (الزم به ذكر است يكي
از امامان جماعت كه زير بار نرفته بود ،به سرعت از تمامي
پستهاي خود بركنار شد).
از سوي ديگر آيا ميزان مشاركت اعالمشده واقعي بوده
است؟ آيا منبعي حوزههاي رايگيري در مناطق دورافتاده
را به ش��كلي واقعي رصد كرده است؟ يك خبرنگار محلي
از مش��اهدات خود در جريان گش��ت  470كيلومتري در
مناطق مختلف كشور در يك پايگاه اينترنتي نوشته ،چيزي
كه موجب ترديد در صحت آمارهاي اعالمش��ده ميشود.
حال ميتوان به مفهوم واقعي تيتر روز سوم ژوييه روزنامه
«يكشنبه» با عنوان «پيروزي با ظاهري فريبنده» پي برد
(اين روزنامه در نسخه الكترونيكي خود در مقالهاي با عنوان
«همهپرسي به نفع پادشاه» انتقاد ماليمي را مطرح كرد).
ام��ا در وراي تمامي اين جدلها ،مس��اله واقعي اين
است كه آيا قانون اساسي جديد قدرت پادشاه را محدود
كرده وگذار به سلطنتي مشروطه را هموار ميكند .پاسخ
روشن اس��ت :خير .قدرت پادشاه (از جمله تصويب يك
قانون اساس��ي ديگر در فرداروزي) و ثروت هنگفت او و
فس��اد نزديكانش بدون هيچ كنترلي به قوت سابق باقي
ميمانند .در عين حال اين چالشها مانع از آن نميشوند
كه مقامات و روزنامهنگاران فرانس��وي كشور مغرب را به
عنوان يك الگو مطرح نكنند (بايد الگويي پيدا ميش��د
چراكه ديگر تونس و مصر الگو نيستند).
رشيده داتي ،نماينده پارلمان اروپا روز  23ژوئن اعالم
كرد « :در سخنراني انقالبي جمعه گذشته محمد ششم
تصويري بيسابقه از اصالح قانون اساسي را ترسيم كرد
و اي��ن تصوير از مغرب يك پيش��گام و الگو را براي تمام
كشورهاي عربي ميسازد ».او براي تاسيس گروه دوستي
اتحاديه اروپا  -مغرب به آن كش��ور سفر كرد و خواستار
حمايت «نامش��روط» پارلمان اروپ��ا از اصالحات وعده
دادهشده در مغرب شد .به اينترتيب يك مقام فرانسوي
درباره موضوعي كه به امور داخلي مغرب مربوط ميشود،
حتي پيش از رايگيري ،موضعگيري ميكند و اين مساله
موجب اعتراض هيچكس نميشود .الكساندر آدلر ،مورخ
و روزنامهنگار ،در مقالهاي با عنوان «انقالب مخمليهاي
مغربي ،الگويي ب��راي جهان ع��رب» در روزنامه فيگارو
مينويس��د« :پيش از آنكه ترس و ارع��اب در خيابانها
حاكم ش��ود ،پادشاه مغرب در راس��تاي تداوم سلطنت
كنترل را به دست گرفت و در اين زمينه تنها با اعتراض
اقليتي از اس�لامگرايان روبهرو شد .او در راستايگذار به
حاكميت پارلماني كه در آن قدرت قانونگذاري برآمده
از آراي عمومي در زندگي يك ملت تعيينكننده خواهد
بود ،تنها به كمي زمان نياز داشت».
اين نتيجهگيري خالف واقعيت روزنامهنگار يادشده
را به اين نتيجه ميرس��اند كه «راههاي عملي همچنان
ميتوانند موثر باش��ند ».هيچكس نميتواند بگويد چه
زماني خاندان فعلي حكومت مغرب سقوط خواهد كرد.
اما هنگامي كه آن زمان برسد ،بسيار كنجكاو خواهيم بود
تا به رابطه روزنامهنگاران ،روشنفكران و مقامات سياسي
با پادشاه كه در خانههايي مجلل در شهر مراكش و ساير
نقاط مغرب نمود پيدا ميكند ،پي ببريم.
منبع:لوموندديپلماتيك
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دیدگاه

