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 1بشریت طلبسرمقاله: در 

 بشردوستانه المللبینو حقوق  اقدامسال  150

بود.  المللیبین همبستگیکه نوید بخش عصر جدیدی از  به منصه ظهور رسید هاییدیدگاهسال پیش  150

 یک سال پس از آنکنوانسیون ژنو اولین  تصویبو  1863صلیب سرخ در سال  المللیبینکمیته  شکل گیری

به همراه صلیب سرخ  المللیبینکمیته بود.  در این حوزه اقدامبشردوستانه و  المللبینحقوق  آغازنشانه 

به قربانیان  کوشدمی انددادهرا تشکیل صلیب سرخ و هالل احمر )جنبش(  المللیبینکه جنبش همتایان خود 

یاری جمهوری دموکراتیک کنگو تا کلمبیا از سوریه تا افغانستان، از  هاخشونتانه و سایر مخاصمات مسلح

، از هزار کارمند فعال دارد 13صلیب سرخ که در هشتاد کشور جهان بیش از  المللیبینکمیته . رساند

بهداشت  جراحی جنگ،حقوق، وکالت، مهندسی،  از جمله مختلف هایحوزهدر  حرفه ای گسترده هایمهارت

 .کندمیو پشتیبانی استفاده 

به فراموشی سپرده امروزه دیگری که ه ای شده روز و نیز موارد بیشمار رسان هایبحرانبه  کوشدمی سازماناین 

و بر اصول  مذکور در عین حال که سازمانبشردوستانه و واکنش حمایتی ارائه دهد.  هایکمک اندشده

به حقایق دائم التغییر جنگ و هم چنان ، داردتکیه  انددادهکه در طول زمان آزمون خود را پس  هاییروش

 .دهدمی نشانجدید و عمل گرایانه  هایواکنش هاخشونت

صدها سازمان غیردولتی امروزه ، حوزه بشردوستانه سال توسعه تدریجی 150عالوه بر جنبش مذکور و پس از 

. دهندمیتشکیل  این حوزه را اندبودهحامیان مالی دولتی و خصوصی که مورد حمایت  المللیبینو سازمان 

 .شودمیمتنوع و چند قطبی  به تدریجبود غربی  کامالا  نهادیکه در گذشته بشردوستانه  حوزه

خشونت در صلیب سرخ  المللیبینکمیته ماندگار و گاهی سرسختانه سال حضور ناپیوسته اما  150پس از 

جای بسی شگفتی این کمیته ماندگاری  -عصر مدرنتمامی مناطق درگیر مبارزه در -آمیزترین موقعیت ها

که در کار ید؟ نیروهایی مان از آزمون زمان سربلند بیرون آاست تا این سازچه عواملی موجب شده است. 

مان چه ساز این از نقش المللبینجامعه  اساسی نهادهایبشردوستانه هستند کدامند؟  نهاداین  پیشرفت

؟ بگیرد تواندمیچه درسی برای آمادگی در آینده  خود پیشینهالمللی صلیب سرخ از برداشتی دارند؟ کمیته بین
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کمیته  تأسیس] سالروزگرامیداشت برای  صلیب سرخ المللیبینمجله نسخه ما را به سمت تدارک  سؤاالتاین 

 رهنمون کرده است.صلیب سرخ[  المللیبین

 نحوه مترقیانه بودن توانیممیصلیب سرخ  المللیبینو جنبش کمیته  به وضعیت جهان در زمان ایجاد یبا نگاه

اولیه  مقصود، هاسالطی گذر چگونه این موضوع را بررسی کنیم که و  ارزیابی کنیم راآن  ارانذبنیان گ اقدام

را فراهم کرده ولیه اای هسته هدفبه  داریوفادر عین  ،سازمان انطباق یافتنامکان توسعه پیوسته و  هاآن

را بررسی خواهیم صلیب سرخ  المللیبینکمیته  کنونی پیش روی هایچالشدر نهایت برخی از عمده است. 

 کرد.

 صلیب سرخ المللیبینمیته ک شکل گیریجهان در زمان 

 از بنیان گذاران دو تن طور که از نقل قولهمان  2«باشد.همراه  ترحمتهذیب  بامرگبار جنگ باید  پاالیش»

دوران بی سابقه پیشرفت که پذیرفته شد که همان اوایل کار مشخص است، صلیب سرخ  المللیبینکمیته 

و این که پیش بینی و مدیریت خطرات  کندمیخطرات جدیدی نیز ایجاد  استجهان در حال ورود به آن 

 .است ضروریجدید 

 تسریع پیشرفت علمی و فنی

 آمیز ترمخاطره محتمال مشکل تر و برای اغلب مردم در مقایسه با عصر حاضر حیات در قرن نوزدهم چه اگر 

عصر جدید  گذشته بهگذر از نظم تغییر ناپذیر  تسریع پیشرفت علمی و اجتماعی و زماناین عصر  ظاهراابود، 

راه که در هر حوزه در حال وقوع بود بنیادین  یاکتشافات .ریع بود که تاکنون نیز ادامه داشته استتغییرات س

 .گشودمیبی سابقه  هایپیشرفترا بر 

دریاچه تانگانیکا و دریاچه . اسپک و گرنت ودمشخص نشده ب به طور کاملجهان هنوز  مرزهای 1863در سال 

ویکتوریا را در همان سال کشف کردند و در نهایت ثابت شد که رودخانه نیل از دریاچه ویکتوریا سرچشمه 

منتشر کرد که بر « هاگونهمنشاء در باب »تاب داروین تئوری تکامل خود را در ک 1859. در سال گیردمی

 داشت. تحقیقخود قلمرویی کشف نشده بود که جای بشریت آن س اسا

. در سال شدمیارتباطات و حمل و نقل، گویا جهان کوچک تر و کوچک تر  هایفناوریا تکامل عین حال ب در

 قسمت. اولین گسترش یافتانقالب صنعتی از بریتانیا به سایر کشورهای قاره اروپا و آمریکای شمالی  1863

بود و در آمریکا  تأسیسدر شرف  3تلگراف المللیبین، اتحادیه لندن در همین سال افتتاح شد زیرزمینیقطار 

 4ساخت راه آهن بین قاره ای به تازگی شروع شده بود.

