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  :تقديم به

  ؛ كه از فراز ابرها هنوز نگران من استروح پدر عزيزم  -
  ام كه پشت و پناه من هستند ي گرامي  و خانواده  -
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  گزاري سپاس
دانم از عزيزان و سـروران زيـر بـه پـاس همكـاري و       پيش از هر گفتاري، بر خود واجب مي

  :شان صميمانه عرض سپاس داشته باشم همدلي و همراهي
  ارشادات و افاضاتشان؛ اب دكتر مجيد عباسي اشلقي و جناب دكتر سليمي، به پاسجن -
عمـومي   2و  1ي  هـاي شـماره   ي ملي ايران، كتابخانه مسئوالن و كاركنان خدوم كتابخانه -

ي تخصصي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم، و  شهرستان ايالم، كتابخانه
  ر ايران؛معاونت پژوهشي هالل احم

  .هاي فراواني را متحمل شدند ي عزيزم كه در طي نگارش اين كتاب، سختي و خانواده -
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  مقدمه
تو محتاج كسي  و اند اي كسي كه همه به تو محتاج ،پروردگارا، اي صاحب روز جزا

خودت نور مطلقي و از  ،نيپوشا را مي ها آنتو عيب  و نيستي، اي كسي كه، همه عيب دارند
اش چيزي جز عبوديت و  اي كسي كه هستي خلق شد و فلسفه ،هرگونه عيب مبرايي

به توكل نام  ،و نياز به مهرباني كسي نداري يتر مهرباناز همه  كه يكسبندگي تو نبود، اي 
  . يگذارنوااي مرا به خود  اميد است در هيچ مرحله ،گذارم عظمت به اين وادي پاي مي

يكي از  ،الملل تحقيق و پژوهش در علوم سياسي و روابط بيني  هدم گذاشتن به حوزق
بازيگران و  ،الملل چون در علوم سياسي و روابط بين ؛باشد پژوهش مي يها يوادترين  سخت
براي دستيازي به چنين هدفي، الزم است . بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ها آنرفتار 

كه  ي تحقيق، و عمق موضوع دست و پنجه نرم كند؛ خاصه اين دامنهمحقق با درازدامني 
  .كند ها نوعي اجتهاد و استنباط را نيز طلب مي دريافت و شناخت و تحليل بازيگران و شخصيت

كند عالوه بر داشتن اطالعات الزم، و توان تحليل وقايع،  كسي كه در اين حوزه پژوهش مي
  .گاهي واقعي و تا حد مقدور منطبق بر واقع داشته باشدگذرد ن چه مي بايد نسبت به آن  مي

كند بايد تابع قوانين و  موجودي اجتماعي است و در اجتماعي كه زندگي ميانسان 
با توجه به . هاي مختلفي تشكيل شده است و اجتماع ءمقررات حاكم باشد، اين نظام از اجزا

ل اگر همين اجتماع را در ابعاد حا. شود روابط بين مردم تنظيم مي  هاين قوانين موضوع
و جوامع  ءشود كه در اين نظام كه اجزا المللي تشكيل مي نظام بين ،در نظر بگيريم تر بزرگ

هر يك از جوامع داراي منافعي هستند كه به خودي  ومختلف شكل گرفته است ) ها دولت(
ين منافع مدنظر تأمبراي به كرسي نشاندن حرف خود  به دنبالالمللي  ي بين خود در عرصه
ها، نقض مكرر حقوق بشر و  جنگ ،طلبي همين مسئله باعث نوعي هرج و مرج .خود هستند

با توجه به . گردد ها برمي شود كه اين امور همه به دول و حكومت المللي مي مخاصمات بين
المللي  اين تفسير در اين بين افرادي هستند كه با توجه به وجود هرج و مرج در نظم بين

زودتر به هدف خود  كه اينبا اين تفسير افراد بشر براي . ي در پيشبرد صلح جهاني دارندسع
بايد با يك سازماندهي  ،يعني پيشبرد صلح جهاني برسند و حركت هدفمند داشته باشند

را  ها تيفعالالمللي اين هدف و  بين غير دولتي يها سازمانمنسجم حركت كنند تا در قالب 
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 ،الخصوص پس از جنگ جهاني دوم و به نوعي پايان جنگ سرد ليبه پيش ببرند كه ع
و  سرخ بيصلهاي  ه اوج خود رسيد و فعاليتبالمللي  هاي بين فعاليت اين نوع سازمان

  .اگيرتر بوده استاحمر از همه چشمگير و فر هالل
اين  ،آمده مبني بر فعاليت و اقدامات بشردوستانه به وجودبا توجه به فرهنگ جهاني  

در . در ديگر كشورها نيز دنبال شد ها گروهويكرد در بين ديگر كشورها نهادينه و توسط ر
     .نامه اين مسأله به طور موشكافانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت اين پايان
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  كليات: فصل اول

 
 
 

  طرح مسأله
اين تغييرات بسيار  ي دامنه .ت در حال تغيير و تحول استجهان امروز به شد

 ها آنتوان  هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي مي زمينه ي باشد و در همه گسترده مي
و دگرگوني  استارتباطي و صنعتي  فناوريها در  اهم اين دگرگوني .را مشاهده كرد

كم و بيش  ،اين دگرگوني و تغييرات. هاي ديگر جامعه را تشديد كرده است در بخش
فناوري تكنولوژي و  ،بدون شك. ان استجوامع در جري ي با شدت و ضعف در همه

زيرا موارد ذكر شده  ،تواند منشأ تحول باشد اطالعاتي و ارتباطي به خودي خود نمي
توان  بنابراين مي ؛گيرند بهره مي ها آنكه از  ي هستنديها گروهابزاري در دست افراد و 

 ها و و پديده ها گروههاي متقابل  دگرگوني اجتماعي، محصول كنش :گفت
المللي از سوي ديگر  اي و بين و ارتباطات منطقه ،هاي داخلي از يك طرف سازمان

اي، جهاني، سهم  هاي بيروني و جوامع، همسايگي، منطقه اثرگذاري محيط. باشد مي
گلشني ( ها داشته است و دولت ها تملّبسيار مهم و بيشتري در تغييرات اجتماعي 

ها سوار بر امواج خبري يكي پس از  هيافتو راهبردها و ر ؛ )90-98: 1380فومني، 
  .رسد ديگري مي

و فراگيرتر از نظام  تر بزرگ ينظامي از ئدر واقع جز ،تماعيهر جامعه يا نظام اج
ي جهاني به شكل فراگير با شدت  رو تغييرات حاصل در جامعه ؛ از هميناستجهاني 

شدن و  جهاني بهاز آن ي انسان در جريان است و و ضعف در تمام ابعاد زندگ
انساني به شكل تكامل  يها گروهوجود  ،در اين تغييرات. كنند تعبير مي يشمول جهان
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و  ملّيدر سطح  ها آنبين ما ها و تعامل في ها، ارتباط سازمانيعني  ،ي آن يافته
ها با استفاده از ابزارهايي كه هر  سازمان. ت خاصي برخوردار استالمللي از اهمي بين

و  ملّيهاي عظيمي در سطح  گردند، باعث تحوالت و دگرگوني تر مي رفته روز پيش
  .اند المللي شده بين

مفهوم  كتاب، جهت تعيين و تحديد حدود و ثغور موضوع، ناگزيريم،در اين 
 ها آنشدن و امكانات  در جهاني ها آنو جايگاه  غير دولتيي سازمان  سازمان و فلسفه

و  سرخ بيصلتفصيل  به ،شدن بيشتر موضوع وشنر و براي اجمال بررسي كرده، بهرا 
  .نماييماحمر را بررسي  هالل

دوستانه در اقدامات بشر و شدن اقتصاد، سياست، اگر جهاني ،بر همين اساس
تي و گسترش ملّيالمللي دولتي و چند  هاي بين فعاليت سازماني  هجهان نتيج

در اين روند  ير دولتيغالمللي  هاي بين نقش و جايگاه سازمان ،ليبراليسم باشد
و اين  1،غير دولتيالمللي  هاي بين چيست؟ و محيط بيروني چه تأثيري بر سازمان

  ها چه تأثيري بر محيط بيروني دارند؟ سازمان
 ، مخصوصاً درشدن داري ليبراليسم در روند تغييرات و تحوالت جهاني اگر سرمايه

 ،تي مطرح گرديده استلّيمچند هاي  شركت ي پديدهي  هواسط به ي،اقتصاد امور
گويي به نيازهاي  ها نيز در راستاي پاسخ فطرت پاك و اجتماعي انسانو طلبي،  صلح

. و غيرانتفاعي شده است غير دولتيالمللي  هاي بين سازمانباعث ايجاد  اصيل انساني،
ي  هبه واسط ،بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي ،ها در سير تكامل خويش اين سازمان

در روند  اند؛ و را به هم پيوند داده ها انسان ،ها و هنجارهاي مورد قبول ارزش
با ها و هنجارهاي خاص خود را  رزشا ،ضمن اثرپذيري از محيط بيرون ،شدن جهاني
 ...و  ت، رنگ،ملّيبدون توجه به عقايد سياسي، مذهبي،  ،حفظ كرامت انسانيهدف 

  .كنند داوطلبانه جهاني مي دماتخدر هيئت 
سبب اشاعه و  ،غير دولتي الملليِ هاي بين سازمان ،نظران صاحبي  هعقيدبه 

ي مدني  و تحقق جامعه ،دوستانه در جهت روند صلح جهاني گسترش اقدامات نوع
احترام به  برايها  براي خودآگاهي انساناي  وسيله چنين همباشند و  المللي مي بين

                                        
1 . Internationl Non- Govermental Organizations (INGO) 
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شدن و  ترش روند جهانيبا گس .آيند نوعان و درك متقابل به حساب مي هم
فعاليت ي  نه تنها زمينه ،ها و تحديد حاكميت دولت ،شدن مرزهاي سياسي رنگ كم
  .نيز افزوده خواهد شد ها آنشود، بلكه، بر تعداد  تر مي گسترده ها آن

 .تعددي را نيز بر جاي خواهد گذاشتشدن در ابعاد گوناگون خويش، آثار م جهاني
اي به  نياز ويژه ،زيستي و تسهيل هم شدن انيجهدر جهت تعديل آثار منفي 

 ،توان گفت لذا، مي؛ المللي خواهد بود در سطح بين غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان
اقدامات  شدنِ از جمله جهاني ،شدن اين نهادها خود از عوامل افزايش سرعت جهاني

  .باشند دوستانه مي نوع
المللي  هاي بين از جايگاه سازمانروشن  يتصويرتالش خواهد شد  كتاب، در اين
 شدن نقش اطالعات براي روشن. ارائه گردد شان هاي بشردوستانه ، و تالشغير دولتي

 ،المللي بيني  هآميز جهاني در عرص زندگي مسالمت برايبشردوستانه ي  هداوطلبان
فدراسيون . هاست آنو ايفاي نقش  غير دولتيهاي  نياز به شرح و تفسير سازمان

ي  ، دو نمونه از مصاديق اصلي و عمدهاحمر و هالل سرخ بيصلالمللي  بين
هاي  المللي غير دولتي و غير حاكميتي با محوريت فعاليت هاي بين سازمان

مورد توجه  ،خود ي تأكيد بر اصول هفتگانهبشردوستانه هستند كه در اين پژوهش با 
  .اند قرار گرفته

  تعريف مفاهيم 
  مفهوم سازمان

تمدن امروزي تا حدي زياد  .اجتماع ما، اجتماع سازماني است«ايم كه  يدهبارها شن
سطح گذران ما، سطح فرهنگ، و زندگي آزاد  ،بدون سازمانو متكي است   به سازمان

  ).2-1: 1382آميتا، اتزيوني، (» .ما، محفوظ نخواهد ماند ي منشانه
نست كه براي حيات توان سازمان را واحدي اجتماعي دا با توجه به شرح فوق، مي

تاكنون تعاريف . اجتماعي انسان ضروري است و براي برآوردن نيازهاي انساني الزامي
 ي هربرت اسپنسر، فيلسوف اجتماعي نيمه .ها شده است زيادي از اين نوع سازمان

شناسي  كه مفهوم سازمان از ديدگاه جامعه بودهشايد اولين كسي  ،دوم قرن نوزدهم
تواند جامعه را  افراد نمي ي گرد هم آمدن ساده« :به اعتقاد وي .را مطرح كرده است
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بين افراد به صورت  ها يكار همرسد براي افزايش  پس به نظر مي ؛آورد به وجود
  ).258- 257: گلشني( ».باشد وجود يك سازمان ضروري  ،هدفمند

 ها آن اكثر ،با توجه به مراتب فوق و تعاريف متعددي كه از سازمان ارائه شده است
جمعي جهت رسيدن به  از روابط افراد در انجام وظايف و عقالني نمودن امور زندگيِ

  :شود ميبه سه مورد اشاره متعدد، از ميان تعاريف  .اند هدف مشترك سخن گفته
كه به ) ها انسانبندي متشكل از  گروه(واحدي است اجتماعي  ،سازمان«) الف

هاي مشخص را  ازي شده است تا نيل به هدفصورت عالمانه و آگاهانه ساخته و بازس
  ).3: 1382آميتا اتزيوني، (» .ممكن سازد

عبارت است از يك رشته روابط منظم و عقالني بين افرادي كه  ،سازمان«) ب
  .)25: گلشني(» .دهند وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي

ي است كه در انسان يها گروهاجتماعي با اشتغال به  ي يك مجموعه ،سازمان«) ج
ريزي در جهت نيل به اهداف از قبل  تعامل با ابزار و تجهيزات فني بوده و با برنامه

  ).47: 1380تكابي، (» .تعيين شده و در فعاليت هستند
» المللي غير دولتي هاي بين سازمان«هاي مورد بحث در اين نوشتار، يعني  سازمان

  :شود ته ميها پرداخ ترين آن هايي دارند كه به مهم ويژگي
مشخص  يها هدفتا تحقق  است ريزي شده تقسيم كار كه به قصد و عمد طرح -

  ؛ممكن شود
هماهنگ و هدايت  يها كوششوجود يك يا دو مركز قدرت براي ضبط و ربط  -
  ؛مطلوب يها هدفبه سوي  ها آن

  ؛دارا بودن شخصيت حقوقي -
   .)4: تزيوني  آميتا،( رينگ ريزي آگاهانه و داشتن آينده هدفمند بودن، برنامه -

اين  .قلمداد كرد  »سازمان« توان ها را نمي يژگيهاي فاقد اين و بنابراين تشكل
كنند و  عمل مي »سميارگان«چون يك  ها هم ها بدين معناست كه سازمان ويژگي

هميشه با محيط پيرامون خود در تعامل هستند و ضمن اثرپذيري اثرگذار نيز 
پذيرد و باعث تغييرات جدي و  در بلندمدت صورت مي اين اثرگذاري .هستنتد

  .شود ماندگار مي
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كند كه با  مشخص را دنبال مي يها هدفواحدي است اجتماعي كه  ،سازمان
هاي  سازمان. خود است يها هدفيافته در پي تحقق  تالش و فعاليت سازمان

مان به در يك ز ها آنبشري يافت كه اكثر  ي توان در يك جامعه متعددي را مي
و  ؛)20: آميتا، تزيوني( كنند صورت مشروع و قانوني به دو يا چند هدف خدمت مي

 يها هدفتازه به  يها هدفبرخي از آنان . دهند خود را با شرايط جديد تطبيق مي
شوند كه در  ها در اصل براي آن تشكيل مي بسياري از سازمان .كنند سابق اضافه مي

 روشمندرا به صورت  ها آنشايد نتوان . دمت كنندزمان واحد به بيش از يك هدف خ
فعاليت و  ي هتوان با اندكي تسامح و تساهل از نظر محدود بندي نمود ولي مي تقسيم

بر همين اساس از  ؛يك مرزبندي را به انجام رسانيد ،دهنده وظايف و اعضاي تشكيل
اي  و منطقه ملّيهاي  به سازمان ،بر اساس مرزهاي سياسي فعاليت ي هلحاظ محدود

هاي، سياسي، اقتصادي،  به سازمان ،از نظر وظايف و موضوع فعاليت؛ المللي و بين
 به دهنده از نظر اعضاي تشكيل چنين همو  ؛اجتماعي با اهداف انتفاعي و غيرانتفاعي

  .شوند ميبندي  تقسيم غير دولتيدولتي و 
شود كه بر  مي به تجمعي از دول اطالق ،المللي دولتي مجدد هاي بين سازمان

اهداف مشتركي را  ،كه اعضاي آن شود تشكيل مي) معاهده( تأسيساساس يك سند 
 كنند هاي ويژه با فعاليت مستمر و مداوم دنبال مي در چارچوب نهادها و كارگزاري

  .)24: 1385زاده،  موسي(
  :است از  ها عبارت ي اين سازمان ترين شاخصه مهم

  گيرند؛ شكل ميها  بر اساس اجتماعي از دولت -
  دارند؛ اهداف مشترك -
  ؛دنشو ايجاد مي 1تأسيساساس يك سند ر ب -
  .صورت پذيرد مستمر و مداوم به صورت ها يكارگزاردر چارچوب  شان فعاليت -

گويي به نيازهاي گوناگون جوامع مختلف  كه براي پاسخ«ها هستند  اين سازمان
اين نياز به حدي است  .اند آمده وجودبه ها  انساني در خارج از چارچوب فعاليت دولت

                                        
1 - Constituent Treaty 
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فعال انساني به نحوي در يك يا چند سازمان  يها گروهها، تمام  كه امروزه همه دولت
  . )5: منصفي( المللي عضويت و فعاليت دارند بين

  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان
ز جنگ در نظام جهاني پس ا غير دولتيالمللي  هاي بين نقش مؤثر سازمان ه،امروز

ها معموالً وابستگي  اين سازمان. ها بسيار روشن است بندي و فروپاشي بلوك ،سرد
المللي  هاي بين معموالً در سازمان. كنند حاكميتي ندارند و فرا حاكميتي عمل مي

نژادي متعددي حضور دارند و  هاي مشخصه هاي مختلف و تملّيافرادي با  غير دولتي
 ها آننهايت اهداف  ،توان گفت و به نوعي مي ؛دهدفي جز خدمت به بشريت ندارن

اصلي  ي خصلت و جوهره. است) از طريق اقدامات بشردوستانه(پيشبرد صلح جهاني 
 ؛است انساني يها ارزش ي و توسعه مداري همان اخالق ،ها تشكيل اين نوع سازمان

ها از  انسازم ،بايد گفت غير دولتيالمللي  هاي بين اما، در تعريف اين نوع سازمان
شده بين اعضا،  يبند زمانداراي جلسات  ؛اند ها به وجود نيامده توافقات دولت

 ها آناعضاي  ؛مديره دائمي هستند هيأتگيران مشخص و يك  نمايندگان، تصميم
اي با ديگر  داراي ارتباطات گسترده ؛معموالً افراد و مؤسسات خصوصي هستند

همانند حل منازعات،  ،از لحاظ كاركرد دارنداي  و تنوع گسترده ؛باشند ها مي سازمان
كه شاهد آن ... هاي بشردوستانه، فعاالن اجتماعي، زيست محيطي حقوق بشر و كمك

  .)Jacobson, Harold,1984 :23-25( هستيم
جمله  از ؛هستند ييها يژگيود و داراي نشو محسوب مي غير دولتي، ها اين سازمان

دا از كشورها، دارا بودن سازمان و تشكيالت دارابودن استقالل و شخصيت حقوقي ج
هاي  المللي، غيرسياسي بودن، داشتن ارتباطات گسترده و بسياري ويژگي منظم بين

  .)275-274: 1380بيگدلي، ( ديگر را
 كه اينبراي  ،هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ي نامه طبق قطع

بايد در تعداد  ،محسوب شوند »المللي ينب«بتوانند  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان
؛ هر قابل توجهي از كشورهاي واقع در مناطق مختلف جهان فعاليت داشته باشند

اين تعداد را به دو كشور تقليل  2يك بند   ي كنوانسيون استراسبورگ در ماده چند
  .)14: 1378زاده،  بيگ( داده است

www.ketabha.org



  21 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

وجه حمايت از افراد بشر در ها هستند، كه عملكردشان مت اي از سازمان دسته
ها ناشي از طبيعت و عوامل انساني است كه بسياري از  ها و محروميت مقابل رنج

 اند ها تأكيد كرده اندرسون بر اهميت اين سازمان انديشمندان همچون، مري
Anderson, Mary,1999: 20-27).(  

حتي در  .است همواره جزء باالترين آمال بشري بوده ،به صلح و آرامش يابي دست
 ،، حفظ صلحملل متحدالمللي نوين مبتني بر منشور سازمان  بين ي تشكيل جامعه

 نيتر مهمو همين موضوع قرين يكي از  ه؛متحد عنوان شد نخستين هدف ملل 
 United( يعني صلح و احترام به حقوق بشر است ،ها سازمان  هاي اين نوع خواسته

Vations Charter,1945.(  

  شدن جهاني
لذا، بعد  ؛سان و اجماع نظري وجود ندارد تعاريف يك »جهاني«ر خصوص مفهوم د

و استفاده از نظرات و تعاريف انديشمندان علوم  شدن جهانياز ذكر مختصري از ابعاد 
  .دست خواهد آمد هنظر اين تحقيق بد تعريف مور ،اجتماعي و سياسي

جنگ «هان، در كتاب لو مارشان مك ،بار نينخسترا » جهاني ي دهكده«اصطالح 
ها و  به كار برد و اين تعريف حاكي از نقش فراگير رسانه» جهاني ي و صلح در دهكده

  .جهاني بوده است ي  گيري دهكده آورانه در شكل فن و رفته ارتباطات پيش
توان، در آثار برخي از  را مي شدن جهانيهاي فكري پيدايش مفهوم  زمينه
با اشاره به درك » آنتوني گيدنز«. سياسي يافتشناسان و متفكران علوم  جامعه
 شدن جهانيهاي اجتماعي،  در ارتباط با فعاليت از زمان و مكانانسان معاصر جديد 

امكانات گوناگون و ي، و عملكرد محلّ ها عادتاي از طريق رهاسازي از قيد  را پديده
تا حدي بدون  و رنگ كمدر واقع سعي دارد قيد زمان و مكان را  ؛ وداند مي دگرگوني

: اين تعريف، دكتر حسين سليمي، معتقد است ي  در ادامه. اثر جلوه دهد
قعيت را بر امور اگر بتوانيم اسم وا ؛در حقيقت يك فرآيند واقعي است شدن جهاني«

فرآيندهايي « را شدن جهانيمارتين آلبرو  ).12: 1380معنوي، ( »اجتماعي بگذاريم
واحد و فراگير جهاني به هم  ي ن در يك جامعهكه بر اساس آن تمام مردم جها

شايد با تعريف فوق بتوان  ).1380:12سليمي، ( كند تعريف مي ،»پيوندند مي
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 ،را فرآيندي دانست كه در راستاي وحدت مردم جهان شكل گيرد شدن جهاني
 ،داند كه طي آن اي مي گيري شبكه را شكل شدن جهاني«نوئل والرشتاين اما

در وابستگي  ،اند خاكي دور افتاده و منزوي بوده ي يش از اين در كرهاجتماعاتي كه پ
را عامل  شدن جهانيولي ، )25-19: تورايي( »شوند متقابل و وحدت جهاني ادغام مي

  .كند در نزديكي ملل مختلف به يكديگر قلمداد مي يمهم
  .اردرا در خود د شدن جهانيدهد كه عناصر متناقض  رابرت سون، تعريفي ارائه مي

ترين معناي آن،  معاصر را در كلي شدن جهانيحالت  توان تعريف مي در بهترين«
 ،شمولي اي دانست كه متضمن جهان روند دوگانه ،همچون شكلي از نهادينه شدن

در مفهوم  شدن جهاني ).98: محمودي( »گرايي است شدن جهان گرايي و ويژه ويژه
ي تجارت و   زارهاي جهاني در زمينهبا» درهم ادغام شدن«از  است عبارت ،عام آن
نيروي كار در چارچوب ... جايي و انتقال سرمايه گذاري مستقيم، جابه سرمايه
جهاني بازار  يها قدرتآوردن در برابر  دفرو سر ،در نهايتو  ،گذاري، آزادي بازار سرمايه

 شدها خواهد  شدن از حاكميت دولت و كاسته ملّيشدن مرزهاي  كه منجر به شكافته
از » نالسيوناليزيش«را با » گلباليزيشن«مارتين آلبرو كه مشتقات . )151: عامل(

هر وقت از «: گويد مي ،كند بودن مقايسه مي ملّيو گرايي،  ملّيشدن،  ملّيقبيل 
در واقع نوعي تحول از يك  ،كنيم چون پسوندي براي جهاني استفاده مي هم "شدن"

هم در واقع ظهور و بروز فرآيندي  شدن جهاني .يما به حالتي ديگر را پذيرا شده حالت
 »شوند جهاني مي ،اقتصاد، فرهنگ، سياست و عامالن آن ،است كه طي آن

  .)286: ي اطالعات راهبردي نامه فصل(
به » جا اين«ي عمل از  كند كه در آن عرصه از نوعي تحول ياد مي ،اين تعريف

ير غيت» ملّيارتباطات فرا«به » يملّروابط «از  و »كنون به هميشه«از  ،»جا همه«
افراد . ريزند مرزها بدون تعهد يا پيماني روشن، ولي به شكل محتوايي فرو مي .يابد مي

داراي قدرت تغييردهنده و اثرگذار در  ،تيشخصي ازيمورد نبا توجه به تخصص و ابزار 
  .شوند المللي مي و بين ملّيسطح 

دازند و توجه زيادي به وابستگي متقابل پر شمولي مي به جهانبرخي انديشمندان، 
  شود و در ادامه شمولي شروع مي با جهان شدن جهاني ها آندر تعريف . دارند
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هايي از  كنند كه شبكه شمولي را به وضعيت و شرايط جهاني اطالق مي جهان
ها به  ارتباط اين شبكه. گيرد اي را در بر مي چند قاره يها مسافتوابستگي متقابل در 

، كاال، اطالعات، عقايد مردم و نيروهاي نظامي به  و تأثير سرمايه ها انيجر ي سطهوا
به افزايش  شدن جهانيدر  ها آندر واقع به عقيده . پذيرد عالوه بيولوژيكي صورت مي

  .)375: جوزف ناي  رابرت كوهن،(  شمولي اشاره دارد جهان
اما، اشكال  ،دي هستنداي چند بع شمولي هر دو پديده وابستگي متقابل و جهان
شمولي اقتصادي،  جهان :جمله از ،شمولي وجود دارد مهم و مختلفي از جهان

شمولي  موضوع بحث، قدمت جهان ..شمولي محيطي، نظامي، فرهنگي، و غيره جهان
رقيق  شدن جهاني براي .بودن آن در هر زمان است بلكه بيشتر رقيق يا غليظ ،نيست
غليظ را مستلزم روابط بسيار عميق و  شدن جهانيزند و  ابريشم را مثال مي ي جاده

