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صلیب  المللیبینصلیب سرخ و نهضت  المللیبینی تهیکمتولد یک ایده: تأسیس 

 1(1859-1864سرخ و هالل احمر: از سولفِرینو تا نخستین کنوانسیون ژنو )

 2*فرانسوآ بوینیون

بشردوستانه و  المللبینی حقوق فرانسوآ بوینیون مشاوری مستقل در زمینه

 المللیبینی به کمیته 1970های بشردوستانه است. وی در سال فعالیت

های صلیب سرخ پیوست و به عنوان نماینده کمیته در اسرائیل و سرزمین

اشغالی، بنگالدش، ترکیه، و قبرس و سپس به عنوان رئیس مأموریت در چاد، 

، مدیر بخش 2006تا  2000ویتنام، و کامبوج خدمت نمود. ایشان از سال 

ب سرخ بود صلی المللیبینی در کمیته المللیبینو همکاری  المللبینحقوق 

صلیب سرخ است. وی در  المللیبینی عضو مجمع کمیته 2010و از سال 

صلیب سرخ و هالل  المللیبینبشردوستانه و نهضت  المللبینی حقوق زمینه

 احمر بیش از پنجاه کتاب و مقاله نوشته است.

****** 

 

 

 

 چکیده

                                                           
 برگردان به فارسی: مرجان قنبری   1

2 François Bugnion 

المللی صلیب سرخ و حمایت از قربانیان ی بینکمیته"مقاله، که مبتنی بر تحقیقات جدید و منابع اصلی است، دو فصل نخست از کتاب نگارنده  این*

 را توسعه داده و تکمیل نموده است: "جنگ

)The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims، ICRC، Geneva and Macmillan، 

Oxford، 2003، pp. 6–28. English translation by Glynis Thompson.  (  
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 را 3دونان هانری زخمیان، کردن رها مستقیم مشاهده و جنگ جبهه وحشت ی روحی ناشی از مواجهه باضربه

و تصویب معاهده ای برای حمایت از  ساخت: ایجاد جوامع امداد داوطلب دائمی رهنمون مبتکرانه ایده دو به

، به 4کنند. به ابتکار گوستاو مُوَنیهها تالش میی کسانی که برای کمک رسانی به آنسربازان مجروح و کلیه

 المللیبینی که خیلی زود کمیته -در ژنو تأسیس شد. آن کمیته ایکمیتهمنظور اجرای پیشنهادات دونان، 

های تأسیس جوامع امداد را برگزار نمود، کنفرانس اول پایه المللیبیندو کنفرانس  –صلیب سرخ نام گرفت 

ویب نمود. این مقاله ناظر به اوضاع و احوالی در آینده بنا نهاد و کنفرانس دوم نخستین کنوانسیون ژنو را تص

صلیب  المللیبینی است که با سولفِرینو آغاز شد و با تصویب کنوانسیون ژنو به اوج رسید و به تأسیس کمیته

 صلیب سرخ وهالل احمر منجر گشت. المللیبینسرخ و سپس نهضت 

، 5هانری دوفور-صلیب سرخ، هانری دونان، گوستاو مونیه، گیوم المللیبینصلیب سرخ، کمیته واژگان کلیدی: 

 های ژنو.، کنوانسیونسولفرینومجروح جنگی، خاطره 

 آشفتگی پس از جنگ

کفایتی و سهل انگاری اقدام شده بود. بی به ندرت نسبت به یک جنگ بزرگ با چنین کوته بینی، عدم آمادگی

 شد.میرهبران کمتر به چنین حمام خونی منتهی 

ی ، امپراطور اتریش به ارتش خویش، که شب گذشته در شرق رودخانه1859ژوئن  22هنگامی که در غروب 

کند گرد آمده را مشخص می 9و ونتیا 8گیرد و مرز میان لومباردیسرچشمه می 7ی گارداکه از دریاچه 6مینسیو

فِرینو را در سوی دیگر رودخانه اشغال های اطراف شهر کوچک سولبود، فرمان داد که عقب گرد نموده و تپه

ها تواند برای چند روز مانع پیشرفت دشمنانش شود، چرا که اتریشیمی 10کنند، تردیدی نداشت که خط پیو

های روی رودخانه را در حین عقب نشینی تخریب نموده بودند. امپراطور از صدور دستور برای انجام ی پلکلیه

های ساخته شده توسط د و از اینکه سپاه فرانکو پیدمونتس از روی پلهای مقدماتی غفلت کرشناسایی

 مهندسین سپاه در حال گذر از پیو بودند خبر نداشت.

                                                           
3 Henry Dunant 
4 Gustave Moynier 
5 Guillaume-Henri Dufour 
6 River Minicio 
7 Lake Garda 
8 Lombardy 
9 Venetia 
10 Line of the Pieve 
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نبردی سرنوشت ساز در شرق مینسیو در  -1848مانند  -از سوی دیگر سپاه فرانکو پیدمونتس فهمیده بود که

های و لگناگو، که پناهگاه 12، ورونا11مناطق مان توآ منطقه ای که با چهار قرارگاه پسکیرا محصور شده بود، و

کردند رخ خواهد داد. حتی بدتر این بود که افسران ستاد کل اتریش بودند و دسترسی به ونتیا را راحت می

برایشان ارسال کرده  14از جنگ اول زوآوه 13آنقدر به خود اطمینان داشتند که گزارشی را که فرمانده موراند

ژوئن، موراند از برجی  23سولفرینو، هنگام غروب خورشید در  به رسیدن و طوالنی سفر از پس د.بود باور نکردن

با ابهت که متعلق به قرون وسطی بود و بر فراز کل منطقه قرار داشت به پایین نگاه کرد تا صفوف طوالنی 

ها از مینسیو عبور یند، آنهای سپیدشان قابل شناسایی بودند ببسربازان اتریشی را که به راحتی در یونیفرم

در حالت رژه بودند  15های فرانسه و پیدمونتسکرده و در حال حرکت به سوی غرب بودند. در حالی که ارتش

نفر  300،000ها ژوئن، دو ارتش عظیم، که مجموع آن 23بدین ترتیب، در و حتی افسران رابط نیز نداشتند. 

ها نسبت از سرزمین قرار داشتند بدون آنکه هیچ یک از آن بود، در چند کیلومتری یکدیگر در بخش واحدی

 به حضور دشمن مظنون باشد.

ای برای انجام عملیات، بدون آماده سازی توپخانه، و ... بدون خدمات بدون برنامه –ژوئن  24دو ارتش در بامداد 

فرماندهان هر دو سپاه هر  با یکدیگر مواجه شدند. در چنین شرایطی وقوع فاجعه اجتناب ناپذیر بود. -پزشکی

ها امیدوار بودند که با گرفتن اقدامی که برای تسخیر آن برج که بر فراز سولفِرینو قرار داشت انجام دادند. آن

 بمباران و توانند ببینند که چه خبر است و کنترل عملیات را دوباره به دست گیرند. آتش توپخانهبرج می

 نمود. ایجاد بودند متوالی هایصف در حمله حال در که ارتشی میان نابودکننده آشوبی

وقتی درگیری به پایان رسید، ارتش فرانسه در شرایطی نبود که بتواند به پیروزی زیادی دست یابد. سربازان 

ها از شدت فاجعه هراسان بودند و فکر محاصره و جنگ خسته گرفتار باران شدید و طوفان تگرگ شدند. آن

ها را وحشت زده کرده بود، ناپلئون سوم چیزی جز برای آزادسازی ونتیا آن -پس از ماگنتا و سولفِرینو –سوم 

بود. « پیدمونتس»خواست حتی اگر این پایان به معنی خیانت به متحدش پایان بخشیدن به این جنگ نمی

روز بعد قرارداد صلح موقت ای را نزد امپراطور فرانسیس جوزف راهی کرد و چند صبح روز بعد او فرستاده

 16منعقد شد.

                                                           
11 Mantua 
12 Verona 
13 Morand 
14 Zouave 
15 Piedmontese 
16 Pierre Boissier، History of the International Committee of the Red Cross، From Solferino to Tsushima، Henry 

Dunant Institute، Geneva، 1985 (first French edition published in 1963); Richard Brooks، Solferino 1859: The 

Battle for Italy’s Freedom، Osprey، Oxford، 2009; Raymond Bourgerie، Magenta et Solferino (1859)، Napoléon III 

et le rêve italien، Éditions Economica، Paris، 1993; Mino Milani، Le battaglie di Solferino e San Martino، GAM 

editrice، Rudiano (Brescia)، 2008; Pierre Pelissier، Solférino، 24 juin 1859، Perrin، Paris، 2012; Lt Col. Patrick 
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ها درگیری شدید، یک پیروزی ارزشمند برای فرانکو پیدمونتس حاصل شد، جنگ سولفِرینو راه پس از ساعت

آلودترین قتل عامی بود که اروپا از استقالل و یکپارچگی ایتالیا را هموار نمود اما این جنگ در عین حال خون

 17مجروح بود. 40،000کشته و قریب به  6000. نتیجه پانزده ساعت درگیری دیدزمان واترلو به خود می

خدمات پزشکی ارتش فرانکو ساردینین، که مجبور به مواجه با عواقب جنگ بود، کامالً در هم شکسته بود و 

 اسب داشت اما 1000جراح دامپزشک برای  4غفلت در تأمین منابع الزم برای سپاه آشکار بود. ارتش فرانسه 

ی خدمات پزشکی برای حمل و نقل نفر تنها یک پزشک در اختیار داشت؛ وسایل نقلیه 1000به ازای هر 

های پانسمان در حالی که هنوز مهر و موم بودند برای پس فرستادن به فرانسه شدند و جعبهمهمات استفاده می

نرال پری دو ال بالردیر، سررشته بر اساس گزارش ارائه شده توسط ژ 18ماندند.در پایان جنگ در عقب جای می

 19سرباز مجروح را از میدان نبرد خارج کنند. 10،212روز طول کشید تا  6روز، بله  6دار کل ارتش فرانسه، 

ها بلند شد، ارتش فرانسه تنها یک بیمارستان در مجاورت سولفِرینو داشت، هنگامی که صدای نخستین شلیک

ش بود و در کاستیگلونه دال استیویر، در چند کیلومتری مرکز جنگ واقع بیمارستانی که متصل به ستاد کل ارت

که اصالً خوب نبودند. بیش تر اعضای نیروی –شده بود. این بیمارستان دارای سه پزشک و شش دستیار بود 

 ی نقلیه جا گذاشته شدند.به دلیل کمبود وسیله -پزشک  180حدود  –پزشکی 

های های روستاییان به امید دریافت اندکی آب، غذا، کمکنشان و یا با گاریسربازان مجروح یا به کمک دوستا

سرباز مجروح به کاستیگلونه  9000شدند. بدین ترتیب بیش از اولیه و پناهگاه به روستاهای نزدیک منتقل می

 –دند جایی که تعداد مجروحین در آن بیش از شمار افراد سالم بود. سربازان مجروح همه جا بو 20رسیدند،

ها و ها در حیاطی آنها و مدارس پناه داده شده بودند، در حالی که بقیهها در خانهترین آنخوش شانس

                                                           
Turnbull، Solferino: The Birth of a Nation، Robert Hale، London، 1985; Colonel Harold Carmichael Willy، The 

Campaign of Magenta and Solferino، 1859: The Decisive Conflict for the Unification of Italy، Leonaur (s.l.)، 2009 

(first edition، London/New York، 1907)، in particular pp. 127–175. 
17 Dr J.-C. Chenu، Statistique médico-chirurgicale de la Campagne d’Italie en 1859 et 1860، Librairie militaire de 

J. Dumaine، Paris، 1869، Vol. II، pp. 851–853. 

میلیمتر، داده بودند که در مقایسه با  11-12های نوک تیز استوانه ای با قطر زی که اوضاع را بدتر کرد این بود که به سربازان مهمات جدید، گلولهچی

 شدند.های مدور قدیمی موجب جراحات وخیم تری میگلوله
 پس فرستاده شدند.تن پانسمان به فرانسه  169های باز نشده شامل در پایان لشکرکشی، جعبه 18

Jean Guillermand، ‘Le Service de santé militaire français au XIXe siècle’، in Roger Durand (ed.)، Le creuset de la 

Croix-Rouge: Actesde voyages d’étude à Solférino، San Martino ، Castiglione، Cavriana et Borghettoles 6–8 mai 

1983 et les 25–27 mai 1995، Henry Dunant Society and International Red Cross and Red Crescent Museum، 

Geneva، 1997، p. 87. 
19 Paris de la Bollardière, Opérations administratives pendant la campagne d’Italie, quoted by Dr J.-C. Chenu, 

above note 16, Vol. I, p. XVI; P. Boissier, above note 15, p. 22. 
20 Dr J.-C. Chenu, above note 16, Vol. I، p. 378. 
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سرباز مجروح را در کلیسای اصلی  500های باریک افتاده بودند. بیش از کلیساها، میادین شهر و در خیابان

 .گونگی وضعیت را تصور کندتواند چشهر، کلیسای جامع، قرار داده بودند. انسان تنها می

ژوئن، تاجری از ژنو به نام هانری دونان به کاستیگلونه رسید. او پزشک نبود و کار تجاری مهمی  24همان روز 

توانست تصمیمی بگیرد داد. او امیدوار به مالقات ناپلئون سوم بود، تنها کسی که میداشت که باید انجام می

 21نجات دهد. که شرکت بدهکار او در الجزایر را

 

هایی که شاهد آن بود قلبش را به درد آورد. او سه شبانه روز را در مراقبت از دونان مردی نبود که سختی

شست، پانسمانشان را ها را میهای آنمجروحین و افرادی که در حال جان باختن بودند سپری کرد. او زخم

کرد، جمالت سربازان در حال مرگ را یادداشت میداد، آخرین کرد، به تشنگان آب آشامیدنی میتعویض می

و درشکه چی خود را برای خریدن پارچه، مواد پانسمان، داروهای گیاهی، میوه، سیگار، پیپ و تنباکو به برشا 

ها را کرد و آنفرستاد. او داوطلبان را که اغلب زنان و دختران بودند به جلوگیری از رنج عظیم تحریک میمی

                                                           
ی اصلی سفرش به ایتالیا را در پس مالحظات بشردوستانه پنهان کند. برای مثال، دونان در کنفرانسی در هایش تالش کرده تا انگیزهدونان در نوشته 21

های فلورانی نایتینگل قرار کرد و تحت تأثیر مثالی سرنوشت مجروحین جنگ احساس نگرانی میرفته بود زیرا دربارهبریتانیا ادعا کرد که او به ایتالیا 

دمیال میلز که  داشته است. اگرچه استاد الکسیس فرانسوآ نشان داد که دونان به امید مالقات با امپراطور ناپلئون سوم و برای دفاع از منافع شرکت مونس

 بر عهده داشت به ایتالیا رفته بود. نگاه کنید به: ریاست آن را

Alexis François، Le berceau de la Croix-Rouge، Librairie Jullien، Geneva، and Librairie Édouard Champion، Paris، 

1918، pp. 19–23 and 70–78; similarly، P. Boissier، above note 15, pp. 7–16. 