                                                           
2 Louis Appia and Gustave Moynier, La guerre et la charité, Cherbuliez, Geneva, 1867, cited in Caroline 
Moorehead, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross, Carroll & Graf, New York, 

1999, p. 51. 
3 Now known as the International Telecommunication Union, a UN specialised agency. 
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 تکامل عقاید

برآوردن بودند  مورد سازمان اجتماعی، حقوق و آموزش در حال سر رد یدر همین دوران بود که عقاید جدید

 طریقاز در تاریخ برای اولین بار  توانندمیاین عقاید  رسیدمی. به نظر شدندمیبهره مند  جدی یحمایت ازکه 

 ند.سیاسی به حقیقت تبدیل شوساختارهای اجتماعی و 

که بسیاری از آنان امروزه  هاجنسیتمذهبی و  هایگروهمیان طبقات اجتماعی،  هاینابرابریو  هاتفرقهالبته 

 هایایدئولوژی. را ممنوع کرده بود هاآنو قانون ریشه داشت  عمیقااتمامی جوامع هم چنان در دارند،  تداومنیز 

و دیدگاه جهانی خود را  شدندمیگرفته بودند، مطرح  جاندر حوزه علم و فناوری  جاریپیشرفت از دید که ج

کردند مذکور تاریخ قرن آتی را بنا  ایهایدئولوژیبرخی از . دادندمیبشریت ارائه  سازمان دهیدر مورد نحوه 

 5غم انگیز داشت. بس یواقبع که گاه

مذکور،  هایپیشرفتعلیرغم  6نمود. لغوبردگی را  رسمااپس از بسیاری از کشورها ایاالت متحده  1865در سال 

تنها بر  هم چنان تا حد زیادی مفهمومی بود که به صورت محدود« بشریت»در آغاز راه بود.  توسعه استعماری

 جهت توجیه اقدامخیرخواهانه  هایمتمسکاز  بعدها اگرچه، شدمیاطالق « متمدن»اتباع جهان به اصطالح 

 .شودمی روبروعلیه امپریالیسم آشکار غرب  ظنتالش بشردوستانه اغلب با  شد. تا به امروزاستعماری استفاده 

با الهام از عقاید تساوی طلبانه انقالب فرانسه حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  راستایتالش در  ،با این حال

 7.بودآغاز شده  جدید و با پیشگامی کارگران مراکز صنعتی

 بی ثبات و چند قطبی یجهان

مشروع برای حل  کامالا قهرمانانه و راهی  اقدامیدونان در جهانی زیست که جنگ در آن هم چنان  هانری

( 1853-1856که با جنگ کریمه )بود. نیمه دوم قرن بیستم  هادولتو  پادشاهان میان المللیبین اختالفات

جنگ داخلی  ،المللی صلیب سرخکمیته بین بنیان گذاریبود. هنگام  و مخاصمه یثباتبی دورانآغاز شد، 

و فرانسه درگیر جنگی استعماری در مکزیک شده بود. اروپا هم  تازیدمی( هم چنان 1861-1865ریکا )آم
                                                           

 Essay on the« )مطالعه ای در باب عدم برابری نژادهای بشر»( مقاله خود با عنوان Arthur de Gobineauبرای مثال آرتور دو گوبینیو ) 5

inequality of the Human Races ها از نژادپرستی نیمه علمی که بعدها الهام بخش ایدئولوژی یکی از نخستین نمونه–( را به تازگی منتشر کرده بود

منتشر  1867( درحال کار بود )که نخستین جلد آن در Das Kapital« )سرمایه»( هنوز درخصوص رساله Karl Marxنازیسم بود. کارل مارکس )

 آتی متفرق کرد. یهاایدئولوژی را کاشت که بشریت را برای دهه بذرهای به صورت غیر مستقیم شد( و بذرهای کمونیسم و
 تصوییب شد. 1865دسامبر  6اصالحیه سیزدهم بر قانون اساسی ایاالت متحده که برده داری را لغو کرد در  6
تجاری  هاییهاتحاد یسرا لغو کرد، که یک مجوز عملی برای تأس هایبود که فرانسه جرم انگاری حمالت و همکار 1864برای مثال تنها در ماه می  7

 (Loi Ollivier of 25 May 1864. )شدیمحسوب م
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راهی برای به چنگ آوردن برای ملل در حال ظهور پیروزی با ابزار زور  ترسیم نقشه خود بود و در جریانچنان 

که  1870پروس در سال -و جنگ فرانکو 1866پروس در سال -جنگ اتریشطولی نکشید که قلمرو بود. 

مرد بیمار ». سقوط امپراطوری عثمانی که به تجسم عینی این تالش تبدیل شد آلمان گشتمنجر به وحدت 

باید به  جهان هنوز. کردندمیاروپایی بر سر الشه آن مبارزه  هایقدرتنام گرفته بود در جریان بود و « اروپا

انی توسل به زور در تا شاهد ممنوعیت جه آوردمیو دو جنگ جهانی را تاب  ماندمیقدر هشتاد سال منتظر 

 باشد که در منشور سازمان ملل مقرر شده است. المللبینروابط 

 هاجنگدر شرف عصر جدید 

آغاز شده بود که منجر به  نبرد میدان درجهت ایجاد تاثیرات مرگبار متعددی  اقدامات در پایان قرن هجدهم

تلفات شد؛ جریانی که سرانجام طی جنگ جهانی اول به اوج رسید. نخست آن که سیستم خدمت افزایش تعداد 

به کار بسته شد ذخایر عظیم سرباز اروپایی بزرگ  هایقدرتاغلب  توسط طی انقالب فرانسه ابداع وکه اجباری 

ت علم بالستیک و دوم آن که پیشرف. شدمیکه حیات آنان چون کاالیی مصرف شدنی تلقی  کردمیرا ایجاد 

فراهم  شدندمیتر را که در مقیاس صنعتی تولید تر و قویدقیق هایاسلحهو  هاتفنگمواد منفجره ساخت 

 امکان متمرکز سازی و جابجایی نیروها را در سرعت و مقیاسی بی سابقه ممکن کرد.سرانجام راه آهن ساخت. 