زندگي  و در هستند ياز راه دور و گسترده و مداوم يها انيجر«داند كه  وسيع مي
روندي است كه طي آن  شدن جهاني ،به عبارت بهترو  رگذارنديتأثمردم بسيار 

  .)384: نايجوزف   رابرت كوهن،(» شود شمولي به طور قابل افزايشي غليظ مي جهان
. باشد ميع خاصي نوخاكي محدود به موض ي در كره ،شدن جهانيبنابراين، 

، كه در اين تحقيق» ها انسانفرامرزي كردن وجوه زندگي « :يعني ؛شدن جهاني
، همه فهم كردن انسانيت انسان يا نوع دوستي انسان »فرامرزي كردن« منظور از

  .است

  اقدامات بشردوستانه 
به آن  ،اقدامات بشردوستانه ،به عبارتي ديگر يا ؛واعد بشردوستانهق كه ايننظر به 

و پروتكل الحاقي آن  1949قراردادهاي چهارگانه در سال «دسته از قواعد حاكم بر 
پردازد و مبناي قراردادهاي ژنو، احترام به شخصيت و حيثيت  ژنو مي 1977در سال 

به  چنين همو ). 161: 1387  صابري،(»انساني در زمان مخاصمات مسلحانه است
و  سرخ بيصلالمللي  اصول اساسي حاكم بر اقدامات و رفتار فدراسيون بينمصداق 

اقدامات  ،توان گفت آمده، مي فدراسيون ي نامه اساساحمر كه در مواد يك و دو  هالل
حاكم  معيارهايو حقوق انساني است كه  ها سنتو  ها ارزشآن دسته از  ،دوستانه نوع

  :به شرح ذيل دارا باشد را بشردوستانه بر قواعد
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انسانيت به مفهوم حمايت از حيات و سالمت و تضمين احترام براي نوع بشر  -1
  ؛باشد
 عوامليعدم تبعيض در حمايت تضمين احترام براي نوع بشر تا جايي كه  -2

هاي  بلكه به كمك ،بندي اجتماعي متأثر نباشد ت، عقايد ديني، طبقهملّيمثل، نژاد، 
  ؛انساني خود بپردازد

 تا عبارت ديگر به صورت خيريه و بدون عوض باشدبه  وداوطلبانه  ،خدمت -3
تنها  و هدف از خدمت، تمايالت سودجويانه را هنگام كمك در ذهن نداشته باشد

ژنو، (ها باشد  معطوب به تسكين آالم بشري و برقراري صلح و احترام به انسان
   ).1378احمر،  خ و هاللسر بيالمللي صل فدراسيون بين

  المللي غير دولتي هاي بين ترين سازمان برجسته
ژنو، در  ي نامه تبر طبق موافق 1864در سال  ،سرخ بيصلالمللي  سازمان بين

با هدف تخفيف آالم » هانري دونان ژن«نام ه هاي فراوان شخصي ب تالش ي نتيجه
  .انساني و حفظ پيشرفت و بهداشت عمومي تشكيل شد

» اي از سولفرينو خاطره«در كتاب  1862اصل بود كه در سال  20ف وي اهدا
كمك  آالم و داوطلبانه براي تسكين امداديِ ي جبههخواستار تشكيل  و در آن، آمده

  .است ديدگان جنگ شده به آسيب
طرف  هاي نظامي، فعاليتي بي كه خدمت به رنجوران و زخمي ،وي پيشنهاد كرد

فراوان از پيشنهاد او  ي با عالقه» ژنو ي المنفعه عامانجمن امور «. محسوب شود
كشور در  16المللي با شركت نمايندگان  بين يكنفرانس ،در نتيجه؛ و استقبال كرد

براي بهبود وضع مجروحان نظامي  1864در سال  يا نامه موافقتژنو تشكيل شد و 
ي دولت از كشورها 12و به امضاي نمايندگان  گرديدميدان جنگ تدوين 

مجروحان به كمك طرفي كساني كه  نامه، بر بي در اين موافقت. كننده رسيد شركت
 شدن اعضا المللي به منظور مشخص عالمت بين تأكيد شده است و ،شتابند جنگ مي

اين عالمت به افتخار . بيني گرديد پيش ،برند كار مي هو وسايلي كه در اين راه ب
به تقليد از پرچم سوئيس، به عنوان  ،فيداي س بر زمينه سرخ بيصل» ت دونانملّي«

 ملّيي ها جمعيتكشور جهان  88، 1962در سال  .نماد و عالمت آن انتخاب شد
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هاي  المللي ديگر با نام در ژنو دو گروه بين چنين هم. دادندتشكيل  سرخ بيصل
 تأسيس سرخ بيصلي ها جمعيت ي و اتحاديه سرخ بيصلالمللي  بين ي كميته
، در هنگام جنگ به عنوان ميانبرهاي سرخ بيصلالمللي  بين ي كميتهاعضاي . گرديد

هاي  كمك ي ، وظيفهسرخ بيصلي ها جمعيت ي كردند و اتحاديه طرف خدمت مي بي
 هاي مربوط به زمان صلح را بر عهده داشت فعاليت ي و توسعه كاري هممتقابل 

)www. Aftab.ir//Link article 2009 pdf.  .(همين  ،يراناحمر در ا هالل
  .خواهيم پرداخت  آندر ادامه به صورت تفصيلي به  كه وظيفه را در بر عهده دارد

www.ketabha.org



  المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين نقش سازمان|  26

 

  

www.ketabha.org



  27 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

  
  

  :فصل دوم
 از ديدگاه نظري  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان

  )كاركردگرايي و نوكاركردگرايي و نهادگرايي نوليبرال(
 

  مقدمه
ي و نيازهاي انساني به امروزه بدون ترديد با وجود گسترش روزافزون تكنولوژ

ها و ارتباطات متقابل و تعامل اين نوع اطالعات و  ي وابستگي ديگر، و روند فزاينده هم
كاهش حد و مرزهاي جغرافيايي به داليل باالرفتن سطح فرهنگ مردم و ضرورت 

نظران به سوي نوعي  اذهان بزرگان و صاحب ،آميز زيستي مسالمت و هم گرايي  هم
شدن با تعريف و ويژگي جديد  رفتارها و يا به اصطالح نوعي يكي تقريب و تعديل

 :جمله ازها  شود كه اين مقوله با ورود بازيگران جديد در تمامي عرصه كشانده مي
قبل از ورود  .است به پيچيدگي آن افزوده شده... سياست، اقتصاد، فرهنگ و غيره و

براي ، الملل بودند ام بينبازيگران رسمي نظ ها دولتچنين بازيگراني كه هنوز 
براي جلوگيري از  ،شدن جهاني ي به منافع خود و در راستاي مقوله يابي دست
الملل با هم توافق  بازيگران سنتي روابط بين ،الملل ومرج بيش از حد نظام بين هرج

و  ييسو همكنند تا به نوعي به سوي  تأسيسالمللي را  هاي بين كردند كه سازمان
 شكل دادن به نظم نوين جهاني براي ر از طريق مشاركت فعالهماهنگي بيشت

به اين منظور، الزم بود بازيگران . حركت كنند تا جنگ و جدل و كشتار كمتر شود
  . سنتي بر نقاط مشترك تأكيد، و از نقاط تضاد دوري كنند
در  گرايي  همبه روند  ،شدن در فصل جاري، ضمن بررسي مختصري از روند جهاني

 ،و سپس دو ديدگاه منبعث از اين مكتب ،ايم اي پرداخته هاي منطقه كاري مهقالب 
هاي  كنيم و سازمان يعني كاركردگرايي و نوكاركردگرايي را به تفصيل بحث مي
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پس از آن به بحث . دهيم از طريق اين دو ديدگاه توضيح مي را غير دولتيالمللي  بين
ها را در  اين نوع سازمان تأسيس گر رسيم و ضرورت توجيه نهادگرايي ليبرال مي

چرا  ؛نشينيم ب نظري به تفصيل به بحث ميالمللي از ديد اين مكت سطح نظام بين
غير المللي  هاي بين بحث سازمان كتاب،به كمك همين مكتب نظري در اين كه 

  .ايم را تجزيه و تحليل كرده دولتي
ز ديدگاه مكاتب نظري، ا غير دولتيالمللي  هاي بين جايگاه سازمان پس از بررسي

هاي  نهادگرايي ليبرال، به بررسي اجمالي سازمان و كاركردگرايي، نوكاركردگرايي،
ضرورت تشكيل اين نوع  و پس از بررسيِ ،پردازيم مي غير دولتيالمللي  بين

مدني  ي به جامعه ،المللي در سطح زندگي بين غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان
  .رسيم ماحصل بررسي نظري مي به عنوانالمللي  بين

  شدن جهاني -1
مطرح  ،شناس آمريكايي جامعه ،امانوئل والرشتاين ، را اول بارشدن جهاني ي نظريه
كار خود را با نظر انتقادي  شدن جهانيي  در حوزه پردازان و اكثر اين نظريه ساخت

  .)175: 1386مشيرزاده، ( آغاز كردند 1هاي توسعه و نوسازي نسبت به نظريه
فرهنگي، اجتماعي،  ابعاد سياسي، :چون مختلف و متنوعي همابعاد  شدن جهاني

است؛ اقتصادي  بعدپردازي در اين حوزه در  نظريه ي غلبهدارد، اما ...  اقتصادي و
والرشتاين، نظام جهاني  رواج اين نظريه نيز، كه در آن در همان اوايل چنان

گام با  هم، و پيرامون شبه و كز، پيرامون،مر ؛داري را به سه بخش تقسيم كرد سرمايه
محصول فرعي  ،الملل ها به عنوان بازيگران سنتي روابط بين دولت :استفرانك معتقد 

ترديدي از اين مدل ترسيمي  گونه چيهها بدون  الملل هستند و دولت نظام بين
  .)235-233: 1386 ساعي،( كنند تبعيت مي
كوشيد وابستگي  ،پردازان مكتب جهاني يهنظر از گوندرفرانك، يكي ديگر آندره
 –رشهري روابط استثماري ماد زنجيره«اساس ر ايجاد شده در تمامي ابعاد را ب متقابلِ
اين رابطه بين طبقات اجتماعي نيز وجود . دهد توضيح  ل نظام جهانيدر ك» اقمار

                                        
1 . Modernization. 
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 ي بطهدار و كارگر در داخل كشورها كه شكلي از را سرمايه ي همانند رابطه ؛دارد
  .,G, Frank)، 1976( اقمار است –مادرشهر 
. دارد »ب«و  »الف« ي ي ارتباطي دوسويه كه نقطه يعني يك رابطه ،شدن جهاني

بايد  ،الف ي و طبق خواست نقطه تر است الف تأثيرگذارتر و وزين ي نقطه ،در اين بين
در  ،عبارت ديگربه  ؛ناپذير است كنند و اين راه اجتناب  ب و ديگر نقاط عمل ي نقطه

مشي ترسيمي   بايد خط ،...تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و 
حال اگر نقاط  .حق انتخابي بپذيرند گونه چيهالف را ديگر نقاط بدون  ي توسط نقطه

جا  در اين .گيرد گرايي شكل مي هم به عنوان ،مشتركي بين اين دو سوي طيف بود
 ،شدن جهانيچون در نظام جهاني و مبحث  است؛ر بازيگران ها و ديگ بحث از دولت

پس نظام  ؛است شدهنيز تأكيد  غير دولتيالمللي  هاي اجتماعي بين جنبشبر عمالً 
حركت به : كهتعريف كردچنين به طور خالصه توان در  را مي شدن جهانيجهاني و 

گيرد و  ي جهان غرب شكل مي تحت تأثير سلطه و غلبه ،جهاني ي سوي دهكده
هاي غرب در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي تبعيت  ديگران ناگزيرند از ارزش

  . كنند
اي را تحت  اي و اتحاديه منطقه يها يكار هم ،بعضي از متفكران ،در اين عرصه

و بعضي ديگر  ،پندارند و در خدمت آن مي شدن جهانيدر راستاي  »گرايي هم«عنوان 
كردن اثرات اثر و كم شدن جهانيدر مقابل  يريگ جبههرا ن از متفكران نيز آ

هاي  سازمان ،كه در اين بين، ندكن بندي مي با آن طبقه ي و مبارزه شدن جهاني
خواسته يا ناخواسته  ،هستند ها قدرت ي سلطه زير عمدتاًكه  غير دولتي المللي بين

  .دارند قدم بر مي شدن جهانيدر راه در تسريع 

  گرايي هم -2
را به عنوان يك  گرايي  هماي،  منطقه گرايي  هم ي  نظريه مختلف ازانِپرد نظريه

به سطحي باالتر از  ها يوفاداريا فرآيندي جهت تعويض  ،وضعيت خاص سياسي
اساس مطالعات ر افرادي همانند كانتوري واشپيگل ب. كنند تعريف مي ملّيسطح 
ي جديد را در سطح  يك جامعه ،ي سياسي سعي دارند با توصيف جامعه ،اي منطقه
  .ترسيم كنندالملل  اي و روابط بين منطقه
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هر دو  .دهند را تحت عنوان يك وضعيت قرار مي گرايي  همعالوه بر اين دو متفكر، 
 يها تشكلرا فرآيند  گرايي  هم ،گراپردازان كاركرد گرا و نو كاركرد دسته از نظريه

 ،هاي انساني و فني و تكنيكي هسان كردن حوز كاركردگرايان با يك. دانند جديد مي
در . )302: 1387زاده،  سيف( كنند معرفي مي گرايي  هممستقل در ايجاد  يمتغير

 ي مهم براي عامل اراده يكاركردگرايان با قائل شدن به نقشنو ،تكميل اين ديدگاه
سياسي جهت فائق آمدن بر الزامات ناشي از  ي اراده ي را نتيجه گرايي  همانساني، 

عامل اراده و  ،در ديدگاه اين دسته از متفكران .دانند فني مي يها يدگيچيپها و نياز
 گرايي  هم ي يكي از متغيرهاي مستقل مهم در پيدايش متغير وابسته، عزم سياسي

  .Cantori, Louis. J. and steren L Spiegel: 607( است
 گرايي  هميگل، پشا و يعني كانتوري ،گرايي  هماز ديدگاه دو متفكر اصلي  ،البته

بستگي  هم ؛ واقتصادي و سياسي ،عوامل اجتماعي، سازماني ؛معلول سه عامل است
. دانند اي مي منطقه ي هاي حكومتي اعضاي جامعه ها و رژيم سياسي را معلول نظام

تواند  پردازان مي تشابه و تجانس بين نوع نظام و رژيم سياسي در ديد اين نظريه
عامل اقتصاد و توزيع منابع در كنار عامل  .اي باشد منطقه گرايي  هممشوق تحكيم 

اي  منطقه غير دولتيبستگي يا به عملكرد جدايي بازيگران دولتي يا  به هم ،سازماني
  .)34: زاده سيف( ياري خواهد داد

كاركردگرايان و :به دو رويكرد فرعي ،در درون خود گرايي  هممبحث 
الملل از  هاي متداول در روابط بين كه در نظريه ؛شود نيز تقسيم مينوكاركردگرايان 

نام ه تر ب هاي تئوري كلي اين دو مكتب مكمل فكري و نظريه به عنوان زيرمجموعه
  .شود ياد مي گرايي  هم

    كاركردگرايي ي نظريه -3
پرداز كاركردگرايي و به نوعي پدر كاركردگرايي  ترين نظريه بدون ترديد، اصلي

كه نيازهاي  تفلسفي استوار اس ي اين مكتب بر اين مفروضه. تاس» ديويد ميتراني«
قدرت الزم را جهت ايجاد  ،ست گوي آن نيازها ا فني جوامع و امكاناتي كه پاسخ

به بررسي  را خود ،ميتراني ي به مقتضاي اين مفروضه. اي دارد منطقه گرايي  هم
للي متعهد الم بين گرايي  همبه  ملّيچگونگي امكان تحول پيوندهاي فرا
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اين  :توان چنين گفت كه پس مي ؛)Mitrany, David,350-365(كند مي
چون براي  ،المللي باشد بين غير دولتيتواند در سطح اول يا بازيگران  مي گرايي  هم

در سطح  ،ميتراني. حال اين نيازها به هر كيفيتي كه مطرح باشد ؛باشد رفع نيازها مي
فني يا  ي مساعي مشترك در يك حوزه :كه كند ها چنين استدالل مي دولت

هاي ديگر فراهم خواهد  احتماالً زمينه را براي مساعي مشترك در زمينه ،كاركردي
  .كرد

نظر  كارانه بسيار محافظه، كه دارد اي گرايي رغم آرمان علي ،در كل ،ديويد ميتراني
  :داند را مقيد به سه عامل مي گرايي  هم دهد و مي

رسد هدف ميتراني افزايش  كه به نظر مي ؛جوامع يافتگي عهتوسپيچيدگي و  -1-3
قديم  ينيازها اين اقتران كه است شدن جهانينيازهاي روزافزون و مبحث  و جمعيت
  .شود مي گرايي  همباعث  ،و جديد

چه كاركردگرايان بدان معتقدند، نيز باعث  هايي جز آن پديدآمدن نقش -2-3
ي جهاني شدن هستند،  يي كه متأثر از پديدهها گرايي شده است؛ مثالً  نقش هم

  .اند المللي غير دولتي گرديده هاي بين ي سازمان باعث گسترش شمول دايره
 ملّيكه به نهادهاي فرا ،ملّيمتخصصان و كارشناسان فني فرو كاري هم -3-3

يكي ديگر از ، آميز سياسي فكري در روابط صلح كاري همو  ،غيرسياسي بينجامد
  .)669-668: 1384، ...جيمز دوئرتي و ( شود مي گرايي  همباعث  كه است عواملي

گويي  نيازهاي فني جوامع و پاسخ :بينيم كه كاركردگرايان با اين مبنا كه پس مي
به  ؛گشايد مي ها يهمكار ي راه را براي توسعه ،است گرايي  هممبناي  ها آنبه 

اي و  الب نهادهاي حرفهافراد فني و متخصص در ق كه اينكردن  خصوص با مطرح
به  -دهد ي آن اساس تشكيل مي كه بر اساس مفروضه-غيرسياسي براي رفع نيازها 

الب ملّي قچه در  ها، اين سازمان حال كيفيت تشكيل .كنند تسهيل اين امر كمك مي
  .شود مي گرايي  همباعث نوعي  ،و چه فراملّي

  نوكاركردگرايي ي نظريه -4
ارنست هاس و اشمتير، با الهام از  :ا انديشمنداني همانندنظريات نوكاركردگرايي ر

برخالف ميتراني بين  ها آن .هاي ديويد ميتراني، توسعه و گسترش دادند روشنگري
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قبلي كه ارائه  ي هاي فني يا سياسي تفاوت قائل شدند و در يك مفروضه حوزه
 .دهد ميمتغير مستقل سياسي را در قالب منافع شخصي رهبران نشان  ،دهد مي

در  ؛دنده مي اهميتبه آن  ،را به نفع خود ببينند گرايي  همروند  ،چه رهبران چنان
اين متفكرين  ،به عبارت ديگر ؛از وقوع آن جلوگيري خواهند نمود صورت نياغير 

  .هاست گروهساز منافع شخصي  كنند كه زمينه ميرا تدوين  يهاي ها و پويش وضعيت
زير  شدن سه وضعيت احتمالي معلول محقق را گرايي  هموضعيت  ،نوكاركردگرايان

  :دانند مي
  ؛تسري – 1-4
  ؛گرايي برون – 4- 2 
  .)Haas, Ernest B. and Philip C: 101(گرايي سياست - 4- 3 

تشكيل  است كه به نقشِ ناي  جوزف ،يكي از بزرگان نوكاركردگرايي بدون شك
به عنوان يك  گرايي  همديل روند تب در المللي اي و بين هاي منطقه و انجمن ها گروه

  .اعتقاد دارد مهم يِ خود افزاينده گشتاورِ
المللي و بازيگران  هاي بين ، سازمانعضو ريغهاي  به نقش دولت :تناي معتقد اس

در دهندگي را  نقش شتاب ،عضو ريغتوجهي نشده است و اين بازيگران  ،غير دولتي
بيش از  ،پس نوكاركردگرايان؛ )308: زاده فسي(دنكن اي ايفا مي منطقه گرايي  همروند 

هاي اساسي در روند  كنند كه يكي از مؤلفه ات رهبران واحدها توجه ميحد به ني
، و اگر غير از اين باشد از آن تسريع ،سو باشد به عنوان مثال، اگر هم ؛است گرايي  هم

تر به بازيگران كم ،مكتب نوكاركردگرايي ي پردازان اوليه نظريه. جلوگيري خواهد شد
كمتر  ،گرايي  همدر روند  ،يا به عبارت ديگر ؛اند الملل اشاره كرده جديد روابط بين

تري به  امر نقش پررنگ ناي، اين از زمان جوزف ولي ،اند نقش قائل شده ها آنبراي 
ها به  را در كنار ديگر مؤلفه غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان ،ناي جوزف .خود گرفت

را در  گرايي  همجا  ما در اين ؛ وپندارد مي گرايي  هم ي دهنده عناصر شتابعنوان 
  .پنداريم و در خدمت آن مي ،شدن جهانيراستاي 

  
  

www.ketabha.org



  33 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

  نهادگرايي ليبرال - 5
  ليبرالنوتبارشناسي نهادگرايي  1-5

كاركردگرايي و  ،يعني ؛گرايي  همجريان  پس از بررسي دو طيف اصليِ
وارد بحث نهادگرايي ليبرال  ،نوكاركردگرايي ي ريهضمن نقد نظ ،نوكاركردگرايي

اثر ناكامي نظريات بر  ،ميالدي 70 ي و اوايل دهه 60 ي در اواخر دهه. شويم مي
نوكاركردگرايي رو به كاهش نهاد و بدين  ي پردازان به نظريه نظريه ي عالقه ،گرايي  هم

 ,Ernse B( عالم نمودرا ا فسخ آن ،گذار نوكاركردگرايي ن، بنيا1هاس ترتيب ارنست
Hass: 1975( .خود دست كشيدند و به  ي هاي اوليه فرض نوكاركردگرايان، از پيش
 گرايي  همي كه مجدداً وضعيت وابستگي متقابل را به عنوان آغاز ا پردازش نظريه

 Friedrich Kratochwil And Edward( داد، اكتفا كردند مورد تأكيد قرار مي
D.Mansfleld:1994(.  

هاي  اميدي و يأس از كارايي و مطلوبيت نوكاركردگرايي باعث پردازش نظريهنا
 Brigid Laffan, Integration And Cooperation In(وابستگي متقابل شد

Europe London, 1992. P12 ( . مكمل  ،متقابل پردازان وابستگيِ نظريهآراي و
 Pp 13.17 :Robert O .1977( است ي چون هاساننوكاركردگراي آراي

Keohane And JosephS.Nye(.  
 چنين همو  ،پاسخي به وابستگي متقابل ،گرايي  همكردند كه  خاطر نشان مي ها آن

چه در سطح  ،المللي و بين يا منطقه گرايي  همبه اعتقاد آنان  .است واكنشي در مقابل آن
ت به نسب ، واكنشيغير دولتيالب بازيگران قدر  ،المللي بينچه در سطح  و  ملّي

وابستگي  ،پردازان وناي، دو تن از نظريه كيوهن ي و طبق نظريه. باشد وابستگي متقابل مي
ي نهادهاي  المللي تحت تأثير مراودات پيچيده ها در سطح نظام بين متقابل رژيم

الدولي و غير دولتي، جهت هدايت روابط بين كشورها است و به  المللي اعم از بين بين
ها در  رژيم ي كه نظريه ؛.) .Peter Cocks, 1980, P. 3 (گيرد تبع آن شكل مي

 المللي دريافتند هاي بين دانشمندان سازمان :اوالً ؛معلول دو عامل خاص است ،حقيقت

                                        
1 . Ernst Hass 
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توجه به نقش و  :و ثانياً ،اند همانند نوكاركردگرايي به نوعي ناقص ،نظريات قبلي كه
 .گرايي نبوده است اقعها و پاسخ و واكنشي مستقيمي به نو و كاركرد رژيم

سلف . نهادگرايي ليبرال شد  ي نظريه ي خود، منجر به ارائه به ها، خود ي رژيم نظريه
المللي است كه خود  هاي بين رژيم ي بدون شك نظريه ،فصل نهادگرايي ليبرالبال

 پس قبل از ورود به بحث نهادگرايي ليبرال ؛وابستگي متقابل دارد ي ريشه در نظريه
هاي اين نظريه را با  شناسي اين تئوري را انجام دهيم و سپس مؤلفه سلف الزم بود

  .هم بررسي كنيم

  مفروضات نهادگرايي ليبرال 2-5
 ملّيفرا يها يكار هممعتقد به اخالق جمعي و  ،انديشمندان نهادگرايي ليبرال

گرايي در  اين مثبت .المللي هستند مبتني بر منافع مثبت در غالب نهادهاي بين
غير المللي  هاي بين مبناي اصلي تشكيل سازمان ،و تأكيد بر اخالق ملّيادهاي فرانه

چون پرهيز از جنگ، تأكيد بر صلح، اقدامات،  است كه بر اصولي هم دولتي
  كنند اخالق مداري تأكيد مي ،بشردوستانه و در يك كالم

خي از بر ،1940ي  در اوايل دهه. هنجارگرا بود تيي ليبرال كم نهاد گسترده
المللي تكيه كردند و تأكيد داشتند كه بسياري از اموري  نهادهاي بين  بر نقش ،ها براليل

المللي  نهادها در سطح نظام بين گونه ها را ندارند، بايد به اين ها توان انجام آن كه دولت
 ، از جملهغير دولتي گرانكنشبا اهميت وافري كه براي  ،نهادگرايان ليبرال. واگذار نمود

يكي از  ،انقالبي يها گروهانحصاري  يكنشگر. دشدن قائل هاي مختلف، فعاالن در عرصه
ر سياست جهاني را كامالً د ها آنها و كنترل  يعني دولت ؛المللي هاي اساسي بين مفروضه

  ).1390ارديبهشت ماه  19خبرگزاري مهر ايران، دوشنبه ( به چالش كشيد
 ،ملّيهاي فرا سازمان ،نهادگرايي ليبرال دگاهيداز  كه اين پيامدهايِ اما در خصوص

متفكر اصلي  به آراي دو ،دهند ر قرار ميالدولي را تحت تأثي بين يها استيسچگونه 
  .پردازيم ، مييو ناكوهن  ، يعنياين تفكر

  تغييرات نگرشي -3-5
تواند باعث تغيير در افكار و  مي ،تعامالت ميان اشخاص از كشورهاي مختلف 