-1856رسد، عجیب نبود. جنگ کریمه )امپراتور در ایتالیا جایی که او فرماندهی سپاهش را بر عهده داشت، آن گونه که امروز به نظر میی مالقات با ایده

روند، رفت که امور در ایتالیا نیز به همان ترتیب پیش ی جنگی بی پایان تبدیل شده بود، هنوز در اذهان مردم زنده بود. انتظار می( که به محاصره1854

رساند. به عالوه ارتش فرانسه شمار زیادی ملزومات محاصره را به ایتالیا آورده ها را به ونتبا میها چهار قلعه داشتند که آنبه ویژه به این دلیل که اتریشی

کافی برای مالقات با بازدیدکنندگان را داشت. ها در انتظار پایان می نشست. او در این صورت وقت کرد باید هفتهها را محاصره میبود. اگر ناپلئون آن قلعه

 برد.ها و فرماندهان از بین میهای دولتهای دونان را مانند برنامهسرعت باالی اتمام جنگ نقشه
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کار خودش و مراقبت از کسانی که به کمک احتیاج داشتند، فارق از اینکه به کدام طرف تعلق به پیروی از 

ها کارهای دونان را، که همان میزان نگران سربازان اتریشی بود که برای فرانسویان نمود. آنداشتند، تشویق می

اسپرین نامه نوشت و از او خواست کردند. او برای کنتس والری دو گیا سربازان پیدمونت ناراحت بود، تکرار می

 22های مالی جمع کند و با آن مواد الزم برای امداد رسانی را تهیه کند.که در ژنو کمک

دونان که پس از گذراندن سه شبانه روز بر بالین مجروحین، به شدت خسته شده بود به کاوریانا مقر ارتش 

ناموفق بود اما او هم چنین فرصت پیدا کرد تا  جزایرال در نظارتش تحت شرکت منافع از فرانسه رفت. دفاع او

ها بتوانند از مجروحین مراقبت کنند، این درخواست آزادی پزشکان اتریشی محبوس را نیز درخواست کند تا آن

 23پذیرفته شد.

برخی از های نظامی توقف کرد، او در آن جا در بازگشت به ژنو، او در برشا و میالن برای بازدید از بیمارستان

ها مراقبت کرده بود پیدا کرد، و تقریباً همان سختی، رنج و مرگ را مجروحینی را که در کاستیگلونه از آن

به ژنو رسید، روزی که ناپلئون سوم و فرانسیس جوزف در  1859ی ژوئیه 11مشاهده نمود. او سرانجام در 

پس از چند روز استراحت، دونان  24ا بنا نهادند.های صلح رویالفرانکا مالقات کردند و فقط ظرف دو ساعت پایه

 مجدداً بر روی امور تجاریش در الجزایر متمرکز شد.

                                                           
ی ژنو هی دونان را به مجلهای طوالنی ای از نامههای مالی به نفع مجروحین جنگ کریمه بود، بخشکنتس دو گاسپرین که مبتکر جمع آوری کمک 22

 به چاپ رسید. نگاه کنید به: 3ی ، صفحه1859ژوئن  9فرستاد که در شماره 

Henry Dunant، Mémoires، edited and introduced by Bernard Gagnebin، Henry Dunant Institute، Geneva، and 

Éditions L’Age d’Homme، Lausanne، 1971، pp. 39–42; 

 ژوئن به چاپ رسیده است. 8اظهار کرده که آن نامه در  دونان در خاطراتش به اشتباه
23 Henry Dunant, ibid., pp. 36–37. 

ی سولفرینو دونان به طرز کاماًل عجیبی چند خطی را به سفر به کاوریانا اختصاص داده است بدون اینکه بگوید چه کاری به نفع پزشکان در کتاب خاطره

فهمیم که با هدفی دفاعی بیش از سی سال بعد نوشته شده بود. در زمان سفرش به کاوریانا، دونان ط از خاطرات او میاتریشی انجام داده است. ما این را فق

 دانست که بارون لری، جراح ارتش فرانسه همان اقدامات او را انجام داده است. نگاه کنید به:نمی

Dr J.-C. Chenu ، above note 16، Vol. I، p. 341. 

ی اقدامات اوست. حتی پیش از این فرمان امپراطور، شانزده پزشک اتریشی، که کرده که آزادی پزشکان اتریشی نتیجهاحتماالً فکر می بدین ترتیب او

که  کردند. ناپلئون سوم دستور دادکردند، از مجروحین مراقبت میشدند و از کاستیگلونه عبور میجزئی از کاروان اسرای جنگی بودند که به عقب برده می

ی این رویدادها در جنگ سولفرینو، دونان اصلی بی طرفی فعالیت پزشکی را که سنگ بنای نخستین کنوانسیون ژنو ها باید اول ازاد شوند. با مشاهدهآن

 بود را کشف کرد.
24 H. Dunant، above note 21، pp. 32–47; P. Boissier، above note 15، pp. 17–33; Corinne Chaponnière، Henry Dunant، 

La croix d’un homme، Perrin، Paris، 2010، pp. 98–113; Roger Durand، Henry Dunant، 1828–1910، Humanitarian 

Geneva، Geneva، 2011، pp. 28–32; A. François، above note 20، pp. 24–39. 

المللی صلیب سرخ، میشل ی بینداشت از خود او به دست آمده بود. در آرشیوهای کمیتهها تنها اطالعاتی که از فعالیت دونان در کاستیگلونه وجود تا مدت

 کرد. نگاه کنید به:دورنیه، دیده بان ارتش فرانسه در جنگ ایتالیا، پیدا کرد که گزارش دونان را تأیید می-تریپت چهار نامه از اوژن مارگوت

Micheline Tripet، ‘La présence de Dunant dans les archives de la Croix-Rouge’، in Roger Durand (ed.)، De l’utopie 

à la réalité: Actes du colloque Henry Dunant tenu à Genève au Palais de l’Athénée et à la Chapelle de l’Oratoire 

les 3، 4 et 5 mai 1985، Henry Dunant Society، Geneva، 1988، pp. 42–47. 
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دو  -ناخودآگاه–روی هم رفته، دونان تنها دو هفته را در مالزمت مجروحین جنگ سولفِرینو سپری کرد اما 

در شرایط مراقبت پزشکی  بشردوستانه را بنا نهاد: بی غرضی المللبینهای صلیب سرخ و حقوق ستون از پایه

 طرفی اقدامات پزشکی.و اصل بی

 قدرت شهادت

اسامی  25ی دونان زنده است تنها توجه او به مجروحان سولفِرینو نیست.البته علت این امر که امروز یاد و خاطره

نیز تعهد و یاری خود را به نمایش گذاشتند  ی دونان در سولفِرینو و جاهای دیگرسایر افرادی که به اندازه

ترین هاست که به فراموشی سپرده شده است. اگر امروز هانری دونان در یادها مانده است، نخستین و مهممدت

 ها و اَعمال خویش در شمال ایتالیا تهیه نمود.دلیل آن گزارشی است که وی از دیده

ولفِرینو نبود. وی به محض فراغت از امور تجاری خویش در در واقع، دونان قادر به فراموشی مجروحین س

ی عطف طهالجزیره، در ژنو عزلت گزید و به بررسی جنگ ایتالیا پرداخت و مشاهدات خود را در کتابی که به نق

 26ی تحریر در آورد.لفرینو، به رشتهتاریخ مبدل شد، خاطره سو

تار نظامی آن زمان است، تصویری زنده از آن جنگ صفحات آغازین کتاب، به شیوه ای حماسی که نماد نوش

های فرم نواختند، لباسها میکردند، شیپورها کشیده شده، طبلها در باد حرکت میپرچم –دهند به دست می

 کند:کردند. سپس ناگهان آهنگ کتاب تغییر میدرخشیدند، و جنگجویان دلیر زیر آتش دشمن حمله میمی

ترین مناظر قابل تصور را به منصه ظهور گذاشت. بیست و پنج ژوئن طلوع کرد، ترسناکهنگامی که خورشید در 

ها پراکنده ها و زمینها، بیشهها، خنادق، درهها بود؛ اجساد در جادهمیدان جنگ پوشیده از اجساد مردان و اسب

 27شدند همگی مملو از مردگان بودند.شده بودند؛ مسیرهایی که به سولفِرینو ختم می

                                                           
اند که نقش او در سولفرینو را برجسته کنند و از او فوق قهرمانی بسازند که برای امداد مجروحین ی از نویسندگان شرح حال دونان، مناسب دیدهبرخ 25

ر تعارض دارد. های او دهای دونان برای دفاع از این نظر چیزی وجود ندارد. در واقع این نظر با نوشتهکرده است. در نوشتهدر رأس داوطلبان اقدام می

 «ی غم و اندوه غیر قابل بیان است.احساس بی کفایتی مطلق در چنین شرایط وخیمی سرچشمه»

(A Memory of Solferino، translated from the first French edition published in 1862، The American National Red 

Cross، Washington D.C.، 1939 (original French: Un souvenir de Solférino، Imprimerie Jules-Guillaume Fick، 

Geneva، 1862)، p. 55 (revised translation). 
26 Ibid. 

ی اصلی کتاب به زبان المللی صلیب سرخ یک کپی از نسخهی بینبه مناسبات صد و پنجاهمین سالگرد انتشار کتاب دونان، جمعیت هانری دونان و کمیته

را دوباره چاپ کردند، به همرا یادداشت تاریخی راجر دوراند و  1939ی کامل انگلیسی کتاب در سال ، و پس از آن نخستین نسخه1862فرانسه در سال 

اند . با توجه به تولید کتاب، باید به یادداشت فوق الذکر راجر دور2012المللی صلیب سرخ، ژنو، اکتبر ی بینفیلیپه مونیه، جمعیت هانری دونان و کمیته

 و فیلیپه مونیه نیز ارجاع داد:

‘Reworked twenty times ...Note on the genesis of A Memory of Solferino and its subsequent editions in French’، 

pp. XXIII–XLVI. For a literary analysis of A Memory of Solferino، see Francois Bugnion، ‘Henry Dunant et 

l’amour de la géométrie’، in Bulletin de la Société Henry Dunant، No. 20، 2000–2002، pp. 1–18. 
27 Henry Dunant، above note 24، p. 35. 



8 
 

ی پنهان جنگ به نمایش گذاشته شد: رنج طوالنی مجروحین، که یکی یکی از میدان نبرد بیرون برده چهره

دادند، کسانی شدند، غم و اندوه شدید مصله شدگان، کسانی که از فرط تشنگی جان خود را از دست میمی

انباشته از مجروحین  28ی جامعگفتند، کلیساکه زخمشان عفونی شده بود و آنانی که از درد و تب هذیان می

باختند، فریادهای مردان رنج دیده ای که اعضای بدنشان بدون داروی بیهوشی و و سربازانی بود که جان می

 ها، عطش، گرسنگی، غفلت، نا امیدی و مرگ.شد؛ بوی فساد، انبوه مگسبهداشت به سرعت قطع می

وخیمی که بر سربازان روا شده بود استفاده نمود. دونان از قدرت توصیف خویش برای محکومیت بی عدالتی 

ها انتظار داشت که هر نوع محاکمه و از خود گذشتگی را بپذیرند. به در زمان جنگ، کشور این سربازها از آن

کشم! وای آقا، خیلی درد می»ها به من گفتند: کردند. بسیاری از آنشدند، رهایشان میمحض اینکه مجروح می

 29«جنگیم!گذارند تا با بدبختی بمیریم، و با این حال ما هم چنان به سختی میترک کرده و میها ما را آن

ی مصائب جنگ دونان را قانع نکرد. او با دو پرسش که هم زمان دو درخواست نیز به هر طریق، صِرف مشاهده

 شدند نتیجه گیری نمود:محسوب می

ن را بازگو نمودم و شاید احساس دردناکی را در خوانندگانم های دردناک و غمگیی این صحنهاما چرا من همه

خشنودی از خود با تکرار تصاویر اسفناک و ترسیم جزئیاتش  برانگیختم؟ چرا واپسین دم عمر خود را به جای

 با آنچه ممکن است از صداقت ناامیدانه نمایان شود گذراندم؟

ی بدان پاسخ دهم: آیا تشکیل جوامع امدادی در زمان این یک سؤال عادی است، شاید من بتوانم با سؤال دیگر

صلح و آرامش، به منظور خدمت و مراقبت از مجروحین در زمان جنگ، با حضور داوطلبان غیور، متعهد و بسیار 

 30شایسته امکان پذیر نیست؟

د آمد. ی این پرسش یا درخواست اول به وجوصلیب سرخ و هالل احمر در نتیجه المللیبینی نهضت کمیته

بتوانند در میدان جنگ مأموریت خوبی را ایفا نمایند، « داوطلبان غیور»اما این تمام ماجرا نبود. برای آن که آن 

 شدند. از این رو دومین خواسته عبارت بود از:بایستی شناسایی شده و مورد احترام واقع می

های نظامی ملل مختلف در کلن یا آیا مطبوع نیست که در برخی مواقع خاص، مانند زمانی که سران ارتش

، که در معاهده ای غیر المللیبینها برای تدوین چند اصل نمایند، از مزیت این گردهماییشالون مالقات می

                                                           
28 Chiesa Maggiore 
29 Ibid.، p. 47 
30 Ibid.، p. 85. 
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تواند بنیان جوامع امداد به ته و میقابل نقض، که بر آن توافق شده و تصویب شده است، مورد تأکید قرار گرف

 31مجروحان را در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد کند استفاده نمایند؟

 کند.ی معاصر را تعیین میبشردوستانه المللبینحقوق  آغاز یاین پرسش دوم نقطه

ها تا از آن 400نسخه از آن به چاپ رسید که بر روی  1600منتشر شد و  1862این کتاب در ابتدای نوامبر 

بود، بیانیه ای که دونان عالوه « نامه ای سرگشاده به سران جهان»این کتاب  «.فروشی نیست»نوشته شده بود: 

های ارتش، نویسندگان و خیرخواهان سرشناس، برای دوستان و آشنایانش ها، ژنرالبر حاکمان، وزاری دولت

 32نیز فرستاد.

ی زمان او شد، این کتاب ای که موجب شناخت نویسندگان برجستهوهاستعداد بی نظیر نویسنده و شی به لطف

های آتی دو ویراست دیگر از کتاب به چاپ رسید. بالفاصله در میان هم عصران دونان طنین انداخت. در ماه

های های هلندی، ایتالیایی و )سه مرتبه( به زبان آلمانی ترجمه شد و چارلز دیکنز گزیدهاین کتاب به زبان

م که ده سال پیش چاپ شده ای عمو تمانند کلبه 33ی خود چاپ نمود.همی از کتاب را در طول سال در مجلهم

لفرینو احساسات مردم را برانگیخت و تشر شد، خاطره سو، من1862و مانند بینوایان که در همان سال،  34بود

از همه جا به خصوص از سوی حکام، های حمایت های تبریک و پیامی تاریخ تغییری ایجاد کرد. نامهدر عرصه

 35ها و سایر افراد با نفوذ سرازیر شد.وزاری دولت

با این حال، معرفی نظری مبتکرانه و برانگیختن احساسات از طریق یک فعالیت ارتقابخش حتی اگر این فعالیت 

همشهریان دونان، شد. یکی از با زیرکی هماهنگ شده بود، در صورت عملی نشدن این عقیده محکوم می

توانست این رؤیا را به حقیقت و این ایده را به عمل مبدل گوستاو مُوَنیه، راهکارهایی را پیشنهاد داد که می

 کند.