هزار تن مجروح یا کشته  هادهبه بالهایی عظیم تبدیل شد که ظرف چند ساعت  مخاصماتقرن نوزدهم  در

 کامالا  هاآنبود که حیطه جغرافیایی « نبرد هایمیدان»م چنان محدود به . در عین حال مبارزه هشدندمی

 46لی که نظامیان تا حدی از تاثیرات مستقیم آن در امان بودند. به عنوان مثال، در حا تعریف شده بود. غیر

ظرف سه روز  صرفااهزار سرباز از میدان نبرد خارج شدند )کشته، مجروح، مفقود االثر یا بازداشت شدند( 

این وضعیت به تنها یک غیرنظامی کشته شد. به هر جهت  1863در جوالی درگیری در جنگ گتیزبرگ 

 .نظامیان بر جای گذاشت ر غیرپروس تاثیرات مخربی ب-جنگ فرانکو 1870سرعت در حال تغییر بود و در سال 

 بشردوستانه المللبینزایش اقدام و حقوق 

که پس از جنگ سولفرینو در سال وحشت زده شد  از سرنوشت مجروحاندونان  هانری، ترپیشچند سال 

ناکافی و  کامالا. خدمات نظامی پزشکی جان دهنددر میدان نبرد رها شده بودند تا با وجود درد شدید  1859

به تنهایی اهمیت  شخص سربازسرنوشت . شدندمیتلقی  یک لطف آن زمانبزرگ  هایارتشحتی از نظر 

 صورت داد.نجات و مراقبت مجروحان طرفین درگیری برای سازماندهی  اصالح شدهدونان اقداماتی نداشت. 

الملل هالل احمر و حقوق بینصلیب سرخ و دونان در پی این تجربه در میدان نبرد، بذرهای ایجاد جنبش 

پیش از کاشت. « خاطره سولفرینو»زمان تحت عنوان آن  هایکتابتاثیرگذارترین بشردوستانه را در یکی از 

 خشونت  محدود کردن جهت و حتی معرفی اصول تعدیل کننده امداد دهی ایده سازمان این اثر زایشانتشار 

مختلف و نیز  ین مذهبیفرامداشت. جهان  هایگوشهدر بسیاری از منادیان متعددی  هاجنگدر همه جانبه 
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پزشکی  امداد وانگیخته مراقبت  به صورت خود 8ن فلورانس نایتینگیل و کالرا بارتونهم چو نیکوکاران مشهور

مدافع تقویت خدمات پیشاپیش ند. فلورانس نایتینگل ه بوددهی کردسازمان نبرد را هایمیدانمجروحان 

 که فراتر از ابتکارات خیریه موردی باشد. کردمیرا ایجاب  هاواکنشاز  ینظامی بود. اوضاع انواع جدیدپزشکی 

المللی را بسیج کردند تا بیندونان و سایر پایه گذاران صلیب سرخ این موضوع را درک کردند و حمایت  هانری

 غرضانهبیمجروح به طریقی بی طرفانه و  به سربازانتشکیل شود تا  هادولتدائمی و مستقل از  ظرفیت اوالا،

برخورد را در رابطه با رفتار با مجروحان دشمن و  هادولتشود که  مقررالمللی تعهداتی بین ،کمک شود و دوماا

صلیب سرخ و اولین جوامع ملی صلیب  المللیبینملزم سازد. ایجاد کمیته پزشکی یا غیرنظامی  مددکارانبا 

 بشردوستانه است. المللبین اقدام و حقوقسرخ و تصویب اولین کنوانسیون ژنو یک سال پس از آن نشانه زایش 

در  یامدادی جوامع دهمحدود سازمان نسبتاا تعریف شده و کامالا دونان و بنیان گذاران جنبش، ورای طرح 

را در  هاجنگانسانی کردن  ترعظیممجروح در زمان جنگ آرزوی بسیار  سربازانزمان صلح جهت کمک به 

بسیار آرمان گرایانه به نظر هم چنان  حالی که قاصر از صلح جویی است، ممکن استاین آرزو در  داشتند.سر 

رخ داد: از طریق ایجاد شبکه جوامع  بسیار متمرکز و واقع بینانهبه نحوی  آن اجرای حقیقی برسد. به هر روی

 .بودندهماهنگ شده  المللبینکه با وجود استقالل، در جهت هدفی یکسان و از طریق تدوین حقوق امداد ملی 

 مخاصمهسال  150توسعه، تعدیل و نجات طی  ظرفیت

و به صورت  ترپیش شوندمینمونه بارز عصر مدرن تلقی و رویکردهای بسیاری که امروزه  هاروشمفاهیم، 

 نیز هاآنبرخی از . المللی صلیب سرخ وجود داشتنگذاران کمیته بیسترده در تفکر و روش اولیه بنیانگ

در عین کار در شرایط  نوآوریو گذشته و درس گرفتن از  منطبق شدن جهتجنبش در طول زمان  ی کهقابلیت

 .سازیممیرا برجسته  هاآنما در اینجا پنج مورد از . کنندمیروشن  ،از خود بروز داده استاستثنایی 

 گفتگو، ترغیب و دیپلماسی بشردوستانه

. سازدمیرا روشن  المللیبینمدرن قدرت جامعه مدنی در ارتقای وحدت  یایدهصلیب سرخ  تأسیس ،اوالا

متشکل از  ایکمیتهتوسط  1863در اکتبر  هادولت المللیبینو انعقاد کنفرانس « سولفرینو خاطرات»انتشار 

 حقیقیبشردوستانه پشتیبانی  نهضت یک در شهری ایالتی که منجر به ایجاد جنبش شد، خصوصیشهروندان 

                                                           
پزشکی به سربازان بریتانیا در اسکوتاری در جنگ  یهاتحویل مراقبت یدهبرای سازمان ییهافلورا نایتینگل یک پرستار انگلیسی بود که به خاطر تالش 8

 نبرد مشهور شد. نک: یها( و بهبود وضعیت بهداشت در جبهه1854-1856کریمه )