داليا مجاهد مشاور سابق اوباما در امور اسالمي:

چرا آمريكا پشت مبارك را خالي كرد؟

الزام انساني كمكرساني به غزه
حميدرضا دهقانيپوده

ترجمه :يوسف رضازاده

 Á Áزماني كه اوباما نخستين سخنرانياش
را با محوريت جهان اسلام انجام داد ،شما
از جمل�ه كس�اني بودي�د كه نق�ش زيادي
در محتواي اين س�خنراني داش�تيد اما در
س�خنراني اخير وي درباره مس�ايل جهان
عرب نقشي نداشتيد .چرا؟

اين كشور در همه مواقع «سود و زيان» خود را
در نظر ميگيرد.

 Á Áبنابراي�ن ميتوان انتصاب ژن�رال «مارتين
دمپس�ي» به عن�وان رييس س�تاد مش�ترك
ارتش آمريكا را كه خود فرمانده گروه نخس�ت
تفنگ�داران آمريكايي در ع�راق بود و به خوبي
به جغرافياي منطقه عربي آگاه�ي دارد ،نوعي
آمادگي براي مقابله نظامي با برخي نتايج منفي
ناشي از انقالبهاي عربي دانست؟

اين مساله به اين خاطر بود كه من تنها براي
يك سال به سمت مشاور رييسجمهور آمريكا
در مسايل جهان اسالم انتخاب شده بودم .اين
دوره از سال  2009شروع شده بود و تمديد هم
نش��د ،براي همين نقش رسمي در كاخ سفيد
ندارم.

تاكنون كسي چنين اظهارنظري نكرده است
و م��ن هم فكر نميكنم كه اين حرف درس��ت
باش��د؛ چرا كه افكار عمومي آمريكا تاكيد دارند
كه هر كسي با حمله مجدد سربازان آمريكايي
ب��ه خاك ه��ر ك��دام از كش��ورهاي عربي يا
خاورميانهاي موافقت كند ،بايد ميزان تناسب
اين تفكر خود را تشريح كنند.

 Á Áآيا ش�خص ديگري به عنوان جانشين
شما انتخاب شده است؟

نه .فعال كسي انتخاب نشده است .تا آنجايي
كه من اطالع دارم ،هنوز دارند در اينباره بحث
ميكنند!

 Á Áمسلمانان همواره ميگويند البي يهودي
اه�رم فش�ار اساس�ي عليه مراجع سياس�ي
آمريكا در ارتباط با منطقه خاورميانه است اما
چرا ش�اهد حضور «البي اسالمي» نيستيم؛ به
ويژه كه جمعيت آمريكاييهايي كه به اسلام
گرويدهاند ،رو به افزايش است؟

 Á Áمس�الهاي كه ش�ما به آن اشاره كرديد،
جاي ش�گفتي دارد .دول�ت آمريكا ميداند
ش�هروندان عرب ب�ا پذيرش سياس�تها
مش�كل دارند و نقش مشاورهاي شما حلقه
وصل ميان مصريها و كاخ سفيد بود؟

در واقع يك ج��وان آمريكايي هندياالصل
به نام «رشاد حسين» اخيرا به عنوان نماينده،
در س��ازمان كنفرانس اسالمي كه  56كش��ور اسالمي در
آن عضويت دارند ،انتخاب ش��ده است تا حلقه وصل ميان
كاخسفيد و كشورهاي عرب باشد.
 Á Áبا وجود اينكه رس�ما مسووليت شما در كاخ سفيد
به پايان رسيده است ،شما در جريان انقالب مصر اظهار
داشتيد كه از مقامات آمريكايي خواستيد سياست خود
در زمينه درخواس�ت از مبارك براي انجام اصالحات را
به درخواست براي كنارهگيري از قدرت يا همان مساله
مشهور «االن يعني همين االن» تغيير دهند؟