 

                                                           
31 Ibid.، p. 93. 

32 H. Dunant، above note 21، pp. 49–63. 
33 Daisy C. Mercanton، Henry Dunant، Essai bio-bibliographique، Henry Dunant Institute، Geneva، and Éditions 

L’Age d’Homme، Lausanne، 1971، pp. 23–38. 

احساسات کرد مالقات نمود، خاطرات او تحت تأثیر ی برده داری، هریت بیچر استو، را هنگامی که در سفر به اروپا سیر میدونان مخالف قسم خورده 34 

 H. Dunant above) ی عمو تم بر افکار دونان قرار داشت چرا که این کتاب موجبات لغو یک عمل ناپسند را فراهم آورده بودعمیق نویسنده کلبه

note 21 pp. 29–31) ی سولفرینو در ذهن داشت.دونان بدون شک این مثال را هنگام نگارش خاطره 
35 P. Boissier، above note 15، pp. 40–43; Bernard Gagnebin، ‘Comment l’Europe accueillit le Souvenir de 

Solférino’، in Revue internationale de la Croix-Rouge، No. 378، June 1950، pp. 419–429; Anne-Marie Pfister، ‘A 

hundred years since the publication of “A Memoryof Solferino”’، in International Review of the Red Cross 

(hereinafter IRRC)، Vol. 2، No. 20، November 1962، pp. 575–580. 
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 گوستاو مُوَنیه

ها ارسال کرد، گوستاو هایی مردمی که دونان نسخه ای از کتاب خویش را برای آنطبیعتاً در میان شخصیت

در زادگاه وی نیز قرار داشت، این  36خیریه محلی به نام جمعیت رفاه عمومی ژنو یمونیه، رئیس یک موسسه

ها در دوران نوجوانی یکدیگر را در یک جشن مهمانی در سلینی، در اطراف شناختند. آندو مرد یکدیگر را می

 بودند. 37ی جغرافیایی ژنوها عضو جامعهژنو، دیده بودند. هر دوی آن

 

 ی ژنو.(، یکی از مؤسسین صلیب سرخ، عضو کمیته1826 -1910)گوستاو مَُونیه 

دونان ذهنی پوزیتیویست و عملگرا داشت، او فردی آرمان  نگوستاو مونیه یک وکیل تجربی بود، که هم چو

اگرچه باید به یاد داشت که چهل سال بعد،  38گرا و رؤیایی بود و مردی نبود که تحت تأثیر احساساتش باشد.

با خواندن آن صفحات تکان دهنده » ی سولفِرینو را خواند، پذیرفت کههنگامی که نخستین بار کتاب خاطره

 39«قلبش عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت.

                                                           
36 Bernard Lescaze، Pauvreset bourgeois à Genève، La Société genevoise d’utilité publique en son temps، 1828– 

1978، Contribution à l’histoire économique et sociale de Genève، Société genevoise d’utilité publique، Geneva، 

1978; Jean de Senarclens، La Société genevoise d’utilité publique، Creuset des réformes sociales à Genève aux 

XIXe et XXe siècles، Éditions Slatkine، Geneva، 2003. 
37 C. Chaponnière، above note 23، pp. 26–27 and 83–84. 
38 Jean de Senarclens، The Founding of the Red Cross: Gustave Moynier، its Master Builder، Éditions Slatkine، 

Geneva، 2005; François Bugnion، Gustave Moynier، 1826–1910، Humanitarian Geneva، Geneva، 2011. 
39 Gustave Moynier، Mes heures de travail، Société générale d’imprimerie، Geneva، 1907، p. 35. 
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ای را ارائه ایدهفهمید که با آنکه دونان دو  ی آن تماس گرفت، وهنوز کتاب را تمام نکرده بود که با نویسنده

تواند تأثیر قابل توجهی بر روند تاریخ بگذارد و در حال ارتقای کتابش در کمپین روابط کرده است که می

عمومی بود که بسیار جلوتر از زمان خودش قرار داشت، او هیچ راهکاری برای فعلیت بخشیدن به این عقاید 

 ازگو کرد:ی اول را این گونه بدر ذهنش نداشت. مونیه آن جلسه

کردم که دونان باید بیش تر این نکته را منعکس کند که چگونه رویای خود را شناخته و شاید او من فکر می

توانست برای تأسیس آن مؤسسه که تا آن زمان او تنها کسی بود که به این فکر افتاده بود چند پیشنهاد می

من اشتباه کرده بودم، چرا که وقتی به او رسیدم، به  مفید به من بدهد. در این مورد اخیر باید اعتراف کنم که

 40ی کوچکی دارد.اش نقشهمن اطمینان داد که برای اجرای ایده

توانست از موقعیت خویش به عنوان رئیس مجمع رفاه در حالی که دونان استراتژی خاصی نداشت، مُوُنیه می

در  1857در بروکسل و  1856در سال  لمللیابینهای رفاه ی شرکت در گردهماییعمومی ژنو و از تجربه

بدین ترتیب او پیشنهاد ارجاع پیشنهادات دونان به مجمع را ارائه  41در لندن استفاده کند. 1862فرانکفورت و 

 کرد.

 

 صلیب سرخ المللیبینی تأسیس کمیته

پیشنهادات دونان را به کمیسیون عمومی مجمع، که در حقیقت رکن اجرائی آن  1862دسامبر  15مونیه در 

بود، معرفی کرد. این پیشنهادات با استقبال گرمی رو به رو شدند. در عین حال که همگان متوجه حسن نیت 

ند. در نتیجه گیری مندرج در صورت دونان بودند، تمایل داشتند که به ویژه به موانع اجرای آن مقاصد اشاره کن

توان فهمید به سادگی می 42«تواند به این پیشنهادات رسیدگی کند.مجمع ما نمی»مجلس جلسه آمده بود که 

که چرا اعضای کمیسیون در مقابل چالشی که در برابرشان قرار داشت عقب نشینی کردند. همان طور که مونیه 

 ها بعد نوشت:سال

                                                           
40 G. Moynier، ibid.، pp. 55–56. 

ی پیشنهاداتش داشت برجا نگذاشته است. اگرچه با نگاه کوتاهی به ارجاع ی نخست که نقشی تعیین کننده در آیندهمتاستفانه دونان هیچ چیز از آن جلسه

 کند.رسد که مونیه را به عنوان مبتکر این کار معرفی میر خاطراتش به این اولین ارتباط داده است به نظر میکوتاهی که د

 (H. Dunant ، above note 21، p. 65). That is also the reading of Red Cross historians and of Dunant’s principle 

biographers (P. Boissier، above note 15, pp. 45–48; C. Chaponnière، above note 36، pp. 125–127; R. Durand، above 

note 23، pp. 35–36). 
41 Jean de Senarclens، above note 37، pp. 75–83 
42 Archives of the Geneva Public Welfare Society (Geneva، Palais de l’Athénée)، minutes of the Society’s General 

Commission، meeting of 15 December 1862، manuscript، quoted by Jean de Senarclens، above note 37، p. 99 
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رض کرد که یک انجمن واقع در کشوری کوچک که به مالحظات مربوط به منافع محلی توان فچه طور می

ی دیگری برای عمل در اختیار ندارد رویای ورود ی محدود فعالیت خودش وسیلهاختصاص یافته، و جز حوزه

 43ی موضوعی که مورد مشورت قرار گرفته داشته باشد؟به ماجرایی با چنین مقیاس وسیعی را درباره

 1863ژانویه  28ی بعدی کمیسیون عمومی در بته مونیه مردی نبود که شکست را بپذیرد. او در جلسهال

گرفته بود، او چشم انداز  1862دسامبر  15های خود را از سر گرفت. با درسی که از شکست خود در تالش

قرار بود در  المللیبینخویش را بر یک هدف کامالً مشخص متمرکز کرد: از آن جایی که یک کنگره رفاه 

در برلین برگزار شود، مونیه پیشنهاد کرد که کمیسیون پیشنهادات دونان را به آن کنگره ارائه  1863سپتامبر 

ی پیش نویس منصوب کند. از آن جایی که این پیشنهاد ی کوچک برای تهیهدهد و بدین منظور یک کمیته

 آورد مورد پذیرش واقع شد.نمیبرای کمیته تعهد بزرگی به بار  -حداقل در ظاهر–

مجمع عمومی جامعه را تشکیل داد. با پذیرش پیشنهاد وی،  1963فوریه  9مونیه با تکیه بر این حمایت در 

ی پیش نویس منصوب کرد: دونان، مونیه، دکتر لوئیس آپیا، مجمع عمومی پنج عضو را برای کمیسیون ویژه

 44قتدار و پرستیژ عظیم خویش را به این پروژه اعطا نمود.مونوار، و ژنرال دوفور که ا دکتر تئودوره

صلیب  المللیبینی ی تولد کمیتهچیزی که در آن وضعیت به عنوان پیش نویس تدوین شد در واقع شناسنامه 

 45سرخ بود.

                                                           
43 Gustave Moynier، The Red Cross، its Past and its Future، translated by John Furley، Cassel، Peter Galpin & Co، 

London، 1883، p. 14. 
44 Archives of the Geneva Public Welfare Society (Geneva، Palais de l’Athénée)، minutes of the meeting of 9 

February 1863 ، manuscript. Those minutes were reproduced ، with several stylistic corrections ، in Bulletin 

international des Sociétés de la Croix-Rouge، No. 126، April 1901، pp. 79–80، and in IRRC، No. 24، March 1963، 

pp. 115–117; Roger Durand، ‘Le “non-événement” du 9 février 1863’، in Bulletin de la Société Henry Dunant، No. 

10، 1985–1988، pp. 33–47. 

متعاقباً عدول شد و عدد  3به تشکیل یک کمیته متشکل از سه عضو اشاره دارد. از عدد جمعیت رفاه عمومی ژنو  1863فوریه  9ی صورت جلسات جلسه

توانست جنگ را به پیروزی ختم کند و ی ارتش فدرال در جنگ داخلی سوئیس منصوب شد میجایگزین آن گشت. ژنرال دوفور که به عنوان فرمانده 5

توانستند قلمرو سوئیس را به یک میدان نبرد عظیم های بزرگ، که مییب از دخالت قدرتوحدت کنفدراسیون را ظرف سه هفته حفظ نماید، بدین ترت

نمود. دستورات او به اروپا تبدیل کنند جلوگیری شد. به عالوه او عملیات خود را به نحوی انجام داده بود که موجبات صلح در کنفدراسیون را فراهم می

 ی بشردوستی و تمایل وی به کنوانسیون ژنو بود. نگاه کنید به:نوشت، نشانهدفتر خویش میها و سپاهیانش، و آنچه به فرماندهان بخش

Guillaume-Henri Dufour، ‘Recommandations sur la conduite à tenir envers les habitants et les troupes’، 4 

November 1847 (excerpts)، and ‘Proclamation à l’Armée’، 5 November 1847 (excerpts)، quoted in Olivier 

Reverdin ، La guerre du Sonderbund vue par le Général Dufour ، Juin 1847– avril 1848 ، Éditions du Journal de 

Genève، Geneva ، 1948 ، pp. 42–44. 

تون، لوئیس ناپلئون بناپارت جوان که بعدها ناپلئون سوم نام دوفور، به عنوان کلنل در فرماندهی دانشگاه نظامی  به عالوه، در میان دانشجویان افسری

در ارتباط ماندند. تأثیر دوفور بر حمایت  1873گرفت نیز قرار داشت. این دو مرد روابط متقابلشان را گسترده کرده و تا زمان فوت امپراطور سابق در سال 

 ی امپراطوری و ارتش بسیار مهم بود.ههای اداری ژنو علی رغم مخالفتناپلئون سوم از تصمیمات کمیته
المللی صلیب سرخ ی بینی ژنو نام کمیته، کمیته1875دسامبر  20در جلسه  المللی وجود داشت.ی بینی نام کمیتهدر آغاز، درجه ای از تردید درباره 45

 و در اسناد بعدی قید شد. 1876فوریه  10های مرکزی به تاریخ ی ارسالی به کمیتهرا برگزید که در سی و یکمین بخشنامه
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 ی ژنو.( یکی از مؤسیس صلیب سرخ، عضو کمیته1818-1898دکتر لوئیس آپیا )

 

 

 

 ی ژنو(، یکی از مؤسیسن صلیب سرخ، عضو کمیته1806-1869)آقای تئودوره مونوار 
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، رئیس 1864اوت  22ی کنوانسیون ژنو ی ژنو، امضا کننده(، یکی از مؤسسین صلیب سرخ، عضو کمیته1787-1875ژنرال گیوم هانری دوفور )

 (1863-1864صلیب سرخ ) المللیبینی کمیته

 

 ا تأسیس صلیب سرخصلیب سرخ ت المللیبینی از تأسیس کمیته

برگزار نمود. پنج عضو آن بالفاصله  1863فوریه  17ی خود را در نویس نخستین جلسهی تدوینِ پیشکمیته

دائمی برای امداد به سربازان مجروح قرار دهند.  المللیبینی تصمیم گرفتند تا این کمیته را به عنوان کمیته

گیر کننده بود چرا که آشکارا از حدود فرمان اعطا شده توسط جمعیت رفاه عمومی ژنو به این این تصمیم غافل

کمیته تجاوز کرده بود. اگرچه این کار با توجه به اهداف تعیین شده توسط پنج عضو کمیته که در نخستین 

برای درک این اهداف، مناسب است که وضعیت  46گفت آوری ظاهر شد، قابل توجیه بود.جلسه با شفافیت ش

 ی دوم قرن نوزدهم به یاد بیاوریم.خدمات پزشکی نظامی را در نیمه

علی رغم پیشرفت پزشکی در آن زمان، این خدمات در وضعیت فروپاشی مطلق قرار داشتند. انقالب فرانسه 

جباری موجب تنزل خدمات پزشکی به انتهای لیست امور کلی سر رشته دار بسیار قابل سرزنش است. خدمت ا

ها کشته و زخمی شوند. ارتش شده بود، در حالی که افزایش شمار سربازان باعث شد تا تعداد بیش تری از آن

                                                           
های آن دوره منعکس نشده است، دالیل زیادی وجود دارد که باور کنیم که دونان که یا یادداشت 1863فوریه  17اگرچه در صورت جلسات نشست  46

ت کرده و برای آن جلسه آماده نموده بود. ی اصلی کمیته بود، هر یک از همکارانش را جداگانه مالقاپایه 1867ظاهراً تا از هم پاشیدگی اعتبار ژنو در 

ی جاه طلبانه ای را تنها در یک نشست متصور شد، به ویژه چون که مؤثرترین توان حصول توافق با چنین برنامهبدون چنین آماده سازی ای دشوار می

اکتبر  19ی او به دونان در ردد بود چرا که از نامههای امدادی در زمان صلح مفرد حاضر در آن جلسه، ژنرال دوفور، نسبت به امکان تأسیس جمعیت

 و اظهاراتش در خالل مباحثات جمعیت رفاه عمومی ژنو این امر آشکار است. 1862
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 باید استخدام شده، آموزشدر رژیم سابق نگهداری ارتش گران بود چرا که افراد آن مزدورانی بودند که می

یک  درجه پزشکی یگان یک سلطنتی ارتش محدود قدرت حفظ برای راه گرفتند. بهتریندیده، و حقوق می

های جدید برای با خدمت اجباری سر رشته داران ارتش دیگر به جراحی تکیه نکرده و در عوض به روش .بود

طوالنی صلح و ثبات برخوردار ی از یک دوره 1854تا  1815جبران مافات روی آوردند. به عالوه اروپا از سال 

ی نیاز زمان صلح کاهش پیدا کرده بود. اگرچه نیازهای ارتشی که در پادگان بود. میزان نیروی پزشکی به اندازه

نتایج بسیار واضح است: جراحت در  47است با نیازهای ارتشی که در میدان جنگ است هیچ شباهتی ندارد.