Cecile Woodham-Smith, Florence Nightingale, 1820–1910, Constable and Company Ltd., London, 1950. C.J. Gill 

and G.C. Gill, ‘Nightingale in Scutari: Her Legacy Reexamined’, in Clinical Infectious Diseases, Vol. 40, No. 12, 

pp. 1799–1805 

. 
اولیه از طریق نیروهای داوطلب پرستاران و پزشکانی بود که تمایل  یهاکالرا براتون بنیان گذار صلیب سرخ آمریکا در جنگ داخلی آمریکا پیشگام کمک

 که درگیر جنگ بود. نک:داشتند به مناطقی بروند 
Marian Moser Jones, The American Red Cross: from Clara Barton to the New Deal, Johns Hopkins University 

Press, 2013 
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 المللیبینملی و نیز  اصول سیاسیدستور کار بر استقرار یا تاثیرگذاری در  مدرننقش جامعه مدنی بر بود و 

گسترده ای در  تجربیات هاسالطی صلیب سرخ و همتایان آن در جنبش  المللیبینکمیته . کندمیداللت 

 .اندآوردهبه دست « دیپلماسی بشردوستانه»زمینه 

دونان آن روزها حساب توییتر نداشت اما با این حال از ابزارهای ارتباطی آن دوران و شبکه ارتباطی  هانری

. پس از آن کردمیقدرت به طور کامل استفاده  رأسو مخاطب قرار دادن افراد در  هادیدگاهبرای گسترش 

 9به سرعت رشد کرد.که با تلگراف آغاز شد با تکامل جوامع مدرن  المللیبینوحدت 

اسی روبرو شود. به نحوی متقاعدکننده با رهبران سی توانستمیدونان به واسطه تجربه مستقیم از میدان نبرد 

هنگام سخن  المللی صلیب سرخ در عمل و نزدیکی آن به کسانی که نیازمند کمک بودندکمیته بینمشارکت 

 وامل هم چنین پیش شرطی برایاین عد. مشروعیت بخشیبه این سازمان خشونت گفتن از جانب قربانیان 

یا توسعه حقوق  هارویهاز حیث ابداعی  هایواکنشو  هارویهو توانایی آن جهت ارائه پیشنهاد در زمینه  بستگی

 بشردوستانه بود.

توسعه گفتگوی مستقیم  هاسالفریاد عمومی شکل گرفته بود، طی  در اثرالمللی صلیب سرخ گرچه کمیته بین

 بخشی از. این رویکرد که خود برگزیده بود مخاطبانبا  ارتباطو محرمانه را به عنوان روش ممتاز خود جهت 

الملل واقع شده معرض افزایش تردیدها در فضای بینو در  سؤال، اغلب مورد دهدمیرا تشکیل هویت سازمان 

به هر جهت کارایی گفتگوی دوجانبه و محرمانه از نقطه نظر بشردوستانه به که خواستار شفافیت بیشتر است. 

کمک و حمایت  صلیب سرخ المللیبینکه کمیته  هاییانسانبرای دسترسی به  هابحثاین اثبات رسیده است. 

است. اما این گفتگوها بی قید و شرط و قطعی نیستند. کمیته طی گفتگو  حیاتی ،کندمیعرضه  هاآنخود را به 

گفتگویی است که در آن که رویکرد آن مشروط به پیشرفت حاصله و کیفیت  دهدمیبا مقامات اطمینان 

 10شرکت دارد.

 

 نیازمند هایانسانرسی به رویکرد اصولی نسبت به اقدام و فراهم کردن دست

طرفی و حمایت از سربازان مجروح، پرسنل نخستین بار قواعد تضمین کننده بیبرای  1864کنوانسیون ژنو 

صلیب سرخ در بحران پس از  المللیبینرا بنا نهاد. کمیته پزشکی میدان رزم و برخی نهادهای بشردوستانه 

 یاصول زیربنایمنسجم از  یشم اندازچ هان پیکترهبری ژفضای جنگ سرد به  جنگ جهانی دوم و با علم به

نسخه رسمی اصول . و جنبش را در حالت کلی تدوین کردصلیب سرخ  المللیبینمختلف کمیته  هایفعالیت

                                                           
9 See: Marion Harroff-Tavel, ‘The humanitarian diplomacy of the International Committee of the Red Cross’, in 

African Yearbook on International Humanitarian Law, 2006, pp. 1–16, available at: www.icrc. 

org/eng/resources/documents/article/other/humanitarian-diplomacy-articles-040310.htm. 
10See: ‘The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential approach’, in International Review 

of the Red Cross, Vol. 94, No. 887, 2012. 
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صلیب سرخ و  المللیبیندر بیستمین کنفرانس  1965در سال هالل احمر  بنیادین جنبش صلیب سرخ و

تا حد زیادی الهام بخش  غرضیبیطرفی، استقالل و رسید. اصول بشریت، بین به تصویب هالل احمر در وی

 گسترده بشردوستانه بوده است. یحوزه

نهاد مستقل  کمیته یک که طرفین درگیری متوجه شوند که امر صلیب سرخ تضمین این المللیبینبرای کمیته 

تک ملیتی بودن  از طرف دیگرک طرف و از فشارهای سیاسی است )به ویژه به واسطه تنوع منابع مالی از ی

طرفانه و تنها به محافظت و کمک بی کندنمیجانبداری ا از اتباع سوئیس تشکیل شده است(، آن که تنه ریاست

برای  پردازدمی برندمیخشونت آمیز رنج  هایوضعیتبه کسانی که از عواقب مخاصمات مسلحانه یا سایر 

طرف بودن در مخاصمه موضعی اخالقی نیست، اما بی»: نویسدمیفیونا تری است. کلیدی تضمین دسترسی 

 هایکمکبه نیازمند  هایانسانبه دسترسی در مورد برای مذاکره کنون مبنایی است که تاموثرترین  صرفاا

 11«هر جا یافت شده است.در بشردوستانه 

طرفی ی به تمام جوامع نیازمند است، بیو استقالل تا حد زیادی ابزارهایی جهت تضمین دسترس غرضیبیاگر 

 جوهره فلسفه بشردوستانه است. هیچ یک از اصول مذکور قابل مصالحه نیست.و بشریت 

اصولی جهت  یبشردوستانهدر زمینه حمایت از نیاز به اقدام از زمان تولد خود صلیب سرخ  المللیبینکمیته 