چه در سطح  ملّيهاي فرا اي نخبگان و غيرنخبگان شود و سازمانه برداشت
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ا و هنجارهاي جديد مادهها و ن دادن به اسطوره با شكل غير دولتيالدولي و چه  بين
 .هاي جديد شود باعث ترويج نگرش ،ممكن است

  المللي گرايي بين رد كثرتبپيش -4-5
 مّليساختارهاي فراقالب  در ملّينفع  ذي يها گروهجا پيوندهاي ميان  در اين 
گرايي  كثرت در نتيجه به نوعي باعث ايجاد هماهنگي و غير دولتي ي خصوص جنبه به

  .است

  ايجاد ابزارهاي جديد تأثيرگذاري -5- 5
المللي غير دولتي  هاي بين سازمانتوانند از  ها مي دولت ،ملّيبا توجه به روابط فرا 

  .ياسي خود استفاده كنندنيل به اهداف س ي جهتابزارهايبه عنوان 

  جديد و خودمختار گرانكنشظهور  -6-5
يا شبه خودمختار در سياست جهاني كه  ظهور كنشگران جديد و خودمختار

جديد در  گرانكنشتوانند به عنوان  مي غير دولتيالدولي و  بين ملّيهاي فرا سازمان
  .)گرايي خبرگزاري مهر پيشين فراملّي(ها عمل كنند كنار دولت

به  المللي كنند كه نهادهاي بين ي چند دليل ادعا مي با اقامهادگرايان ليبرال نه
اوالً «: گونه كه بدين ؛ندنك المللي كمك مي جويانه در نظام بين كاري همصلح و  فضاي

به  و گذارند الدولي بر منابع قدرت كشورهاي عضو تاثير مي المللي بين نهادهاي بين
ساني سازوكارها،  باعث يك ؛ چرا كهدنكن مل ميصورت يك منبع نفوذ و قدرت ع

اين كنش و  و لذا ؛ دنشو ها و كاهش تضادها و نزديكي اين نهادها مي سياست
  .گردد گامي در جهت صلح جهاني قلمداد ميواكنش، 

از طريق تاثيرگذاري بر  جهاني ي عرصهدر  المللي غير دولتي،  هاي بين سازمان
براي  چنين همد و نده را تحت تأثير قرار مي شورهاك رفتار ،هاي گوناگون انگيزه

 ها آنكنند تا دست به اقداماتي بزنند كه در غياب  هايي را ايجاد مي كشورها فرصت
» مقوم«المللي به عنوان  نهادهاي بين ،پس در اين مرحله. نيستند ها آنقادر به انجام 

ها معتقدند كه، تحت  لبعضي از تئوليبرا ،اما فراتر از اين داليل. كنند عمل مي
هاي  حل راه ي ني، نهادها قادر به ايفاي نقش رهبري از طريق ارائهشرايطي معي
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 ها آنها در حمايت از  ائتالف  جويانه براي مسايل و مشكالت مشترك و بسيج كاري هم
  . )Wayn sandholtz, 1993. p 70(باشند مي

المللي  مورد نهادهاي بينر ي دا  نظريه ،نهادگرايي ليبرال كلي،بندي  در يك جمع
. از نئورئاليسم و نوكاركردگرايي است هايي مؤلفه عناصر و تلفيق داست كه درصد

به  ،دكن الملل ايفا مي ا در روابط بينكه كشوره را ، اين نظريه نقش مهمياوالً
را مورد توجه جدي قرار  ها آنمنافع و قدرت  ،و به طبع آن ،شناسد رسميت مي

، ثانياً. شود متبلور مي) غير دولتيدولتي و (المللي  در قالب نهادهاي بيندهد كه  مي
المللي  المللي در سطح بين وابستگي متقابل بين را كه بر اثر هاي قوي و قاطعي انگيزه

كه نهادهاي  كند تأكيد مي هايي روشبر  ،ثالثاً. دهد مدنظر قرار مي ،شود ايجاد مي
و ترجيحات كشورها، از طريق تأثيرگذاري بر  لّيمالمللي براي ادراك منافع  بين

 Keohane and(. گذارند محاسبات سود و زيان اقدامات مختلف تأثير مي
murphy, op. Cit, p 882 (.  

ي نهادهاي عمومي  به مثابه ،المللي در سطح بين غير دولتي يها اين نوع سازمان
ن خاطر مورد توجه المللي هستند و به همي ي مدني بين مهم و مبناي جامعه

  .)Tandon, Rajesh, 1993. P.3( باشند مي
در  ها آنكنند و اعضاي  ي دولتي استفاده نمي اين نهادها به هيچ وجه از بودجه

دولتي ندارد و گاهي  ي شدهواگذار تيمسئولدهند،  كه انجام مي يهاي مقابل فعاليت
  .)63: 1378عرابي، ا(شود ياد مي ها آننهاد از ْ هاي مردم تحت عنوان سازمان
 نخستين بار در سال ،در امضاي جديد غير دولتيالمللي  هاي بين مفهوم سازمان

  .)65: 1388زاهدي، ( به كار رفت و به نوعي به رسميت شناخته شد 1949
هاي خود را در چارچوب داخلي تنظيم كنند يا به  توانند فعاليت ها مي اين سازمان

 ،ها در واقع اين سازمان. المللي باشند گيري بين هاي تصميم ها و روش دنبال نفوذ در آئين
مدنظر خود  مؤسسات و نهادهاي رسمي و عمومي را وادار به فعاليت در قلمرو خاصِ

اما بعضي از انديشمندان در نقطه ). 417- 414: 1386تاموشات، كريستيان،( كنند مي
اي سازمان ملل را توسط  توسعه هاي ها قرار دارند و اجراي برنامه مقابل اين نوع سازمان

هرچند  .) Lewis, Paul, 1992, P 4(دهند ها مورد انتقاد قرار مي اين نوع سازمان
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هاي  از لحاظ پرداخت وام، سازمان ،در گزارش خود اعالم كرد ملل متحدكه سازمان 
 روند در مسير توسعه به شمار مي ي كننده دومين ياري ،غير دولتيالمللي  بين

Report Of Secretary General 19998). ( 
كه اعضايش شهروند يا  هستند غيرانتفاعي هايي ها، شخصيت اين سازمان

توسط خواست  ها آنكه نوع فعاليت  استاي از شهروندان يك يا چند كشور  مجموعه
جمعي از اعضاي آن در پاسخ به احتياجات اعضاي جامعه يا جوامعي كه سازمان 

هاي غيردولتي،  سازمانزاده،  بيگ( گردد اتخاذ مي ،كند يم كاري هممذكور با آن 
 »غير دولتيسازمان «از  ،دهند ها ترجيح مي بسياري از اين سازمانو  .)35: 1380

 ي سازمان داوطلبانه«ها عنوان  بر آناستفاده نشود و بيشتر  ها آنگذاري  براي نام
  .اطالق گردد» خصوصي

پذير و  ، انعطافغير دولتيها،  ازماناين س :توان گفت بندي مي در يك جمع
 و مبناي اصلي هستند ريزي دقيق برنامه با و غيررسمي، داراي تشكيالت منظم

مبتني بر  مداريِ نوعي اخالق .افكار عمومي است دهي جهت براي ريزي برنامه ها  آن
ها  در دستور كار اين نوع سازمان ،و جلوگيري از جنگ ،ي بشريت خدمت به جامعه

سازمان ملل نقش مهمي دارند و داراي  ي هاي توسعه دارد و معموالً در برنامه قرار
شوند و در  مستقل دولتي نيستند و معموالً به صورت غيرانتفاعي اداره مي ي بودجه
 ها آنكنند و اعضاي  فعاليت مي... زيستي و ،فرهنگي ،هاي گوناگون اجتماعي حوزه

 ريغو  نمايند  با اين مراكز فعاليت ميبانه معموالً به صورت خودجوش و داوطل
  .هستند يتيحاكم
  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان -6

در نظام جهاني پس از جنگ  ،غير دولتيالمللي  هاي بين نقش مؤثر سازمان ه،امروز
ها معموالً  اين سازمان. ها بسيار روشن و مبرهن است بندي سرد و فروپاشي بلوك

هاي  معموالً در سازمان. كنند حاكميتي عمل ميو فرا دنوابستگي حاكميتي ندار
هاي مختلف و نژادي متعدد حضور دارند و  تملّيافرادي با  ،غير دولتيالمللي  بين

 ها آننهايت اهداف  ،توان گفت و به نوعي مي ؛هدفي جز خدمت به بشريت ندارند
در  ه باشد كهجهاني وجود داشت كه شان آن است؛ و آرمان نهاييپيشبرد صلح جهاني 
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توان  به نوعي مي .ري بر همه چيز ارجحيت داشته باشدهاي انساني و بش ارزش آن
  . مداري است همان اخالق ،ها اصلي تشكيل اين نوع سازمان ي جوهره: گفت

شده و  بندي ها نيستند؛ جلسات زمان ها حاصل توافقات دولت اين نوع سازمان
ها معموالً افراد و مؤسسات  رند؛ اعضاي آنمراتب افقي و عمودي دا ساختار و سلسله

ها دارند؛ و داراي تنوع  اي با ديگر سازمان خصوصي هستند؛ ارتباطات گسترده
هاي بشردوستانه،  كه حل منازعات، كمك اي از حيث كاركرد هستند، چنان گسترده

ي كارهايشان  در گستره... محيطي و  هاي زيست فعاليت اجتماعي، تالش
   )..Jacobson, Harold. 1984, Pp23-25(گنجد مي

 ؛ از هستند ييها يژگيود و داراي نشو محسوب مي غير دولتي ،ها اين سازمان
دارا بودن استقالل و شخصيت حقوقي جدا از كشورها، دارا بودن سازمان و  :جمله

ضيايي (داشتن ارتباطات گسترده و المللي، غيرسياسي بودن، تشكيالت منظم بين
  ).245-274 :1380بيگدلي، 

 كه اينهاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، براي  ي نامه طبق قطع
بايد در تعداد  ،المللي محسوب شوند بتوانند بين غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان

هر  ؛فعاليت داشته باشند ،قابل توجهي از كشورهاي واقع در مناطق مختلف جهان
اين تعداد را به دو كشور  2بند  از ي يك ماده نوانسيون استراسبورگ دركدر  چند

  .)17-14: 1378زاده،  بيگ(تقليل داده است
محروميت،  ،چون آالم نوع بشرهايي كه تالش خود را معطوف به رفع  سازمان

چون  پردازي انديشمنداني هم ي نظريه كردند، انگيزه... كشي، اختناق، آزار و  بهره
هاي  ها و كمك ي فعاليت اين نوع سازمان جانبهمري اندرسون شد كه بر اهميت دو

ضرر بودنشان تأكيد كرده  تر از ان بر بي و مهمبشردوستانه در حل منازعات 
   .)Anderson, Mary, 1999, Pp. 20 – 27(است

 ؛ وهمواره جزء باالترين آمال بشري بوده ،به صلح و آرامش يابي دست: توان چنين گفت به نوعي مي
نخستين  ،، حفظ صلحملل متحدالمللي نوين مبتني بر منشور سازمان  بين ي امعهحتي در تشكيل ج

 ،ها سازمان  هاي اين نوع خواسته نيتر مهمقرين يكي از  ،و همين موضوع ه؛متحد عنوان شد هدف ملل 
  .يعني صلح و احترام به حقوق بشر و ترويج فرهنگ اقدامات بشردوستانه است
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  المللي ي مدني بين جامعه -7
 »وستفاليايي«از افول يا فرسايش مدل  حكايت ،المللي مدني ي بين مفهوم جامعه

 يها يوفادارو  ها تيصالحشدن نظامي مركب از اجتماعات،  و جانشين ،دولت
بينيم كه بر  پس مياند؛  شدهكه بر اساس وابستگي متقابل جهاني بنا  دارد پوش مه

 به وجودباعث  ،و نيازهاي جديد رفع نيازهاي متقابل ،اساس مكتب كاركردگرايي
  .شود جديد مي يها آمدن سازمان

ي جهاني با تأكيد بر بازيگران جديد و فرآيندهاي  نظم نوين جهاني و جامعه 
ي مدني در روابط  جامعه. فرار حكومتي تحت شعاع قرار خواهد گرفت ،ملّيفرا
 ي د شبكهي مدني داخلي از لحاظ وجو بسياري از مختصات جامعه ،الملل بين

ها و انحصار  ها و نهادهاي مستقلي كه فراسوي دولت از سازمان كه اي پيچيده
المللي به سه شيوه  بين ي قرار داد، اصوالً موضوع جامعه ،تشكيل شده حاكميت ارضي

در  ،ملّيوابستگي متقابل جهاني و نقش جديد بازيگران فرا :يك ؛شود مطرح مي
ها كه  تئوگراشين نظرگاه :هسو ؛ رنيسممد چارچوب پستطرح در  :دو؛ سياست
الملل  ي مدني گرامشي به روابط بين وارد كردن مفهوم جامعه ددرصد
  .) Gramsci, A, 1972.p276(است

شناختي و  جامعه ي مطالعه المللي هدف ي مدني بين جامعه ،ي اين اوصاف با همه
نيروهاي اجتماعي در الملل است؛ همانند  در روابط بين غير دولتيتاريخي بازيگران 

  .كنند المللي عمل مي بين ي جامعه
تحليل حاالت نوين كارگزاري سياسي در اين راستا  و  آغاز براي تجزيه ي نقطه
ورت سياسي و كه به ص ها جنبشالمللي از تجارب تاريخي  ي مدني بين جامعه

  .اند بهره گرفته شده  راي مرزهاي قومي، مذهبي عمل كرده كردهاجتماعي و
ي مدني و نهادهاي  بايد تعامالت ميان كارگزاران جامعه ،تحت شرايط موجود 

المللي  ي مدني بين جامعه. الملل مورد توجه قرار دارد روابط بين ي دولت را در عرصه
باعث  ،غير دولتيبه معناي آن نيست كه وجود يك اجتماع جهاني از بازيگران 

ي مدني  كارگزاران متشكل جامعه بلكه ،ها شود المللي دولت تضعيف نظام بين
ها هستند؛ زيرا بر حس تعريف و  المللي غالباً تهديدي نسبت به حاكميت دولت بين
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بازيگران  ي تجربه ،در حقيقت. كنند و قومي و مذهبي عمل مي ملّيمرزهاي موجود 
چگونه  و بلكه آن است ي دهنده نشان ،مداري جهاني در ارتباط با حكومت غير دولتي

در نتيجه به ساختارهاي موجود  و المللي بايد درگير شوند اجتماعي بين يها جنبش
ي موارد منابع گوناگون  در كليه كه يحالدر  ؛حاكميت دولت مشروعيت بخشيد

قوام، (كنند تجهيز مي ملّيخود را براي تضعيف چنين اشكالي از حاكميت  ملّيفرا
1386 :185-187(.  
ها بايد بر ميزان  المللي با حاكميت دولت بين مدني ي زيستي جامعه مورد همر د

المللي ارتباط مستقيم و  اجتماعي مدرن نسبت به نظام بين يها جنبشكمك 
. هاي فراوستفاليا شده است متقابل وجود دارد كه باعث تشكيل شكل جديد دولت

نمايندگي بين مردمان  ي باعث توسعه ،غير دولتيالمللي  وجود اين نهادهاي بين
ي مستقيم  شود و نتيجه مي يالملل نيبرقابت دمكراتيك در سطح زندگي ، و جهان

المللي نيز بدون شك  ها در سطح بين رشد و گسترش و نفوذ اين نوع سازمان
  .المللي است بين ي جامعه
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  :فصل سوم
  المللي المللي غير دولتي در نظام بين هاي بين جايگاه سازمان

 
 

حالت اعالمي دارد  ،كه اولي ،گيرد رد بررسي قرار ميدو موضوع مو ،در اين بخش
كند  روشن مي ،و ديدگاه محقق را در خصوص نوع نگرشي كه به موضوع تحقيق دارد

 ي تحقيق ايجاد كند و تا حد امكان از فاصله ي هماهنگي بين خواننده و نويسندهتا 
ه و تحقيق و نوع نگرش در مطالع ،بر همين اساس .بين نويسنده و خواننده بكاهد

دارد و از اين طريق سعي دارد خواننده را با خود همراه سازد و  نگارش را بيان مي
  .فهم مطالب عنوان شده را تسهيل كند

كه  استگيرد، مباحث نظري  قرار ميموضوع ديگري كه در اين بخش مورد تأكيد 
 :مختلف انديشمندان علوم انساني را در خصوص موضوعاتي مثل يها دگاهيد

هاي  انتظاراتي كه از سازمان و آميز، زيستي مسالمت يابي به هم چگونگي دست
به روشن شدن كه  را مباحثيچنين  ؛ و همدارد بيان مي ،المللي و فرهنگ دارند بين

پردازند، مطمح نظر  مي المللي هاي بين با فرهنگ و سازمان شدن جهانيارتباط بين 
 و المللي ها بين ها و سازمان خصوص سازمانكه در  اي را در واقع مباني نظري .دار

گيري نهايي و تحكيم  دارد تا در نتيجه بيان مي ،مطرح شده است شدن جهاني
  .مورد توجه قرار گيرد و درك فرضيه را آسان سازد ،اصلي ي فرضيه

  نوع نگرش در مطالعه -1
بيان قبل از ورود به مباحث اصلي الزم است، نوع نگاه و روش مطالعه و تحقيق 

دست آيد و با آگاهي بيشتر، ه كلي در خصوص مباحث اين تحقيق ب يتا ديد ،شود
  .حدود انتظارات از تحقيق معين شود
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ديدگاه و  :يك ؛دو ديدگاه كلي وجود دارد ،المللي هاي بين سازمان ي در مطالعه
 ها و اهدافي ن بيشتر بر قوانين حاكم بر اين سازما ،پژوهشگران كه استروش حقوقي 

 كه آن از جمله ؛هايي نيز دارد اين روش مطالعه، ضعف. دنكن تأكيد مي ها بنيادين آن
و ميهني كشورها بستگي دارد و  ملّيچه كه به منافع  آن ، خاصهمسائل سياسيبه 

در واقع، منافع و عاليق  .پردازد المللي است، كمتر مي بين يها يدشوارالب غ ي ريشه
لمرو و مقررات حقوقي و مخصوصاً مقررات حقوق ها چون خارج از ق سياسي دولت

  .شود ناديده گرفته مي ،المللي است بين
المللي، قواعد و مقررات حقوقي  هاي بين سياسي و سازمان ي در روش مطالعه

المللي تنها قسمتي از مواردي است كه پژوهشگران علم سياست مورد بررسي  بين
  .دهند قرار مي

المللي را  هاي بين سازمان »الملل روابط بين« تر عيوسبررسي  ،در اين نوع مطالعه
گيرد كه بين خودشان و با ساير  المللي در نظر مي چون واحدهايي از اجتماع بين

  .واحدهاي اين اجتماع در رابطه هستند
 ،كنند دانان دنبال مي اي كه حقوق برخالف شيوه ،المللي تعداد واحدهاي بين

كه از  ييها گروه ي بلكه همه ،شود المللي نمي اي بينه و سازمانها  به دولتر منحص
اي هستند، طرف توجه قرار  المللي داراي اهميت قابل مالحظه نظر زندگي بين

 ،ي جامعه است همه ي غير از دولت كه نماينده ،در هر كشور ،در حقيقت. گيرند مي
و گاهي  ملّي يها استيساجتماعي فعال ديگري هم وجود دارند كه در  يها گروه
با تر خواهد شد كه  زماني روشن ها گروهاهميت اين نوع  .گذارند المللي تأثير مي بين

سان خويش در ديگر كشورها رابطه برقرار كنند و احياناً نهادها و  هم مؤسسات
  .نمايند تأسيسهايي هم بين خود  سازمان

ي و خواه حقوقي، سياسي، اجتماع ،اي ي سياسي، هر نوع رابطه در مطالعه
رسمي كه  و حتي روابط غيررسمي و نيمه... اقتصادي، علمي و فرهنگي و ورزشي و

در واقع فقط به روابط ، و ماند از نظر دور نمي ،دالمللي باش اراي معنا و ارزش بيند
 يها گروهد و روابط با ساير شو المللي محدود نمي هاي بين مانها و ساز ميان دولت

با  ها آنروابط  نيزو  ها گروهيز، مثل روابط بين خود اين المللي ن مؤثر در زندگي بين

www.ketabha.org



  43 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

پژوهشگر علم سياست قرار  ي مطالعه ي در پهنه ،المللي هاي بين ها و سازمان دولت
  .دگير مي

بودن  ولي عمومي و كلي ،سان نيست هر چند، نوع مطالعه در نزد محققان يك
هاي  ه نوع روابط سازمانسياسي در اين تحقيق، به ما كمك خواهد كرد ك ي مطالعه

بيان  را دوستانه فرهنگ نوع شدنِ جهانيو  ،شدن جهانيرا با  غير دولتيالمللي  بين
  .كنيم

  مباحث نظري -2
اين تحقيق بيان شد و  ي با توجه به تعريف مفاهيم كليدي، كه در فصل گذشته

در است الزم  ،نظر كه قبل از ورود به بحث اصلي عنوان گرديدد مور ي نوع مطالعه
هاي  فكري و نظرياتي كه در خصوص فعاليت و رشد سازمان ي پيشينهباب 
ثير متقابل اين سه أت شدنِ جهانيو  ،المللي المللي، نقش فرهنگ در روابط بين بين

و  ،و نهادها به صورت خاص ،المللي به صورت عام هاي بين يعني، سازمان ؛پديده
   .شود توضيح داده وجود دارد، ،فرهنگ شدن جهاني

و  ندمسائل انساني درگير باهايي كه امروز به نحوي  سازمان رسد اكثر به نظر مي
به نحوي از دل جنگ و  ،كنند انجام وظيفه مي ،هايي كه دارند بر اساس مأموريت

ي هستند يها و يا منشعب از سازمان ،اند هاي حاكم بر روابط انساني زاده شده خشونت
ين امر را شايد بتوان ت اعلّ. اند بودهو خارجي و جنگ مخاصمات داخلي  ي كه زاييده

خواهان و انديشمندان  هاي صلح و فعاليت ها انسانطلب حاكم بر غالب  از روح صلح
مختلف درصدد  يدوستي دانست كه به انحا ر و نوععلوم اجتماعي و يا افراد خي

  .اند آميز زندگي جمعي و تعارضات ناشي از آن بوده كاستن از بار خشونت
وجود و تولد  ،گذشته از انديشه و تحركاتي كه تا قرن نوزدهم صورت گرفته است

دوم قرن نوزدهم به صورت روزافزون  ي توان از نيمه المللي را مي هاي بين سازمان
كه به صورت  هايي سازمان چه ،اند دولتي داشته ي هايي كه جنبه ديد؛ چه سازمان

ها  گر اين سازمان هايي كه توجيه ديشهدر خصوص ان .اند خصوصي تشكيل شده
ي ملل  گرايي نام برد كه روح آن حاكم بر ميثاق جامعه توان از آرمان مي ،دنباش مي

  .بوده است
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هاي  ها به مدد حقوق و سازمان اين انديشه بر امكان تغيير نظام سياسي دولت
ابل اصالح و ق ،رفتار بشر زيرا ؛دارد تأكيد گرايي المللي، در چارچوب آرمان بين

امكان سازگار ساختن سياست با  ي اين انديشه بر پايه .شود ي ميتلقّ خواه كمال
هنجارهاي  ي پذيرش زمينه توان مي ،و معتقد است ؛معيارهاي اخالقي استوار است

در المللي را  هاي بين چون هنجارهاي مشخص شده در حقوق و سازمان رفتاري هم
  .المللي قرار داد آن هنجارها را مبناي رفتار بين و دير يا زود فراهم آورد،مردم 

كم در انگلستان و  كم ،طلبي در سراسر قرن نوزدهم، نفوذ جنبش صلح
ت گرفت كه علم، متحده گسترش يافت و در اروپاي غربي اين اعتقاد قو اياالت

آموزش و تجارت  و صنعت، تكنولوژي ارتباطي، رشد نهادهاي پارلماني ليبراليستي،
  .گردد جنگ ميشدن و زوال  رفته موجب منسوخ روي هم ،المللي بين

اگر مردم از « :د كهكرد چنين استدالل مي ،انگليسي 2كويكر دايموند، يك 1جاناتان
برند، جنگ نيز ب سؤالزير و ضرورت آن را به  ،دادن به جنگ خودداري كرده نت

افراد را  ،مسيحيكتب مقدس  ،به نظر وي. همچون تجارت برده از ميان خواهد رفت
او هيچ تمايزي ميان جنگ . دارند در تمام شرايط از اعمال خشونت بر حذر مي
 .)144: 1376دوئرتي، جيمز، ( ».عادالنه، ظالمانه، تدافعي و تهاجمي قائل نيست

جنبشي كه نه ؛ ناپذير جديد است جنبش سازش ي داران اوليه دايموند يكي از طرف
كوشد تا بر سياست  بلكه مي ،راي وجدان افراد استمذهبي ب ي تنها در پي موعظه

  .خواه، اعمال نفوذ كند ، مخصوصاً كشورهاي داراي منش ليبراليستي و صلحكشورها
توان صرفاً با توجه به  طلب جديد با جنگ را نمي صلح فكران روشنناسازگاري «

اقتصادي مالحظات  ،از قرن نوزدهم به اين طرف. عوامل مذهبي و انساني توجيه كرد
طلبان در  به تفكر اغلب صلح ،چه، در شكل اساساً ليبراليستي يا سوسياليستي آن

ريچارد كابدن در اواسط قرن نوزدهم  ي از دوره. جنگ و صلح راه يافته است ي زمينه
ذاتي و  ي رابطه كه اند طلبان ليبراليستي متقاعد شده بسياري از صلح ،تا همين اواخر

و لغو موانع تجاري تنها راه ايجاد  ،جارت آزاد و صلح وجود داشتهمتقابالً علّي ميان ت

                                        
1 - Jonatahan dymond. 
2 - Quaker. 
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ت ن اين سنّاتوان گفت كه وارث تا حدودي مي ).349: دوئرتي( ».صلحي پايدار است
 »وابستگي متقابل« ي دار نظريه پردازان طرف نظريه ،فكري را در دوران معاصر

  .دهند تشكيل مي
كنند و  شمولي شروع مي را با جهان دنش جهانيرابرت كوهن و جوزف ناي، تعريف 

هايي از  كنند كه شبكه جهاني اطالق مي يشمولي را به وضعيت و شرايط جهان
اين . يافته استو ادامه اي ايجاد شده  چند قاره ي گسترهوابستگي متقابل در 

تأثير سرمايه و كاال، اطالعات و عقايد  :اتي چونانيجر تحت تأثيروابستگي متقابل 
 شدن جهانيلذا  ؛پذيرد وه مواد بيولوژيكي صورت ميبه عال ،نيروهاي نظامي مردم و