ان ارتش ناپلئون سوم بسیار کمتر از سربازان ارتش ناپلئون اول بود و برابر جراحت، احتمال زنده ماندن سرباز

 48احتماالً وضعیت سربازان ناپلئون اول بدتر از سربازان لوئی پانزدهم بود.

های ی مکان پستها قبل از رفتن به جنگ دربارهاما این تمام ماجرا نبود. در رژیم باستان رسم بود که ژنرال

های شدند توافق نمایند. این احتیاط خردمندانه بدین معنا بود که آن پستشمرده میپزشکی که باید محترم 

 -که پنج عضو کمیته از آن بی خبر بودند –توانستند در مجاورت میدان جنگ برپا شوند. این سنت پزشکی می

که تمام کشورها  حامالن برانکارد بدون وجود یک نماد متمایز کننده 49در زمان انقالب کنار گذاشته شده بود.

ها ها مجروحین را جمع کنند چرا که در غیر این صورت این خطر آنتوانستند تا پایان درگیریبشناسند، نمی

های ها در برابر آتش دشمن، پستبرای حفاظت از آن 50کرد که هدف آتش دشمن قرار گیرند.را تهدید می

نبرد تأسیس شدند. اگرچه این بدان معنا بود که  های جنگی به دور از میدانهای اولیه و بیمارستانکمک

هایشان تکان ها را تحمل کنند که در این مدت شکستگیمجروحین باید زمان طوالنی انتقال به این مکان

                                                           
47 P. Boissier، above note 15، pp. 131–134; Médecin Général Albert Fabre (ed.)، Histoire de la médecine aux 

armées، Vol. II، De la Révolution française au conflit mondial de 1914، Éditions Charles Lavauzelle، Paris and 

Limoges، 1984، pp. 183–209; Roger Mayer، ‘Le Service de Santé des armées françaises dans la première moitié 

du XIXe siècle’، in Roger Durand (ed.)، Aux Sources de l’Idée Croix-Rouge، Henry Dunant Society and 

International Red Cross Museum، Geneva، 1984، pp. 76–86. 
48 P. Boissier، above note 15، pp. 128–129; Ferdinando Palasciano، La neutralità dei feriti in tempo di guerra، speech 

given at the Accademia Pontania in Naples on 28 April 1861، no editor indicated. 
ی ی پروس در این کنفرانس، به این رویه بدون ارائهافسر ارشد پزشکی چهارمین لشکر ارتش پروس و نماینده ، دکتر لوفلر،1863در کنفرانس اکتبر  49

های پزشکی های جنگی و پستی حمایت از بیمارستاناستان دربارهجزئیات اشاره کرد. در پی این جلسه، دکتر بریر چهار معاهده کشف کرد که در زمان ب

 نوشته شده بود.

(Secours aux blessés، Communication du Comité international faisant suite au compte rendu de la Conférence 

internationale de Genève، Imprimerie Fick، Geneva، 1864، pp. 30–33). 

 شد.می 1800ها مربوط به سال معاهده با موضوع مشابه آن معاهدات را لیست کرد، که جدیدترین آن 291سال بعد، دکتر گرلت چند 

 (Dr E. Gurlt، Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege، Verlag F. C. W. Vogel، 

Leipzig، 1873). 

 ی آغاز تحقیقات تاریخی ای بود که منجر به نجات این سوابق از دست فراموشی گشت.مسلمًا نقطه 1863کنفرانس اکتبر 
50 Inspector-General Lucien Baudens had noted that situation during the Crimean War and had described it in an 
article published in Revue des Deux Mondes: ‘Une mission médicale àl’Arméed’Orient’ ، in Revue des Deux 

Mondes، 27th year، 15 February 1857، pp. 881–882. 
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خواستند دستگیر در زمان عقب نشینی، پزشکان و پرستاران اگر می 51کرد.هایشان چرک میخورده و زخم

نشوند و گرفتار سرنوشت شمار زیاد اسرای جنگی نشوند، چاره ای جز رها کردن مجروحین نداشتند. در زمان 

ی نظامی میالن حبس ها، پزشکان اتریشی که به دست نیروهای ائتالف افتاده بودند در قلعهلشکرکشی ایتالیایی

شدند. این آن توانستند به همکاران فرانسوی خودشان کمک کنند مفیدتر واقع میدرحالی که اگر می 52دند.ش

ی آغاز وضعیت فاجعه ای بود که دونان در سولفِرینو مشاهده کرده و در کتابش توصیف نموده بود. این نقطه

 بود.

های امدادی داوطلب با تکیه بر جمعیتی دونان جهت پاسخ دهی به این قبیل مسائل عبارت از تأسیس ایده

ها در ها در زمان نیاز آمادگی فعالیت خواهند داشت، و آنحمایت بخش خصوصی بود. بنابراین این جمعیت

ها پیش از برقراری ارتباط با مراجع منتظر وقوع مخاصمات زمان صلح به صورت دائمی ایجاد خواهند شد. آن

ی مسائل ها شدیداً مشغول جنگیدن خواهند بود و فرصت بحث دربارهت آنمانند چرا که در غیر این صورنمی

ها از بیرون به مجروحان کمک کنند. شد تا دولتهای زیادی میدیگر را نخواهند داشت. بنابراین باید تالش

ک ی کمها استخدام و آموزش پرستاران داوطلبی بود که در زمان مخاصمات برای ارائهکار اصلی این جمعیت

به نیروی پزشکی ارتش کشورشان و نیز پرسنل پزشکی کشور متخاصم در صورت وخامت وضعیت و عدم 

ها نیروی پرستار داوطلبشان ها در مخاصمه آماده باشند. در صورت آغاز جنگ، این جمعیتی کشور آنمداخله

ماندهان نظامی در خواهند آمد. ها اعزام خواهند کرد. این نیروها در مواقع نیاز تحت اختیار فررا در پی ارتش

برای اینکه داوطلبین بتوانند به نحو  53ی طرفین مراقبت خواهند نمود.ها بدون تبعیض از مجروحین کلیهآن

 مؤثر و در امنیت فعالیت کنند باید قابل شناسایی باشند. بنابراین الزم است که واجد نمادی متمایز باشند:

                                                           
ی ها در آکادمی پنتانیا و دیگری در کنگرهپزشک ناپلی، دکتر فردیناندو پاالسیانو وضعیت را به درستی در دو بخش تحلیل نموده است، که یکی از آن 51

 پزشکی ارائه شد.
52 P. Boissier، above note 15، p. 29. 
53 Minutes of the meeting of 17 February 1863، English translation published in IRRC، No. 23، February 1963، pp. 

63–65; Procès-verbaux des séances du Comité international de la Croix-Rouge، 17 février 1863–28 août 1914، 

edited by Jean-François Pitteloud with the collaboration of Caroline Barnes and Françoise Dubosson، ICRC and 

Henry Dunant Society، Geneva، 1999، pp. 16–19. 

وراق هانری دونان یافت شد و توسط المللی صلیب سرخ در میان ای بینی اول کمیتهی حاوی صورتجلسات هفت جلسهپس از مرگ هانری دونان، دفترچه

 المللی صلیب سرخ تحویل داده شد.ی بیناش، موریس دونان، که وصی دونان بود به کمیتهبرادرزاده
Those minutes were published by Jean Pictet under the title ‘The foundation of the Red Cross: Some important 

documents’، in IRRC، No. 23، February 1963، pp. 60–75، and by Jean-François Pitteloud in the aforementioned 

volume of the minutes of the ICRC ، pp. 15–29. 

 17ی ی نخست به دست خط دونان هستند؛ صورت جلسات هفتمین جلسه توسط مونیه نوشته شد. صورت جلسات جلسهصورت جلسات شش جلسه

 ی حاضر اضافه شده است.مقاله به 1863فوریه 
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ی تواند مورد پذیرش باشد، در نتیجه حامل آن نماد متمایز و پذیرفته شدهیک کارت، یونیفرم یا بازوبند می

 54جهانی به خوبی شناسایی خواهد شد.

ها گرفته گرفتند و اگر منابع آناما این کافی نبود. در صورتی که پرسنل پزشکی در معرض آتش دشمن قرار می

ها چه نکته ای وجود داشت؟ پرسنل ارتش شدند، در فرستادن پرستاران داوطلب به همراهشده و منحرف می

 شدند.پزشکی و پرستاران داوطلب باید از جنگ حفظ می

ی ی این واقعیت که کمیتهاند: دربارهی موارد آتی توافق کردهرسید که پنج عضو مؤسس در کلیهبه نظر می

أسیس به عنوان ی پیش نویس که توسط جمعیت رفاه عمومی ژنو ایجاد شده بود در شرف تکوچک تهیه

برای امداد به سربازان مجروح قرار داشت، البته بدون مشورت با کسانی که دستور  المللیبینی دائمی کمیته

ی انتصاب ژنرال دوفور به عنوان رئیس، مونیه به عنوان نائب رئیس و دونان به عنوان آن را داده بودند؛ درباره

ها با قوای ی مشکالت آنهای امدادی آینده؛ دربارهی جمعیتی ساختار سازماندبیر سازمان جدید؛ درباره

جهت تعیین پرستاران داوطلب و  -ی کشورهایکسان در کلیه–ی متحدالشکل ی نماد ممیزهنظامی؛ درباره

دهد که حداقل یک مورد وجود داشت که بر ی دقیق صورت جلسات آن جلسه نشان میغیره. اگرچه، مطالعه

 نگشت. پاراگراف آخر صورت جلسات اشاره دارد که: سر آن توافقی حاصل

 مورد شکل بدین بود کرده بیان، لفرینوخاطره سو، کتابش در که را امیدی خاص طور به دونان آقای، نهایت در

 نقض غیرقابل و المللیبین اصلی به الدولی بین ای موافقتنامه قالب در متمدن هایقدرت: که داد قرار تأکید

 یکلیه برای حفاظی عنوان به ترتیب بدین اصل این که، باشد احترام مورد و شدهتضمین که پیوست خواهند

 .55نمایندمی جنگ قربانیان به امداد وقف را خود رسمی غیر یا رسمی صورت به که است افرادی

نبرد بود. چیزی که در خطر بود، اصل حمایت قانون از اعضای نیروهای پزشکی و پرستاران داوطلب در میدان 

رسد که در این مورد دونان تنها است. گوید اما این طور به نظر میاگرچه صورت مجلس جلسات این گونه نمی

ی حیاتی از حمایت همکارانش برخوردار بود، بعید بود که به عنوان کسی که چنانچه دونان در این مسئله

ی ها یادداشت کند. نخستین سرچشمهه را در آنصورت جلسات در اختیار وی قرار داشت نتوانسته باشد این نکت

این اختالف در آن موقع به سختی محسوس بود اما عواقبی داشت که  -اختالف همین جا بود، نخستین نقص

 نمود.به زودی آن را ظاهر و عیان می

                                                           
54 IRRC ،No. 23، February 1963 ،p. 64; Procès-verbaux des séances du Comité international de la Croix-Rouge، 

above note 52، p. 18. 
55 IRRC، No. 23، February 1963، p. 65 (revised translation); Procès-verbaux des séances du Comité international 

de la Croix-Rouge، above note 52، p. 19. 
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ق مهمی رخ نداد. در پی بازگشت دونان به پاریس برای انجام امور تجاری مربوط به الجزایر، در پنج ماه آتی اتفا

برگزار کرد. این جلسه با یک صاعقه آغاز شد: مونیه اعالم  1863اوت  25ی خود را در کمیته سومین جلسه

که قرار بود در ماه سپتامبر در برلین برگزار شود، لغو شده است. اگرچه با  المللیبینی رفاه کرد که کنگره

 56ی خود را در ژنو تشکیل دهد.میته کنگرهپشتیبانی دونان، او بالفاصله پیشنهاد کرد که ک

کمیته با این پیشنهاد موافقت کرد و به مونیه و دونان دستور داد که دعوتنامه ها را نوشته و پیش نویس 

 1های جوامع امدادی آینده بود نهایی کنند. در توافقنامه ای را که دونان تهیه کرده بود و مبتنی بر وضع پایه

 57ای که دونان و مونیه نهایی کرده بودند، ارسال شدند.ا به همراه پیش نویس توافقنامهسپتامبر دعوتنامه ه

 58مورد نظر را تشکیل دهد. المللیبینهای مباحثات کنفرانس رفت که پیش نویس موافقتنامه پایهانتظار می

ی تضمین بی طرفی ؟ ایدهی مفاد پیش نویس موافقتنامه توافق حاصل شد؟ احتماالً، اما به چه قیمتیآیا درباره

سپتامبر و نه در پیش  1ی نه در بخشنامه -که مطبوع دونان بود–پرستاران داوطلب و نیروهای پزشکی ارتش 

 نویس موافقتنامه ذکر نشده بود.

از آن جا که هشت هفته تا شروع کنگره فرصت بود، دونان در پی دعوت دوستش دکتر جون کریستین 

کی در ارتش هلند، از این زمان برای سفر به برلین بهره جست. بستینگ که یک ، افسر ارشد پزش59بستینگ

ی را به هلندی ترجمه کرده بود. برلین میزبان کنگره سولفرینوکالونیست غیر نادم مانند دونان بود، کتاب خاطره 

 60ی نظامی آن زمان بود.با حضور پزشکان برجسته –آمار  المللیبین

                                                           
56 Minutes of the meeting of 25 August 1863، English translation published in IRRC، No. 23، February 1963، pp. 

69–70; Procès-verbaux des séances du Comité international de la Croix-Rouge، above note 52، pp. 23– 24. 

 ی بعدی در ژنو است. نگاه کنید به:( اعالم کرد که جمعیت رفاه عمومی ژنو خواستار برگزاری کنگره1862المللی در لندن )ی رفاه بینمونیه در کنگره
 J. de Senarclens, above note 37, p. 82. 
57 The circular of 1 September 1863 and the draft concordat were reproduced in Compte rendu de la Conférence 

internationale réunie à Genève les 26، 27، 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance 

du service sanitaire dans les armées en campagne (excerpt from Bulletin No. 24 of the Geneva Public Welfare 

Society)، Imprimerie Jules-Guillaume Fick، Geneva، 1863 (hereinafter: Compte rendu ...1863)، pp. 1–2 and 14–16، 

and in Actes du Comité international de Secours aux Militaires blessés، Imprimerie Soullier et Wirth، Geneva، 

1871 (hereinafter: Actes du Comité international، 1871)، pp. 1–4. 
58 Minutes of the meeting of 25 August 1863، English translation published in IRRC، No. 23، February 1963، pp. 