 هایارزشاین اصول شفاهی داشته است.  کامالا عملکردی رسانی به افراد نیازمند طی مخاصمات مسلحانه دامدا

چنین دارای یک هم هاآناما  نمایدمیکه عناصر جنبش را نسبت به یکدیگر متعهد  نمایندمینهادینی را بیان 

اقدام  هایمعضلبرای پرداختن به  وجه مشترک بنیادینبعد عملی اجرایی هستند. در طول زمان این اصول 

 بوده است.توسط عوامل سیاسی کمک ابزاری شدن  بشردوستانه و خطر دائمی 

در انسجام بیشتری  غیردولتی هایسازمانو المللی بین هاسازمانسال پیش  150در مقایسه با امروزه 

چنان تنها چند سازمان بشردوستانه  به هر صورت همالمللی، توسعه یا فعالیت بشردوستانه مشارکت دارند. بین

المللی صلیب سرخ بر این اعتقاد است که التزام جدی ر مناطق درگیری هستند. کمیته بینقادر به فعالیت د

توسعه ( هادکترینداخلی توسعه یافته و به روز شده ) هایسیاست به وسیله کهآن ی اصل زیربنایبه اصول و 

 کلیدی است.نیازمند هم چنان  هایانساندسترسی به برای یافته است، 

 قدرت  حقوق

های اجرایی آن با حقایق دائم الملل بشردوستانه و مکانیزمد توسعه و انطباق پذیری حقوق بینتا به امروز رون

ادامه داشته است. تا به امروز ترکیب ارائه امداد بشردوستانه به نفع قربانیان مخاصمات التغییر مخاصمات 

هم  هاوضعیتقابل اعمال بر این  حقوقمجدد و توسعه  تأییدخشونت آمیز و  هایوضعیتو سایر  مسلحانه

ایت بر روند پیوسته امداد رسانی و حم المللی صلیب سرخ است.کمیته بین هایتخصصچنان یکی از عمده 

                                                           
11 Fiona Terry, ‘The International Committee of the Red Cross in Afghanistan: reasserting the neutrality of 

humanitarian action’, in International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 881, 2011, p. 187. 



8 
 

با  اندگرفتهنیازمند در پیش  هایانسانالمللی صلیب سرخ و جنبش در رابطه با اساس نزدیکی که کمیته بین

ممکن  یتجربه ترینبزرگایجاد تغییر در وجدان »: شوندمیروشن  امیدکتاب  در نقل قولی از آندره ماراکس

 12«است.

در حالی که توسعه تدریجی حقوقی که تنظیم کننده مخاصمات مسلحانه است از زمان تصویب اولین کنوانسیون 

ژنو به صورت پیوسته تداوم داشته است، این طرح هم چنان از حساسیت باالیی برخودار است. علت این امر تا 

و مالحظات ی از یک سو نظاممالحظات حدی تنش دائمی و نامتزلزل میان حاکمیت دولتی، امنیت و 

بردن دستاوردهای گذشته  سؤال پیشرفت و رکود و حتی گاهی زیر هایدورهشردوستانه از سوی دیگر است. ب

 به صورت متناوب رخ داده است.

هشیاری همیشگی نسبت به جدید  حقوقی   از این روی الزمه تضمین توسعه حقوق و مکانیزم های حمایتی 

خواه به ابتکار  ،در این زمینه را کمیته هایموفقیتبرخی  توانمیاست.  تسلیحاتحقایق دائم التغییر جنگ و 

 هایپروتکلژنو و  1949برشمرد: از تصویب کنوانسیون  ،المللبینراهی سایر عوامل جامعه عمل کمیته یا با هم

 ای.تسلیحات خوشه 2008ا یا کنوانسیون تاوآ 1998جدیدتر مانند معاهده  هایکنوانسیونالحاقی آن تا 

المللی صلیب سرخ در کمیته بین توسطالملل بشردوستانه عرفی دیگر مطالعه حقوق بین توجهدو طرح قابل 

رسانی و نیز طرح به روز الملل بشردوستانه عرفی حقوق بینبر خط که به همراه پایگاه داده  2006سال 

 .باشدمیدر جریان در حال حاضر الحاقی است که  هایپروتکلژنو و  هایکنوانسیونتفسیرهای 

شدند که هم یک علمی و فنی  هایپیشرفتگرایی  سو متوجه دوالمللی صلیب سرخ بنیان گذاران کمیته بین

بر طبق آن چه که المللی صلیب سرخ و مجله صلیب سرخ میته بینخطر و هم فرصتی برای بشریت است. ک

تشریح شد، امروزه نیز به همان میزان هشیار « و تسلیحات جدید هافناوری» بابدر نسخه اخیر مجله در 

سست حاصله  هایپیشرفتمالزم با اجتناب از موانع و محافظت از  تقریباا تضمین توسعه حقوق اما  13هستند.

سر کنوانسیون ژنو مقاومت  مل برره مجدد و کامذاک هایکمیته باید در مقابل پیشنهاد 1863در سال است. 

کند.  تأییدآن را  مجدداا رودمی سؤالحقوق موجود به زیر  رابطها مشروعیت یکه ! کمیته باید هر بار کردمی

این توسط « جنگ علیه تروریسم»در ایاالت متحده، بیانیه  2001سپتامبر  11طی دهه اخیر و در پی حمالت 

حقوق شد. کمیته طی مذاکرات دشوار با ایاالت  رابطهموجب بروز سواالتی جدید در مورد پیشرفت و  کشور

 بر موضع خود پافشاری کرد.متحده در مورد مسائلی مانند رفتار با بازداشت شدگان در گوانتانامو 

 

 قدرت بشریت

                                                           
12 André Malraux, L’espoir (in English, ‘Man’s Hope’), Éditions Gallimard, Paris, 1937; “transformer en 

conscience la plus grande expérience possible” 
13 International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, 2012. 
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گذاران کمیته تسهیل ایجاد مکانیزم ملی  بنیاناصلی  مقصودرها کرد. از بند را « قدرت بشریت»رویای دونان 