  .انجامد شمولي مي به افزايش جهان
وابستگي متقابل را از طريق  و كه امروز نياز به صلح،: شايد بتوان گفت

  .دهند توضيح مي ،داند كه اقتصاد را يكي از محورهاي اصلي آن مي ،شدن جهاني
از  ،1920-1930هاي  سياسي انگليسي در دهه ي برجسته مفسر، سرنورمن انجل
الملل  گرايي يا پندارگرايي روابط بين آرمان ي بخشي از مرحله شآثار كساني است كه

ترين  بزرگ را جنگ ،ليبراليستي ي انديشهاو معتقد است كه  . دهد ميرا تشكيل 
اي  ديدهداند؛ چرا كه پ ميتهديد براي سالمت اقتصادي تمدن صنعتي جديد 

  .است» ناهنگام«و » محل بي«
مسائل  ي ايندهزشدن ف و عقالني ،وي اعتقاد داشت با رشد عقالنيت انسان«
هاي  ظهور سازمان .)312: دوئرتي( ».توان جنگ را از ميان برداشت الملل مي بين
ن از رشد عقالنيت انسان و نشا ،در قالب خصوصي آن خصوص بهالمللي  بين

قدرت و  فعالً ،هاي غير دولتي سازمان كه؛ هرچند داردزندگي شدن مسائل  عقالني
  .هاست حكومتضمانت اجرايي الزم را ندارند و عمالً قدرت مشروع در دست 

 ،گردد كه مردم دريابند زماني ممكن مي ،تحقق صلح و خلع سالح ،به نظر وي«
ر و معتقد بود كه صلح قبل از ه جمعي ندارد،جنگ ديگر مفهومي جز خودكشي 

  ).314: دوئرتي( ».مستلزم آموزش عموم مردم جوامع دمكراتيك است ،چيز
از افكار عمومي  غير دولتيهاي  در واقع قدرت اجرايي سازمان ،با اين توصيف

بايد در  ،كنند هايي كه در اين زمينه فعاليت مي سازمان ،بنابراين ؛شود ناشي مي
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در  ها آنو نزديكي به  رسيدن به اهداف كالن خود، جهت همراه ساختن مردم
تالش كنند از  و ريزي كنند؛ ريزي درست و دقيقي را پي برنامه ،هاي بلندمدت برنامه

 ها ارزشي  و اشاعه ها تملّروز در سطح وسيعي براي ايجاد ارتباط بين  فناوريعلم و 
  .نمايندو عقايد خود استفاده 

 2و بنجامين 1817-1862 1هاي فردگراي آمريكا، مانند ديويد تارو آنارشيست«
  ».اند گزيدهو از آن دوري  ،اي مذموم دانسته خشونت را پديده 1939-1854

دادند و لئون تولستوي  آميز را ترجيح مي هاي مدني مسالمت مخالفت ها آن«
هاي  منتقدترين آنارشيست ،)1869-1948(مهاتماگاندي  و) 1910-1828(

يم را مخالف تمايل افراد به تسلطلب عصر جديد، اساساً اخالق پاك مذهبي  صلح
رحم ساختن  را به خاطر بي ها دولت ،اين دو .دانستند شدن در مقابل دولت مي

: دوئرتي( ».كردند شديداً نكوهش ميها و تبديل قهرمانان نظامي به يك ارزش  توده
320-321.(  

شدن  مداران با تحديد با توجه به عقايد اين انديشمندان و يا بعضاً سياست
 افزايش ،و گسترش ارتباطات و به تبع آن ،شدن جهانيها در روند  كميت دولتحا

 شود منفي تلقي يامراميد است نظاميگري  ،ها غير دولتيها و  كمي و كيفي سازمان
دوستانه بدهند؛ ولي  نوع هاي كوشندگان فعاليتو قهرمانان نظامي جاي خود را به 

ها داراي قدرت الزم و اثرگذار  دولتواقعيت فعلي حكايت از اين دارد كه فعالً 
را طي ن بايد آ غير دولتيهاي  هستند؛ بنابراين راه زيادي در پيش هست كه سازمان

و در  ،ورزي به جاي قانون كاربرد زور ضروري دانستن جانشيني قانون عشق با«. كنند
 هاي غير ممكن دانستن اين امر در چارچوب نظام كنوني متشكل از دولت ،عين حال

ي  كردند كه نظام كنوني بايد جاي خود را به يك جامعه اين دو تأييد مي ،ملّي
 ها انسانگيرد كه  زماني شكل مي ،ي جهاني جامعه ).314: پيشين( ».جهاني بدهد

گسترش  ي در سايه ،و اين ؛يكديگر را بشناسند و به نيازهاي يكديگر احترام بگذارند
  .است ريپذ كانام غير دولتيهاي  ارتباطات و سازمان

                                        
1- Henry david thoereau . 
2 - Benjamin r.tacker. 
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اين موضوع كه در عصر جديد  هب شدن جهاني ي هاي مختلف درباره ديدگاه
افزايش بازيگران  ي به واسطهشده و حاكميت سياسي  رنگ كممرزهاي جغرافيايي 

ي  حاصل گسترش جامعه صلح است، و معتقد ؛پردازد شود، مي تحديد مي غير دولتي
  .ني دارندجهاني است و عقيده به گسترش اخالق جها

ي مدني جهاني و  به عنوان موتور محرك جامعه غير دولتيهاي  گسترش سازمان
تواند  اين گسترش مي .باشد به صورت جدي مورد توجه مي ،گسترش اخالق جهاني

ي جهاني قرار گيرد و انرژي انساني كه صرف جنگ و  در راستاي ايجاد جامعه
ف سازندگي و نجات انسان از صر ،شود بار مي ناخوشايند خشونت يها يريدرگ

  .شود وبيعت بر ااجتماعي و شرايط تحميلي ط يها يناهنجار
و انسان را  ،باشد داران جنگ مي كه يكي از طرف ،1913از نظر ويليام جيمز 

و  تالش آميزي كه مستلزم هاي صلح فعاليت: نامد، معتقد است طلب مي جنگ
اين فيلسوف و  .ندايجاد ك »ماعيانرژي اجت«مانند جنگ  دتوان اند، مي فداكاري

رخي از نيازهاي عميق جوامع را ب ،كه جنگ و زندگي نظامي بر آن است ،شناس روان
 ،به نظر وي .گشته است ها انسان ي ي احساسات قهرمانانهو موجب تجلّ ،آورده كردهبر

توان به انرژي وي جهت ديگر كه ب توان كاست، مگر آن از جنگ ذاتي انسان نمي
مل ، بلكه با عواها انسانبا آموزش جوانان براي جنگيدن نه با ساير  ،مثالً ؛بخشيد
غير  ي دوستانه هاي نوع گسترش سازمانو  ،بيماري، سيل، فقر و جهل :مانند ،طبيعي
طلبي  آور جنگ   ي خشن و نفرت توان به غريزه مي...  ، سفرهاي اكتشافي ودولتي

كه جامعه  براي آن: نين معتقد استچ او هم. سمت و سويي نيكو و مثبت بخشيد
از بين  ها آنپرورده نگردد، بايد جوانان را به كارهاي سخت واداشت تا كودكي ناز

  .)317-316: دوئرتي( برود
متضمن  ،اگر نه صريحاً دست كم تلويحاً ،المللي هاي روابط بين بسياري از نظريه

 ها تملّتحقق صلح ميان به  ملّياين فرضند كه ارتقاي سطح زندگي و رشد اقتصاد 
نوين ليبراليستي نويسندگاني چون اسميت،  ي ها در انديشه .كند كمك مي

؛ چرا كه قلمداد شده استضامن صلح  ،ريچارد كابدن، تجارت آزادو ميل،  استوارت
الملل  تخصص در اقتصاد بين ي آورد كه بر پايه تجارت آزاد، تقسيم كاري به وجود مي
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عمالً  ،كه توسل به جنگ سازد ميرا چنان به يكديگر وابسته  ها تملّو  است،استوار 
  .گردد غيرممكن مي

: چه كه از اهداف يونسكو تحت اين مضمون كه با توجه به آنچه گفته شد و آن
توان  مي، »جنگ را در اذهان خشكاند ي بايد ريشه ؛گيرد جنگ در اذهان شكل مي«

المللي امري  هاي بين ود سازمانوج ،المللي حاضر نه تنها در نظام بين: گفت
در تمام وابستگي متقابل  ،ناپذير است، بلكه با افزايش و پيشرفت تكنولوژي اجتناب

جديد،  يها يآور فنشمول شده و يا با استفاده از  ابعاد زندگي انسان، جهان
 المللي و غلظت هاي بين رش سازمانكه با گستجا و از آن ؛شمول خواهد شد جهان
از وظايف  ييها بخشناگزير هاي سياسي تحديد خواهند شد،  حاكميت ،يشمول جهان
خواهد واگذار  ،اعم از عمومي يا خصوصي ،المللي هاي بين به سازمان ملّيهاي  دولت
اي برخوردار  غيرانتفاعي از جايگاه ويژه غير دولتيهاي  سازمان ،در اين ميان .گرديد

دادن به  يعت، حفظ طبيعت، هدايت و جهتر طبمبارزه با قه ي در زمينه. خواهند بود
توجه به با  و عمل خواهند كرد »ليدر«المللي به عنوان  و بين ملّي يها مشاركت
 ،»غيرسياسي، غيرانتفاعي و داوطلبانه بودن«ها؛ يعني،  هاي آن ترين ويژگي برجسته

  .خود اختصاص خواهند داد بهعمل وسيعي را  ي حوزه
 .هاي دولتي خواهيم پرداخت ظهور و رشد سازمان به سير تاريخي ،در اين بخش
نظام  گسترش ارتباطات،داليل ي اين از جمله ؛ كهها داليلي دارد رشد اين سازمان

المللي بازتر  هر چه نظام سياسي بين است؛ چرا كه المللي و كشورها سياسي، بين
از داليل يكي ديگر . ها افزوده خواهد شد بر تعداد و نفوذ اين سازمان ،عمل كند

نظام ها مشكالت حقوقي و مالي است؛ زيرا  موفقيت يا عدم موفقيت اين سازمان
به نظر بعضي . دارد غير دولتيهاي  بر رشد سازمان يها تأثير مستقيمرسياسي كشو

 غير دولتيهاي  كمك به رشد سازمان ،باز بودن نظام سياسياز انديشمندان، 
ها را تحديد  گونه سازمان يز سعي دارند اينولي در همان جوامع دمكراتيك ن ،كند يم

توانند مثل شمشير دو لبه  مي ،كه دارند اي به خاطر پيچيدگي ها آنچرا كه  ؛كنند
لذا از طريق مواد قانوني، مقرراتي را وضع آن؛ هم به نفع جامعه باشند و هم به زيان 

چند كه فشار هر  درآورد؛ ارترا تحت نظ ها آنكنند كه در صورت ضرورت بتوان  مي
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المللي اين  باعث شده شخصيت حقوقي و بين ،المللي ها در مجامع بين اين سازمان
 هنوز كاري ،با گذشت چهل سال همه، با اين. چنان برجسته بماند همها  سازمان

  .المللي صورت نگرفته است ها در نظام بين  اساسي در جهت تثبيت حق و حقوق آن

  غير دولتي يها مانسير تاريخي ظهور و رشد ساز -3
شان  در انزوا از يكديگر و با وجود فواصل بسياري كه ميان ،هاي نخستين تمدن

رشد كردند و از برقراري ارتباط با بيگانگان، يعني كساني كه اغلب به چشم  ،بود
هاي  بنابراين وجود سازمان ؛اكراه داشتند ،كردند نگاه مي ها آنبه  »وحشي«

 يها شكل ،بعدها در يونان باستان گرچه ؛پذير و نه امكانالمللي نه الزم بود  بين
ها در اروپاي  مثل آمفيكينون ؛توان ديد المللي را مي هاي بين معدودي از سازمان

هاي بزرگ  خارج از دولت ييها ائتالف نيز مسيحي ي در جامعه .قرون وسطي
قرون  ي لهدر فاص كه ؛ چنانپارچه شكل گرفت پادشاهي در آلمان و ايتالياي چند

متعلق به اتحاديه  ،حدود پنجاه شهر تجارتي در اروپاي شمالي ،چهاردهم و شانزدهم
  .با حمايت از تجارت به وجود آمد 1هايي هانس

بنيادين حقوق عمومي اروپا  از قرن هفدهم به اين سو، اصل توازن به صورت اصل
لح براي برقراري ص يها طرحهر چند اين تعادل پايدار نبود و متفكران از  ؛درآمد

 ي انديشه ،از قرن هفدهم به اين سو .كردند در ميان شاهزادگان دفاع ميتوافق 
  .اجتماع ملل گسترش يافت

اي  اي گرفت تا جامعه شكل تازه ،ي جهاني بشري با آغاز رنسانس ي جامعه انديشه
 براي همه معتبر و ،باشدها  و حاكميت عقالنيت انسانكه مبتني بر قانون طبيعي 

قرن هجدهم هم بر اساس حاكميت شاهزادگان و  ،با اين وجود .قابل احترام باشد
بريتانياي كبير، فرانسه، اتريش، پروس و : حفظ توازن قوا، ميان پنج كشور مسلط

  .روسيه سپري شد
المللي به  هاي بين سازمان ي در قرن نوزدهم بود كه نخستين خطوط چهره

  .ن شدشناسيم نمايا صورتي كه امروزه مي

                                        
1 - Hansa. 
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تسريع در نقل و و  سايل ترابري و ي العاده خارق ي توسعه ؛انقالب علمي و صنعتي
منجر به  و ابزار ارتباط جمعي؛  هوسايل ابالغ انديش و پيدايش ؛كاال و انتقال انسان

المللي و مفهوم  واحد اقتصادي، تقسيم كار بين ي يك منطقه تأسيسافزايش تجارت، 
  .ي جهاني شد جامعه

تمام موجودات انساني داراي « :كه اينو عقيده به  ،هاي دمكراتيك ت انديشهپيشرف
كشورها در  ي م با مساوات را از سوي همهأمشاركت تو ي انديشه رشد ،»ارزش برابرند

ول تأمين صلح، پيشرفت و ها مسئ اين سازمان و المللي باعث شد هاي بين سازمان
 ،در خالل بخش اعظم قرن نوزدهم .يدنددموكراتيك قلمداد گرد هاي منش  ترويج

شد كه مركز قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي  به اروپا ميمنحصر الملل  روابط بين
  .اما در عين حال محيط مناسبي براي اختالف و نزاع هم بود ،جهان بود

اروپا شكل  ي تازه در پايان قرن نوزدهم كه خارج از قاره يها قدرتبا پيدايش 
جاً به بيرون از المللي نيز تدري هاي بين ي اقدام براي سازمان انديشه ،گرفت مي

  .يافت گسترشمرزهاي اروپا 
در اروپا شكل گرفت و به اوج  اليستي كه در سراسر قرن نوزدهمجنبش ناسيون

توانست براي استقرار صلح ميان مردم  مي ؛تجسم يافت ورساي در پيمان، خود رسيد
حتي ناسيوناليسم افراطي  ملّيت نه تنها احساس سودمند واقع شود، اما بيشتر اوقا

  .شد مي فرما حكم
 ،هاي غير دولتي بود ها و سازمان بستر ظهور كنوانسيون ،دوم قرن نوزدهم ي نيمه

كه حاصل  شكل گرفت هايي ها در بستر جنگ يا سازمان ها ولي اين اتحاديه
 ،و آلمان متحد شد ،هايي كه منجر به ايجاد ايتالياي متحد جنگ. ناسيوناليسم بود

بر جاي از خود و خاطرات تلخ و ماندگاري  برانگيختتمام مردم را بر ضد يكديگر 
  .گذاشت

نهضت جهاني صليب  مؤسس ،شايد بتوان گفت خاطرات سلفورينو از هانري دونان
المللي صليب سرخ  بين ي يكي از آن خاطراتي باشد كه منجر به ايجاد اتحاديه ،سرخ

  .ديداحمر گر و هالل
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هاي اداري در سطح ميان دولتي  توسعه و تكامل اتحاديه ،1914تا دوران قبل از «
 يها بخشآمد كه فعاليت  ي روندي به سوي انترناليسم به شمار ميصرفاً تجلّ

بسيار متنوع اجتماعي در كشورهاي  يها دستگاهخصوصي نيز بسيار مشهود بود 
  .دادند مختلف روابط في ما بين را گسترش مي

دوستانه مذهبي،  ي در پيوند با هر نوع فعاليت بشرالملل هاي خصوصي بين انجمن
  .)40-37: 1373ژرژ ابوصعب، ( به وجود آمده بودند عقيدتي، علمي و تكنولوژي

المللي يا پيش از وجود  نيز با توجه به تغييرات نظام بين غير دولتيهاي  سازمان
ن تغييرات به رشد و بالندگي نزديك در اي ها آنهاي دولتي يا دوشادوش  سازمان

 المللي دولتي هاي بين پيش از پيدايش سازمان شان به ها كه سابقه اين سازمان .ندشد
اند، بسياري از وظايف  اجتماعات گوناگون انساني را ميسر ساخته كاري هم رسيد، مي

قبالً  است،المللي  هاي بين ها و يا سازمان دولت ي هامروزفعاليت  هدف و اقداماتي كه
ها را به آن  و يا توجه دولت اند داشته فعاليت ها در آن حوزه غير دولتيهاي  سازمان

ها در سطح  غير دولتيكه توسط  ياولين حركت«: شايد بتوان گفت. اند معطوف كرده
بود كه در خصوص حمايت  1840كنوانسيون جهاني ضد بردگي ،جهان شكل گرفت

ها حاوي  عنوان اين سازمان ).25: 1376زاده،  وسيم( ».تشكيل دادند ها انساناز 
ابعاد زندگي اعم از  ي كليه ها آنو فعاليت  ،اي است تنوع بسيار وسيع و گسترده
  .دهد مادي و معنوي را پوشش مي

سازمان  203ها حدود  تعداد اين سازمان 1909يعني سال  ،در اوايل قرن بيستم«
به بيش از شانزده هزار  ها آنتعداد  90 ي در اواخر دهه كه يحالدر  ،بوده است

  ).10: زاده بيگ(».چنان در حال افزايش است و هم يافته، افزايش
اروپاست و از  ،غير دولتيهاي  اصلي سازمان خاستگاه كه پيشتر گفته شد، چنان

كه سطح ارتباطات را گسترش داد  -علميرستاخيز انقالب صنعتي و  ،لحاظ تاريخي
امروزه آن را  و ،محيط بيرون شد با خود واش   سبت به نوع رابطهو باعث آگاهي بشر ن

  .آيد ي اصلي آن به حساب مي ، سرمنشأ و انگيزه-كنند به ليبراليسم تعبير مي
هاي مسيحي نيز در به وجود  رسد عالوه بر رشد عقالنيت بشري، آموزه به نظر مي

ذاهب ديگر، كمك چون م هم  آمدن اين وضعيت دخيل بوده؛ چرا كه در مسيحيت،
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به همين دليل، . به نيازمندان و دستگيري از مسكينان ترويج و تشويق شده است
كليساها و نهادهاي مذهبي، در حد توان كوشيدند خدمات الزم را به نيازمندان و 

از جمله  ها نياو امثال  ها پرورشگاهو  ها مارستانيبايجاد مدارس، . درماندگان برسانند
كه بعضاً در راستاي اهداف سياسي كشورهاي  ،مذهبي بوده يهافعاليت اين نهاد

فعاليت ميسيونرهاي  به توان كه مي ؛ چناناند در كشور ميزبان بوده ارائه دهنده
  .ممالك ديگر و از جمالت مستعمرات دول بزرگ اشاره كردمذهبي در 

ه كه باست  ها فرضاي از پيش  مجموعه ، مستلزمغير دولتيهاي  ايجاد سازمان
  :شرح دادزير توان حول سه محور  را مي ها آنطور خالصه 

  ؛ها در مقابل قدرت عمومي احترام به استقالل اين سازمان -3 -1
از جمله آزادي تجمعات، انديشه و  ،احترام دولت به حقوق بنيادين افراد -2-3

  ؛بيان و مذهب
وت يا مواضع پذيرش حق مردم در اتخاذ مواضع غير از مواضع دولت يا متفا -3-3

  .)17: زاده بيگ( دولت و حتي مخالف با مواضع دولت
ساالر و  و البته پيداست كه تشكيل نهادهاي غير دولتي، تنها در جوامع مردم

گيري اين نهادها را  ي شكل هاي استبدادي اجازه گيرند و نظام دموكراتيك شكل مي
؛ لذا اجه خواهند بودهاي فراواني مو با محدوديت گيري شكلدهند و در صورت  نمي

شكل  غير دولتي هاي نبايد انتظار داشت در جوامع بسته يا ديكتاتوري سازمان
 يا افكار عمومي المللي بين تحت فشارسياسي  يها نظامكه اين نوع  مگر اين ،دنبگير

كوشند  مي ،در اين صورت ؛خود را يك نظام سياسي باز نشان دهند ،بخواهند
رود اين  صوري داشته باشند؛ هر چند كه اميد مي نهادهاي غير دولتي شكلي

  .باشند مستقل در آينده غير دولتيهاي  ساز ظهور سازمان زمينه ،نهادهاي صوري
اين پيش فرض در كشورهاي غربي و اروپايي از قرن هجدهم و مخصوصاً از قرن 

اين آغازين  ي شايد بتوان نقطه. نوزدهم در غالب ليبراليسم سياسي تجلي كرده است
فرانسه به ) 1789اوت  26(حقوق بشر و شهروندان  ي سياسي را در اعالميه ي پديده

تر يا بازتر  از آن زمان به بعد هر چه نظام سياسي كشورها دمكراتيك .حساب آورد
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 ها آنفعاليت  ي و حوزه شده، المللي افزوده و بين ملّيها در سطح  شده بر اين سازمان
  .تر شده است  گسترده
در كشورهاي نيز كشورهاي جهان سوم و  وجوامع مسلمان سياري از بدر 

 قتصادي و اجتماعيمباني فكري، سياسي، ا يا ضعفبا توجه به عدم  ،سوسياليستي
ايم؛ هر  بودهمستقل  غير دولتيهاي  سازمانگيري  شكل دموكراتيك، كمتر شاهد

 ين كشورها نيزا ،هاي خارجي گرفتن وابستگي و نياز به سرمايه با شدت چند كه
ظهور اين  ي تغييراتي ايجاد كنند و زمينه ظاهر، ولو به ،رفتارهاي خوددر  اند كوشيده
المللي  بين غير دولتيهاي  سازمان به و يا فراهم نمايند ملّيها را در سطح  سازمان
   .بپيوندند

اقتصادي  –فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد و آزادسازي فضاي سياسي 
تدريج رفتار و رويكرد دموكراتيك  كشورهاي اروپاي شرقي نيز به ده است كهسبب ش

گيري نهادهاي غير دولتي در آن  نمود اين تغيير رفتار در شكل  داشته باشند كه طبعاً
  .كشورها نمود يافته است

يازي  يابي و دست به مدد دست رود و شدن پيش مي در دنيايي كه به سوي جهاني
خواهانه در آن رو به رشد  هاي آزادي انديشه رهاي ارتباطي نوين و كارا،ها به ابزا انسان

يابد و  روز كاهش مي ها روز به ي سياسي و اقتصادي دولت سلطه و شكوفايي است،
دار بسياري از وظايفي خواهند بود كه پيش از آن، بر  نهادهاي غير دولتي، عهده

  .است ها بوده ي دولت عهده

 ملّيدر سطح  غير دولتيالمللي  هاي بين ترش سازمانعوامل مؤثر در گس -4
  ها آنالمللي و شخصيت حقوقي  و بين

هاي  سازمان :اعالم كرد 1983المللي در سال  هاي بين انجمن ي اتحاديه«
بايست حداقل در سه كشور فعاليت نمايند و اعضاي آن نيز  مي غير دولتيالمللي  بين

 .اطالق نمود ها آنالمللي را به  توان عنوان بينحداقل از اتباع سه كشور باشند تا ب
اين تعداد به دو كشور  ،استراسبورگ 1986كنوانسيون  1 ي مادهبر اساس  ،ولي

بايست  المللي مي واجد نام بين الملليِ هاي بين تقليل يافت و بيان شد كه سازمان
  ).22: زاده بيگ( ».حداقل در دو كشور به فعاليت بپردازند
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بايد در چند كشور به فعاليت بپردازند،  ،المللي تلقي شوند بين ،نهادها هك اينبراي 
ابتدا بايد  ،براي تحقق اين امر .دناعضاي آن از اتباع چند كشور باش هرچند كه
به  توان اين شرايط مي ي از جمله و ها فراهم آمده باشد؛ توسط دولت شرايط الزم

  .مت اشاره كرداصالح قوانين داخلي و رفتار دموكراتيك حكو
 ،بر همين اساس .شوند ها با توجه به حقوق داخلي كشورها تعريف مي اين سازمان

وقتي كه  .هاي حقوقي وجود ندارد ها به خاطر تفاوت درك مشتركي از اين سازمان
براي  .نيز متفاوت خواهد بود ها آنشرايط پذيرش  ،وجود نداشته باشد يدرك مشترك

رومي «ريف از كشورهاي تابع نظام حقوقي جا يك تع ندر اي ،شدن اين مطلب روشن
  .گردد ارائه مي »ال كامن«و يك تعريف از كشورهاي  »ژرمني

چنين تعريف  غير دولتيهاي  در كشورهاي رومي ژرمني مثل فرانسه، سازمان
كه طبق آن دو يا  هستندقراردادي  يتشكيالت ،غير دولتيهاي  سازمان«: اند شده

هدفي غير از كسب  اخود را به طور دائم ب هاي ا و فعاليته دانسته ،چند شخص
  ».دنگذار در ميان مي با ديگران منفعت

قانون مدني  601ي  در كنار قانون فرانسه، قانون سوئيس را داريم كه ماده
دوستي،  ي سياسي، مذهبي، علمي، هنري، نوعها انجمن« :كند سوئيس اعالم مي

 ،اشخاص كه اينبه محض  ،قاصد اقتصادي ندارندهايي كه م انجمن ي تفريحي و كليه
 ،انشاء كنند ها انجمنداير بر تشكيل اين  ييها نامه اساسالب قخودشان را در  ي اراده

  ».داراي شخصيت حقوقي خواهند شد
 غير دولتيسازمان  ،، در قانون فرانسهاست كه در دو تعريف فوق آمده طور همان

شود و بايد مراحل ديگري را مانند  نميبه محض تشكيل، داراي شخصيت حقوقي 
ي  اراده كه اينبه محض  ،يعني ؛ثبت طي كند؛ اما، در قانون سوئيس چنين نيست

اين  ،آن اعالم شود ي نامه اساسو تنظيم  ،مؤسسان مبني بر تشكيل چنين سازماني
. شود بيني شده برخوردار مي كند و از حقوق پيش سازمان شخصيت حقوقي پيدا مي