69–70; Procès-verbaux des séances du Comité international de la Croix-Rouge، above note 52، pp. 23–24. 
59 Dr Johan-Christian Basting 

ی نداشتند ی قرن نوزدهم چه نفعی در آمار داشتند. اگرچه پزشکان آن زمان ابزار تشخیص دقیقممکن است این پرسش پیش بیاید که پزشکان نیمه 60

ص نبود. لذا که مورد تقلید آیندگان قرار گیرد. به عالوه این امر مربوط به قبل از کشف پاستور است، بدین معنی که علت شیوع بیماری در آن زمان مشخ

دین ترتیب به موضوع آمار تطبیقی ها را تعیین کنند. بخش چهارم کنگره بتوانستند بر اساس آن بهترین درمان بیماریآمار تنها مبنایی بود که پزشکان می

ی آمار ی جامعهترین ارتقا دهندهسالمت و اخالق میان غیر نظامیان و نیروهای نظامی اختصاص یافت. شورای فدرال گوستاو مونیه را که احتمااًل اصلی

ده بود؛ اگرچه مونیه این دعوت را رد کرد چون سوئیس قبل از انتصاب به مقام ریاست آن بود برای معرفی کنفدراسیون سوئیس در آن کنگره دعوت کر

 همسرش در شرف به دنیا آوردن سومین فرزندشان بود.
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آمار شرکت کند. این دو مرد متن  المللیبینی تینگ، دونان توانست در کنگرهبه لطف حمایت دکتر بس

آیا  61سخنرانی بستینگ در بخش چهارم کنگره، که پزشکان نظامی در آن شرکت کرده بودند، را باهم نوشتند.

 62کرد از حمایت آن پزشکان نظامی برخوردار شد؟ این امر قطعی نبود.دونان آن گونه که ادعا می

اما او این  -ی ژنو در برلین از فرصت استفاده کردبه هر صورت، دونان برای چاپ بخشنامه ای به نفع کمیته

ی کنفرانس اکتبر را گسترش داد و کار را بدون مشورت با همکارانش انجام داد. در این بخشنامه او حوزه

ی ژنو کمیته»رد بحث قرار گیرد: پیشنهاد کرد که موضوع اعطای بی طرفی به نیروهای پزشکی ارتش نیز مو

این رویکرد مسلماً تا حدی بی قید بود. بخشنامه «. کند که...ی ژنو درخواست میکند که.... کمیتهپیشنهاد می

 63سپتامبر ارسال شد. 15از برلین در 

در هریک کارلسروهه توقف کرد. او  دارمشتات و اشتوتگارت، مونیخ، وین، در سفر برگشت، دونان در دِرسدِن،

کرد. او برای معرفی جنبش مجروحین از این شهرها با استقبال گرمی رو به رو شد. کتابش هر دری را باز می

های مختلف آلمان دعوت کمیته را قبول و اعطای بی طرفی به خدمات پزشکی و اطمینان از این که ایالت

 64کنند از این موقعیت استفاده کرد.می

های اکتبر به ژنو رسید. همکارانش برای شنیدن صحبت 19راوان از نتایج سفرش در او احتماالً با خشنودی ف

گفتند. این همان جایی بود که دونان به اشتباه افتاده بود. اعضای او جمع شدند. بدون شک باید به او تبریک می

است و این خبر در گلوی  ها با برلین گشوده شدهی برلین ابتدا این را فهمیدند که روابط آنکمیته از بخشنامه

 اکتبر حاکی از آن بود که: 20صورت جلسات نشست  65ها گیر کرد.آن

                                                           
61 Letters of 13، 15 and 17 September 1863 from Henry Dunant to Gustave Moynier، ICRC Archives، A AF 20/1-

3، file ‘Comité international 1863–1880’; H. Dunant، above note 21، pp. 75–78. 
62 C. Chaponnière، above note 23، pp. 144–146. 
63 Actes du Comité international، 1871، above note 56، pp. 5–6. 

 بود.ها را توزیع شده نسخه از بخشنامه را چاپ کرده و تعداد زیادی از آن 500نوشته بود، دونان  1863سپتامبر  15طبق چیزی که او برای مونیه در 

(ICRC Archives، A AF 20/1-3، above note 60). 
64 Letters of 4، 12 and 18 October 1863 from Henry Dunant to Gustave Moynier، ICRC Archives، A AF 20/1-3، 

above note 60; H. Dunant، above note 21، pp. 83–89; C. Chaponnière، above note 23، pp. 153–157. As Dunant’s 

travels in Germany predate the creation of the German Empire، Saxony، Bavaria، the Grand Duchy of Baden، 

Württemberg، Hesse، etc.، were still sovereign states. 
ی نوشته است را نگاهداری کرده که نشان دهنده 1863ر سپتامب 28المللی صلیب سرخ نامه ای را که دکتر مونوار به مونیه به تاریخ ی بینآرشیو کمیته 65

 خشم اوست.
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سپتامبر  15ی جدیدی به تاریخ ی خود، بخشنامهی آمار، آقای دونان مقتضی دانستند تا به هزینهپس از کنگره

و خدمات امداد داوطلبی ها، نیروهای پزشکی ها، بیمارستانچاپ کنند که در آن برای مجروحین، آمبوالنس

 66که به رسمیت شناخته شده بودند درخواست وضعیت بی طرفی شده بود.

توانست آن را ی صورت جلسات، میکرد، دونان، نویستندهاگر فقط یکی از همکارانش موافقت خود را اعالم می

از آن جا  67«را داری.به نظر ما تو در خواست یک امر غیر ممکن »ثبت کند. مونیه با خشکی به او گفت که 

ی تأسف آور خیلی دیر بود، کمیته تصمیم گرفت که بدان توجهی که برای صرف نظر کردن از آن بخش نامه

 نکند. به هر صورت، نمایندگان در راه ژنو بودند.

های غلبه بر عدم کفایت خدمات پزشکی ارتش در میدان جنگ توسط ژنو برای بررسی راه المللیبینکنفرانس 

افتتاح شد. سی و شش نفر در این کنفرانس شرکت کرده بودند  68در کاخ آتنه 1863اکتبر  26ال دوفور در ژنر

ها به عنوان نمایندگان شنیداری و ارجاعی توسط چهارده دولت فرستاده شده بودند؛ شش نفر از آن 18که 

ی ژنو البته پنج عضو کمیتهی مختلف بودند، هفت نفر از بخش خصوصی، و های خیریهنماینده معرف سازمان

 69نیز حاضر بودند.

ی ژنو ی گروه نباید عجیب تلقی شود. در واقع، این چندگانگی مقتضای ماهیت تعهد کمیتهماهیت چندگانه

های امدادی ی جدیدی از بروکراسی در هر کشور نبود بلکه تأسیس جمعیتبود، چرا که هدف ایجاد شاخه

توانستند نیروی پرستاری شدند. با این حال، این جوامع نمیش خصوصی میمورد نظر بود که موجب بسیج بخ

ها باید قبالً در زمان های مربوطه به مرز اعزام کنند. از آن جا که حمایت دولتداوطلب را بدون حمایت دولت

ر تلفیقی کرد. این امر حضوها باید با آن جمعیت متعهد از ابتدا همکاری میشد، این دولتصلح درخواست می

های ملی صلیب نماید. در واقع، نمایندگان جمعیترا توجیه می 1863بخش خصوصی و عمومی در کنفرانس 

های در تمام کنفرانس 1983های ژنو از سال های عضو کنوانسیونسرخ و هالل احمر هم چو نمایندگان دولت

 70کردند.صلیب سرخ و هالل احمر شرکت می المللیبین

                                                           
66 Minutes of the meeting of 20 October 1863، English translation (revised) published in IRRC، No. 23، February 

1963 ، p. 71; Procès-verbaux des séances du Comité international de la Croix-Rouge ، above note 52، pp. 24–25. 
67 H. Dunant، above note 21، p. 91. 
68 Palais de l’Athénée 
69 Compte rendu ...1863، above note 56، pp. 16–20; Actes du Comité international، 1871، above note 56، p. 18. 
70 Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement، adopted by the Twenty-Fifth International 

Conference of the Red Cross، meeting in Geneva in October 1986، Article 9، in IRRC، No. 256، January–February 

1987، p. 37; Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement، 14th edition، International 

Committee of the Red Cross and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies، Geneva، 2008، 

p. 527; Richard Perruchoud، Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge، Henry Dunant 

Institute، Geneva، 1979، in particular pp. 45–49; François Bugnion، ‘The International Conference of the Red Cross 
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ی پس از انجام سخنرانی آغازین، جایگاه را به مونیه داد و او پیش نویس تهیه شده توسط کمیتهژنرال دوفور 

ژنو را به تفصیل توضیح داد. دونان به عنوان دبیر جلسه تعیین شده بود. کنفرانس پیش نویس موافقتنامه ای 

های ملی و به ر سازمان کمیتهی ژنو تهیه کرده بود اساس مباحثات قرار داد. بحث به طور کلی برا که کمیته

ها متمرکز بود. در طی بحث نظرات مختلفی مطرح شد: ویژه بر امکان اعزام پرستاران داوطلب به همراه ارتش

ی پروس، مشتاق ی هلند، و دکتر لوفلر نمایندهبرخی از شرکت کنندگان، به ویژه دکتر بستینگ، نماینده

روترفورد، شروط یا رزروهایی داشت. به نظر وی، این فقط مسئولیت ی ایاالت متحده، دکتر نماینده 71بودند.

هاست که از مجروحین جنگی مراقبت نمایند، آن چه الزم است اصالح نیروهای پزشکی ارتش است نه دولت

در آن دوران انگلستان  72ها شوند.های امدادی که ممکن است منجر به خروج اندک اندک دولتایجاد جمعیت

( و مثالی 1854-1856های جنگ کریمه )ی این عنوان بود. درساجد یک نیروی پزشکی شایستهتنها کشور و

ژنرال دو  -معاون سر رشته دار ارتش–فلورانس نایتینگل ارائه کرده بود به ثمر نشست. نمایندگان فرانسه  که

چرا که  میدان نبر باشد. گفتند: هیچ غیر نظامی ای نباید درپرول و دکتر بودیه، قاطعانه مخالف بودند و می

های لشکرکشی نظامی را نداشته و هرگز دیدند که پرستاران داوطلب تاب مقاومت در برابر دشواریها میآن

توانند در موقع نیاز در مکان مناسب باشند. آن چه الزم بود عبارت از تعدادی قاطر بود. این قاطرها برای نمی

ه مراتب مفیدتر از پرستاران داوطلب بودند. دکتر بودیه در نزاع کالمی، جمع آوری مجروحین در پایان درگیری ب

ها و پس از این بررسی 73«قاطر، قاطر، این همان گرهی کور قضیه است!»شایستگی هدفی برتر را متذکر شد: 

ر دادند: دکترسید. دو دکتر باید وضعیت را نجات میی ژنو محکوم شده به نظر میمشاهدات، تعهدات کمیته

مونیه، که با مهارت اعتراضات نمایندگان فرانسوی را با یادآوری انکار شدیدی که ادعای سر رشته دار کل در 

های تاریک نمایندگان فرانسه بر سولفِرینو با آن مواجه شد سرکوب کرد، و دکتر بستینگ که با پیش بینی

 ی دونان تأکید ورزید:تجربه

ی مورد بحث ما هستند تجربیاتی دارند، چرا که ایشان خودشان برای ارائهی اموری که آقای دونان نیز درباره

های امدادی به اعضای مجروح ارتش فرانسه پس از جنگ سولفِرینو تالش کردند... هدف او معرفی یک کمک

 74نظریه محض به ما نیست بلکه مواجهه با حقیقت است.

                                                           
and Red Crescent: challenges، key issues and achievements’، in IRRC, No. 876, December 2009، pp. 675–712، in 

particular pp. 676–688. 
71 Compte rendu ... 1863، above note 56، pp. 33–38. 
72 Ibid.، pp. 57–58. 
73 Ibid.، pp. 50–55 and 60–70، in particular p. 70. 

که مسئول خدمات پزشکی بودند،  افتادند که بی کفایتی شدید سر رشته داران ارشد رامزیت عالی استفاده از قاطر این بود که قاطرها به این فکر نمی

 گزارش دهند.
74 Ibid.، p. 70. 
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ی ژنو شد و ی تهیه شده توسط کمیتهموافقتنامهسپس کنفرانس وارد بررسی دقیق یکی از مواد پیش نویس 

با اندک اصالح نگارشی که تأثیری بر مفاد آن نداشت، آن را تصویب نمود. بدین ترتیب کنفرانس بدون هیچ 

شد که دکتر بستینگ رفت. البته این اتمام در صورتی محقق میبحثی حول پیشنهادات برلین رو به پایان می

م جدی را آشکار نمود حضور نداشت. هنگامی که بستینگ از مونیه پرسید که چه هوشیار که یک سوء تفاه

ی ژنو بحثی درباره ی پیشنهادات برلین را مطرح کند، مونیه پاسخ داد که کمیتهخواهد بحث دربارهوقت می

ژنو واقعاً ی محترم نگران است که نکند کمیته بستینگ به مونیه جواب داد که آن نکات پیش بینی نکرده است.

اند. او متذکرِ حمایت کنفرانس برلین شد و تأکید متوجه نیست که چرا نمایندگان حاضر دعوت آن را پذیرفته

دبیر کنفرانس،  75هاست.ترین مسائل قابل توجه دولتکرد که اعطای بی طرفی به خدمات پزشکی از مهم

بحث از ایده ای که برای او بسیار مطلوب بود توانست در مباحث شرکت کند. پس آیا او برای آغاز دونان، نمی

دادند مطرح نشود از دکتر بستینگ ی ژنو رؤیایی غیر ممکن بود و ترجیح میاما به نظر همکارانش در کمیته

استفاده کرده بود؟ احتماالً، ما هر گز نخواهیم فهمید. اما آیا ممکن است که همکارانش چنین فکری نکرده 

 باشند؟

خواست مانع بحث از پیشنهادات برلین شود چرا ی ژنو میبود، سوءتفاهم آشکار بود. کمیته مسئله هرچه که

ها غیر قابل پذیرش باشند، در حالی که همین که بیم آن را داشت که این پیشنهادات برای نمایندگان دولت

لب نموده بودند. در را به خود ج -به ویژه پزشکان نظامی –ترین توجه نمایندگانپیشنهادات بودند که بیش

دانستند که چه تعداد پزشک، پرستار و حاملین برانکارد ی ژنو میحقیقت این پزشکان بهتر از اعضای کمیته

ها رزمنده نیستند. به ها به نفع هیچ کس نیست چرا که آنشوند که مرگ آندر طی یک جنگ کشته می

تبدیل یه یک مدافع پر شور و شعف اصل اعطای بی  محض اینکه اشتباه مونیه آشکار شد، او نیز مانند دونان

او با مهارت زیادی کنفرانس را ریاست نمود. پس از چهار روز مذاکره، کنفرانس  76طرفی به خدمات پزشکی شد.

 های صلیب سرخ و هالل احمر را در آینده تأسیس کرد.قطعنامه تصویب کرد که بنیان جمعیت 10

 

 1863ژنو  المللیبینی کنفرانس هاقطعنامه

                                                           
75 Ibid.، pp. 112–114. 

اینگونه نوشت:  1863های امدادی و وضعیت بی طرف خدمات پزشکی را مورد تأکید قرار داد. او از کنفرانس مونیه بعدها اتکاء متقابل میان جمعیت 76

های امدادی یادآوری نمود. ی پزشکی را به عنوان شرط ضروری موفقیت جمعیتی خدمهقانونی به کلیههای قدیمی، و اعطای حمایت ...او الغای سنت"

ی پرسنل هم چو منابع اعطا شده توسط بخش خصوصی متداوماً به نحو متعهد کار کنند، برای دشمن دالیل کافی مبنی بر این امر وجود دارد که اگر کلیه

 مناسب خواهد بود.

in Gustave Moynier، The Red Cross، its Past and its Future، above note 42 (revised translation)، p. 26. 
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اش در زمان جنگ و در موارد مقتضی، کمک به یفهوظداشته ابشد که  ایکمیتههر کشور ابید   -1ماده  
 خدمات پزشکی ارتش به هر طریق ممکن و در حد توان آن ابشد. ...