. بر این اساس نمایدجهت کمک بی طرفانه حفظ  ظرفیت خود رادر هر کشور بود تا و مستقل از مقامات دولتی 

: شودمیزایش کمیته بلکه زایش آن چیزی است که امروزه جنبش خوانده آشکار کننده نه تنها  1863سال 

 .المللی صلیب سرخبین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و کمیتهبینامع ملی، جوامع ملی فدراسیون جو

تنوع . نهفته استکشور  187میلیون داوطلب، عضو و کارمند آن در  97پایگاه محلی و تعهد قدرت جنبش در 

 فعاالن حوزه. امروزه کندمیعضویت نه تنها دسترسی به قربانیان بلکه کارایی ارزیابی نیازهای آنان را تضمین 

به نحوی فزاینده  المللیغیردولتی بین هایسازماننهادهای سازمان ملل یا برخی مانند  المللیبینبشردوستانه 

. اندشدههشیار  هابحرانواکنش به  محلی جهت هایظرفیتنسبت به نیاز به یافتن همتایان محلی و توسعه 

این ظرفیت همیشه درون جنبش وجود داشته است و دستاوردی عظیم در جهان چند قطبی کنونی تلقی 

بدون بسیج داوطلبان و پرسنل  صرفاادر موارد بسیاری المللی صلیب سرخ و هالل احمر بینکار کمیته . شودمی

ند بعدی و ضروری در چ هایواکنشاست. به عالوه جنبش به قدر کافی برای ارائه  ناممکنجوامع ملی 

 یده و دراز مدت امروزی مجهز است.پیچ هایبحران

المللی بین بشردوستانه هایواکنشیا گاهی تقاضای پیوستن به  هادولت ی از جانبهایجنبش که با فشار

 المللیبینحفظ و اگر کمیته روبرو شده است، نیاز دارد انسجام خود را حول اصول بنیادین حفظ کند. یکپارچه 

 شودمیپیچیدگی نیازهای بشردوستانه که امروز به آن روبرو  صلیب سرخ و هالل احمر قصد داشته باشد با

 .ارتقای روح مشارکت درون جنبش حیاتی است مقابله کند

 آموختن از تجربیات سابق

به تجربیات گذشته نگاهی به این نهاد فرصتی داد تا صلیب سرخ  المللیبینصد و پنجاهمین سالروز کمیته 

 هاحلراه  ترینخالقانهتعمق کند. تاریخچه صلیب سرخ به قدری غنی است که برخی از  هاآنبیندازد و در 

بازبینی نقادانه تاریخچه و رویه کنونی به صورت  آن یافت. تجربیات قبلیدر  توانمیکنونی را  هایچالشبرای 

نیز باشد: در حالی که  هاآندر عین حال نقطه ضعف  تواندمی هامانسازنقاط قوت ادواری اقدام سالمی است. 

شود که سازمان منجر  تواندمی، خوانش مضیق آن کندمیدستورالعملی شفاف امکان اقدام متمرکز را فراهم 

بر این ا به فراموشی بسپارد. در گذشته نیز وضعیت به همین منوال بوده است. رهدف نهایی تالش بشردوستانه 

هنجاری خود قطب نمای »صلیب سرخ عنوان کرده است که کمیته  المللیبینورر رئیس کمیته ائپیتر ماساس 

هنگامی که نتوانست نهایت سعی خود را برای محافظت از یهودیان و سایر قربانیان غیرنظامی « را از دست داد

 در جنگ جهانی دوم به کار بندد. هانازیشکنجه 

 ینامروز هایچالش

با جهان زمان شکل گیری آن  کامالا خود با جهانی روبروست که  تأسیسپنجاهمین سالروز  و کمیته در صد

دستخوش تحوالت عظیمی خواه از حیث پیشرفت میالدی  1860تفاوت دارد. دنیای ما درست مانند دهه 
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است. خشونت و مخاصمات  متغیرمنطقه ای جدید یا ماهیت  هایقدرتعلمی و فنی، روابط اجتماعی، ظهور 

 وجود دارد، حقایق مخاصمات در حال نمو است و کمیته تکراریدر حالی که مسائل بشردوستانه این، با وجود 

 هایبررسیبا افزایش قرار گرفتن در معرض روبرو شده است.  هاچالشبا انواع جدیدی از صلیب سرخ  المللیبین

فشاری به سمت حرفه ای عموم، تقاضاهای حامیان مالی و توسعه سازمان و بخش بشردوستانه در حالت کلی، 

از در نهایت نه تنها این امر بشردوستانه منطبق شود زیرا  مأموریتوجود دارد. حرفه ای شدن باید بر شدن 

ارزیابی در زمینه اجرای این دستور کار  کارایی و ابتکار از حیثبلکه  ،متحد هایرویهپایبندی فزاینده به  حیث

 .شودمی

 بشردوستانه هایبحرانتکرر و پیچیدگی 

به عنوان انسانی  هایبحران، پیش بینی ناپذیر بودن کنندمیجدیدی بروز  هایچالشدر حالی که پیوسته 

واکنش سریع، برای انطباق دائمی با  جهتبر جای مانده است. لزوم آمادگی  هاآنپیش بینی پذیرترین ویژگی 

اعتقادات و  در موردتردید بی وقفه و نقادانه بشردوستانه جدید و برای آموختن از اشتباهات و  هایچالش

 اعالم کرد: 1862خود در تاریخچه بخش بشردوستانه الزامی همیشگی بوده است. دونان در سال  هایرویه

گوشه گوشه امکان بروز جنگ در  آیا ،کندمیایفا  بسیار مهمیدر عصر حاضر که غافلگیری نقش » 

چیزی بیش از دلیل  صرفاااین مالحظات  آیا وجود ندارد؟ وآن شکل  ترینغیرمنتظرهو  ترینناگهانیبه  جهان

 14«کافی برای صورت دادن اقدامات احتیاطی در مقابل غافلگیری نیست؟

 هاچالششاید جدیدترین  متأثرعیت و پیچیدگی رو به رشد نیازهای جم هاآن، مدت هابحرانتعداد فزاینده 