نهادهاي غير  ي است، ها آماده تري براي اين سازمان ورهايي كه وضعيت سهلدر كش
  .باشند برخوردار مي ينفوذ قابل توجه ي از كميت و حوزه دولتي
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كند، با  حكومت مي »ال كامن«در انگلستان كه نظام حقوقي  ،به همين ترتيب
شود  ميمحسوب  غير دولتيسازماني  ،توجه به عرفي كه در اين كشور جاري است

است كه سازمان از لحاظ مالي  آنمستلزم  ،و اين امر ؛ري نباشدكه هدفش سودب
  .افراد تأمين شود ي هاي داوطلبانه منابع مالي هم از كمك ي خودكفا باشد و عمده

ي  ماده .بيني شده است پيش1311مصوب  ،در ايران اين مسأله در قانون تجارت
مؤسسات و تشكيالتي « :كند كه اعالم ميقانون تجارت ايران در اين خصوص  584

از تاريخ ثبت در دفتر  ،شوند و يا بشوند مي تأسيسكه براي مقاصد غيرتجاري 
 ».شوند داراي شخصيت حقوقي مي ،مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد

اي كه وزارت  نامه ينينون، تعيين تشكيالت را منوط به آهمين قا 585ي  ماده
 1337وزارت دادگستري ايران در سال . نموده است ،خواهد كرد دادگستري تصويب

 ريغاصالحي ثبت تشكيالت و مؤسسات  ي نامه ينيآ«اي را تحت عنوان  نامه ينيآ
نامه، مقصود از تشكيالت  ينياين آ 1ي اساس مادهر تصويب كرده است كه ب» يتجارت

لمي، ادبي، ع ، مؤسساتي هستند كه به اموريتجارت ريغ مندرجِ و مؤسسات
 ها آندهندگان  مؤسسين و تشكيل كه ايناعم از پردازند؛  ميخيرخواهانه يا امثال آن 

سسات را به دو نامه مؤ ينيدوم همين آ ي ماده .يا نداشته باشند ،قصد انتفاع داشته
جلب منافع و تقسيم آن ميان  ،مؤسساتي كه مقصود از تشكيل :كند دسته تقسيم مي

تقسيم آن  جلب منابع و ها آنمؤسساتي كه مقصود از تشكيل و دوم،  ؛باشد اعضا
به  ،كنند در قانون ايران مؤسساتي هم كه در واقع جلب منفعت مي .نباشد ميان اعضا

  .اند نحوي وارد اين مقوله شده
اساس قوانين داخلي كشورها به وجود ر ب غير دولتيهاي  سازمان كه اينبا توجه به 

از   ها آن  وضعيت ،كنند المللي فعاليت مي به شكل بين ها دولتآيند و با پذيرش  مي
برخي از كشورها براي اعطاي شخصيت حقوقي  .كشوري به كشور ديگر متفاوت است

كنند و برخي، فقط  ، تشريفاتي را نيز درخواست ميتأسيسها عالوه بر  به اين سازمان
 ،اول، بارزترين نمونهمورد ر د« .دانند ها را از طرف مؤسس كافي مي ايجاد سازمان

است كه عيناً  1337 ي نامه ينيفرانسه و قانون ايران به خصوص آ 1901قانون 
سازمان  كه اينعالوه بر  ،در هر دو مورد .باشد فرانسه مي 1901قانون  ي شده كپي
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هاي  كه حاوي نام موضع مركز، شعب و فعاليت اي نامهاظهار ي شود، ارائه مي تأسيس
و در  ،در فرانسه به فرمانداري است،... كنندگان و اداره نشانيرت و نام و شه ،انجمن

  ).31-29: زاده بيگ( ».ضروري است ها شركتثبت  ي ايران به اداره
و آن كسب مجوز از شهرباني  ،ديگر به آن اضافه شده ي در قانون ايران، يك نكته

 ي نامه ينيبر اساس آ، كسب مجوز از شهرباني اظهارنامه ي يعني، عالوه بر ارائه ؛است
 اين اوصافبا . ضروري است ، -باشد كه در حال حاضر نيروي انتظامي مي-1337

ها گسترش نيافته است، و يا  نبايد تعجب كرد كه چرا در ايران فعاليت اين سازمان
  .اند المللي پيدا نكرده بين ي جنبه كه اين
و اگر هم باشند شته ها رشد چنداني ندا اين سازمانباعث شده از داليلي كه  

تواند  اند، مي هاي مذهبي شكل گرفته هيأتاكثر در قالب  ،كنند  تعدادي فعاليت مي
تا حدودي فرهنگ سياسي و نگرشي ما  و نشأت گرفته از وضعيت سياسي، اقتصادي،

نوع معموالً به صورت انفرادي و  در ايران كمك به هم .باشدبه محيط پيرامون خود 
حالي است كه كمتر به شكل  اين در ؛گيرد عي انجام ميدر سطح بسيار وسي

  .خودجوش شكل گرفته است ي يافته سازمان
المللي شدن  بين ي خارجي كه الزمه غير دولتيهاي  در خصوص ثبت سازمان

فرانسه موافقت قبلي وزير كشور را  1939قانون  است، غير دولتيهاي  سازمان
در  .لغو شده است 1981سال  ي مصوبه ولي اين امر در ،ضروري اعالم كرده بود

از طريق وزارت امور  ،خارجي غير دولتيهاي  يعني ثبت سازمان ،ايران اين مسأله
بخواهد در ايران ثبت  غير دولتي يبدين معنا كه اگر سازمان ؛شود خارجه انجام مي

شود، قبل از ثبت، بايد به اطالع وزارت امور خارجه برسد و وزارت خارجه طي 
كند و  نظر خود را مبني بر ايجاد و يا عدم ايجاد چنين سازماني اعالم مي ،فاتيتشري

، مبادرت به ثبت اين ها شركتثبت  ي پس از موافقت وزارت امور خارجه، اداره
 ، وكشورهاي ديگرتعامل كشور ما با  ي اين امر به نحوه. كند سازمان در ايران مي

  .گردد برميخارج  با دنيايتاريخي ايران  ي تجربه چنين هم
ديگري  ميزبان و ييكي در كشورها ؛يعني ثبت سازمان در دو مرحله ،اين مسأله 

قانون  كه يحالدر  است؛شدن مشكل مضاعفي  المللي براي بين مبداء در كشورهاي
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قانون مدني اين  60ي  در ماده .باشد قانون سوئيس مي ،تر در رابطه با اين مسأله ساده
الب قخودشان را در  ي اراده ،اشخاص كه اينت كه به محض كشور اعالم شده اس

اعالم كنند، داراي شخصيت  مانينهايي مبني بر تشكيل چنين ساز ي نامه اساس
  .توانند از حقوق مدني برخوردار شوند شوند و مي حقوقي مي

  غير دولتيالمللي  هاي بين شخصيت حقوق سازمان - 5
المللي  و حقوق بين باشند ميخودشان ها تابع حقوق داخلي كشور  اين سازمان
  .باشد نمي ها آنعمومي شامل 

اعطاي شخصيت  ي المللي در زمينه هاي بين المللي و سازمان تعدادي از اركان بين
دوم  ي  اند و از اوايل دهه بوده مند عالقه غير دولتيهاي  المللي به سازمان بين يحقوق

اين  1960 ي اند كه تا اوايل دهه هايي كرده قرن بيستم در اين خصوص فعاليت
  .دست نيامده است هاي ب ولي هيچ نتيجه ،ادامه داشته ها تيفعال

اساس فصل هفتم منشور ر هاي شوراي امنيت كه ب ي نامه اخيراً در بعضي قطع
را طرف حق و تكليف  ها آناشاره شده است و  غير دولتيهاي  به سازمان ،صادر شده
قائل به نوعي شخصيت حقوقي براي  ،ناد همين اسنادو برخي به است ،قرار داده

شوراي  1986مصوب  ،سند استراسبورگ ،جز اين موارد ذكر شده به .اند نهادها شده
ر كه در كشورهاي اروپايي تحت عنوان كنوانسيون اروپايي د استاروپا، تنها سندي 

تصويب شده است و بر  غير دولتيهاي  مورد شناخت شخصيت حقوقي سازمان
ها به  اهليت حقوقي و شخصيت حقوقي اين سازمان«؛ يك اين سند ي اساس ماده

متعاهد به اين كنوانسيون شناخته شده  ،شود شكلي كه در دولت متبوع ثبت مي
ي چهارم  اين سند، در ماده ».شود است و از سوي متعاهد ديگر پذيرفته مي

فعاليت «: كند دود مياروپايي را چنين مح هاي حدود اختيارات تشكل ،كنوانسيون
، نظم عمومي، جلوگيري از ملّيدر مواردي كه مغاير امنيت  غير دولتيهاي  سازمان

جنايات، حفظ و حمايت از سالمت همگاني، اخالق حسنه، حقوق و آزادهاي فردي 
  ».ها و صلح و امنيت جهان لطمه وارد كند، اجرا نخواهد شد باشد و يا به روابط دولت

 :كلي نظير يكلماتها كه با  ن فعاليت اين تشكلكردمحدودشايد بتوان گفت 
از طرف اين شورا با نظراتي كه در خصوص ... سالمت همگاني و ،اخالق حسنه
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مبني بر تحديدكنندگان حاكميت سياسي بعضاً نيز تهديد كنند  غير دولتيبازيگران 
  .كنند توجيه كرد تلقي مي

المللي از اهميت خاصي در  بين ي در صحنه ،وجود شخصيت حقوقي نهادها
كه  استو اين همان  ،برخوردار است ها آنفعاليت و تعداد  ي  گسترش حوزه ي زمينه
كشورهاي  ،و در اين ديد ؛كنند شك و ترديد به آن نگاه مي ي با ديده ملّيهاي  دولت

قبل از هر چيز سيستم  ندچرا كه معتقد ؛دنكن ت پيدا ميصراحت و جدي ،دمكراتيك
المللي براي اين  اگر شخصيت حقوقي بين. را دگرگون خواهد كرد ها نآسياسي 
گسترش خواهد  ها آنبدون شك حوزه عمل و قدرت اجرايي  ،قائل شوند ،ها سازمان

ها به يكديگر  تو نزديكي ملّ شدن جهانييافت و اين كمك بزرگي به تشديد روند 
  .خواهد شد

 ،گيرد سازي صورت مي جهاني عليه ييها حركت كه اخير يها سالاين امر در 
، غير دولتيهاي  المللي به سازمان با اعطاي شخصيت حقوق بين .شود ميتر  نمايان

: عبارتند از ها آنترين  شوند كه عمده هايي برخوردار مي ها از مزيت اين سازمان
و امكان فعاليت بدون وقفه  ،ها در كشورهاي مختلف جايي اقامتگاه اين سازمان جابه

مانند  ،نظر بدون نياز به ثبت مجدد و طي كردن تشريفات مجددد ورهاي موردر كش
كه  چرا كه در كشورهايي ؛استوضعيتي كه هم اكنون در كشورهاي اروپايي 

مشكل ارتباطات، مسائل مالي، ، اند كنوانسيون استراسبورگ را تصويب كرده
به راحتي ... خارجي و جايي اموال، منابع مالي، تشريفات گمركي، استخدام افراد جابه

  .باشد قابل حل مي

  منابع مالي  -6
  :؛ از جملهشود مختلف تأمين مي هاي راهها از  منابع مالي اين سازمان

كمك بخش خصوصي يا افراد حقيقي يا حقوقي و بخش عمومي كه شامل  -1-6
  ؛هاي بين دولتي است ها و سازمان كمك دولت

  ؛كنند بسيج افكار عمومي كسب مياعانات مردمي كه با استفاده از  -2-6
  .داگر داشته باشن ،گذاري سود سرمايهاحياناً،  – 3-6
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بيني رديف  از جمله پيش ؛پذيرد مختلفي صورت مي يها شكلبه  ها كمكاين 
لي المل دولتي يا بين يها طرحها يا واگذاري اجراي  ساليانه دولت ي بودجه در بودجه
: تدابيري تسهيالتي مالي مثل ،ها آندرآمد براي منبع  ها جهت ايجاد به اين سازمان

در كشورهاي  رونداين و . و مانند آنها  مالياتي و گمركي براي سازمان يها تيمعاف
  .استغربي بسيار متداول 

المللي دولتي  هاي بين سازمان ها و مثل دولت ،عمومي يها بخشاخذ كمك از 
هاي  ها و سازمان ها به دولت انايجاد وابستگي اين سازم ،و آن ؛دارد يعيب بزرگ

را  ها آنمشكالت  اي پارهتوان  مي ها آنبا توجه به منابع درآمدي  .استالمللي  بين
ريزي دقيق  توانند برنامه مياين است كه ن ها آن ي بيني كرد كه از جمله پيش
ثابت نيست و  ها آنچرا كه منابع مالي  ؛مدت و بلندمدت مالي داشته باشند ميان
  .هاي بخش عمومي دارد افراد و كمك ي تگي به ارادهوابس

ها و  بيالن مالي به دولت ي ارائه ،رو هستند هاين نهادها با آن روب ديگري كه   مشكل
ها مجبورند در  سازمان ت اين است كه اينو علّ ؛باشد الدولي مي هاي بين سازمان

كنترل و نظارت ت تحزيرا كه  ؛شوندگان شفاف عمل كنند كننده و كمك مقابل كمك
به تصويب رسيده  1991فرانسه بر اساس قانوني كه در سال «در  ،مثالً ؛قرار دارند

كه متقاضي دريافت  غير دولتيهاي  ديوان محاسبات حق دارد به امور سازمان ،است
هايي كه به  و يا سازمان ).35: زاده بيگ( ».رسيدگي كنند ،هاي عمومي هستند كمك

 ملل متحدشوراي اقتصادي سازمان  ي ههاي زير مجموع ماننحوي طرف مشورت ساز
هاي  سازمانبه كنندگان و مقدار آن را  كمك و حتماً بايد شفاف عمل كنند ،هستند

  .نماينداعالم  ربط يذ
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  :فصل چهارم
و جايگاه  شدن جهانيو  غير دولتيالمللي  هاي بين تأثير متقابل سازمان

  الملل ها در قبال سازمان ملل متحد در نظام بين سازمان اين نوع
  
 

روي هم  ا ه شود كه اين پديده هاي مختلفي تشكيل مي زندگي اجتماعي از پديده
اين تشابهات و وجود . گاه در تضاد با هم دارندو  ،تأثيرات متفاوتي، گاه در موازات هم

ما در اين قسمت به بررسي  .شود شدن روند زندگي اجتماعي مي تضادها باعث تكميل
  .پردازيم مي غير دولتيالمللي  هاي بين و سازمان شدن جهانيتأثيرات متقابل 
بر همين اساس  .شودچگونگي اين تأثير بيان  كه شود كوشش مي ،در دو قسمت
بدان پرداخته شده  »شدن جهانيها بر  تأثير سازمان«تحت عنوان  ،در قسمت الف

دار و  برنامه ،به جهت اين كه سازمان هستند غير دولتيمللي ال هاي بين سازمان .است
اين  عقيده .يك روند باشد شدن جهانيهرچند كه  باشند؛ ميداراي تعامل و خروجي 

كه خود حاصل عوامل  ها آنها با توجه به تعداد و كثرت  دارد اين سازمان است
نظر به شرايط خاص د و ابزارهاي نويني كه در اختيار دارند و با نباش مختلف مي

كند بر شدت و  جوامع انساني و ناهنجارهاي اجتماعي كه هر روز بروز و ظهور مي
هاي منفي اين روند اثر  باشد و يا در تعديل پديده گذار مي سرعت اين روند تأثير

  .دنكن مثبت ايجاد مي
 با كه شود پرداخته ميها  بر اين نوع سازمان شدن جهانيدر قسمت دوم به تأثير 

روندي است كه بر اثر  شدن جهاني باور بر اين است كه ،شدن جهانيتوجه به تعاريف 
ايجاد شده  ها متقابل آنوابستگي ها و  بيان كشورها و ظهور سازمان ي تعامل و رابطه

 چه هر. الملل است ها و روابط بين بازتر عمل كردن دولت ،هاي آن  هاز مشخص. است
در  .نيز اضافه خواهد شد غير دولتيهاي  و نفوذ سازمان بر تعداد ،دواين فضا بازتر ش
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و  ؛شود را باعث مي ،دومي ،اولي ؛اين دو پديده بر يكديگر اثرات مستقيم دارند ،نهايت
غير هاي  سازمان ي شدن پايه محكم .گردد هاي اولي مي باعث تحكيم پايه ،دومي
  .شود وند مياين ر ي و ادامه شدن جهانيباعث غلظت  ،المللي بين دولتي

  شدن جهاني رب غير دولتيالمللي  بينهاي  تأثير سازمان -1
و  غير دولتيهاي  سازمان :توان گفت مي شدن جهانيبدون توجه به ابعاد مختلف 

  :يگر تأثير متقابل و مستقيم دارندبه دو صورت بر يكد شدن جهاني
نفوذ  ي حوزهبه تعداد و  ،و سرعت آن بيشتر شود شدن جهانيهر چه ابعاد  -1-1

  ؛شود نيز افزوده مي غير دولتيهاي  سازمان
به سرعت  ،بيشتر شود غير دولتيهاي  نفوذ سازمان ي هرچند تعداد و حوزه -2-1

  .هاي آن نيز افزوده خواهد شد و تحكيم پايه شدن جهانيو غلظت 
باعث  ،ابزار و تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي ي به واسطه ،شدن جهاني ،بنابراين

شود و  شدن مرزهاي جغرافيايي ميتأثير و بي رنگ كمو  ،هاي سياسي حديد حاكميتت
يا مجبورند به صورت باز و  ؛دهند به دو صورت واكنش نشان مي ها ملتها و  دولت

غير هاي  تر عمل كنند كه در اين صورت فضاي الزم براي فعاليت سازمان دمكراتيك
شود كه در اين  سيوناليسم افراطي منجر ميبه نا كه اينو يا  ؛مهيا خواهد شد دولتي
تحت عنوان  ،المللي وظايف جديدي را در سطح بين ،هاي غير دولتي سازمان ،صورت

و  ؛عهده خواهند گرفتر ب... مبارزه با نژادپرستي، تبعيض نژادي و دفاع از مهاجران و
وند ت رغلظت و شد جا كه آناز  .خواهد كرد شدن جهانيباز خود كمك به  ،اين

براي جذب  ،عد اقتصاد بيشتر نمايان است، الجرم كشورهاي جنوبدر ب شدن جهاني
اي مهيا كنند تا  مرزهاي جغرافيايي و شرايط داخلي را به گونه ،سرمايه مجبورند

شدن فضا براي فعاليت و   و اين يعني آماده ،هاي خارجي جذب گردد سرمايه
  .غير دولتيهاي  گسترش سازمان

 امكانحكومتي،  دمكراتيك شمال، نيز با توجه به سيستمدر كشورهاي 
چرا كه اگر وجود دارد؛  غير دولتيهاي  كردن فعاليت سازمان كمتري براي محدود

اقدام عليه  به معناي ،.ندازنديبرا به خطر  غير دولتيهاي  بخواهند حيات سازمان
  .استخود 
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عد اجتماعي، ن از جمله بدر ابعاد گوناگو شدن جهانيبر  ،غير دولتيهاي  سازمان
امروزه روابط اجتماعي از يك محيط  .دارندرساني تأثير مستقيم  عاطالو فرهنگي، 

طرفه نيست و دنيا در  لزوماً يك ،شود و اين انتقال خاص به محيط ديگر منتقل مي
 ها انسانكندگي روابط اجتماعي و تأثيري كه جا اين فشردگي زمان و مكان و از اثر

  .وارد دوران جديدي شده است ،گذارند ايند ميبر اين فر
المللي تمايز  هاي بين معموالً بين دو دسته از سازمان ،دانشمندان علوم سياسي

  .غير دولتيالمللي  هاي بين هاي بين دولتي و سازمان سازمان ؛قائل هستند
نفسه و لزوماً از لحاظ قلمرو، جهاني نيستند و در واقع  هايي في چنين سازمان

را در بر بگيرند اما روي هم  ملّي ي مثالً دو جامعه ،مكن است حتي تعداد كمتريم
دهند كه از طريق  تار عنكبوتي جهاني تشكيل مي ي ها يك شبكه رفته اين سازمان

  .يابد تخصيص منابع جريان مي ي تعيين هدف و تصميمات مربوط به نحوه ،آن
 چون هم ،دول ي اي متعلق به كليهه نه تنها شامل سازمان ،بين دولتي يها سازمان

مختلف  يها بخشبلكه  ،المللي مخابرات است بين ي سازمان ملل متحد يا اتحاديه
هاي مسئول  مركزي يا سازمان يها بانك، ها پارلمانهمانند  ،حكومتي يها نظام

هايي كه به  چنين ارتباطاتي در حوزه. سازد محيط زيست را به يكديگر مرتبط مي
  .بيشتر است ،شود ل مشترك جهاني گفته ميمسائ ها آن

از  تر مهم شدن جهانيممكن است از لحاظ  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان«
زنند و مرزها را مورد  را دور مي ها ملت –زيرا دولت ،هاي دولتي تلقي شوند سازمان

 پيچيدگيبه دليل  زيرا ؛ها سركش هستند اين سازمان .دهند تهديد قرار مي
براي ايجاد ارتباط بين  يظرفيت و توانچنان ند و نك صادره را نقض مي هايردستو

اهميت دولت را زير  دارند كه هاي مشترك افراد مختلف در ارتباط با منافع و انگيزه
  ).65: 1379مالكوم واترز، ( ».دنبر مي الؤس

ي نيز بين دولت هاي در مقايسه با سازمان ،غير دولتيالمللي  هاي بين رشد سازمان
 يها سالهاي بين دولتي در خالل  به صورتي كه تعداد سازمان ؛استقابل تأمل 

در همين حد فاصل، رشد غير بوده است، و بيش از سه هزار سازمان ) 1992-1945(
  .المللي حدود پانزده هزار بوده است هاي بين دولت
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ر ي بدهي و تحقق دموكراسي مشاركتي، نيز نقش حيات ها در شكل اين سازمان
خود در  ي و سازنده مسئوالنهاعتبار خود را به طور عمده از نقش  ها آن« .عهده دارند

ويژه  ها به ها و مهارت كنند و به دليل پراكندگي و گوناگوني فعاليت جامعه كسب مي
و  پايدار، ي توسعه ،محيطي، فرهنگي نظارت بر امور اجتماعي، زيست ي در عرصه
ها به جهت آزاد بودن  اين سازمان .يار بااهميتي برخوردارندايگاه بساز ج ها نظاير آن

 ».هاي بسيار مساعدي براي مشاركت دارند زمينه ،هاي رسمي از قيد و بند فعاليت
   .)178: 1379نصيري، (

به  زيهر چگرايي امروز بيش از  يا جهان شدن جهانيجا كه  از آن ،از سوي ديگر
در اين  غير دولتيهاي  سازمان ،وابسته است انساني يها گروهعمل ابتكاري مردم و 
ها در  توان از اقدامات اين سازمان مي و مثالً بهتري قرار دارد ي خصوص نيز در مرتبه

هاي تابع سازمان ملل  ها در ارگان ، و موقعيت اين سازمانافكار عمومي جهان تبيين
در  كه استارز اين امر به حدي ب .نام برد متحد به عنوان دارندگان نقش مشورتي

، اين جريان داشت 2001ژانويه  30تا  25اقتصادي داووس كه  ي  ساالنه  گردهمايي
  .سازي مطرح ساختند جهان شدن جهانيخود را عامالن اصلي  ها سازمان

ها نيستند كه مخاطب و  ديگر اين دولت ،در فضاي جديد بازار جهاني بدون مرز«
، غير دولتيهاي  گيرند، بلكه اين سازمان هاي بزرگ قرار مي شركت ي طرف مذاكره

هستند كه طرف ... المللي، صلح سبز، سازمان نجات كودكان و نظير عفو بين
ي  ، ترجمه...ها و  مليتي چند(».گيرند زرگ قرار ميهاي ب اين شركت ي مذاكره
  ).39ي  پور، سال سوم، شماره كاظم

 المللي در سطح بيندر تحوالت فرهنگي نقش مهمي  ،غير دولتيهاي  سازمان
  .مؤثر است شدن جهانينيز در  امر و اين دارند
تر كردن كشورها  براي هر چه شبيه ،هاي تحول ها به عنوان مكانيسم اين سازمان«

كوشد جايگاه مناسب  يك كشور مي كه ايندرست مانند  ؛كنند به يكديگر عمل مي
كه يك سازمان غير همين طور  .خويش را در يك سازمان غير سرزميني پيدا كند

جوي گروه مخالف را در هر كشور آسان و اي است كه جست سرزميني وسيله
 ،اعضاي آن كه اينهر بازيگر غير سرزميني، اعم از  .)97: ژرژ ابوصعب(»سازد مي
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فكر يا  در پي عناصر هم ،افراد باشند ها يا ، سازمانغير دولتيهاي  ها، انجمن دولت
 نوع همعناصر چرا كه سازمان دادن  ؛نيا خواهد گشتموضع در تمام كشورهاي د هم

وجود  نوعاني چنان هم و اگر هاست ي آن ، وظيفهدر هر جا كه يافت شوند و همگن
پديد بياورند؛ مثالً، از طريق دعوت ناظراني به را  ها آن ندتوان مي ،نداشته باشند

بندد، به  يهايي كه در ضميرشان نقش م المللي، تا با پيام هاي بين كنفرانس
هاي  بازيگران غير سرزميني تبديل به مكانيسمچرا كه «؛ كشورهايشان برگردند

  ).98: ژرژ ابوصعب( ».شوند آسايي مي تحول
المللي برگزار  بين يها اجالسدر  غير دولتيهاي  آميزي كه سازمان تجمع اعتراض

در ساختن و ها  دادن قدرت اين سازمان تواند معيار خوبي براي نشان مي ،كنند مي
اجالس سياتل،  توان از براي نمونه مي ؛هاي خود باشد ردن افراد با انديشهفكر ك هم

هاي حاكم بر  انديشه شدن جهانينام برد كه حركتي در راستاي ... داووس، دوربان و
  .تلقي گرددتواند  ها مي اين سازمان

 از پايين؛ يك بعدال، و عد از باب ،يك: بيند عد ميرا در دو ب شدن جهانيدكتر باوند، 
المللي دولتي  هاي بين از باال را از ديد جايگاه و نقش سازمان شدن جهاني ،و در ادامه

داند  گرا مي مردم يجريانعد پايين را و ب ،گيرد در نظر مي ملّيفرا يها شركتو نقش 
 طيمحهاي اساسي، حفظ  حقوق بشر و آزادي ،هاي اساسي آن و معتقد است، مؤلفه

  .پايدار است ي و توسعه تسيز
غير المللي  هاي بين و سازمان ها گروهبسياري از  رهبا  نيادر « :دهد وي ادامه مي