بله .من عمال با برخي مقامات كاخ سفيد ارتباط داشتم
ـ كه نخواس��تهام نام و سمتشان را اعالم كنم ـ و تحليل
كوت��اه و جامعي را در پنج صفحه درباره اوضاع مصر به آنها
ارايه دادم تا به مراجع تصميمگيري كاخ سفيد تحويل دهند.
من در اين تحليلم خاطر نشان كردم كه منافع امروز آمريكا
با ملت مصر ارتباط دارد و نه رييسجمهور اين كشور؛ چرا
كه ديگر ملت اين كش��ور در اقدامي غيرمنتظره به سكوت
خود پايان دادهاند.
 Á Áدر اين گزارشتان به چه اطالعاتي استناد كردهايد؟

در اينجا چند مس��اله وج��ود دارد از جمله اينكه رژيم
غيردموكراتيك براي تداوم حيات نياز به دو مساله اساسي
دارد؛ نخست اينكه ملت همواره در حالتي از ترس و وحشت
به س��ر ببرد و دوم اينكه احساس كنند كه قدرت تغيير را
ندارند و در نتيجه تسليم شوند.
 Á Áش�ما چه زماني اين گزارش را ب�راي دولت آمريكا
ارسال كرديد؟

چند ساعت پس از تظاهرات «جمعه خشم» ملت مصر
در  28ژانويه گذشته.
 Á Áبا وجود اينكه خدمات اينترنتي قطع شده بود و شما
هم در قاهره حضور نداشتيد ،چطور حوادث انقالب مصر
را دنبال ميكرديد؟

به رغم روابط مستحكم دولتهاي متعدد آمريكايي با حسني مبارك ،رييسجمهور مخلوع مصر طي سه دهه گذشته،
ت سوالهاي زيادي در مقابل موضع كاخ سفيد پيرامون انقالبهاي عربي و بهويژه انقالب مصر وجود
همچنان عالم 
دارد زيرا دولت آمريكا به محض اينكه فهميد سقوط رژيم سابق مصر قطعي است ،خواستار كنارهگيري مصر و انجام
اصالحات «غربي» در اين كشور شد .براي شناخت ماهيت واقعي ايفاي نقش آمريكا و انگيزههاي آن روزنامه االهرام
گفتوگويي با خانم داليا مجاهد مشاور سابق باراك اوباما در مسايل اسالمي و نخستين مسلمان مصري تبار كه به
چنين مقامي دستيافت و به مراجع تصميمگيري كاخ سفيد نزديك شد ترتيب داده است .در اين گفتوگو راز و رمز
موضع دولت آمريكا در قبال انقالبهاي جهان عرب و نيز ديدگاه شهروندان آمريكايي در قبال دين اسالم و مسلمانان
و احتمال تشكيل البي اسالمي موثر درآينده آمريكا بررسي ميشود كه متن آن را ميخوانيد.

باعث نگراني طرفهاي آمريكايي ميشود ،رابطه مصر با رژيم
صهيونيستي است و اين مساله هنوز در ابهام قرار دارد.
 Á Áآخرين نظرسنجيها قبل از انقالب مصر نشانگر اين
بود كه  45درصد از آمريكاييها معتقدند اسلام باعث
تشويق به خشونت ميشود .اين آمار در وضعيت كنوني
چه تغييري كرده است؟

متاسفانه ،ديدگاه آنها نسبت به اسالم و مسلمانان تغيير
چنداني نكرده است و تقريبا اين وضع همچنان ادامه دارد،
اما ديدگاه آنها در قبال ملت مصر تا  70درصد بهتر ش��ده
است.
 Á Áآيا برخ�ورد مردم آمريكا با مس�لمانان عرب زبان
نسبت به برخوردشان با مسلمانان آمريكايياالصل فرق
ميكند؟