از جمله در مناطق و عظیمی متواتر  هایبحرانمنجر به  تواندمیباشد: تغییر آب و هوا برای عوامل بشردوستانه 

بر هم چنان  هانابرابری؛ افزایش هستند ترمتراکماز حیث جمعیت شهری شود که امروزه نسبت به گذشته 

بیشتر و خشونت داخلی  هابحرانمنجر به  تواندمیآتش بی عدالتی و خشونت دامن می زند و سرکوب دولتی 

اقتصادی،  هایبحران تقارنمخاصمات مسلحانه و بالیای طبیعی هستند،  تأثیرشود. در کشورهایی که تحت 

 منجر به نتایج فاجعه باری شود. تواندمیسیاسی و زیست محیطی 

 پذیرش دسترسی و

در مناطق آسیب دیده  هاخشونتدر حالی که نیازها رو به افزایش است، دسترسی به قربانیان مخاصمات و 

 دستور دستپاییندر  المللیبینقرار دادن اقدام بشردوستانه است. از طرف دیگر، تالش برای  بزرگچالشی 

کشورها در کنترل امدادرسانی بشردوستانه  شجاعتشاهد افزایش  توانمیتداوم دارد و  کارهای نظامی و سیاسی

                                                           
14 Henry Dunant, A Memory of Solferino, translated from the first French edition published in 1862, The American 

National Red Cross, Washington D.C., 1939. 
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مذکور به صورت  هایگروهتعامل کنند. مسلح غیردولتی  هایگروهاز طرف دیگر عوامل بشردوستانه باید با  بود.

 .افزایدمی هاآنکه این امر بر پیچیدگی گفتگو با  اندشدهپاره  چندفزاینده در مخاصمات اخیر 

انسانی  هایارزشمذهبی، جهان شمول بودن  هایگراییکنونی افراط در اوضاع پسااستعماری و نیز در فضای 

بلکه توسط غیرنظامیان مورد تردید قرار گرفته است. این  ،مسلح هایگروهو  هادولتنه تنها توسط  ایهسته

صلیب سرخ برای  المللیبینکمیته . وندشمیاغلب به عنوان مفاهیم وارداتی تلقی و بر این اساس رد  هاارزش

مورد اعتماد واقع شود. کلودیا مکگلدریک معتقد کسب مقبولیت باید توسط همگان به عنوان شریک منتخب 

 است:

فنی که ابداع دانشگاهیان غربی باشد با مقاومت سفت و سخت و  هایحلوضع اصول جهانی و راه » 

اصولی و  هایحلو ارتقای راه  آسیب دیدهگفتگوی بهتر با مقامات محلی و جوامع فزاینده روبرو خواهد شد. 

 15«استاندارد شده ضرورت دارد. نه

این  ،اندشدهنده و عدم دسترسی روبرو از نیازهای فزای ایملغمهبشردوستان که با ناامیدی برای  ترینبزرگ

 هایانسانپزشکی یا فنی برای ارائه به  ییهاحلاست که بر خالف قرن نوزدهم، جهان در حال حاضر راه 

سیاسی وجود داشته باشد. در شرایط عدم وجود حاکمیت جهانی و نیز انتظار  یارادهدارد، اگر نیازمند 

محدود کردن مخاصمات به جای  تمایل بیشتر به سمت ،هارخنهمنطقه ای جدید برای پر کردن  هایقدرت

 . این موضوع عوامل بشردوستانه را تحت فشار فزاینده قرار داده است،هاستآنبروز حل و فصل یا ممانعت از 

را  هاتوجهبه طرز نامتناجسی سیاسی معتبر  هایحلعدم وجود راه در حالی که اقدام بشردوستانه با توجه به 

 به خود جلب کرده است.

 بشردوستانه المللبینحقوق  هایچالش

بشردوستانه  المللبینحقوق ابزارهای حمایت حقوقی و سازوکار اجرایی  انکارمی و غیرقابل علیرغم پیشرفت دای

به به طور ویژه  اخیرااصلیب سرخ  المللیبیندر موارد بسیاری بود. کمیته آن شاهد عدم رعایت آشکار  توانمی

پزشکی و عواقب غم انگیز آن در  حمل و نقلگسترده احترام به پرسنل، تجهیزات و  افولجهانیان نسبت به 

غم انگیز است که حمایت و مراقبت اساسی از مجروحان و دار داده است. هش آسیب دیده هایانسانرابطه با 

شماره صلیب سرخ بشردوستانه و حقوقی است. مجله  هایدغدغههمانند نبرد سولفرینو کانون بار دیگر بیماران 

 .دهدمیرا به این موضوع اختصاص  خود آتی

                                                           
15 Claudia,McGoldrick, ‘The future of humanitarian action: an ICRC perspective’, in International Review of the 

Red 

Cross, Vol. 93, No. 884, 2011, p. 990. 
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صلیب سرخ امروزه شامل حمایت از اشخاص محروم از  المللیبینعمده توسعه حقوقی برای کمیته  هایحوزه

 پایبندی بهارتقا و تضمین کارایی مکانیزم های  هایراهو  المللیبین غیر آزادی در رابطه با مخاصمات مسلحانه

 .شودمیبشردوستانه  المللبینحقوق 

بشردوستانه و حمایت از ادغام آن در قوانین  المللبیننقش ناپیوسته اما کلیدی کمیته در اشاعه دانش حقوق 

الزمه این امر به طور ویژه غیر نظامی بیش از هر زمان دیگری الزم است.  تعالیمنظامی و  هایآموزشداخلی، 

 هایقابلیتجدید  هایفناوریست. همان طور که ابررسی و کار عمیق تر در حوزه نفوذ کارامد بر رفتار مبارزان 

 المللبینبازدارنده در حوزه حقوق  هایفعالیتهم چنین امکان تغییر کیفی  ،سازندمینظامی فزاینده را ممکن 

. به ویژه آموزش بر خط و نیز شبیه سازهای حقیقت مجازی نظامی قابلیت آن را کنندمیبشردوستانه را فراهم 

 16در راستای آموزش و پرورش را تا حد زیادی ارتقا دهند.دارند که تالش 

تعامل با  به اثبات رسیده است که هستند، المللیبینبا در نظر گرفتن این موضوع که اغلب مخاصمات غیر 