هايي وجود  و دسته ها گروهها نيستند، بلكه  نقش اساسي دارند و تنها دولت ،دولتي
از باال  شدن جهانيدر قبال  ،صرف هاي مردمي و انسانيِ اساس ارزشر دارند كه ب

غير هاي  سازمان ،بنابراين اگر گفته شود؛ )415-412: باوند( ».كنند يري ميگ موضع
و  نيست؛بيراه  ،كنند فعال و مردمي را بازي مي ينقش ،شدن جهانيدر  دولتي
 يامر ،به يكديگر ها انسانبا نظر به فزوني احتياجات نوع بشر و نزديكي  شدن جهاني
د نهاي مردمي سعي دار حركت ،آن امري كه در شد؛ دنناپذير تلقي خواه اجتناب

ها ايجاد  اين سازمان .دنرا خنثي و يا حداقل تعديل نماي عوارض منفي اين روند
  .و كارا سازند دار دهي، جهت مردمي را سازمان يها حركتشوند تا  مي
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  غير دولتي المللي بين هاي بر سازمان شدن جهانيتأثير  -2
توان  مي ،مطرح است شدن جهانيصوص خر مختلفي كه د يها دگاهيدبا توجه به 

  .به عمل آورد غير دولتيهاي  بر سازمان شدن جهانيتفسيرهاي گوناگوني نيز از تأثير 
روندي باشيم  هبلكه معتقد ب ،را رويدادي ناگهاني ندانيم شدن جهاني ي پديده«اگر 

شدن  جهاني 0 »و اكنون سرعت و شتاب گرفته است ،دور بوده ي كه از گذشته
وضع به  دانست كه بايد ،)142-141: 157-156ي  ، شمارهارويي يا همزيستيروي

به صورتي كه اگر به تاريخ گذشته و تحوالت نظام ؛ رقم خواهد خورد يديگر ي گونه
را در طول تاريخ در دو قرن  غير دولتيهاي  المللي توجه كنيم و رشد سازمان بين
متوجه خواهيم شد كه هر  ،باشيم مدنظر داشته م،يعني قرن نوزدهم و بيست ،اخير

 غير دولتيهاي  نفوذ سازمان ي بر تعداد و حوزه ،رسيم چه به پايان قرن بيستم مي
رشد و آگاهي  ،ابتدا ؛باشد اين امر مؤيد دو مطلب بسيار مهم مي .افزوده شده است

افزايش سرعت و كيفيت ارتباطات و  ي نوع انسان نسبت به گذشته كه به واسطه
ها به صورتي كه  نفوذ و قدرت دولت ي كاهش حوزه ،و ديگر پديد آمده؛ اطالعات
  .بازتر عمل كنند ،مجبورند

 ي را به صحنه) دولتي(المللي عمومي  هاي بين اين تحوالت، اگرچه سازمان
كارهاي جديد و كارساز را براي حفظ صلح تدارك ببينند،  المللي كشانيده تا راه بين

ي اجتماعي كه يها را به عنوان اليه غير دولتيهاي  يز سازمانالمللي ن هاي بين سازمان
هاي مختلف به كمك  به صورت ،با مردم كشورهاي مختلف ارتباط مستقيم دارند

  .اند طلبيده
 ؛شود مي غير دولتيهاي  باعث گسترش سازمان شدن جهاني ،در واقع به دو شكل

ليبراليستي  ي سي و انديشهاز طريق رشد دمكرا ها آناز يك طرف فضا را براي حيات 
پيامدهاي منفي متعددي به  ،و از طرف ديگر ،كند مي  مادهزمين آ و آگاهانيدن مردمِ

المللي عمومي قادر به حل  هاي بين و حتي سازمان ملّيهاي  آورد كه دولت بار مي
هاي  همان جايي است كه از دل مردم جهان سازمان ،و اين درست ؛مشكالت نيستند

ر ظايف جديد در راستاي تعديل كردن مسائل و مشكالت جديد سجديد با و
كند كه  مطرح ميها  براي حل آننياز جديدي را  ،در واقع آثار منفي. آورند ميبر
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براي ؛ آورند سر بر مي غير دولتيهاي  سازمانجاست كه  و اينجهاني دارند  ي جنبه
شود، آموزش نسل  ط مينظام آموزشي مربو هب شدن جهانيچه كه از تأثير  آن ،مثال

كه هر چيز در  يبه طوراين نسل را از طبيعت و وابستگي آن به زمين  .جوان است
توليد آن  ي نسل جوان از چرخه كه اينبدون  ،شود ماركت در قوطي ارائه ميسوپر

تا لزوم حفظ لمس كنند و مسائل ديگري چون كيفيت  ،اطالع كافي داشته باشد
 ،مالي ي م و جنايت، قاچاق انسان و سوء استفادهالمللي شدن جر آموزش، بين

  .ها ميسر نيست تنها دولت ها آنباشد كه حل  هاي از رشد جرايم جهاني مي نمونه
المللي و قدرت كه دگرگون  سرشت در حال دگرگوني مفاهيم سنتي سياسي، بين

نظم را  تيمسئولاست، چه كسي امروز  آوردهها به سستي  شده است و آمريت دولت
  .پذيري خواهد پذيرفت بر عهده خواهد گرفت و نسل انسان را براي جامعه

اي  جهان، اكنون با مشكالت و معضالتي درگير است و در آينده به صورت فزاينده
هاي غيردولتي را ايجاب  درگير خواهد بود كه ضرورت مساعدت و ايجاد سازمان

  . خواهد كرد
حال كوچك شدن است و ي متوسط جوامع انساني به سرعت در  طبقه

كه اين امر نشان از بروز  شود ي بين غني و فقير بيشتر مي  روز فاصله روزبه
تواند تبعات و عواقب  ناهنجاري در روابط اقتصادي و اجتماعي جوامع دارد و مي

يافته و افزايش جرم  ي تروريسم سازمان پديده. اي در پي داشته باشد كننده نگران
محيط زيست نيز به . بشر را به مخاطره انداخته استو جنايت، نيز آرامش 

ي عوامل متعدد در حال تهديد است؛ و افزايش جمعيت جهان به صورت  واسطه
نامتعادل و نامتوازن همراه با مشكالتي چون افزايش جمعيت سالمندان، رشد 

يافته و  تصاعدي جمعيت جوان جوامع فقير، و كاهش جمعيت مناطق توسعه
مواردي هستند كه هر يك مشكالت و تهديدهاي خود را در پي  لهاز جم صنعتي،

ها و  ي اين مشكالت، از عهده و توان دولت دارند؛ و پيداست غلبه بر همه
ها خارج است؛ و لذا الزم است نهادهاي غير دولتي نيز در رفع اين  حكومت

ت و باعث تقوي  مشكالت بكوشند؛ و اين امر، يعني نياز به ياري اين نهادها،
  .پيدايش روزافزون سازمان غير دولتي در جهان خواهد شد
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منفي روي حاكميت مستقل كشورها بر اثر يقيناً  ،اقتصاد شدن جهاني«از طرفي 
چرا كه تضعيف  ؛شود نوعي پيشرفت مثبت قلمداد مي ،چنين تحولي .گذارد جاي مي

 ».دساز پذير مي و گسترش دمكراسي در سطح جهان را امكان ملّيحاكميت 
  ).174: 1380مديسون،  جي(

به  شديديوابستگي مالي  ،هاي جنوب ها، از جمله دولت دولت ،از طرف ديگر
 ،خارجي ي وابستگي مالي و نياز به جذب سرمايه به خاطربنابراين  ؛يكديگر دارند
گسترش شهرنشيني و آگاهي  ؛ و اين امر بابه تحليل خواهد رفت ها آنميزان قدرت 

عدم توازن بين قدرت  .همراه خواهد شد توقعات مردمي افزايش ، و طبعاًعمومي
به نيازهاي  يگوي ها در پاسخ و عدم توان دولت ،هاي عمومي عمومي دولت و خواست

 يها بنابراين سازمان ؛كيالت مردمي را ضروري خواهد ساختخود لزوم تش ،جوامع
ها توان  اشد كه دولتب يگوي نيازهاي از دل جوامع خواهد جوشيد تا پاسخ غير دولتي

   .را ندارند ها آنگويي به  پاسخ
و  ملّيي مدني در سطح  شدن جامعه نهادينه ،شدن جهانياز ديگر نتايج «
سطح انتظارات مردم را در بسياري از كشورها باال برده و در  ،اين امر .المللي است بين

 ».شيده استوسعت بخ يگير اندازهاي تحقق دمكراسي را به طرز چشم چشم ،نتيجه
  ).183: 1380مديسون،  جي(

جديد را  يها تيلئومسدست گرفتن ه ب مشاركت مردمي و ،تحقق دمكراسي
صورت انفرادي  مردم به جا كه آناز  ، ومردم جوامع در پي خواهد داشت ي وسيله به

هاي جديدي با اهداف وظايف جديد متولد خواهد شد تا  سازمان، اقدام نخواهند كرد
 ي مستقيمي رابطه ،در واقع .دهي كند مي را رهبري، هدايت و سامانمشاركت مرد

 با وضع ها حتي اگر دولت ؛وجود دارد غير دولتيهاي  بين دموكراسي و ظهور سازمان
  .كنترل كنندها را   اي قوانين بخواهند آن پاره

فكران  و با هم هستنداي  روابط پيچيدهسازوكار و  داراي غير دولتيهاي  سازمان
 فناوريخارج از مرزهاي سياسي و جغرافيايي ارتباط دارند و با استفاده از  درد خو

و از اين جهت نيز  ،تر خواهد شد و روابط نزديك ها يفكر هماين  رفته، ارتباطي پيش
 ي اين واقعيت نيز وجود دارد كه همه چنين هم .شود تر مي سخت ها آنكنترل 
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ندارند و بعضاً ممكن است دوستانه  انسان منشي لزوماً رفتار و ،غير دولتيهاي  سازمان
  ..بر پيچيدگي موضوع افزوده است كه اين نكته نيز درگير مسائلي جز اين باشند،

مسائلي را به ظهور  ،تعريف شده است و طي اين روند ي»روند« ،شدن جهاني
يكي ها، نزد تضعيف حاكميت دولت بهتوان  مي ها آن ي رساند كه از جمله رسانده و مي

رفتن ومي در پي گسترش ارتباطات و باالديگر و افزايش آگاهي عم جوامع به يك
كه  اشاره كرد انتظارات مردمي ظهور و بروز مسائل جديد اجتماعي و محيطي

گويي به آن  المللي عمومي به تنهايي قادر به پاسخ هاي بين ها و سازمان دولت
  .نيستند

ارند و پيش از اين، كمتر بدان اشاره شده هاي غير دولتي د نقش ديگري كه سازمان
ها به عنوان مشاوران و  المللي عمومي از اين سازمان هاي بين سازماناست، آن است كه 

كه مĤالً اين امر گسترش خواهد يافت  نيز در آينده ، وگيرند طرف مشورت كمك مي
  .د شدخواه ها آنها و مقبوليت عمومي  هاي اين سازمان باعث تحكيم پايه

با  وباشند  فكران خود در ارتباط مي در تمام جوامع با هم ،غير دولتيها  سازمان
هاي ارتباطي تار  زنند و شبكه دور ميبه اصطالح ها را  دولت ،كه دارند اي پيچيدگي

 ؛ها در جهان اين سازمانگسترش روز افزون  .دهند را شكل مي اي عنكبوتي جهاني
 ارتباطات ؛محيطي و فرهنگي اي اجتماعي، زيسته در عرصه ها آنگوناگوني فعاليت 

 يها گروهاقشار مختلف و با  شان نزديكي ؛تيملّيچند  يها شركتبا  ي آنان گسترده
 ي زمينه ،المللي دارند بين يها اجالساي كه در  و حضور فعال و گسترده ؛مردمي

  يجاد كردهاالمللي  بين هاي در سياست شان تر افزون بسيار مساعدي را براي مشاركت
اقتصادي و اجتماعي  يها ارگانبا  هالب مشاورقها در  اين سازمان ،از سوي ديگر .است
سازي جوامع بازي  سان نقش بسيار فعالي در همسبب،  و بديندارند،  كاري هم
  .شوند چرا كه مورد اقتباس و الگوبرداري نيز واقع مي ؛كنند مي

شان لزوماً در  ي فعاليت كنند و گستره اهدافي جهاني را دنبال ميها  اين سازمان
در مقايسه  ،بدون توجه به مرزهاي جغرافياييشود، و لذا  قالب منافع ملّي تعريف نمي

كشورهاي تشكيل  ملّيالمللي عمومي كه غالباً در پي منافع  هاي بين با سازمان
عث با گذاري، كه اين هدف اثرات ماندگارتر و تأثيرگذارتري دارند ،دهنده هستند
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شدن نيز  شود؛ و از سوي ديگر، جهاني مي شدن جهانيتحكيم و تشديد سرعت روند 
  .خواهد داشت هاي غير دولتي را در پي ي نفوذ سازمان گسترش عددي و حوزه

با سازمان ملل متحد در روند  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان ي رابطه -3
  شدن جهاني

بحث از  .مطرح است يحث فراوانمبا ،شمولي و جهان شدن جهانيدر خصوص 
چرا كه در هر  ؛باشد هم قسمتي از مباحث مطرح شده مي غير دولتيهاي  سازمان

اجتماعي فعال ديگري  يها گروه - همه اجتماع است ي كه نماينده- كشوري غير از دولت
  .گذارند المللي نيز تأثير مي و گاهي بين ملّي يها استيسهم وجود دارند كه در 

در ديگر كشورها رابطه  دسان خو هرگاه با مؤسسات هم ها گروهن نوع اهميت اي«
باز هم بيشتر  ،كنند تأسيسهايي هم بين خود  زمانبرقرار كنند و احياناً نهادها و سا

توان به سه گروه عمده تقسيم  ها را غالباً مي اين سازمان؛ )8: منصفي( ».خواهد بود
هاي اجتماعي، اقتصادي،  و سازمان ؛سيسيا ؛المللي مذهبي هاي بين سازمان ؛كرد

اخير قرار  ي در دسته غير دولتيهاي  انبوه سازمان ؛ كهعلمي، صنعتي و فرهنگي
المللي خصوصي غيرانتفاعي كه موضوع  هاي بين سازمان ي كليه ،در حقيقت .گيرند مي

  .گيرد جاي مي عنوانزير اين  ،مذهب يا سياست نباشد ها آناصلي فعاليت اصلي 
به هنگام بررسي موضوع برقراري روابط  ،اي اقتصادي و اجتماعي سازمان مللشور

ها و  فعاليت ي با توجه به ماهيت و حوزه ،غير دولتيمشورتي با يك سازمان 
اين  ،تابعه ارايه كند يها ارگانتواند به شورا يا  هايي كه سازمان مذكور مي كمك

  :بندي كرد طبقه ي زير ها را به سه دسته سازمان
هاي شوراي  اهداف و اصول آن با فعاليت ،موارد ي كه در همه ؛گروه عمومي -

  ؛باشد هايد هماهنگي داشتب سازمان مللاقتصادي و اجتماعي 
 و فقط در موضوعات محدود ،هاي محدودي داشته كه صالحيت ؛گروه ميانه -
  ؛تبط با وظايف شورا هماهنگي دارندمر

ولي در  ،الذكر نيستند ام مشورتي با شوراي فوقگروه راستر يا موردي كه در مق -
هاي سودمندي  توانند كمك مي ،ملل متحدبرخي موارد به تشخيص شورا يا دبير كل 

  .سازمان ملل ارائه دهند ربط يذ يها ارگان مباحثبه 
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در راستاي اهداف  ،ملّيحتي  و بعضي مواقع المللي بين غير دولتيهاي  سازمان
 ي توسعه جهتنزديك دارند و در  كاري هماعي با شورا شوراي اقتصادي و اجتم

و  ملل متحدچه كه در منشور  خالصه آن و ،وستانهد انساني، عمراني، نوع
هايي كه در خصوص مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و صنعتي   نامه قطع

يك  وقتي كه به شرايط پذيرش و اعطاي مقام مشورتي .فعاليت دارندذكر شده، ... و
شوراي اقتصادي و  17L×126 ي شماره ي نامه قطع در مندرج( غير دولتيسازمان 

 ،غير دولتيسازمان « :گويد توجه كنيم كه مي )1968مه  23 ي اجتماعي به مورخه
وكار داشته  سر ،بايد با موضوعاتي كه در صالحيت شوراي اقتصادي و اجتماعي است

 .مور اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، علمي، فني و حقوق بشراز جمله ا ،باشد
 ».اهداف سازمان بايد با اهداف و اصول مندرج در منشور ملل منطبق باشد چنين هم
آمده  ، اصولي به شرح زيرملل متحداصول منشور  مندرج در ي يك ماده چنين در هم

  :است
جمعي مؤثر  اقدامات دسته بدين منظور ؛المللي حفظ صلح و امنيت بين« -1-7

ساختن هرگونه عمل  ح و متوقفكردن تهديدات عليه صل براي جلوگيري و برطرف
 ي  و فراهم آوردن موجبات تعديل و تصفيه ،تجاوزگرانه و يا ساير كارهاي ناقض صلح

آميز و بر طبق  با وسايل مسالمت هايي كه ممكن است المللي يا وضعيت اختالفات بين
  .، مورد توجه استمنجر به نقض صلح گردد الملل حقوق بين اصول عدالت و

روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق  ي توسعه -2-7
  .و حق تعيين سرنوشت ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني

هاي  جنبه المللي كه داراي المللي در حل مسائل بين بين كاري همحصول  -3-7
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به 

اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا  يها يآزادحقوق بشر و 
  .باشد نقشمند مي مذهب

جهت حصول اين  ،كردن اقداماتي كه ملل مركزي براي هماهنگ وجود -4-7
  .رنداد معمول ميهاي مشترك  هدف
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ملل هاي سازمان  با ارگان غير دولتيهاي  سازمان كاري همبنابراين هر نوع  -5-7
يعني  ،با شوراي اقتصادي و اجتماعي كاري هملذا  ؛بايد تابع اصول فوق باشد متحد

  .اصول فوق خواهند بود ي رعايت اصول فوق كه به صورت خودكار ترويج دهنده
 :المللي حقوق مدني و سياسي آمده است ميثاق بين ي در مقدمه چنين هم -6-7

بر طبق اصولي كه در منشور متحد  كه اينبا توجه به  ،كشورهاي طرف اين ميثاق
سان و غيرقابل انتقال  شناسايي حيثيت ذاتي و حقوقي يك ،اعالم گرديده است

با . ردقرار گيعدالت و صلح در جهان  ،مبناي آزادي بر بشر ي خانواده ياعضا ي كليه
جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد،  ي بر طبق اعالميه كه ايناذعان به 

شود كه شرايط تمتع هر كس  رهايي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل مي
از حقوق اقتصادي، اجتماعي او ايجاد  چنين هماز حقوق مدني و سياسي خود و 

  ).360- 304: 1348دفتري،  متين( ».شود مي
به ترويج احترام جهاني و  ملل متحدكشورها بر طبق منشور  كه اينا توجه به ب

در ترويج و رعايت  اند مكلف ،بشر ملزم هستند يها يآزادمؤثر و رعايت حقوق و 
  .دناهتمام نماي ،حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق

اجتماعي المللي حقوق اقتصادي،  ميثاق بين 2ي  ماده 2بند  ، درو به همين شكل
شوند كه حقوق  متعهد مي ،كشورهاي طرف اين ميثاق«: آمده است و فرهنگي

مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوعي تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، 
  ».ديگر تضمين نمايد ي و يا هرگونه عقيده ،سياسي ي مذهب و عقيده

بر طبق   ،يثاقكشورهاي طرف اين م« :ميثاق آمده است همين ي در مقدمه 
سان و  اعالم گرديده است، حيثيت ذاتي و حقوق يك ملل متحداصولي كه در منشور 
مبناي آزادي، عدالت و صلح در  را بشر ي خانواده ياعضا ي غيرقابل انتقال كليه

فوق ناشي از حيثيت ذاتي  ،حقوق مذكور «: مؤكد شده است كه و  ».دانند ميجهان 
  ).336: 1348فتري، د متين( ».شخصي انسان است

شوراي اقتصادي، اجتماعي  288 ي نامه قطعو  ملل متحدمنشور  71 ي در ماده
ي  كه به موجب ماده گرديدهمقرر  )1950فوريه  27مصوب در ( ملل متحدسازمان 

غير هاي  با سازمان  تواند براي مشاوره شوراي اقتصادي و اجتماعي مي« ،منشور 71
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كه الزم را هر تدبيري  ،گردد ه صالحيت شورا مربوط ميمورد مسائلي كه بر د دولتي
و در صورتي كه ضرورت اقتضا كند اين تدابير را به شرط  ؛داند، اتخاذ نمايد مي

المللي يا هر سازمان  هاي بين به سازمان ،ملل متحدنفع سازمان  مشورت با عضو ذي
  ).279: 1380ضيايي بيگدلي، ( ».تعميم دهدديگري  ملّي

فوريه  ي مورخه 288 ي شماره ي نامه قطعبه تعريفي كه اين شورا در  عنايتبا 
المللي كه  هر سازمان بين«: گويد كه مي ،كرده است غير دولتيهاي  از سازمان 1950

المللي  سازمان بين ،نيامده باشد به وجودانعقاد معاهده ميان كشورها  ي در نتيجه
  ،»شود محسوب مي غير دولتي

به  ملل متحدو سازمان  ،به صورت خاص ملل متحداجتماعي شوراي اقتصادي و 
تسري داده است و  غير دولتيهاي  سازمان ي خود را به همه كاري هم ،صورت عام

اصولي كه در جهت ايجاد  ؛اساس اصول ذكر شده انجام پذيردر بايد ب كاري هماين 
ح ميان در جهات برقراري صل ،آن ي احترام متقابل نوع بشر و حفظ حقوق حقه

  .باشد ها تملّ
در ) ها يردولتيغ(ها  از اين سازمان ملل متحدسازمان : توان گفت بنابراين مي

 1500به طوري كه امروزه  ؛كند جهت اشاعه و ترويج اصول منشور استفاده مي
اطالعات  ي هاي اطالعاتي مربوط به سازمان ملل با اداره با برنامه غير دولتيسازمان 

سازمان  580 توان به اين جمله مي كه از 1دارند كاري همد اشاره عمومي سازمان مور
، يونيسف هاي مختلف سازمان ملل متحد مانند اشاره كرد كه با ارگان غير دولتي

جهاني غذا، دفتر كميسارياي عالي پناهندگان  ي برنامه ،ملل متحدصندوق جمعيت 
رزي، سازمان دريانوردي ي كشاو المللي براي توسعه ، صندوق بينملل متحدسازمان 

دارند و به  نزديك فكري و هم كاري هم ...و  المللي، سازمان خواروبار كشاورزي بين
به عنوان ناظر  ،هاي دائمي اجرايي و كميته ي ها در كميتهها اجازه داده شده تا  آن

  .شركت نمايند

                                        
1 - http:// WWW.an.org /moreinfo/ngolink/brochure.gtm. 
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 الملل هاي بين با سازمان غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان ي رابطه -4
 عمومي

بيشتر از  غير دولتيهاي  المللي عمومي به مشاركت سازمان هاي بين سازمان
ها به عنوان طرف مشورت خودشان استفاده  ها نياز دارند و اصوالً از اين سازمان دولت
هم منفعت بسيار  غير دولتيهاي  داشتن مقام مشورتي براي خود سازمان .كنند مي
كند و در عين حال  مقام و منزلت ايجاد مي ،اناين موقعيت براي اين سازم .دارد

  .هاي اين سازمان نيز گسترش پيدا كند شود كه فعاليت سبب مي
 ، ارتباط باالمللي هاي بين با سازمان غير دولتيهاي  اولين مورد ارتباط سازمان

در  ،فدراليسم جهاني بود ي ملل كه اولين جامعه ي جامعه«.بوده استملل  ي جامعه
الب قدر  غير دولتيهاي  نزديكي را ميان جامعه و سازمان كاري هم ،ميثاق 24ي  ماده

م ادامه 1923اين مسأله تا سال . بيني نموده بود پيش» دفاتر تحت نظارت جامعه«
  ).27: 1376زاده،  موسي( ».داشته است

حال  شامل ،ميثاق 24 ي ملل اعالم كرد كه ماده ي در اين سال شوراي جامعه
غير هاي  و بدين صورت مباني تئوريك رابطه ميان سازمان ؛شود ميها ن سازمان
چنان باقي بود  هم ارتباطاين  ،اما در عمل ،راً از ميان رفتملل ظاه ي و جامعه دولتي

حمايت از كودكان و جوانان  دائماً با كميسيون مشورتي غير دولتيهاي  و سازمان
فكري و معنوي  كاري هم ،المللي بين ي و با پناهندگان مؤسسهبودند در ارتباط  ،دفتر

  .فعالي داشتند
ملل و جايگزين شدن سازمان  ،1946اوريل  21ملل در  ي پس از انحالل جامعه«
تحت فشار اين نهادها به اين  ،ملل متحدكنندگان  سند مؤسس سازمان  وضع ،متحد

با  كاري همنتيجه رسيدند كه سند مؤسس سازمان بايد مبناي تئوريكي را براي 
  ).74- 72: 1376زاده،  موسي( ».بيني كند ن و پيشيتبي ،ملل متحدها و سازمان  سازمان

 1946در فوريه  44 ي شماره ي نامه قطعبا تصويب  ،مجمع عمومي سازمان ملل
كارشناسي جهت  ي يك كميته در پي تشكيل ،شوراي اقتصادي و اجتماعي

را بعد از تعيين شرايط  ها آنتي به اعطاي مقام مشور لذا و بودبندي اين نهادها  طبقه
به تصويب  1968مه  23 ي مورخه XL1296 17شماره  ي نامه قطعطي  ،گانه يازده
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شوراي اقتصادي و اجتماعي  ،بر همين اساس .شوراي اقتصادي و اجتماعي رسيد
غير برقراري روابط مشورتي با يك سازمان  سازمان ملل به هنگام بررسي موضوعِ

هايي كه سازمان مذكور  و كمك ها تيفعال ي ه به ماهيت و حوزهبا توج ،دولتي
گروه : ي تهها را به سه دس اين سازمان ،تابعه ارائه كند يها ارگانتواند به شورا يا  مي

  .كند بندي مي طبقه 1يك، گروه دو، و گروه راستر
  گروه يك - 1-4
هاي شوراي  اليتبا فع ها آنكه عمدتاً فعاليت  هستند هايي سازمان، »گروه يك«

هايي مؤثر  توانند كمك اند كه مي و نشان داده ،اقتصادي و اجتماعي هماهنگي دارد
و نيز در جلسات اقتصادي و  ؛به اهداف سازمان ملل انجام دهند جهت حصول