ار انحمدودی توان مشیم -ی اصلی و مرکزی ابشدکنندهکه ابید رکن هدایت  –برای کمک به این کمیته  -2ماده  
 و دوایر اجیاد منود. هاخبشاز 

ی که خدمات آن در موقع لزوم مورد پذیرش اگونههر کمیته ابید اب دولت متبوع خود در متاس ابشد به   -3ماده  
 و قبول قرار گرید.

ه نوع و تالش ابید به ویژه از طریق آماده کردن اقالم امدادی از مه هاآنها و دوایر یتهکمدر زمان صلح   -4ماده  
برای آموزش و راهنمایی کارکنان پزشکی داوطلب، برای تضمنی مفید بودن واقعی خود در زمان جنگ اقدام 

 مناید.

ی خود مادامی که وسایل و امکاانتشان هاارتشهای دولت متخاصم ابید به یتهکمدر زمان جنگ،   -5ماده  
را در  هاآنابید کارکنان داوطلب را سازماندهی کرده و  هاآندهد، کمک امدادی ارائه منایند؛ به ویژه یماجازه 

و اماکنی را برای مراقبت از جمروحان در دسرتس  هاحموطهموقعیت فعال قرار دهند و اب توافق اب مقامات نظامی، 
 های دول بی طرف مورد درخواست کمک قرار گریند.یتهکمتوانند از طرف  یم هاآنقرار دهند. 

توانند پرسنل داوطلب پزشکی را به میدان یمها یتهکمبنا به درخواست ای اب رضایت مقامات نظامی،   -6ماده  
 حتت فرماندهی نظامی قرار خواهند داشت. هاآننربد اعزام منایند. در این صورت 

ی مربوط اب هر هایتهکمی  یلهوس، به اندشدهکارکنان پزشکی داوطلب که به ارتش پیوسته و ملحق   -7ماده  
 چیزی که برای اقدامشان ضرورت دارند، اعزام خواهند شد.

ی متحدالشکل یزهممکشورها، کالهی سپید اب آرم صلیب سرخ را به عنوان یک نشان   ابید در کلیه هاآن -8ماده  
 بپوشند.

ی جتربهور ایفته و نتایج حض املللیبنیتوانند در جمامع یمدر کشورهای خمتلف  هاآنها و دوایر یتهکم  -9ماده  
 خود را تبادل منوده و در خصوص تدابریی که در راستای کارشان ابید اختاذ شوند توافق منایند.
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ی ژنو و از طریق آن صورت یتهکمی  واسطههای دول خمتلف، به یتهکمتبادل اسناد و مکاتبات بنی   -10ماده  
 خواهد گرفت.

، این کنفرانس بی طرفی خدمات پزشکی را نیز مورد بحث قرار داد و با توجه به 77به لطف اصرار دکتر بستینگ

ی زیر خطاب به یهتوصاینکه صالحیت تصویب قطع نامه ای در این زمینه را نداشت، خود را به پذیرش سه 

 محدود کرد: هادولت

ل شوند ارائه نمایند و تا های امدادی که ممکن است تشکییتهکمباید سهم خود را به  هادولتاین که  -الف

 جایی که ممکن است فعالیت و انجام امور آن را تسهیل نمایند؛

های نظامی را اعالم یمارستانبو  هاآمبوالنسی متخاصم باید بی طرفی هادولتاین که در زمان جنگ،  -ب

ان پزشکی کنند و اینکه بی طرفی باید به صورت کامل و مطلق در خصوص کارکنان پزشکی رسمی، کارکن

 کنند و خودِ مجروحان رعایت شود؛یمی غیرنظمی که در امداد به مجروحان مشارکت سکنهداوطلب، 

یا حداقل برای کلیه افراد  هاارتشی یهکلی متحدالشکلی برای نیروهای پزشکی در مشخصهاین که عالمت  -ج

چم متحدالشکل نیز در کلیه کشورها یک ارتش متعلق به این خدمات، شناسایی و پذیرفته شود و اینکه یک پر

 وبیمارستان ها تصویب گردد. هاآمبوالنسبرای 

 المللیبینی یتهکمهای قانونی یهپابرای بیش از شصت سال  1863ی تأسیسی کنفرانس اکتبر هانامهقطع 

 78سرخ های صلیبیتجمعصلیب سرخ را بنیان نهاد. در واقع، پس از پایان جنگ جهانی اول و ایجاد جامعه 

بود که تصمیم گرفته شد تا به نهضت صلیب سرخ و هالل احمر چارچوب قانونی کامل تری اعطا شود. 

صلیب  المللیبینمذاکره بود که در سیزدهمین کنفرانس  هاسالی یجهنت المللیبینی صلیب سرخ اساسنامه

ین ترمهم 1863ی کنفرانس اکتبر هانامهتا آن زمان قطع  79به تصویب رسید، 1928سرخ در الهه در اکتبر 

ی نهضت صلیب شناسنامه 1863های کنفرانس اکتبر یهتوصو  هانامهمنشور نهضت بودند. بدین ترتیب، قطع 

 صلیب سرخ، نوشت: المللیبینی یتهکم، مورخ 80سرخ و هالل احمر را ایجاد نمود. همان طور که پیر بُوَسیه

                                                           
77 Dr. Basting 

 های صلیب سرخ و هالل احمر.المللی جمعیتنام فعلی آن فدراسیون بین 78
79 Statutes of the International Red Cross، adopted by the Thirteenth International Conference of the Red Cross 

meeting in The Hague، October 1928، Treizième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à La Haye du 

23 au 27 octobre 1928، Compte rendu، Imprimerie nationale، The Hague، 1929، pp. 182–186. Those Statutes were 

revised by the Eighteenth International Conference، which met in Toronto in 1952، and then by the Twenty-Fifth 

Conference، which met in Geneva in 1986. 
80 Pierre Boissier 
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منشور بنیادین امدادرسانی به مجروحین  1863ر کنفرانس اکتبر های تصویب شده دیهتوصو  هانامهقطع 

ی اساسی ای هستند که به نحو مثبتی بر سرنوشت بشر تأثیر هامتنجنگی را ایجاد کرد. این متون جزو معدود 

جنگ را از بین نبردند اما از تسلط آن بر انسان کاستند و قربانیان بی شمار آن را محدود  هاآنگذاشتند. 

 81کنند.یمند. در کتاب عظیم انسانیت، این متون به نفع بشر دفاع ساخت

یی که تصویب کرده بودند و خشنود از هانامهدر نشست پایانی کنفرانس، نمایندگان، با آگاهی از اهمیت قطع 

طنین عظیمی که اقدامات طراحی شده در کنفرانس در تمام کشورها داشت، پیشنهاد دکتر بستینگ را که در 

 تکریم ابتکارات دونان و مونیه بود با تحسین فراوان پذیرفتند:

ی پایدارشان موجب شدند تا طرق قابل اِعمال برای کمک مؤثر به مجروحین هاتالشآقای هانری دونان با 

ی سخنران سخاوتمندانهی یزهانگقرار گیرد، و جمعیت رفاه عمومی ژنو از  المللیبینمیدان جنگ مورد بررسی 

نی آقای هانری دونان حمایت کند لذا ایشان به بشریت خدمت بزگی کرده و سزاوار قدرشناسی جهانی آن یع

 است.

 

 از تأسیس صلیب سرخ تا نخستین کنوانسیون ژنو

ی وزین در صورت جملهاین « کمیته برای خشنودی از دستاوردهای مطلوب کنفرانس دالیل زیادی دارد»

در واقع، این جلسات  82برگزار شد نوشته شده بود. 1863نوامبر  9که در  المللیبینی یتهکممجلس جلسات 

 شدند چرا که نتایج کنفرانس بسیار فراتر از حد انتظارات اعضای کمیته بود.یمموفقیت کاملی محسوب 

اگرچه هنوز الزم بود که نیات حسنه بالفعل شوند. در پاسخ به یکی از پیشنهادات آقای مونیه، کمیته تصمیم 

های ملی یتهکمرا به ایجاد  هاآنگرفت نامه ای به نمایندگانی که در کنفرانس شرکت کرده بودند بفرستد تا 

یشان نسبت به هادولتی ژنو را از میزان تمایل یتهکمبخواهد که  هاآندر کشورهای خود تشویق نموده و از 

طی  83ارسال شد. 1863نوامبر  15نامه در های کنفرانس مطلع سازند. این یهتوصو  هاقطعنامهپیوستن به 

اولدنبورگ، بلژیک و پروس ایجاد  بزرگ نشین دوک های ملی در وورتمبرگ،یتجمعی آتی، نخستین هاماه

                                                           
81 P. Boissier، above note 15، p. 80. 
82 Minutes of the meeting of 9 November 1863، in IRRC، No. 23، February 1963، p. 71 (revised translation); Procès-

verbaux des séances du Comité international de la Croix-Rouge، above note 52، p. 25. 
83 Minutes of the meeting of 9 November 1863، above note 81، pp. 71–72; Procès-verbaux des séances du Comité 

international de la Croix-Rouge، above note 52، pp. 25–26; circular of 15 November 1863 and communication of 

15 June 1864، Actes du Comité international، 1871، above note 56، pp. 9–10 and 17–36. 
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دونان نیز پس از بازگشت به فرانسه نخستین  84شدند. در سال بعد، یک جمعیت ملی در ایتالیا تأسیس شد.

 85مؤسس صلیب سرخ فرانسه شد.

یی هادولتباید به شکل قواعد حقوقی الزام آور برای  1863های کنفرانس سازنده اکتبر یهتوصمان، در همین ز

ی یتهکمگردید. یمآمدند. بدین ترتیب یک کنفرانس دیپلماتیک باید تشکیل یمرا پذیرفته بودند در  هاآنکه 

ن نکته توجه نکرده بود که این ژنو، انجمنی ساده که بر مبنای ابتکار بخش خصوصی تشکیل شده بود، به ای

نیست. حضور دولتی که خواستار  هادولتکمیته نهاد صالح برای تشکیل کنفرانسی برای نمایندگان تام االختیار 

به دست گرفتن امور باشد الزم بود، و این موضوع به ظاهر منبع حدوث اختالفی جدید میان دونان و همکارانش 

هایش در کریمه و ایتالیا به یروزیپم، معتقد بود که حمایت فرانسه که پس از بود. دونان، یک بناپارت غیرناد

نمود. همکارانش، به ویژه دوفور یمقدرت برتر قاره مبدل شده بود، برای پیروزی کنفرانس دیپلماتیک ضروری 

ل خواستند تا و مونیه، بر این نظر بودند که برگزاری کنفرانس زیر لوای سوئیس رجحان دارد و از شورای فدرا

 86دعوتنامه ها را ارسال کند.

ی فرانسه خارجهدر پایان، از آن جایی که کمیته خواستار برگزاری کنفرانس دیپلماتیک در ژنو بود، وزارت امور 

 توپ را در زمین شورای فدرال انداخت، اما قول حمایت از کنفرانس را نیز داد:

ی مختلف هادولتبنا به عرف دیپلماتیک، دعوت رسمی از به دلیل برگزاری جلسه در کنفدراسیون سوئیس، 

 87گرفت.یمباید توسط شورای فدرال صورت 

منجر به بروز جنگی شد که دانمارک را  88اگرچه در همین اثنا، یک اختالف مبهمِ سلسله ای بر سر اشلسویگ

عبور کرده و  89مرز ایدرپروس از -ی اتریشهاارتش 1864فوریه  1پروس وارد مبارزه کرد. در -علیه اتریش

ی ژنو را تحت تأثیر قرار نداد، یتهکمحمالت خود را به دانمارک آغاز نمودند. علی الظاهر، این وضعیت مستقیماً 

های یتهکمی یفهوظ، امدادرسانی به مجروحین جنگی 1863ی کنفرانس اکتبر هاقطعنامهچرا که بر اساس مفاد 

این حال، این وضعیت فرصت خوبی برای اثبات امکان پذیرش پیشنهادات  . باالمللیبینی یتهکمملی بود نه 

 رفت.یمی ژنو بود که نباید از دست یتهکم

                                                           
84 P. Boissier، above note 15، pp. 87–89. 
85 H. Dunant، above note 21، pp. 131–140; C. Chaponnière، above note 23، p. 177. 
86 P. Boissier، above note 15, pp. 103–114; C. Chaponnière، above note 23، pp. 167–171 and 174–182; J. de 

Senarclens، above note 37، pp. 199–203. 
87 Letter from Mr Drouyn de Lhuys، French Foreign Minister، to Dr Kern، Minister of the Swiss Confederation in 

Paris، 21 May 1864، authenticated copy، ICRC Archives، historical collection، file ‘Correspondance avec la France، 

1863–1870’; P. Boissier، above note 15، p. 109. 
88 Schleswig 
89 the Eider 
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هدف ما حفظ منشورمان به عنوان رکنی بی طرف و »با این تفکر که  –1864مارس  13ی جلسهکمیته در 

د، یک نماینده به طرف دانمارکی، و تصمیم گرفت که دو نماینده را به اشلسویگ اعزام کن -«است المللیبین

، 90پروس فرستاده شد. برای این امر کمیته کاپیتان ون دو ولده-نماینده ای دیگر به طرف متحدان اتریش

کمیته معتقد  91ی ژنو را انتخاب کرد.یتهکمو دکتر آپیا، عضو  1863ی اعزامی هلند به کنفرانس اکتبر یندهنما

ژنو که مسئولیت اعزام نمایندگان را بر عهده بگیرد، با اجتناب از تجاوز به ی صلیب سرخ شعبهبود که تأسیس 

و بدین شکل بذر جمعیت صلیب سرخ سوئیس کاشته  –صالحیت سایرین امری معقول و خردمندانه است 

آمد برای مجروحین انجام داده و بدین یمباید هر کمکی که از دستشان بر  هاآنبر اساس فرمان رسمی،  92شد.

صورت توجه شدید کمیته را به سرنوشت قربانیان جنگ نشان دهند و به ویژه ببینند که تصمیمات کنفرانس 

در واقع، آن دو نماینده مشاهدات زیادی را  93ژنو در زمان گرفتاری چگونه اجرا شده یا ممکن است اجرا شوند.

در مجلدی تحت عنوان امداد به  اهآنی ژنو در انتشار گزارشات یتهکم، هاآنانجام دادند. در بازگشت 

ی هابخشپزشک یکی از  95شتافت. این مجلد هم چنین مشتمل بر پژوهشی توسط دکتر بریر، 94مجروحین

بود، او توانسته بود چهار معاهده مربوط به زمان  1863ی سوئیس در کنفرانس اکتبر یندهنماارتش سوئیس و 

ت پزشکی در میدان جنگ را کشف کند. هم چنین پژوهشی ها و خدمایمارستانبباستان راجع به حمایت از 

به نفع قربانیان  -سازمان امداد داوطلبیک  –ی کار قابل توجه کمیسیون بهداشت دربارهبه قلم دکتر مونوار 

 96جنگ داخلی امریکا نیز در این مجلد وجود داشت.