مدت گفتگو با طرفین درگیری  طوالنیکمیته به سبب رویه مسلح غیردولتی هم چنان ضروری است.  هایگروه

سرمایه گذاری بر روی این پروژه اندوخته است. با عوامل مسلح غیردولتی  گفتگورابطه با  تجربیات عظیمی در

 ضروری است.مسلحانه  هایخشونتدر جهت تداوم تضمین دسترسی به قربانیان 

 صلیب سرخشماره ویژه مجله 

 Bulletin یا صلیب سرخمجله  خاستگاهرای یاداوری ب است هم چنین موقعیتیمجله این شماره 

international des Sociétés de la Croix-Rouge عنوان آن هنگامی که برای نخستین بار در ،

 ترینمهمنعکاس ا این مجلهصلیب سرخ منتشر شد. به مدت چند دهه  المللیبینتوسط کمیته  1861سال 

صلیب سرخ و جوامع ملی صلیب سرخ بود و اطالعات بسیار زیادی در باب  المللیبینکمیته  هایدغدغه

و اقدام بشردوستانه به صورت آن گواهی منحصربفرد بر توسعه جنبش  آرشیوهایمنتشر کرد.  هایشانفعالیت

 توسط کلی است. کل مجموعه به صورت دیجیتال درآمده است و اکنون به صورت بر خط در دسترس و

 است. شدهاه کمبریج منتشر انتشارات دانشگ

را در مورد آینده سازمان جویا شد. سپس از ده ورر رئیس جدید کمیته ائدر ابتدا نظر پیتر م صلیب سرخمجله 

مختلف بودند درخواست کردیم دیدگاه  هایپیشینهو  هاقارهکار معاصر سازمان که از در مورد شاهد ممتاز 

 هایچالشارزیابی صریح و سازنده خود را از کمیته و  هاآنخود را در مورد اهمیت این سالروز بیان کنند. 

 ارائه کردند.معاصر اقدام بشردوستانه 

                                                           
16 Ben Clarke, Christian Rouffaer and François Sénéchaud, ‘Beyond the Call of Duty: why shouldn’t videogame 

players face the same dilemmas as real soldiers?’, in International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, 

2012, p. 714. 
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مختلف  هایهمکاریدر تاریخ سازمان با منتخب بخش دوم محتوای مجله حاضر به بررسی لحظات کلیدی 

 مورخان اختصاص یافته است.

صلیب سرخ وا  المللیبینکمیته  وکالی و صحنه را به گرددمیبه موضوع رویه و چالش کنونی باز سپس  مجله

و پرداختن  ردیابی اشخاص مفقوداالثرو رویکردهای معاصر در حوزه بازداشت،  هاچالشتا برخی از  گذاردمی

 تشریح کنند. را ایرلند شمالی مورد به عواقب خشونت مانند

اشغالی حضور داشته است.  هایسرزمینپیوسته در اسرائیل و  1967صلیب سرخ از سال  المللیبینکمیته 

و  هاواگذاری)الحاق بیت المقدس شرقی، غال در باب سه خط مشی هسته ای اشکمیته که با فقدان گفتگو 

در بحث عمومی در مورد این مسائل شرکت جوید.  تعیین مسیر دیواره حائل( روبرو شده است، عزم آن دارد تا

و صلیب سرخ  المللیبینورر رئیس کمیته ائبا سرمقاله پیتر م صلیب سرخاین بحث در این شماره از مجله 

 آغاز شد.آالن بیکر مشاور حقوقی اسبق وزارت امور خارجه اسرائیل  جوابیه

 بررسیجهت  هاکنفرانسند سلسله سمینارها و نما هاییبحثورای این شماره در مجموعه رخدادها و  مجله

 بشردوستانه در حال نمو مشارکت داشته است. هایچالش

بشردوستانه معاصر که جهان  هایچالشفرصتی برای تفکر در مورد  ،پیشینه سازمانارائه  فراتر ازاین سالروز 

بشردوستانه هم چنان در مبارزه ای بی  هایسازمان. کندمیپاسخگو باشد فراهم  هاآننسبت به هم چنان باید 

رعایت حقوق جنگ مشارکت دارند. در مخاصمات و سایر به قربانیان و ایمن پایان جهت تضمین دسترسی 

که  هاییانسانقرن بیستم همانند مبارزات قرن نوزدهم، مسئله چگونگی حمایت از  آمیزخشونت  هایوضعیت

ادین باقی مانده است. تنش میان پیشرفت و بربریت همیشه در دست دشمن هستند به عنوان موضوعی بنی

 وجود دارد.

صلیب  المللیبینغیرقابل قبول است. کمیته  هر زمان دیگرهزینه انسانی مخاصمات و خشونت امروزه مانند 

نیازمند به دلیل عدم دسترسی و خطرات امنیتی  هایانسان. بسیاری از کوشدمیسرخ هم چنان برای بشریت 

جهت محافظت  حیاتیسیاسی  ارادهضروری است اقدام بشردوستانه، آن چه که  وراءخارج از دسترس هستند. 

 بشردوستانه است. المللبیناز قربانیان و رعایت حقوق 

کمیته  کنممیاز نظر من، تصور »: نویسدمیسامی الحاج در مطلبی در مجله  اهمیت یک سالروز در چیست؟

که هیئت  کندمیاو به روزی اشاره « المللی صلیب سرخ روزی متولد شد که من به شناخت آن نائل شدم.بین

 هامیلیوندر سلولش در گوانتانامو مالقات کردند. کمیته برای با وی المللی صلیب سرخ کمیته بیننمایندگی 

را بار دیگر  هاآنت، در زندان رفته اس هاآنولد شده است که به دیدار سال گذشته هنگامی مت 150نفر طی 

، آب یا سر پناهغذا،  رسانده و هاآنرا به  انشان بازگردانده است یا اخبار بسیار حیاتی از خانوادهبه آغوش عزیز

 ایجاداصلی همان است:  مأموریتسال پیش  150مراقبت پزشکی برایشان فراهم کرده است. امروز مانند 

 .کرامت انسانیحقوق، نجات زندگی و احیای  نسبتاحترام 