سهيم  ،را به عهده دارند ها آنمناطقي كه حكم نمايندگي  يها تملّاجتماعي 
  .هستند

در شوراي اقتصادي و اجتماعي و  عضويت را نيتر كم، اين دسته در حال حاضر
اين  .اي هستند سازمان ملل دارند و داراي حقوق و امتيازات ويژه ي تابعه يها ارگان
چه  هاي تابعه را دارند و چنان حق شركت در جلسات شورا و ارگان ،گروه

 ،نويس دستور كار داشته باشند در پيش يا مادهمورد گنجاندن ر د هاييشنهاديپ
آن  ،شوراي اقتصادي و اجتماعي غير دولتيهاي  سازمان ي توانند از طريق كميته مي

  .را ارائه كنند
الملل  بين ي توان از اتحاديه مي ،هايي كه در اين گروه جاي دارند از جمله سازمان

جهان مسلمين،  ي آزادي كارگري، اتحاديه ي المللي اتحاديه زنان كنوانسيون بين
  .توان نام برد مي... احمر و و هالل ،لمللي صليب سرخا فدراسيون بين

  گروه دو - 2-4
ها و  كه داراي مسئوليت استها و مؤسساتي  شامل سازمان ،اين گروه

ا مرتبط ب موضوعات ي توانند در محدوده باشند و فقط مي محدود مي يها تيصالح
  .فعاليت و اظهارنظر كنند، وظايف شوراي اقتصادي و اجتماعي

                                        
1 . Rosters. 
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نظريات  كنند، ميدر جلسات علني شورا شركت  كه هاي شامل اين گروه انسازم
شان را به  صالحيت ي  حيطه در موضوعات مرتبط و ي كتبي و شفاهي خود را درباره

 ي المللي، كميته سازمان عفو بين: چون هايي هم سازمان .دارند ميشورا تقديم 
 ...ها و شر، گروه حقوق اقليتالمللي حقوق ب المللي صليب سرخ، فدراسيون بين بين

  .عضو اين گروه هستند
موقعيت  ،به لحاظ مقام مشورتي ،حقوق بشر غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و  ،و به عنوان مثال ؛اي نزد سازمان ملل دارند ويژه
مايت از جلوگيري از جرم و جنايت و ح باب مسائلي چون در ،كميسيون فرعي آن

 ملل متحدالمللي كار و سازمان علمي و فرهنگي و آموزش  سازمان بين با ،ها تياقل
  .تماس و ارتباط مستقيم دارند) يونسكو(

داراي مقام مشورتي هستند  ،بندي، در گروه دوم هايي كه بر اساس تقسيم سازمان
و  المللي و كلي بين يديدبايد  ،كنند حقوق بشر فعاليت مي ي و در زمينه

   .نه اين كه منافع گروه يا كشوري خاص را دنبال كنند  شمول داشته باشند، جهان

  گروه راستر -3-4
هايي است كه مقام مشورتي در شوراي اقتصادي و  ، شامل سازمان»راستر«گروه 

اجتماعي ندارند، اما به تشخيص شوراي اقتصادي و اجتماعي يا دبير كل سازمان 
گيرند تا اطالعات و  مقطعي، طرف مشورت قرار ميملل، در مواردي به صورت 

  .تجربيات ارزشمند خود را در اختيار بگذارند
، و هميشگي نيست گفته، پيش يها گروهدر  غير دولتيهاي  جايگاه سازمان«

گيري در يكي  ها را از حيث جاي ساله وضعيت آن همه  شوراي اقتصادي و اجتماعي،
: 1376زاده،  موسي( ».دهد و تجديد نظر قرار مي مورد بررسي ،گانه هاي سه از گروه

77-80.(  
در فعاليت مؤثر ضمن حفظ جايگاه خود، الزم است، براي ها  اين سازمان

پايبند شده  نمعي هاي به اصول و معيار ،هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي فعاليت
نفوذ در ها يا دولتي خاص جهت اعمال   هايي مخفي از دولت چه كمك چنان و باشند؛

امري دريافت كنند؛ يا اعمالي بر خالف مقاصد و اهداف مندرج در منشور سازمان از 
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د نپي نتوان در پي يا سه سالِآنان سر بزند؛ يا از موقعيت خود سوء استفاده كنند؛ 
  .آيد مي به حالت تعليق در انمقام مشورتي آن ،دنارائه ده يكمك مؤثر

ر ب ،مقام مشورتي بايد دارا باشد احراز ايبريك سازمان غير دولتي شرايطي كه 
 ي به مورخه ،شوراي اقتصادي و اجتماعي XL17 -1297 ي شماره ي نامه قطعاساس 

  :ند ازا عبارت ،1968مه  23
امور اقتصادي، فرهنگي، آموزش،  :چون همبايد با موضوعاتي  غير دولتيسازمان  -

سروكار داشته  ،شورا استكه در صالحيت اين بهداشتي، علمي، فني و حقوق بشر 
  ؛باشد
و در چارچوب اهداف  ،سازمان مذكور بايد از كار سازمان ملل حمايت كرده -
از اصول و  ،هايش در جهت افزايش دانش عمومي فعاليت ي و ماهيت و حوزه ،خود

  نمايد؛هاي سازمان تبعيت  فعاليت
 ملل متحداهداف سازمان بايد با اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان  -

  ؛منطبق باشد
المللي  را داشته باشد و از منزلت بين »بودن نماينده«بايد ويژگي سازمان،  -

هي از كشورهاي تعداد قابل توجي فعاليتش،  گسترهبرخوردار باشد و  اي شناخته شده
  ؛منطقه را شامل شود

 به اش نامه اساسو  ،داشته باشد ياجرايي مشخص مسئولو  ،مقرسازمان بايد  -
دبير كل سازمان ملل  ، بهو يك نسخه از آن رسيده،طور دمكراتيك به تصويب 

  ؛شده باشدسپرده 
بايد اختيار داشته باشند تا به  ،غير دولتيدار سازمان  نمايندگان صالحيت -

  ؛نمايندگي از اعضاي خود صحبت كنند
اذ باشد و اعضاي آن در خصوص اتخ داشته المللي بين يساختاربايد  سازمان، -

  ؛از حق راي برخوردار باشند ،اقدامات سازمان و ها سياست
اول از طريق  ي بايد در درجه ،غير دولتيالمللي  سازمان بين اصلي ي هزينه -

  ؛يا از سوي اعضا تأمين شود ،هاي مالي وابستگان به سازمان كمك
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هاي  نظرات خود را از طريق سازمان ،بايد به طور معمول ملّيهاي  سازمان - 
  ).77- 74: 1376زاده،  موسي( ابراز كنند ،تعلق دارند ها آنكه به  غير دولتيالمللي  ينب

شوراي  1996گو در ماه جوالي و ذكر شده پس از سه سال گفت ي نامه قطع«
را مورد  غير دولتيهاي  اقتصادي و اجتماعي ترتيبات و مقررات مشاوره با سازمان

بود كه  31/1996 ي شماره ي نامه قطعر صدو ،بازنگري قرار داد كه از نتايج آن
استاندارد كردن مقررات مربوط به ؛ كه 1»اصالحاتي را در مقررات فوق به عمل آورد

و تسهيل روند  ،هاي سازمان ملل براي كنفرانس غير دولتيهاي  سازمان ي استوارنامه
در شوراي اقتصادي و  غير دولتيهاي  اي سازمان پذيرش درخواست مقام مشاوره

  .، از آن جمله استاجتماعي سازمان ملل
 ملّيكه در سطح  اي غير دولتيهاي  تصميم گرفته شد كه سازمان چنين هم«

توانند درخواست پيوستن به شوراي اقتصادي و اجتماعي  مي ،كنند فعاليت مي
  ).90-79: 1376زاده،  موسي( ».سازمان ملل را بنمايند

عني در وضعيت موارد عمومي، موارد ي ؛امروزه نيز در همان سه سطح ذكر شده
  .شوند اي انتخاب مي به مقام مشاوره ،خاص و منتظر به خدمت

تا  25 ،صندوق كودكان سازمان ملل با غير دولتيسازمان  580 ،در حال حاضر«
  نهاد  1901دريانوردي،   نهاد با سازمان 54، ملل متحدصندوق جمعيت  با نهاد 30

نهاد با  100،بهداشت جهاني نهاد با سازمان 180زي، و بار كشاورر خوا سازمانبا 
كار به همين و. دارند كاري همبا بانك جهاني،  نهاد 26و صنعتي،  ي و توسعهسازمان 

منتظر به «به عنوان  غير دولتيهاي  سازمان ،ازينحسب ر چرا كه ب ؛شود جا ختم نمي
هاي  در كميتهو يا شوند  به خدمت گرفته مي در راستاي اهداف سازمان ملل »خدمت

زير مجموعه شوراي اقتصادي، اجتماعي  يها اجرايي و عمومي بعضي از سازمان
سازمان ملل متحد، گزارش دبير كل سابق سازمان ملل، سند ( ».جويند شركت مي

  ).98جوالي  17/53/8: شماره

                                        
1 - http://www.un.org.mor.info/ngolik/brochar. 

www.ketabha.org



  79 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

به  ،ها و تفسيرهاي تخصصي در امور اجتماعي بيني پيش ي ها با ارائه اين سازمان
هاي  نامه هاي هشدار دهنده، كمك شايان توجهي به اجراي توافق نوان مكانيسمع

  .نمايند المللي مي بين
با  غير دولتيسازمان  1500بيش از  ،ها آنصالحيت  ي بر اساس اهداف و حوزه«

اطالعات عمومي سازمان ملل  ي ادارهبا  ،هاي اطالعاتي مربوط به سازمان ملل برنامه
  ».دباشن در ارتباط مي

. گرديده است تأسيس 1964در سال  ،اطالعات عمومي سازمان ملل ي اداره
اطالعات عمومي و  ي اداره ،1/13 ي شماره ي نامه قطعدر  ،مجمع عمومي سازمان

، ملّيهاي اطالعاتي  سرويس ي با كليهكرد كه ظف ؤمرا هاي آن  شعبه ي كليه
دنيا در انتشارات  دولتيغير هاي دولتي و  آموزشي و ساير سازمان يتوهايانست

  .ياري داشته باشد و هم كاري هم، ملل متحداطالعات مربوط به سازمان 
عمومي سازمان ملل  توانند عضو اطالعات مي ،غير دولتي يالملل نيبهاي  سازمان

  :باشند زير يها يژگيوكه داراي  ، مشروط به اينباشند
  ؛شندسهيم با ملل متحدهاي منشور  در بر آوردن آرمان -1
  ؛سودپرستي نباشد جلب منفعت واساس ر هاي اين سازمان ب فعاليت -2
 :همانند ،انجام امور مربوط به سازمان ملل بهخود را  ي توانايي و عالقه -3

  ؛به اثبات برسانند ...فرهنگ، آموزش و پرورش، مطبوعات و 
،  فرانسدهي كن  ، سازمان رساله  هاي خبري، بولتن، با چاپ و انتشار نوشته -4

رساني در مورد  تعهد خود را به اطالع  ها، رسانه كاري همو جلب   سمينار، ميزگرد،
  1 .هاي سازمان ملل نشان دهند فعاليت

هاي  هاي تخصصي سازمان ملل به خاطر طبيعت فعاليت تعدادي از كارگزاري
عنوان  به ؛اند ايجاد نموده غير دولتيهاي  اي را با سازمان خود، روابط بسيار ويژه

هاي سازمان  در فعاليت غير دولتيهاي  بيشترين توجه به مشاركت سازمان ،مثال
 .اچ«مشترك سازمان ملل در خصوص مشكل ويروس  ي توان در برنامه ملل را مي

                                        
1 . hptt//wikipedia. Org//un/org. Morein Fo/NgO/ pdf. 
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ها مشاركت تمام  و بيماري ايدز مشاهده نمود كه در آن نمايندگان سازمان »وي .آي
  .باشند مي و كمال و فراتر از نظارت صرف را دارا

ترتيبات مربوط به  ،گذشته ي شود كه طي دهه مشاهده مي ،و در مجموع ،بنابراين
مورد تجديدنظر قرار گرفته، تكامل يافته و در طول  غير دولتيهاي  مشورت سازمان

 غير دولتيهاي  امري كه به سازمان؛ تمامي سيستم سازمان ملل گسترش يافته است
 چنين همالمللي و  خاص، توسعه و عمران بين يها راه اين اجازه را داده است تا از

   .گذار باشند و بر آن تأثير ،المللي را شكل داده مباحث سياسي بين
گيري در  هاي بسياري را به روند تصميم اطالعات و دانستني ،غير دولتيهاي  سازمان

اند كه بعدها  مودهآنان مسائل و مواردي را براي اولين بار عنوان ن .اند سازمان ملل افزوده
هاي تخصصي بسياري را در  منشأ مباحث مهمي در سازمان ملل گرديده است و توصيه

 ،و در نهايت ؛اند ارائه داده ،اند بازيگر اصلي بوده ،هاي كاري خود كه در آن حيطه
هايي كه باعث  به گسترش روند ايجاد اجماع در بسياري از حيطه غير دولتيهاي  سازمان

  .اند كمك شاياني نموده ،بازيگران در سطح جهاني شود تعهد تمامي
تصميم طي  ،1969بازنگري  ي در دومين نتيجه ،شوراي اقتصادي و اجتماعي

يكمين  و ، در پنجاهكه به مجمع عمومي سازمان ملل توصيه نمود ،297/1996 ي شماره
 ،اديبين شوراي اقتص يها مشورتدست آمده از  هبا توجه به تجارب ب ،نشست خود

در تمام  غير دولتيهاي  درخواست مشاركت سازمان ،غير دولتيهاي  اجتماعي و سازمان
 هاي از كارگروه يسپس در يك. سازمان ملل متحد را در ميان اعضا مطرح نمايدامور 

يك گروه فرعي  ،كه هدف آن تقويت سيستم سازمان بود ،مجمع عمومي سازمان ملل
اين گروه فرعي موضوع  ،در حال حاضر .ل گرفتشك غير دولتيهاي  سازمان ي ويژه

و هنوز هم بررسي موارد  ،نهادها را در برابر مجمع عمومي در دستور كار خود قرار داده
  .مطالعاتي در اين خصوص ادامه دارد

  خارج از نوع ارتباط با سازمان ملل غير دولتي المللي بين هاي جايگاه سازمان - 5
حتي اگر در مقام مشورتي  ،خود ي ضوعات مورد عالقهها با توجه به مو اين سازمان

المللي  باز در سطح بين ،هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز نباشند با ارگان
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هاي  آميز گرفته تا گردهمايي هاي مخالفت از گردهمايي ؛كنند آفريني مي نقش
  .آميز موافقت

بسيج افكار  و هاي خود با فعاليت غير دولتيهاي  سازمان ،المللي هاي بين در عرصه
ها و  كنند كه به خواسته تي را وادار ميملّيهاي چند  ها و يا شركت دولت ،عمومي

كه در  غير دولتيهاي  سازمان: بايد گفت ،به عبارت ديگر ؛نيازهاي مردم توجه كنند
در واقع از انتظارات نيازهاي شهروندان  ،روند تحوالت جهان در تغيير و تحول هستند

  .باشند يز ميجهاني ن
درست  ،غير دولتيسازمان  69« :آيد در اين خصوص ذكر چند مثال الزم مي

گوي اجالس داووس شركت و ، دولت و وزيران در گفتها شركتساي ؤهمانند ر
را دريافت  1999صلح نوبل  ي كه جايزه ،سازمان پزشكان بدون مرز«و يا  ؛»كردند
از هر نهاد ديگري  تر عيسرر رواندا د يكش قومدر جريان كشتار در بوسني و  ،كرد

هاي بشر دوستانه براي توجيه سياست به حال خود  سياسي را كه از كمك نيمسئول
و يا «و يا  ).21: 1379پور،  كاظم( »بردند محكوم كرد رها كردن استفاده ابزاري مي

در  1998در سال  ،گذاري چند جانبه بر سرمايه ي نامه موافقت كردن با مخالفت
، و نهايتاً شد اقتصادي كه پشت درهاي بسته دنبال مي ي و توسعه كاري هممان ساز

  ).5: نيرومندراد( ».به توقف آن انجاميد
 :يعني ؛از دو طريق غير دولتيهاي  سازمانهاي زيادي در دست است كه  نمونه

 چه را كه به و مذاكره آن ،بيدار كردن افكار عمومي وافشاگري در راستاي آگاهانيدن 
پذير  ها را امكان باشد، توقف و يا تعديل طرح زيست بشري مي زيان جامعه و محيط

  .سازد مي
كه  اي المللي هاي بين ها و كنگره ها و تعداد كنفرانس اين سازماني  گستردهفعاليت 

 ها آنبارز و خوبي براي روشن كردن جايگاه  ي نمونه ،شود ها برپا مي توسط اين سازمان
د كه تعداد اين قبيل مجامع ده و نشان مي استالملل  ملل و سياست بينال در روابط بين

هاي برگزار شده، تصوير واضحي  ي آماري كنگره مقايسه .در حال افزايش است رعتسبه 
به عنوان  كه دهد؛ چنان هاي غير دولتي را نشان مي انگيز سازمان از گسترش اعجاب
؛ در 1، 1850ونقل و ارتباطات، در سال  ي موضوع مرتبط با حمل نمونه، تنها در باره
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كنگره  125، 1952؛ و در 304، 1922؛ در 180، 1912؛ در 20، 1880؛ در 5، 1860
  ).97: ش.هـ  1351يرژربه،  پي( .برگزار شده است

ها پيشگام در موضوعاتي بودند كه بعدها، دستور  اين سازمان ،و در بسياري موارد
  .المللي عمومي شده است نهاي بي ها و يا سازمان كار دولت

از اهميت خوبي برخوردار  غير دولتيهاي  نيز سازمان ،از لحاظ رشد آماري
در طي  وجود داشته، كهسازمان  203به صورتي كه در اوايل قرن بيستم  ؛باشند مي

  .اند به بيش از شانزده هزار رسيده 90 ي يعني اواخر دهه ،يك قرن
براي  ها آنرشد عقالني نيروهاي انساني و تالش  ،يعني ؛تر به عبارت ساده ،و اين

  .مشاركت در مديريت جهان وآميز،  در راستاي اهداف صلح تيمسئولقبول 
  :توان گفت با توجه به مطالب گذشته در كل بخش دوم مي

فزوني وسايل  ي شدن جوامع انساني به واسطه خواهي و نزديك صلح ي انديشه: اوالً
هاي  وجود سازمان ،نظامي فناوريها و گسترش  جنگ شدن ناكتارتباط جمعي، دهش

 بخشيدهضرورت تام  ،غير دولتيالمللي را چه در سطح دولت و چه در سطح  بين
  .است

و يا مالحظات فشارهاي  ،ها در پي كسب منافع خود بودند كه دولت جا از آن
و  غير دولتيهاي  لذا سازمان ؛شدند ها وارد نمي در بعضي از حوزه ،كردند داخلي را مي

 كردند؛ها ايجاد  ضرورت الزم را براي ورود به آن حوزه ،كمك به نوع انسان ي انديشه
يك هزار و هشتاد و چهار ذكر كرده است  1954ها در اغلب پنج  چرا كه اين سازمان

در سياست و روابط  غير دولتيهاي  ولي اين اختالف از اهميت و جايگاه سازمان
  .كاهد الملل نمي بين
 ،امروزه يك تعارف نيست ،الملل تحول در نقش بازيگران بين ي مسأله ،ه هر حالب
آفريني  اند و نقش به ميدان آمده ،بازيگران ديگري كه قبالً نقش كمتري داشتند بلكه
  .كنند مي

ها و  شود كه بحث ها به قدري مهم مي نقش غير دولتي ،در بعضي از مراحل«
به . يابد ها معموالً انعكاس و بازتاب مي كنفرانسدر سند نهايي  ها آن هاي ديدگاه

ها وارد حدود چهار سال پيش مركزي  دانشگاه غير دولتيهاي  دليل اهميت سازمان
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دهد كه  آورد و اين نشان مي به وجود غير دولتيهاي  را به نام مركز اطالعات سازمان
و در عوض دولت  ،اند از اهميت خاصي برخوردار شده غير دولتيهاي  امروزه سازمان

هاي  به سازمان بعضاً ناگزيرروز حاكميت خود را داوطلبانه يا  به روز ها ملت –
  ).17/1/1380، ):سخنراني(سجادپور ( ».كنند المللي واگذار مي بين

 ،از چه ميزان قدرت برخوردار هستند غير دولتيهاي  سازمان :ال كهؤاين س
ارزش و كارايي در  ها اين سازمان رشوجود و گست«اما  ،مشخصاً مورد مناقشه است

   .گذارد گونه شكي باقي نمي جاي هيچ ها آنگذاران  هايي براي بنيان چنين سازمان
چون ها با موانعي  باز اين سازمان ،گرفتن مسئوليت گسترش و برعهدهبه رغم  ،ثانياً

ند رسد با توجه به رو به نظر مي همه با اين .مواجه هستندشخصيت حقوقي و مالي 
فشار الزم از طرف افكار  ، و متعاقباًها آنها با  ها و مخالفت دولت گسترش اين سازمان
محيطي و  يدايش مسائل جديد اجتماعي و زيستهاي اخير و پ عمومي در طي سال

 ها و موانع اين سازمان راه براي حل مشكالت ،ها دارند هايي كه اين سازمان تخصص
  .شود ميباز 

باشند و در نظام و روابط  ها داراي اهميت مي ه اين سازماناز دو جنب ،ثالثاً
هاي تخصصي در  المللي مؤثر هستند؛ يكي از اين جهت كه به صورت و مهارت بين

اصول منشور  راستاي و در ،دارند كاري هم ملل متحدمقام مشورتي با سازمان 
و اقشار  ها به افكار عمومي كنند؛ و دوم از اين نظر كه اين سازمان حركت مي

افكار جهاني  در يتوانند اثرات ماندگار دست جامعه بيشتر نزديك هستند و مي پايين
  .گذارندببر جاي 

  دوستانه ل متحد در عمل انساننقش سازمان مل -6
با نمايندگي از  ، وجهاني، بين دولتي يسازمان) سازمان ملل(سازمان ملل متحد 

هاي  كاري همبه  يابي دست ،يدي آنهاي كل يكي از نقش. هر كشوري در جهان است
 .المللي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا بشردوستي است فصل بين و المللي در حل بين

  :تواند عمل كند بار جهاني، به اشكال زير مي سازمان ملل متحد، در شرايط فاجعه
  ؛دوستانه و هماهنگ هاي انسان ي كمك ارائه -
  ؛ر فاجعهمحافظت و حمايت از اين تحت تأثي -
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  ؛حمايت و كمك به پناهندگان -
  دوستانه سازمان ملل متحد كليدهاي سازمان انسان

الوقوع، و ارزيابي مشكالت  غذا از بحران قريب ي هشداردهنده زود هنگام ارائه
  .غذايي در جهان فراهم كند

انتقال پناهندگان، آوارگان داخلي و ديگر افراد نيازمند به خدمات مهاجرت داخلي 
  .المللي بين يا

دفتر سازمان ملل متحد براي هماهنگي امور انسان دوستانه و مختصات پاسخ 
   1با آژانس بين كميته دائمي كاري همالمللي در  بشردوستانه بين
مورد مسائل حقوق بشر، ر ها و بازيگران ديگر د مشاوره به دولت ي كمك و ارائه

  .بشر است مجموعه استانداردها و نظارت بر موارد نقض حقوق

                                        
1 . IASC. 
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  :فصل پنجم
 المللي صليب سرخ  آشنايي با نهضت و فدراسيون بين

  و اقدامات بشردوستانه شدن جهانيو نقش آن در 
 
 

  1احمر آشنايي با نهضت جهاني صليب سرخ و هالل -1
الخصوص  علي ،المللي و بين ملّيوقتي سخن از اقدامات بشردوستانه در سطح 

 ي حامي تسكين دهنده به عنوانآيد كه  لي به ميان ميالمل بين غير دولتيمؤسسات 
ناخودآگاه بر صليب  ،ذهن انسان كنند، عمل ميها  آالم بشري پس از حوادث و جنگ

   .شود احمر متمركز مي سرخ و هالل
معنا  بي  »نري دوناناه«احمر بدون ذكر نام  و هالل سرخ بيصلنهضت جهاني 

كردن شركت كه با داير گمنام سوئيسي بودهانري دونان، يك شهروند  .خواهد بود
  .به كار تجاري اشتغال داشت يكوچك

در ايتاليا در جريان بود و پيامدهاي انساني ناخوشايندي  1963جنگي كه در سال 
اين شهروند سوئيسي را تحت تأثير آثار دهشتناك خود قرار داد؛  ،به همراه داشت

همال و د رها شده بودند و به دليل اهزاران مجروح جنگي در ميدان نبرد به حال خو
 عوامل ديگري كه اينمضافًا  .دادند جان خود را از دست مي ها آناهميت ندادن به 

اين  .افزود مي ها آنبيماري، تشنگي، گرسنگي و تجمع حيوانات موذي بر درد  :چون
و درمان  ها آنهانري دونان را به سمت كمك به  ،ديگر ي و مسائل عديده ،مسائل

                                        
اين دولت عالمت جمعيت خود را  1876به سال  سرخ بيصلي ها جمعيتبا پيوستن دولت عثماني به .  1

ن سرخ در زمينه سفيد انتخاب كرد كه از آن به بعد اكثر كشورهاي اسالمي اي معكوس پرچم خود يعني هالل
 .عالمت را نشان جمعيت خود انتخاب كردند
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ي را براي داوطلبان محلّ چنين هماو  .كشاند د،دادن بودن ر حال جانافرادي كه د
قبل از جنگ فكري براي رسيدگي  كه اينرسيدگي به اين مجروحان بسيج كرد و از 

و معتقد بود كه اگر گروهي از داوطلبان آموزش  بود؛ متعجب ،نشده بود ها آنبه 
  .نجات دهندتوانند جان هزاران سرباز را  مي ،ببينند

 »خاطرات سولفورينو«در كتابي تحت عنوان  ،خاطرات خود را از جنگ ،دونان
انگيز و پنهان جنگ را به تصوير  اي زواياي هراس و بدون هيچ مالحظه ،گردآوري

   .كشيد و توانست افكار عمومي را متوجه آثار غيرقابل اغماض جنگ كند
راهي براي تشكيل آيا : هكرد اين بود ك ترين پرسشي كه او مطرح مي مهم
هايي كه  رساني در طول دوران صلح و آرامش وجود ندارد؟كميته هاي امداد كميته

كمك داوطلبانه با  ان در زمان جنگ باشد تا بتوانند بهدفشان كمك به مجروحا
هاي هانري  فعاليت .هاي جنگ مراقبت كنند احساس فداكاري و شايسته از زخمي