پاس��خ دادن به اين سوال سخت اس��ت .مسلمانان در
كل ،روزهاي س��ختي را در آمريكا پشت سر ميگذارند .به
طوري كه عربهاي مسيحي نيز مورد حمله قرار ميگيرند
و خيليها هم موجوديت مسيحيان عرب را قبول ندارند!
 Á Áمقام�ات آمريكايي چه ديدگاهي نس�بت به آينده
تحوالت در خاورميانه دارند؟

مطمئن باش��يد كه ديكتات��وري در منطقه خاورميانه
م��ن لحظه به لحظه حوادث ميدان التحرير را از طريق
نميتواند باعث برقراري آرامش در اين منطقه ش��ود و در
شبكههاي ماهوارهاي مختلف كه تصاوير خود را مستقيما
نتيجه به منافع آمريكاييها ضربه ميزند .از همين رو ،آنها
از قاهره پخش ميكردند ،دنب��ال ميكردم و عالوه بر اين،
تصميم گرفتهاند در تعامل خود بازنگري كنند و اين مساله
به خاط��ر ماهيت كارم به عنوان يك
ناش��ي از عش��ق و عالقه آنها نسبت
تحليلگر و پژوهشگر ميداني ملت مصر
به ملت مصر نيس��ت ،بلكه مانند هر
انقالب ملت مصر اقدامي
را به خوبي ميشناسم.
كشور ديگري سعي در دفاع از منافع
غيرمنتظره بود و به عبارت ديگر،
 ÁÁگفت�ه ميش�ود برخ�ي
ملي خود دارند.
دولت آمريكا آمادگي تعامل با آن
آمريكاييه�ا خواس�تار انقالب
را نداشت؛ به ويژه اينكه مبارك
 Á Áنظ�ر ش�ما درباره داس�تان
با سياست خارجي خود تمامي
مشابه انقالب مصر در اين كشور
«دكتر مصطفي الفقي» كه گفته است
خواستههاي كاخ سفيد
ش�ده بودند .اين خبر تا چه حد
«رييسجمهور مصر بايد مورد تاييد
را برآورده ميكرد
صحت دارد؟
آمريكا ب�وده و رژيم صهيونيس�تي
اين حرف اصال درس��ت نيست و
وضعيت آمريكا كامال با وضعيت مصر فرق ميكند ،اما برخي
ساكنان ايالت «ويسكانسين» با الهام گرفتن از انقالب مصر،
عملكرد و اقدامات فرماندار اين ايالت را محكوم كرده و وي
را «مبارك باخترميانه» توصي��ف كرده بودند و با برگزاري
تظاهرات��ي ،پرچم مصر و آمريكا را به اهتزاز درآورده بودند.
البته اين مس��اله جاي تعجب داشت كه آنها ملت مصر را
الگوي خود قرار داده بودند؛ چرا كه اهالي اين ايالت به درايت
سياسي و برگزاري تظاهرات شهره هستند.

 Á Áاين س�خنان ش�ما براي ما يادآور اظه�ارات برخي
آمريكاييها در روز كنارهگيري مبارك از قدرت اس�ت
كه گفته بودند« :امروز همه ما مصري هستيم ».اما سوال
ما اين است كه واكنش آمريكاييها پس از حوادث فتنه
مذهبي در منطقه امبابه مصر چه بود؟

واقعيت اين است كه اين روزها آمريكاييها توجه چنداني
به مصر ندارند و با وجود اينكه در جريان انقالب مصر حوادث
اين كشور را دنبال ميكردند ،اما امروز بيشتر توجهشان به
حوادث ليبي ،يمن و سوريه معطوف شده است.
 Á Áدر جريان انقالب  25ژانويه گفته ميش�د كه دولت
آمريكا با «احتياط» عمل ميكند .آيا االن وضعيت تغيير
كرده است يا همين وضعيت ادامه دارد؟