مجلد گردآوری کردند؟ ارتباط میان چرا آن چهار مطلب را، که در نگاه اول بسیار غیر مشابه هستند در یک 

ی مشخصی از هامثال، استفاده از هاستآنهدف دفاعی  هاآنبه میزان کافی واضح است: وجه مشترک  هاآن

گذشته و حال برای این که نشان دهند که کمک داوطلبانه و حمایت قانونی از خدمات پزشکی ارتش در میدان 

 .ی آرمانی نبوده استیدهاجنگ تنها یک 

                                                           
90 Captain van de Velde 
91 Meeting of 13 March 1864، in IRRC، No. 23، February 1963، pp. 72–73; Procès-verbaux des séances du Comité 

international de la Croix-Rouge، above note 52، pp. 26–27. 
92 Meeting of the Geneva Section، 17 March 1864، in IRRC، No. 23، February 1963، p. 74; Procès-verbaux des 

séances du Comité international de la Croix-Rouge، above note 52، pp. 28–29. 

ی ژنو پیش از صلیب سرخ سوئیس که تا سال کند: که عبارت است از این حقیقت که شعبهالمللی امری خالف قاعده را توصیف میی بیندخالت کمیته

 شده بود.بنیان نشده بود تأسیس  1866
93 Secours aux Blessés، above note 48، p. 45; mandate of Captain van de Velde، 22 March 1864، ICRC Archives، 

file ‘Comité international، 1863–1880’. 
94 Secours aux blessés (Relief for the Wounded) 
95 Dr. Brière 
96 Secours aux Blessés، above note 48، pp. 30–33 (Study by Dr Brière)، pp. 45–144 (Report by Dr Appia)، pp. 145–

177 (Report by Captain van de Velde)، and pp. 179–187 (Note on relief work in the United States of America by 

Dr Th. Maunoir). 
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ی ژنو که با حمایت دیپلماتیک یتهکمی ژنو درحال آمادگی برای یک بازی دشوار بود. در پی درخواست یتهکم

ی دول اروپایی )از جمله امپراطور یهکلبرای  1864ژوئن  6فرانسه پر رنگ تر شده بود، شورای فدرال در تاریخ 

این شورا پیش نویس  97دعوتنامه ای ارسال کرد.ی امریکا، برزیل و مکزیک متحدهعثمانی( و نیز ایاالت 

ی دعوت نامه نمود. در یمهضمتهیه کرده بود  -در حقیقت مونیه و ژنرال دوفور -ی ژنویتهکمی را که امعاهده

سرکار نداشت که بخشی از آن افراد  1863کنفرانس پیش رو، کمیته با یک مجمع ناهمگون مانند سال 

هایی رو به رو بود یپلماتدرفت حسن نیت داشته باشند، بلکه با مجموعه ای از یمخیرخواهی بودند که انتظار 

 که هریک نگران منافع دولت خویش بودند.

در تاالر شهر ژنو با حضور نمایندگان شانزده کشور  1864کنفرانس دیپلماتیک از هشتم تا بیست و دوم اوت 

 98برگزار شد.

 

                                                           
97 Letter from the International Committee to the Federal Council، 26 May 1864، Actes du Comité international، 

1871، above note 56، pp. 15–16; Message du Conseil fédéral àl’Assemblée fédérale touchant la convention conclue 

à Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les arméesencampagne، Federal Chancellery، 

Berne، 21 September 1864، pp. 3–4. 
98 Compte rendu de la Conférence internationale pour la Neutralisation du Service de Santé militaire en Campagne، 
réunie à Genève du 8 au 22 août 1864 (hereinafter: Compte rendu ...1864). A manuscript version of the proceedings 

is held by the ICRC library; it is reproduced (in French) in De Martens، Nouveau Recueil général de Traités، Vol. 

XX، pp. 375–399، and in the Revue internationale de la Croix Rouge، No. 425، May 1954، pp. 416–423; No. 426، 

June 1954، pp. 483–498; and No. 427، July 1954، pp. 573–586. 
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 دومارسک، که در تاالر شهر ژنو به نمایش گذاشته شده است( اندآرماشی اثر ژنو )نق 1864اوت  22امضای کنوانسیون 

ی یندهنمابه عنوان  99ژنرال دوفور و گوستاو مونیه به عنوان نمایندگان سوئیس در این کنفرانس شرکت کردند.

ی یسندهنوارشد کشور میزبان کنفرانس، دوفور به عنوان رئیس منصوب شد، اما او از گوستاو مونیه به دلیل اینکه 

توانست او را راهنمایی کرده و مفاد مواد یماصلی پیش نویس معاهده بود و بدین سبب بهتر از هر کس دیگری 

اجازه داشتند تا صرفاً  المللیبینی یتهکمایر اعضای گوناگون را برای نمایندگان توضیح دهد کمک خواست. س

 100به عنوان تماشاچی و بدون حق صحبت یا رأی دهی، کار کنفرانس را پیگیری کنند.

آن کنفرانس دیپلماتیک به هیچ کنفرانس دیگری شباهت نداشت: هدف آن رسیدن به تفاهم پس از منازعه یا 

ضع قواعد کلی برای آینده جهت حمایت از خدمات پزشکی و میانجگری میان منافع متعارض نبود، بلکه و

مجروحین زمان جنگ بود. گزارش ارسالی توسط نمایندگان تام االختیار سوئیس به شورای فدرال آشکارا 

 دهد:یمماهیت کنفرانس را نشان 

نافع متعارض ی حول برخورد مامسئلهافتد: یمهای دیپلماتیک به ندرت اتفاق ییگردهمااز آن جایی که در 

ی مخالف نیز الزم نبود. همگان موافق بودند. تنها هدف هادرخواستوجود نداشت، به عالوه همسو نمودن 

طرفی سربازان مجروح و افرادی که از یبی یک اصل بشردوستانه به نام دربارهرسیدن به یک توافق رسمی 

ی بیان خواستهدر حقوق ملل باشد. این همان  توانست نماد گامی رو به جلویمکنند بود که یممراقبت  هاآن

 101بود. 1864ی آغاز کنفرانس نقطهو  1863شده در کنفرانس 

 102را مبنای بحث قرار داد. المللیبینی یتهکمی تهیه شده توسط معاهدهکنفرانس دیپلماتیک، پیش نویس 

 هاارتشاعزام شده در پی  طرفی به نیروی پرستار داوطلبیبتنها موضوع بحث و درگیری، اعطای وضعیت 

های صلیب سرخ و هالل احمر آینده بود. نمایندگان یتجمعهای امداد به سربازان مجروح، یا یتجمعتوسط 

کند را ندارند، در حالی یمی امضای معاهده ای که از پرستاران داوطلب صحبت اجازه هاآنفرانسه گفتند که 

که سایر نمایندگان خواستار تضمین بی طرفی این پرستاران بودند. در پایان، کنفرانس یک راه حل میانه را 

شوند، مشمول مقررات انضباطی یمپذیرفت: از آن جا که پرستاران داوطلبی که برای همراهی ارتش فراخوانده 

                                                           
 دکتر لهمن، پزشک مسئول ارتش فدرال نیز جزو نمایندگان سوئیس بود. 99

100 Compte rendu...1864، above note 97، p. 10. 
101 Le Congrès de Genève، Rapport adressé au Conseil fédéral par MM. Dufour، Moynier et Lehmann، 

Plénipotentiaires de la Suisse، Imprimerie Fick، Geneva، 1864، p. 3. (The report is included in Actes du Comité 

international، 1871، above note 56، pp. 44–49). 
102 Compte rendu ...1864، above note 97، p. 9; Le Congrès de Genève، above note 100، p. 3 
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کند، یمرا تضمین  هاآنشوند؛ این امر بی طرفی یمی ارتش تلقی جزئی از نیروی پزشک هاآننظامی هستند، 

 103به طور خاص در کنوانسیون مورد اشاره واقع نشدند. هاآناگرچه 

تنظیم شد. هیچ معاهده ای تا آن زمان چنین تأثیری بر روابط متخاصمین  1864اوت  22کنوانسیون ژنو در 

 نداشته است. این معاهده به شرح زیر است:

 

وانسیون ژنو در خصوص بهبود وضعیت مجروحان نیروهای کن

 مسلح در میدان نبرد

 هاآنشوند و در نتیجه مادامی که در یمهای نظامی، بی طرف حمسوب یمارستانبو  هاآمبوالنس -1ماده  
 ی درگری مورد محایت و احرتام قرار گریند...هاطرفشوند، ابید از سوی یمجمروحان و بیماران نگهداری 

کارکنان بیمارستان و آمبوالنس، شامل کارمندان خدمات پزشکی اداری و ترابری و هم چننی افراد   -2ماده  
ها برخوردار یتمصونمذهبی در هنگام اجنام وظیفه ای هنگامی که جمروِح نیازمند کمکی وجود داشته ابشد، از مهان 

 شوند.یم

توانند هم چنان به وظایف خود در یمافراد مشخص شده در ماده قبل، حتی پس از اشغال دمشن  -3ماده  
کردند، ادامه دهند و ای به واحدهایی که به آن تعلق داشتند، یمبیمارستان ای آمبوالنسی که در آن خدمت 

 ابزگردند...

ابید مورد احرتام بوده و آزاد مبانند. فرماندهان  شتابند،یمافراد مقیم در کشور که به کمک جمروحان  -5ماده  
ی انسانی و بی طرفی هاکمکی خود بدانند که افراد مقیم را از درخواست  یفهوظی طرف خماصمه ابید هادولت

 اقدامات بشردوستانه مطلع کنند.

عنای حتت محایت بودن ی جمروح که در خانه ای پناه داده شده و مورد معاجله قرار گرفته، به مرزمندهحضور هر 
، از هرگونه سهمیه بندی غذا ای مشارکت در نسبت انددادهآن مکان است، افراد مقیم در خانه که به جمروح پناه 

 ی شرایط جنگی معاف خواهند بود.ینههز خاصی از 

                                                           
103 Compte rendu ... 1864، above note 97، pp. 10–12; P. Boissier، above note 15، pp. 139–165; Véronique Harouel، 

Genève–Paris، 1863–1918: Le droit humanitaire en construction، Henry Dunant Society/ICRC/ French Red Cross، 

Geneva، 2003، pp. 79–105 
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 رزمندگان جمروح ای بیمار اب هر ملیتی که ابشند، ابید مجع آوری و مداوا شوند. -6ماده  

توانند رزمندگان جمروح دمشن را در طول درگریی چنانچه شرایط اجازه دهد و مطابق توافق دو یممسئول افسران 
 های مرزی تسلیم کنند.یگاهاپطرف، فوراً به 

شوند که دیگر برای خدمت )نظامی( مناسب نیستند، ابز گردانده یمکسانی که پس از هببودی تشخیص داده 
ها دوابره دست به اسلحه رییدرگتوان ابز گرداند به شرط آن که این افراد در طول یمشوند. افراد دیگر را نیز یم

 شوند.یمی ختلیه کننده و کارکنان مسئول این امر، مطلقاً بی طرف در نظر گرفته هاطرفنربند. 

ی ختلیه کننده استفاده هاطرفو  هاآمبوالنسها، یمارستانبیک پرچم مشخصه و یکسان برای  -7ماده  
ی مقامات نظامی است. عهدهتواند از ابزوبند استفاده کند اما صدور آن بر یمشود... فرد بی طرف نیز یم

 ی سفید خواهد بود.ینهزمپرچم و ابزوبند حاوی نشان صلیب سرخ بر 

بق دستورهای دولت ی درگری طهاطرفاجرای کنوانسیون حاضر توسط افسران مسئول نریوهای مسلح  -8ماده  
 مربوطه و طبق اصول کلی مندرج در این کنوانسیون اجنام خواهد شد.

ی معظم طرف معاهده توافق منودند که کنوانسیون حاضر را به مهراه دعوتنامه ای برای احلاق هادولت -9ماده  
 ژنو معرفی کنند، بفرستند... ملللیابنیی اتم االختیار خود را به کنفرانس یندهمنایی که نتوانستند هادولتبه آن به 

کنوانسیون حاضر ظرف چهار ماه آینده، ای در صورت امکان زودتر، به تصویب خواهد رسید و   -10ماده  
 اسناد آن در برن مبادله خواهد شد.

 این کنوانسیون را امضا و آن را مهر منوردند. هادولتاب تصدیق مراتب ابال، منایندگان اتم االختیار 

 104کنوانسیون در ژنو در بیست و دومنی روز ماه اوت از سال هزار و هشتصد و شصت و چهار تنظیم شد.این  

مورد ابزنگری قرار گرفت. معاهدات  1949و  1929، 1906ی هاسالدر  1864اوت  22کنوانسیون 
های بیمارستانی، اسرای جنگی و غرینظامیان در زمان جنگ به آن یکشتجدیدی مبنی بر اعطای محایت به  

                                                           
104 Compterendu ...1864 ،above note 97 ،Annexe B; Georg Friedrich De Martens ،Nouveau Recueil général de 

Traités، première série، Vol. XVIII، pp. 612–619; Handbook of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement، above note 69، pp. 21–22; The Laws of Armed Conflicts، pp. 365–368. 
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ی پیش رو تصویب شد، هاجنگاضافه شد. خنستنی معاهده ای که در زمان صلح برای محایت از قرابنیان 
 بشردوستانه را آنگونه که امروزه می دانیم مشخص کرد. املللبنیی آغازین حقوق نقطه

شرکت کرده بودند، متقاعد  1864ژنو و منایندگانی که در کنفرانس دیپلماتیک  ییتهکمدر مهنی زمان، اعضای  
شده بودند که منشور جدیدی را از ابتدا در حقوق ملل نوشته بودند. در واقع، مهان طور که امروزه می دانیم، 

. اگرچه آن نداداشتهوجود  هامتدنی یهکلی خشونت در زمان جنگ در سراسر اتریخ و در  کنندهقواعد حمدود  
 هاآنی ضعف نقطهی قوت و هم نقطهکه این امر هم   اندبودهی مذهبی هاآموزهقواعد به طور کلی حتت أتثری 

این بود که معتقد بودند این قواعد توسط خداوند منان وضع شده و در نتیجه طرف  هاآنعلت احرتام به  –بود 
کرد. اما هنگامی که طرف دیگر یمرا رعایت  هاآند نیز دیگر جنگ نیز که واجد مهان فرهنگ و اعتقادات بو 

کردند. ما اب رفتار یواننیان و یمندرگریی متعلق به آن گروه فرهنگی نبود، جنگجواین اغلب آن قواعد را رعایت 
ی صلیبی آشنا هاجنگکردند و نیز اب افراط گری های یمخطاب « بربر»را  هاآنرومیان ابستان اب کسانی که 

 یم.هست

اب قرارگرفنت محایت از جمروحنی جنگی و خدمات پزشکی ارتش در حقوق موضوعه که مبتنی بر رضایت مندرج 
اب تدوین و تصویب قواعد  1864و کنفرانس دیپلماتیک  املللیبنیی یتهکمدر کنوانسیون بود،   هادولت

 بشریت برداشتند. بشردوستانه ای که مورد قبول جهانیان بودند گامی حمکم به مست جلو برای

 

 نتیجه گیری

ی میان جنگ و تصویب نخستین فاصلهتنها طی چند سال پس از سولفِرینو اقدامات زیادی انجام شد! 