دول��ت آمريكا در حال حاضر ،هنوز نتوانس��ته اس��ت
موضع مش��خصي در قبال مصر اتخاذ كند و هنوز مقامات
اين كش��ور اين سوال را مطرح ميكنند كه« :مصر به كجا
ميرود؟» در داخل كاخ س��فيد ،برخي طرفها اميدوار به
پيروزي دموكراس��ي (در مصر) هستند و در مقابل ،برخي
طرفهاي ديگر نس��بت ب��ه جريانهاي اس�لامي و غيره
بيمناك هس��تند و در همين ح��ال ،برخيها معتقدند كه
ميتوانند با اين جريانها تعامل داشته باشند و در كل ،آنچه

چيست؟

نيز مخالفتي با وي نداش�ته باش�د»

مطمئنا دولت آمريكا ابزارهاي متعددي براي اعمال فشار
عليه مصر دارد و واقعيت اين است كه من چنين اظهاراتي را
نشنيده بودم ،اما اين بدين معنا نيست كه وي اين اظهارات
را بيان نكرده اس��ت .آنچه كه من شنيدهام فقط اين است
كه وقتي ملت مصر كس��ي را به س��مت رياستجمهوري
انتخاب كردند ،مقامات آمريكايي نيز درباره نحوه تعامل با
وي اظهارنظر خواهند كرد.
 Á Áبرخيه�ا معتقدند س�خنان اوباما مبن�ي بر اينكه
«اين ملتهاي مصر و تونس هس�تند كه مسوول نتايج
دموكراس�ي هس�تند» جز نوعي زرنگ بازي سياس�ي
نبود و ميخواست بدينترتيب نقش آمريكا در تحريك
ملتها عليه حكام خود به منظور حفظ منافع واشنگتن
را تكذيب كند؟

اين طبيعي اس��ت كه هر شخصيت سياسي به هنگام
ايراد سخنراني سعي در جلب توجه و حمايت مخاطبان خود
داشته باش��د ،اما در اين زمينه بايد بگويم كه آنچه من در
داخل كاخ س��فيد مشاهده كردم نشان ميدهد كه انقالب
ملت مصر اقدامي غيرمنتظره بود و به عبارت ديگر ،دولت
آمريكا آمادگي تعامل با آن را نداشت؛ به ويژه اينكه مبارك
با سياست خارجي خود تمامي خواستههاي كاخ سفيد را
برآورده ميكرد.
 Á Áدليل ش�ما براي عدم وجود طرح�ي در اين زمينه
چيست؟

ما نميدانيم انقالبهاي عربي به چه س��مت و سويي
م��يرود و اگر كش��وري نخواهد ريس��ك كن��د و موضع
ش��تابزدهاي اتخاذ نكند نميتوان ميزان تعامل آن با اصول
ثابت كشورهاي انقالبي را فهميد.
 Á Áپس دليل خالي كردن پشت مبارك توسط آمريكا

چه بود؛ به ويژه اينكه روابط مس�تحكمي ميان طرفين
برقرار بود؟

زماني كه بحث منافع آمريكا در ميان باشد ديگر دوست
و دش��من برايش معنايي ندارد .بنابراين ،كاخ سفيد در اين
برهه زماني تش��خيص داد كه منافع��ش با ملت مصر گره
خورده است و در نتيجه چنين تصميمي اتخاذ كرد و طبعا
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عمال البي اسالمي هم وجود دارد ،اما تاثير آن
در حد صفر است .هرگونه البي در آمريكا نيازمند
حمايتهاي بسيار زياد است ،اما افزايش جمعيت مسلمانان
با افزايش ميزان آگاهي و تشكلهاي سياسي پيشرفته آنها
توام نبوده است آنها هنوز به زمان نياز دارند و نميتوان البي
آنها را با البي سازمان يافته يهودي مقايسه كرد.
 ÁÁآيا ميتوان انتظار داشت كه آنها در آينده به يك
البي قدرتمند مبدل شوند؟