های ژنو تنها پنج سال بود؛ از زمان انتشار کتاب دونان تا کنفرانس دیپلماتیک فقط دو سال گذشت. یونکنوانس

و دو  -که هم چو طوفانی عصر او را درنوردید –ی سولفِرینو را به یک کتاب دهندهی تکان ضربهدونان توانست 

ی استثنائی تبدیل کند: صلیب سرخ و کنوانسیون ژنو. با وجود این، اگر دونان از کمک چهار یندهآایده با یک 

ها به ثمر دهیارا ایجاد کردند، برخوردار نبود هیچ یک از آن  المللیبینی یتهکمدوست همشهریش، که با او 

 نمی نشست.

های دونان بود، اما بنا بر یدهای ابتدائی نبود که هدف آن ارتقای یتهکماین کمیته در آغاز چیزی بیش از یک 

ها این کمیته منحل شود؛ گوستاو مونیه هنگامی که در نخستین یدهااین بود که به محض عملی شدن آن 



33 
 

ما باید از ارتقای »یشنهادات کمیته بود، بیان کرد که: در حال معرفی پ 1863ی کنفرانس اکتبر جلسه

را به دست خواهد آورد  المللیبینی آن قطعاً حمایت یریهخی که به تدریج توسعه یافته و اعمال امؤسسه

 مکاتبات و اسناد تبادل»ی آن کنفرانس منعکس شد: هانامهقطع  10این سخن در ماده  105«خشنود باشیم.

چنانچه « .گرفت خواهد صورت آن طریق از و ژنو ییتهکم یواسطه فعالً به، مختلف دول هاییتهکم بین

ی گزارش آن کنفرانس واسطهوجود داشت، این تردید به « فعالً»ی واژهکمترین تردیدی در چگونگی تفسیر 

سایر ها در یتهکمی ژنو پس از تشکیل یتهکمموقعیت مشروط »برطرف شد: یکی از حضار اعالم کرد که: 

 –دهند که اعضای کمیته یمنشان  1864به عالوه دو سند متعلق به سال  106«کشورها به پایان خواهد رسید.

 107تصمیم داشتند پس از تصویب معاهده از یکدیگر جدا شوند. -ی خودیفهوظبا حسی مبنی بر انجام 

ی ژنو با یکدیگر ارتباط یتهکمی هواسطبیش از آن که به  هاآنهای ملی، یتهکمرفت که پس از ایجاد یمانتظار 

ی هادولتبرقرار کنند، خودشان مستقیماً با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. هم چنین این باور وجود داشت که 

ی بعدی برای التزام به انطباق با مفاد آن مفتخر خواهند بود. در نهایت، این عقیده نیز وجود داشت معاهدهعضو 

های جوان امداد حاکم شده یتجمعئی در ایجاد سازش برای توازن خوبیست که میان که جنگ امری بسیار جز

 1870در ژوئیه  108جوامع امدادی برای سربازان مجروح المللیبینی بولتن یسندهنواست. در یک تأللوی امید، 

 نوشت:

شود، یم هاآنهای تحت لوای صلیب سرخ، روحیه ایست که موجب حرکت یتجمعاساسی  المللیبینویژگی 

به کمک بشتابند، و  هاآنشود که هر کجا خونی در میدان نبرد جاریست یمای که باعث یرخواهانهخی یهروح

ی بیگانگان مجروح را نیز داشته دغدغهبه همان اندازه که برای هم وطنان مجروح خودشان نگران هستند، 

باشند. این جوامع اعتراضی موجود علیه میهن پرستی وحشیانه که هرنوع احساس ترحم نسبت به رنج کشیدن 

برای پایین کشاندن موانعی که امروز در وجدان ما محکوم  هاآنکند، ایجاد نمودند. یمدشمن را سرکوب 

را ایجاد کرده و هنوز در صدد حفظ آن میان اعضای  هاآنبربریت کنند، موانعی که تعصب و یمکوشش  اندشده

 109ی بشر است.هانسلخانواده و 

                                                           
105 Compte rendu ...1863، above note 56، p. 10. 
106 Ibid.، p. 131. 
107 Letter from Gustave Moynier to Henry Dunant، 1 June 1864 (ICRC Archives، A AF 20/1-3، file ‘Comité 

international 1863–1880’) and ‘Appel aux amis genevois du Comité international’، 15 June 1864، (ICRC Archives، 

A AF 21/3b، file ‘La Convention de 1864’). 
108 Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés 
109 ‘Du double caractère، national et international، des Sociétés de secours’، in Bulletin international des Sociétés 

de secours aux militaires blessés، No. 4، July 1870، p. 160. Although the article was not signed، it was written by 

Moynier. 
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پروس، نخستین  -فرانکو 1870-1871شد. از نخستین روزهای جنگ یمآن امر حاوی چند خیال پردازی 

ف داشتند. به های جوان ملی با یکدیگر اختالیتجمعی که کنوانسیون ژنو در مورد آن اِعمال شد، امخاصمه

عالوه جنگ موجب اختالل در روابط دیپلماتیک و پستی میان کشورهای متخاصم شد. صلیب سرخ فرانسه و 

نیز به  هادولترا بر عهده بگیرد.  هاآنی ژنو خواستند تا مسئولیت ارسال مکاتبات یتهکمهای آلمان از یتجمع

 زودی از این رفتار پیروی کردند.

بدین معنا که این نقش از ابتدا  –ی بی طرف بدین صورت به وجود آمد واسطهعنوان یک  ی ژنو بهیتهکمنقش 

 طراحی نشده بود بلکه در اثر وقایع بر کمیته تحمیل شد.

را قادر به تحمل یک و نیم قرن مخاصمات از  المللیبینی یتهکمکه  است یامرمتناقضاً این احتماالً همان 

 ی نقشه ای از پیش تعیین شده نیست بلکه حاصل یک نیاز است.یجهنتجمله دو جنگ جهانی نمود: وجود آن 

آن تکه را بر سر جایش  1864و  1863ی هاکنفرانسبه طور کلی، تکه ای از این مکانیسم هوشمند کم بود که 

حمایت از منافع کلی کار و حفاظت از اصول بنیادین آن. فارق از مقاصد بیان  نهادند: یک رکن مرکزی مسئول

های یتاولوشده، ارکان ملی به ناچار غرق در امور داخلی و تحت هدایت منافع ملی هستند که منجر به تحمیل 

وجود یک  تواند بدونینمکه در تمام کشورها شعباتی دارد  المللیبینی یچیدهپگردد. یک جنبش یم هاآن

را بر عهده دارد به حیاتش  هاآنی حمایت از کار یفهوظرکن مرکزی که علی رغم استقالل از شعبات ملی 

 سال پیش، ایفا کرده است. 150صلیب سرخ از ابتدا،  المللیبینی یتهکمادامه دهد. این همان نقشی است که 
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 ضمیمه

صلیب سرخ(  المللیبینی امداد به سربازان مجروح )کمیته المللیبینی انجمن صورت جلسات نخستین جلسه

 .1863فوریه  17
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1دست نویس صورت جلسات، نوشته شده توسط هانری دونان، صفحه 

 



37 
 

 2صفحه ، دونان هانری توسط شده نوشته، جلسات صورت نویس دست
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 3 صفحه، دونان هانری توسط شده نوشته، جلسات صورت نویس دست 
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 4 صفحه، دونان هانری توسط شده نوشته، جلسات صورت نویس دست
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5 صفحه، دونان هانری توسط شده نوشته، جلسات صورت نویس دست
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 6 صفحه، دونان هانری توسط شده نوشته، جلسات صورت نویس دست
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 المللیبینامداد به سربازان مجروح )نام فعلی: کمیته  المللیبینمتن صورت جلسات نخستین جلسه انجمن 

 1863110فوریه  17صلیب سرخ( 

 امداد به مجروحین المللیبینانجمن 

 اندی جمعیت امداد به رزمندگانی که در زمان جنگ مجروح شدهکمیته

 برگزار شد 1863فوریه  17ی کمیته در جلسه

، دکتر لویس «جمعیت رفاه عمومی»اعضای حاضر: ژنرال دوفور، دکتر تِودور مونوار، آقای گوستاو مُوَنیه، رئیس 

 آپیا و آقای ج. هانری دونان.

تصمیم گرفته است تا به  1863فوریه  9ی آقای مونیه توضیح داد که جمعیت رفاه عمومی ژنو در جلسه

های امداد برای مبنی بر لزوم ایجاد جمعیت سولفرینوب خاطره پیشنهادات ارائه شده در نتیجه گیری کتا

های متخاصم توجه جدی سربازان مجروح در زمان صلح و ضرورت پیوستن تعدادی پرستار داوطلب به ارتش

نماید و هم چنین ژنرال دوفور و آقایان مونوار، مونیه، آپیا و دونان را به عنوان اعضای کمیته منصوب نمود که 

ی رفاهی که قرار است در سپتامبر ی مطالب مرتبط با این مسائل جهت ارائه به کنگرهراد مسئولیت تهیهاین اف

 در برلین برگزار شود را بر عهده دارند، این کمیته با حضور تمام اعضا صحیحاً تشکیل گشت. 1863

 المللیبینی یک کمیته»به عنوان  او در ادامه پیشنهاد داد و آقای دونان نیز تأکید نمود که کمیته باید خود را 

 معرفی کند. «دائمی

ی رأی گیری باال رفته بود، ژنرال دوفور هایی که به نشانهی دستاین پیشنهاد با اتفاق آرا تصویب شد. در نتیجه

ی مزبور که بنا بود پس از انقضای فرمانی که جمعیت رفاه عمومی ژنو به آن داده بود به عنوان رئیس کمیته

 امداد مجروحان در جنگ به حیات خود ادامه دهد انتخاب شد. المللیبینقالب انجمن  در

 نخستین کار پیش روی ما تدوین یک متن کتبی برای معرفی در برلین است.

این گزارش باید در بخش نتیجه گیری بیانگر تمایل جمعیت رفاه عمومی ژنو به لزوم انجام اقدامات زیر توسط 

 :ی ژنو باشدکنگره

 هایی در سراسر اروپا به کار برد.اقتدار خویش را برای ایجاد چنین کمیته

                                                           
110 Minutes of the meeting of 17 February 1863، above note 52، pp. 63–65; Procès-verbaux des séances du Comité 

international de la Croix-Rouge، above note 52، pp. 16–19. 
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های ها ارائه کند، و حمایت، نظرات و توصیهمتعهد شود تا از طریق نمایندگان اعضای کنگره این پروژه را به دولت

 ها را درخواست کند.آن

مجروحان در زمان جنگ را توسعه داده و آن را به های امداد برای به عالوه گزارش مزبور باید مفهوم جمعیت

 های ممکن بشود.ی مخالفتنحوی به عموم معرفی کند که مانع کلیه

ما ابتدا باید اصول کلی را وضع کنیم و بعد بگوییم چه اعمالی باید فوراً در تمام کشورهای اروپایی انجام شوند، 

ی خودش و نیز در انجام امور سازماندهی آن طبق خواستهدر حالی که هر کشور، ناحیه و در واقع شهر را در 

 گذاریم.به شیوه ای که برای آن مناسب است آزاد می

ها و مردم ی حکومتکرد که گزارش مکتوب باید در ابتدا ضرورت رضایت باالتفاق همهژنرال دوفور فکر می

ها تشکیل شوند، ها باید کمیتهجای جمعیتاروپا را بیان کند و سپس باید خط کلی اَعمال را تعیین نماید. به 

ها باید در سراسر اروپا سازمان یافته باشند تا بتوانند در صورت بروز جنگ هم زمان با یکدیگر اما این کمیته

خواستیم که وارد عمل شوند. به یاوران داوطلبی نیاز بود که خود را در اختیار ستاد ارتش قرار دهند، ما نمی

ه داران ارتش یا پرستاران را بگیریم. در نهایت یک نشان، یونیفرم یا بازوبند ممکن است جای شعب سر رشت

 ی جهانی به نحو مقتضی شناسایی شوند.مورد تصویب قرار گیرد تا حامالن این عالئم ممیزه و پذیرفته شده

عمومی باقی بماند،  تا حد ممکن در اذهان المللیبینهای امداد ی جمعیتخواست که مسئلهدکتر مونوار می

کشد تا یک ایده را در اذهان مردم جا انداخت. اگر قرار است این عبارت چرا که همواره مدت مدیدی طول می

ی مردم، ی ما توسط همگان، یعنی حاکمان اروپا به اندازهمورد قبول واقع شود مفید است که برای پذیرش ایده

 کمیته به تحریکات خود ادامه دهد.

ی مدارکی که ممکن است به کار بیایند باید تهیه شوند، و ما باید با فرماندهان ا معتقد بود که کلیهدکتر آپی

 ی نظامی در کشورهای مختلف در ارتباط باشیم.عالی رتبه

 آقای مونیه قبالً مدارکی را که ممکن بود به کارمان بیایند از پاریس گرفته بود.

ر باید برای عموم این مطلب را کامالً روشن کند که تعهد فعلی ما صرفاً آقای دونان معتقد بود که گزارش مزبو

خواست که به دقت برای عوام توضیح داده شود راجع به اعزام پرستاران داوطلب به میدان نبرد نیست؛ او می

مل و ایم دارای مقیاس بسیار گسترده ایست. این امر شامل بهبود وسایل حکه مسئله ای که ما برعهده گرفته

های جدید درمان سربازان بیمار و های نظامی؛ پذیرش کلی روشنقل مجروحین؛ تعدیل خدمات بیمارستان

تواند هم چنین برای جمعیت غیرنظامی نیز مفید ی حقیقی برای این مقاصد )که میمجروح؛ تأسیس یک موزه

واقعی  المللیبینمواره توسط حسن نیت ها باید دائمی بوده و هباشد. به نظر وی، این کمیتهباشد(، و غیره می
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ها باید توزیع منابع امدادی گوناگون را تسهیل کرده، مشکالت گمرک را حل نموده، مورد هدایت قرار گیرند؛ آن

ها را در پرتو های اروپایی آنی حکومتو از هرگونه اتالف و سوء استفاده جلوگیری کنند. امید است که کلیه

 د.حمایت خود در بیاورن

ی سولفِرینو، بیان کرده بود بدین شکل در نهایت، آقای دونان به طور خاص امیدی را که در کتابش، خاطره

و غیرقابل  المللیبینهای متمدن در قالب موافقتنامه ای بین الدولی به اصلی مورد تأکید قرار داد که: قدرت

اصل بدین ترتیب به عنوان حفاظی برای  نقض خواهند پیوست که تضمین شده و مورد احترام باشد، که این

 نمایند.ی افرادی است که به صورت رسمی یا غیر رسمی خود را وقف امداد به قربانیان جنگ میکلیه

های کمیته از آقای دونان خواست تا گزارش کتبی را تدوین کند و ایشان نیز از اعضا درخواست کرد تا یادداشت

 کتبی خویش را به وی ارائه دهند.

صلیب سرخ، به ریاست ژنرال دوفور، جناب آقای گوستاو مونیه را به عنوان نایب رئیس و  المللیبینکمیته 

 شد. موکول دیگری وقت به آقای هانری دونان را به عوان دبیر منصوب نمود. جلسه

 های حاضر تصدیق شدند.صورت جلسه

 ژ. هانری دونان

 دبیر