اكثريت مسلمانان آمريكا از يك سو اصالت عربي ندارند
و از سوي ديگر ،توجهي به مسايلي نظير منازعه فلسطيني
ـ اسراييلي ندارند .اولويت آنها برخورداري از حقوق مدني
است و با توجه به اينكه از نژادها و تبارهاي مختلفي هستند،
بر روي يك مساله خاص اجماع نظر ندارند و مسايل مورد
توجه سياهان آمريكا با مسايل مورد توجه شهروندان داراي
اصالت اندونزيايي يا عربي و غيره فرق دارد و اين بخشي از
همان چالشها است و مساله سرمايهگذاري و حمايتهاي
مادي را نيز بايد در كنار آن قرار داد.
منبع :االهرام

*

بر اساس معيارهاي حقوق بينالملل ،رژيم اسراييل در
غزه« ،اشغالگر» محسوب ميشود؛ اين موضوع توسط مجمع
عمومي ،شوراي امنيت و ديوان بينالمللي دادگستري مورد
تاكيد قرار گرفته است .عقبنشيني يكجانبه اسراييل در
سال  2004از غزه ،مسووليت اين رژيم در برابر ساكنان آن
را منتفي نميكند .اس��راييل نه تنها سالهاست به اشغال
غ��زه برخالف همه قواعد حقوق بينالمل��ل ادامه داده و از
جمل��ه به قطعنامههاي  242و  338كه در نوامبر  1967و
اكتبر  1973به تصويب رسيد ،عمل نكرد ،بلكه با محاصره
و جنگ ،مردم بيدفاع اين سرزمين را از حقوق حقه خود
محروم كرده اس��ت .اين رژيم و دولتهايي كه در محاصره
مردم غزه كمك كردند ،مرتكب نقض قواعد بشردوس��تانه
شدهاند .نقضكنندگان فوق مرتكب جنايت جنگي شدهاند.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه  237كه در
 14ژوئن  1967به تصويب رساند با اشاره به اشغالي بودن
سرزمينهاي تصرف شده در جنگ ژوئن  1967بر ضرورت
اجراي مفاد كنوانس��يون چهارم ژنو در سرزمينهاي فوق
تاكيد كرد .از س��وي ديگر مس��ووليت رژيم اسراييل مانع
از مسووليت ساير كشورهاي جهان نيست و كمكرساني
به مردم تحت اش��غال يكي از وظايفي اس��ت كه عالوه بر
آنكه وظيفهاي انس��اني اس��ت وظيفهاي حقوقي بوده كه
قواعد حقوق بشردوس��تانه الزامآور بر آن تاكيد دارد .مردم
جه��ان نه تنها ح��ق دارند از مردم تحت اش��غال حمايت
كنند ،بلكه بر مبناي حقوق الزامآور بشردوس��تانه به ويژه
قواعد معاهده  1907الهه و كنوانسيونهاي ژنو و باالخص
كنوانسيون چهارم ،كمكرساني ،الزامي قانوني و عرفي است
و كشورهاي جهان وظيفه دارند تسهيالت الزم را براي اين
امر فراهم كنند .در  ۳۱مي  ۲۰۱۰ارتش اس��راييل به يك
ناوگان دريايي حامل كمكهاي بشردوستانه تحت عنوان
ناوگان آزادي به نوار غزه كه ش��امل ش��ش كشتي حامل
 ۶۶۳فع��ال حامي فلس��طينيان از  ۳۷كش��ور بود ،حمله
كرد و چند نفر از امدادرس��انان را به شهادت رساند .اگرچه
اخراج اش��غالگران از سرزمينهاي اشغالي تنها راهي است
كه ميتواند اين مش��كل را به ص��ورت نهايي حل و فصل
كند؛ با اين وجود رفع محاصره غزه اكنون كه دولت جديد
مصر نيز با مردم فلسطين همراهي از خود نشان ميدهد،
ب��ه عنوان يك اقدام فوري و فارغ از همه مباحث فوق بايد
س��رلوحه برنامه همه آزاديخواهان جهان قرار گيرد .اين
اقدام وظيفهاي اس��ت كه تاخي��ر در آن عقوبت اخروي و
وجداني را در پي دارد.
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