ساز حركتي بود كه  خود زمينه ،دوستانه و انتشار كتاب نوعكمك  ي دونان، در زمينه
ترين سازمان بشردوستانه را  هاي بزرگ جهانيان را به انديشه وادار كرد تا پايه

  .ريزي كنند پي
توانند  ديده مي ز داوطلبان شجاع، فداكار و آموزشدونان، معتقد بود كه گروهي ا«

شدگان جلوگيري  ها همراه كشته يزخم شدن هاي ميدان جنگ بكاهند؛ از دفن از رنج
براي قربانيان يا به  آناز در ميدان جنگ يا پس  يديگر ي هاي عديده و كمك ؛كنند

  ).6: 1386پور،  يحيي( ».بازماندگان جنگ انجام دهند
از جمله افراد ديگري كه  .اين آغازي بود كه توجه هوشياران را به خود جلب كرد

بود كه تحت تأثير  »فلورانس نايتينگل« ،را ياري دادند هانري دونان ، در اين راه
 طرح كرد و توجه دوناناي را م گيرانه كتاب خاطرات سولفورينو، مسائل جديد و پيش

ال سازماني در اين خصوص معطوف داشت تا در دوران صلح و جنگ فع تأسيسرا به 
  .و مؤثر باشد

پيدايش صليب  .ا جلب كردكشورهاي اروپايي ر وقت خدمات دونان، توجه سرانِ
دولت در آن  16نماينده از سوي  31كه  اي گردهمايي در 1863اكتبر  23سرخ در 

و همين كنفرانس  ؛، آغاز شدرا برانگيختدهانري دونان  و شگفتي ،شركت كردند

www.ketabha.org



  87 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

پرچم  ي باژگونهسفيد را كه  ي در زمينه سرخ بيصلعالمت  ،براي قدرداني از دونان
  .ت رسمي اين حركت به رسميت شناختعنوان عالم به ،باشد سوئيس مي

 16نماينده از  24برگزار شد كه  يكنفرانس ديپلماتيك ،م1864در هشتم آگوست 
  .نظير بود سابقه و بي اين كنفرانس، اتفاقي بي .كشور در آن حضور يافتند

اولين  ،دوازده دولت ،هاي فراوان پس از بحث ،آگوست همان سال 22روز 
تأمين  رب  ي ماده 10در اين سند  .اي ژنو را به تصويب رساندند ي ماده 10ي نامه توافق

ها و كادر پزشكي و تجهيزات  طرفي خودروهاي آمبوالنس، بيمارستان امنيت و بي
سربازان نيز به كنند و  كه به مجروحان كمك مي اي يساكنان محلّ چنين همو  ها آن

  .شده است ، تأكيدزخمي دشمن
 ها آنبايد  ،بازان زخمي دشمن را بازداشت كنندكساني كه سر ،داساس اين سنر ب

ها و  جوي زخميو ها را ملزم به جست نامه، ارتش اين توافق .را معالجه كنند
نيز در اين سند به رسميت شناخته  سرخ بيصلكند و عالمت  مي ها آنآوري  جمع
  .شد

 1876در پايان سال اين تعداد دولت آن را پذيرفتند و  10 ،1864در پايان سال 
  .رسيددولت  21به 

و نتايج  ها تيفعالهاي رسمي در سراسر جهان به اهميت  سازمان 1901در سال 
صلح  ي نوبل، جايزه ي جايزه ي تالش و افكار هانري دونان اعتراف كردند و كميته

اهدا  ،گذاشت بسيار به وي احترام مي ،كه دونان »دونانفريدريك باسي«نوبل را به 
  .كرد

مسائلي كه زواياي  ؛به مسائل جديد پرداخت ،آخر عمر يها هانري دونان در سال
فقر و شرايط  :چون هم را انقالب صنعتي عصربار انسان  از زندگي مشقت يديگر

  .كرد روشن مي ...كاري؛ سوء استفاده از كودكان و
سالگي چشم از جهان فرو بست ولي افكار وي  81در سن  ،1910دونان در سال 

  .فرا راه آينده بود اوهاي  و انديشه
و در بيش از  كردند ژنو را امضا ي نامه توافق ،كشور جهان 57تعداد  ،1910تا سال

  .شد تأسيساحمر  يا هالل سرخ بيصل ملّيجمعيت  ،كشور 40
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يا  سرخ بيصلجمعيت  ،كشور جهان 178سال، امروز در  139پس از گذشت 
ديگري در  ي دوستانه يا سازمان بشر  نامه افقند و هيچ توك احمر فعاليت مي هالل

يا در آن عضويت  ،تاريخ جهان وجود ندارد كه اين تعداد از كشورها آن را پذيرفته
ولي امروزه  ،هدف مجروحان جنگ بود ،تأسيساول  ي در مرحله گرچه .باشند داشته

طلب ميليون نفر داو 100باشد و حدود  ر زمان صلح و جنگ ميدهدف بشردوستانه 
و نژادهاي  ها و جوان با باورهاي مختلف ديني، سياسي و فرهنگ زن و مرد، پير

  .در اين نهضت عضويت دارند ،گوناگون با اعتماد به اصول بنيادين
كشيدن  هاي جنگ جهاني دوم شروع به زبانه چهار سال بعد از مرگ دونان شعله

هاي الزم  ولي انديشه ،قابل مقايسه با جنگ سلفورينو نبود ،هرچند اين جنگ .كرد
هاي  به تسكين رنج و سختي سرخ بيصلبا پايان جنگ،  .براي مجروحان شده بود

همت گماشت و  بود، ...قحطي و زلزله و :چون هاي ديگري هم مردم كه پيامد اتفاق
احمر براي  و هالل سرخ بيصلي ها جمعيت ي اتحاديه 1919در اين راستا در سال 

  .شد تأسيسهاي دوران صلح  فعاليت تشويق و نظم بخشيدن به
 ملّيي ها جمعيتاز  ،احمر و هالل سرخ بيصلامروز نهضت جهاني 

 سرخ بيصلالمللي  بين ي احمر و صليب سرخ كشورهاي مختلف، كميته هالل
احمر  تشكيل شده  و هالل سرخ بيصلي ها جمعيتالمللي  و فدراسيون بين

شروع نهضت  ي ن ركن و نقطهاولي ،سرخ بيصلالمللي  بين ي كميته؛ واست
  .شود قلمداد مي

بار برگزار  احمر كه هر چهار سال يك و هالل سرخ بيصلالمللي  كنفرانس بين
 ،آن در كننده و اعضاي شركت استگيري نهضت  باالترين شوراي تصميم ،گردد مي

المللي  فدراسيون بين ،سرخ بيصلالمللي  بين ي نمايندگي كميته :ند ازا عبارت
و  ،احمر و هالل سرخ بيصل ملّيي ها جمعيتاحمر،  و هالل سرخ بيصلي ها جمعيت
كميته و  ،در اين كنفرانس. هاي چهارگانه ژنو كنواسيون ي كنندهي امضاها دولت

ها نيز داراي  و دولت ملّيي ها جمعيتفدراسيون هر كدام يك رأي دارند و هر يك از 
  .باشند يك رأي مستقل مي
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  هضتوظايف نو اهداف  -2
 ،1986احمر در سال  و هالل سرخ بيصلالمللي  وپنجمين كنفرانس بين در بيست

در اين  .اين نهضت در شهر ژنو مورد تجديدنظر و تصويب قرار گرفت ي نامه اساس
 ي دهنده هاي تشكيل رتباط هر يك از سازمانا ي وظايف و نحوه ،اهداف، نامه اساس
اين . ديگر مشخص شده است با يك احمر و هالل سرخ بيصلالمللي  بين نهضت
المللي، شوراي  كنفرانس بين ،يعني ؛سه ركن اساسي نهضت چنين هم ،نامه اساس

  .است كردهمعرفي را  و كميسيون دائمي ،نمايندگان
: ، چنين اشاره شده است كهاين نهضت و رسالت به اهداف ،نامه اساس ي در مقدمه

 ملّيي ها جمعيتدارد؛ كه  مر اعالم مياح و هالل سرخ بيصلالمللي  كنفرانس بين«
ي ها جمعيت ي و اتحاديه ،سرخ بيصلالمللي  بين ي احمر، كميته و هالل سرخ بيصل
در مجموع يك نهضت جهاني بشردوستانه را تشكيل  ،احمر و هالل سرخ بيصل
جلوگيري و كاهش آالم بشري در سراسر : از ت استدهند كه رسالت آن عبار مي
هنگام جنگ و ديگر  ژهيو بهتضمين احترام انساني  ؛حيات و بهداشت حفاظت از ؛دنيا

داشت و رفاه به ي ها و اشاعه بردن بيماري بين الش براي ازت ؛مواقع اضطراري
 ي ت ارائهو آمادگي دائمي جه انجام خدمات داوطلبانه به تشويق اعضا ؛اجتماعي

ادي كه احتياج به كمك بستگي جهاني نسبت به تمام افر ي هم و ايجاد روحيه ؛كمك
  .و حمايت دارند

هاي خود، به  آرمان ي دوستانه و اشاعهدارد كه با انجام كار بشر الم مياع ،نهضت
صلحي كه صرفاً به مفهوم فقدان جنگ نيست  ؛كند صلح پايدار كمك ميگسترش 

و مبتني بر  ها تملّها و  ميان دولت كاري همبلكه عبارت است از يك روند پوياي 
بشر و توزيع برابر و   ، برابري، حقوقملّيحق حاكميت  و ام به آزادي، استقاللاحتر

  .منافع به منظور رفع نيازهاي انساني ي عادالنه
  :باشد نهضت در اجراي رسالت خود به اصول اساسي زير پايبند مي

  بشر دوستي - 1-2
را در هر جاي دنيا  ها انسانآالم  ،المللي خود و بين ملّيي وظايف  در محدوده

  .التيام بخشد و يا كاهش دهد
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  غرضي بي -2-2
ت، نژاد، عقايد مذهبي، طبقاتي و سياسي ملّينسبت به  يتبعيض گونه چيهنهضت، 
  .تخفيف آالم بشري است تمام همتش معطوف بهشود و  قائل نمي

  طرفي بي - 3-2
  .باشد طرف مي يگر بيهاي د در مناقشات بين طرف ،نهضت به منظور جلب اطمينان همگان

  عدم وابستگي - 4-2
 .هيچ گروه و يا دولتي وابسته نيستبه عبارتي، نهضت به  است؛نهضت، مستقل 

ي  دولت خود را در ارائه ،هاي كمكي در عين حال كه به عنوان سازمان ملّيي ها جمعيت
 بايد هميشه ،بع قوانين كشور متبوع خود هستنددهند و تا خدمات بشردوستانه ياري مي

  .استقالل خويش را حفظ نمايند تا همواره بتوانند بر طبق اصول نهضت عمل كنند

  خدمت داوطلبانه -  2- 5
را دنبال  وجه مقاصد انتفاعي و به هيچ ،نهضت يك جنبش امدادي داوطلبانه بوده

  .كند نمي

  وحدت -6-2
ه تواند وجود داشت احمر مي و يا هالل سرخ بيصلدر هر كشور فقط يك جمعيت 

باشد و همگان بايستي بتوانند بدان دسترسي داشته باشند جمعيت بايد وظايف 
  .بشردوستانه خود را در سرتاسر كشور متبوع خود به انجام رساند

  شمولي جهان – 7-2
هاي  داراي موقعيت ،ملّيي ها جمعيتجهاني است و تمامي  يسازمان ،نهضت

و  .سان هستند ها و وظايف يك تديگر داراي مسئولي و در كمك به يك ،مساوي بوده
 ،بشر دوستي و صلح بر ،»المللي بين ي ارتش خيريه«يعني  ،نهضتشعار معروف 

  .داللت و تأكيد دارد
خود را متعهد به حفظ استقالل در  يي يك، اجزا ماده 2اساس بند ر اين نهضت ب

  .كند با يكديگر مي ها آن كاري همو  ،نهضت ي نامه اساس ي محدوده

www.ketabha.org



  91 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

  احمر و هالل سرخ بيصلالمللي  ايي با فدراسيون بينآشن -3
  تاريخچه 1-3

 1863 امدادي در سال ملّياولين جمعيت  ،گفته شد تر پيشطور كه  همان
از . رسيد 45در سراسر جهان به  ها جمعيتتعداد اين  1919تا سال  .شد تأسيس

فرانسه، ، از كشورهاي ايتاليا، ژاپن سرخ بيصلپنج جمعيت  ها جمعيتبين اين 
پس از پايان جنگ جهاني اول  1919و در تاريخ  ،قدم شده انگلستان و امريكا پيش
  .در پاريس نمودند سرخ بيصلي ها جمعيت ي اقدام به تشكيل اتحاديه

 سرخ بيصلي ها جمعيتالمللي  فدراسيون بين«به  »اتحاديه«نام  ،1981در سال 
و  سرخ بيصل ملّيي ها جمعيت ي شامل كليه ،فدراسيون .تغيير يافت »و هالل احمر

  .قرار داردآن در ژنو  و مقرّ استاحمر در جهان  هالل

  وظايف و اهداف فدراسيونو اصول  2-3
 كه اينكند؛ ضمن  نهضت فعاليت مي ي نامه اساس 6ي  اساس مادهر ب ،فدراسيون
است و در بند دوم  شدهبيني  خاصي پيش ي نامه اساس ،براي اتحاديه ،در بند يك

باشد كه داراي  بشردوستانه و مستقل مي يسازماناتحاديه، « :است دهآم 6ي  ادهم
  ».اي نيست هاي دولتي، سياسي، نژادي و فرقه ويژگي

بستگي  ايجاد، تشويق، تسهيل و گسترش هم«هدف كلي اتحاديه را  ،3و در بند 
م كاهش آالبه منظور  ملّيي ها جمعيت ي وسيله هاقدامات بشردوستانه ب ي كليه

  .بيان شده است »در جهت كمك به حفظ گسترش صلح در جهان ،بشري
به منظور  نامه اساسهمين  6ي  ماده 4اي كه در بند  گانه هاز جمله وظايف سيزد

 ،فدراسيون نهاده شده است ي و بر عهده ،ذكر شده 3نيل به اهداف كلي در بند 
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

 مستقل و به رسميت شناخته شدن ملّيي جمعيت  توسعهتشويق به ايجاد و  -1
  .در هر كشوري آن

  .تمامي امكانات موجود به كارگيري قربانيان سوانح با ي امدادرساني به همه -2
دهي امور مرتبط با حفاظ از بهداشت عمومي و گسترش  هماهنگي و سامان -3

  .ربوطصالح و مسئول كشور م مقامات ذي كاري همرفاه اجتماعي، با 
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هاي  تبادل نظر در امور آرمان موضوعدر  ملّيي ها جمعيتهماهنگي ميان  -4
و گسترش روابط دوستانه ميان جوانان  ،براي آموزش كودكان و جوانان  بشردوستانه

  .تمامي كشورها جهان
ي  در انتخاب اعضاي خود از ميان افراد و اشاعه ملّيي ها جمعيتكمك به  -5

  .تهاي نهض اصول و آرمان
 ي حقوق بشردوستانه ي المللي در گسترش و توسعه بين ي كمك به كميته -6
  .ملّيي ها جمعيتحقوق و اصول سياسي نهضت ميان  ي و اشاعه ،المللي بين

ي  ي عضو در صحنهها جمعيترسمي  ي ايفاي نقش به عنوان نماينده -7
ه توسط مجمع شد هاي اتخاذ گي به تصميمات و توصيهرسيد ژهيو بهو  ،المللي بين

  .ها آنعمومي و حفاظت از انجام و حمايت از منافع 
 ي آن گذاشته است المللي به عهده اجراي وظايفي كه كنفرانس بين -8

  ).19: ،...ي نهضت  نامه اساس(
هر  ؛هاي فدراسيون را معين كرده است نهضت، خطوط كلي فعاليت ي نامه اساس
همين  5ي  اصول هفتگانه و در ماده 1ي  هفدراسيون نيز در ماد ي نامه اساسچند كه 

نهضت را مورد تأكيد و تأييد  ي نامه اساسشده در  اهداف و وظايف معين ،نامه اساس
هاي  ي مشاركت كودكان و جوانان در فعاليت توسعه 5و در بند  داده،مجدد قرار 

 خسر بيصل) اصول هفتگانه(تبليغ اصول اساسي   مادههمان  6و در بند  سرخ بيصل
ويژه كودكان و جوانان در  بهالمللي بشردوستانه در بين مردم  احمر، حقوق بين و هالل

همت خود قرار  ي را وجهه ها انسانجهت صلح، احترام متقابل و تفاهم بين تمام 
  .دهد مي
الهام بخشيدن، تشويق و  :ند ازا كه رفت عبارت گونه همانهدف كلي فدراسيون  

به منظور  ملّيي ها جمعيتهاي بشردوستانه توسط  تكمك در گسترش اشكال فعالي
صلح در  ي وسيله كمك به حفظ و اشاعه تا بدين ؛جلوگيري و تسكين آالم بشري

  .جهان كند
باشند و  احمر عضو فدراسيون مي و هالل سرخ بيصل ملّيجمعيت  178امروزه، 

  .در تصميمات آن شريك هستند
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  تشكيالت فدراسيون -4
داراي مجمع عمومي،  ،اداره و رسيدن به اصول و اهداف خود اين فدراسيون براي

، )آن را دارند تأسيسمجوز  نامه اساسكه در (هاي تخصصي  مديره، كميسيون هيأت
  .استدبيرخانه و واحدهاي ديگر 

گيري شناخته  ترين مرجع تصميم مجمع عمومي فدراسيون، به عنوان عالي
اعضا آن داراي رأي  كه دهد يل ميرا تشك ملّيي ها جمعيتشود و پارلمان  مي

  .دده بار تشكيل جلسه مي دو سال يك هستند و هر) يك رأي(مساوي 
نفر اعضاي  20انتخاب رئيس، چهار نائب رئيس و  ،از جمله وظايف اين مجمع

مديره، با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيايي عادالنه براي مدت چهار سال  هيأت
  .است

كند و همان  اقدام مي ها شركت ي مديره هيأتف وظاي مشابه ،مديره هيأت
 ي نامه اساس ي برپايه ،جز كميسيون ماليهاي تخصصي ب كميسيون .اختيارات را دارد
گردند  ن تشكيل ميبرحسب نياز و مقتضيات زما ،)1999 ي مصوبه( جديد فدراسيون
  .نمايد مديره تعيين مي هيأتآن را  يو تعداد و اعضا

كه براي چهار سال توسط  استترين مقام رسمي فدراسيون باال ،رئيس فدراسيون
فعاليت مديره  هيأتشود و زير نظر مجمع عمومي و  مجمع عمومي انتخاب مي

مديره را  هيأتحوله از طرف مجمع عمومي و هاي م مأموريت ،ظف استؤكند و م مي
  .به انجام رساند

فدراسيون،  ي رخانههاي امور دبي جز نظارت عاليه بر فعاليترئيس فدراسيون ب
 چنين هممديره را بر عهده دارد و  هيأتسرپرستي جلسات مجمع عمومي و 

در  را و نمايندگي آن است هاي اركان مختلف فدراسيون فعاليت ي كننده هماهنگ
برعهده  المللي هاي بين ، نهادهاي نهضت جهاني و سازمانملّيي ها جمعيتمقابل 

  .دارد
مديره  هيأتسيون را دبير كل بر عهده دارد كه به پيشنهاد باالترين مقام اجرايي فدرا

مديره را بر عهده  هيأتدبير مجمع عمومي و  .شود انتخاب مجمع عمومي منصوب مي و
اختيار تام وي  .كند مديره و رئيس فعاليت مي هيأتدارد و تحت نظارت مجمع عمومي، 
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و نمايندگي فدراسيون نزد  ملّيي ها جمعيتارتباط با چنين  دبيرخانه را دارد، و هم
از چهار  ،دبيرخانه براي انجام امورات خود .ي اوست المللي بر عهده هاي بين سازمان

  .خود را داراست ي مجموعهكند كه هر معاونت واحدهاي زير ميمعاونت استفاده 

  منابع مالي فدراسيون - 5
ل، حق عضويت ي او در درجه ؛شود از دو طريق نيازهاي مالي فدراسيون تأمين مي

ي  هبودج% 80شود و  كشورهاي عضو پرداخته مي ملّيساالنه كه توسط جمعيت 
ها و  گذاري بعد، سود حاصل از سرمايهي  هدر درج .كند جاري فدراسيون را تأمين مي

ات ملّيكند و براي ع عادي فدراسيون را تأمين ميي  هباشد و بودج هاي بانكي مي بهره
اساس ر از اعتباراتي كه ب ملّيي ها جمعيتي  هتوسعهاي  امدادي و يا برنامه

تأمين  ،شود آوري مي جمع) كمكي(ي اهداكننده ها جمعيتاستمدادهاي جداگانه از 
 64حدود  1999عادي فدراسيون در سال ي  هبودج ،به عنوان مثال؛ نمايند مي

مداد ات املّيشده براي عكه استمدادهاي منتشر در حالي ،ميليون فرانك سوئيس بود
  .سوئيس بود كميليون فران 570بالغ بر  ،هاي توسعه در همان سال و برنامه

هر  ،حق عضويت هر جمعيتي توسط كميسيون مالي و با تصويب مجمع عمومي
  :شود ن مياساس معيارهاي زير معير بار ب دو سال يك

 40با ميزان تأثير ( ملل متحدميزان پرداخت حق عضويت دولت به سازمان  -
  ؛)درصد
  ؛)درصد 40با ميزان تأثير (وضعيت مالي جمعيت  -
 20يزان به م(جمعيت ي  هميزان حق عضويت شش سال گذشت ،و در آخر -

احمر جمهوري اسالمي  حق عضويت هالل ،به عنوان مثال؛ باشد تأثيرگذار مي) درصد
فرانك  394/101يعني  ،درصد 356به ميزان 1378ايران به فدراسيون در سال 

  .وده استسوئيس ب

  در فدراسيون ملّيشرايط عضويت كشورهاي  -6
المللي  براي عضويت در فدراسيون بين ،شوند مي تأسيسكه  اي ملّيي ها جمعيت

به : ها آني  هاحمر بايد مراحل قانوني خود را بگذرانند كه از جمل و هالل سرخ بيصل
 ،سرخ بيصلالمللي  بيني  هشدن آن جمعيت توسط كميت رسميت شناخته
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، ها تيفعالي  هدر كلي ها آنو عمل به  سرخ بيصلگذاشتن به اصول اساسي  احترام
، مصوبات نامه اساسفدراسيون،  يشمردن و عمل به مصوبات مجمع عموم محترم

  .باشد شده به فدراسيون مي راسيون و پرداختن حق عضويت تعيينفد
جمعيت ي  هنام اساسعدم مغايرت  ،ها جمعيتشدن  يكي از شرايط به رسميت شناخته

 )سرخ بيصلمصوب بيستمين كنفرانس ( احمر با اصول اساسي صليب سرخ و هالل ملّي
قبل از تصويب ، و يا تغيير تأسيسحال ي در ها جمعيت ، هنام اساساين  بر بنا .باشد مي

  .نهايي بايد آن را به تأييد كميسيون مشترك فدراسيون و كميته برسانند
اند  شده تأسيسدر جهان  سرخ بيصلاحمر و  ت هاللجمعي 186امروزه حدوداً 

اند و بقيه در حال گذراندن مراحل  به عضويت فدراسيون درآمده ها آنمورد  178كه 
  .باشند قانوني مي

و  سرخ بيصلسفيد است كه آرم  مستطيلِي  هيك زمين ،نشان فدراسيون
  .احمر در آن قرار دارد هالل

توان،  هاي آن را مي ترين سرمايه مهمني است و اجتماعي از روابط انسا ،فدراسيون
داوطلبان و مشاركت شايد ديگر  چرا كه بدون لحاظداوطلبان و مشاركت دانست؛ 

  .مثل امروز نتوانيم تصوري از فدراسيون در ذهن داشته باشيم
 ،1999دوازدهمين مجمع عمومي فدراسيون در سال ي  هافتتاحيي  هدر برنام

منبع  نيتر مهم« :كه دتأكيد نمو يهاي هايبرگ طي صحبتخانم دكتر آستريدان 
ما  .. ..ما وجود داردي  هروح بشريت در هم« :گويد وي مي ».مردم هستند ،نهضت
ميليارد نفر تجاوز كرده و يك نفر از  6جمعيت دنيا از مرز .  ...انسانيت هستيم توانِ
 ».دهد يل مياحمر تشك و هالل سرخ بيصلنفر جمعيت دنيا را داوطلبين  60

  ).19: 1378: ش. هـ  1378، ...گزارش اجالس (
نخست  ؛باشند مردم از دو نظر براي فدراسيون داراي اهميت خاص مي ،در واقع

افكار  ،چرا كه ضمانت اجرايي فدراسيون است؛افكار عمومي  نقش آن از منظر
وطلبانه، دا كاري همفدراسيون، بدون آن، قادر به جذب اعانات، جلب عمومي است و 

هاي  كه در فعاليت جا از آن .هاي حاكم بر فدراسيون نخواهد بود و مĤالً القاي ارزش
 ،روح كلي اصول هفتگانه و اهداف فدراسيون بايد مد نظر باشد ،اعضاي فدراسيون
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 كاري همبا جلب  ،در واقع .شده را رعايت كنند اصول اشاره داوطلبانالجرم بايد 
تحقق وظايف  ،كند؛ يكي و امر مهم دست پيدا ميفدراسيون به د ،داوطلبان
نمودي  است كه نهضتي  هنام اساس 6ي  ماده 4و  3مندرج در بندهاي  ،فدراسيون
  مادهآ ،و ديگر آيد؛ به شمار ميدوستانه  فرهنگ نوعي  هسازي و اشاع از فرهنگ

 داشتن افكار عمومي براي مخالفت يا موافقت با موضوعي در راستاي مسائل نگه
  . باشد مي... هاي ضد نفر و بشردوستانه مثل مبارزه با توليد مين

جوانان  .جوانان و غير جوانان ؛شوند به دو گروه قابل توجه تقسيم مي ،داوطلبان
 ،نهضتي  هو رعايت اصول هفتگان ،هاي الزم كساني هستند كه با كسب آموزش

  .كنند كسب ميدوستانه  هاي نوع هاي الزم را جهت انجام مأموريت آمادگي
راني خود در همان مجمع اعالم  طي سخن ،دبير كل فدراسيون ،آقاي جورج وبر

و به  ؛اند به فدراسيون پيوسته 1999تا  1991از سال  ملّيجمعيت  28 :كند كه مي
هاي  ميليون نفر از كمك 30و حدوداً  ؛از استمدادها پاسخ داده شده است% 74

ومي در سال در سيزدهمين مجمع عم چنين هم  وي. اند مند شده فدراسيون بهره
همواره به اصول اساسي نهضت  ،هاي خود ما بايد در فعاليت« :دارد اظهار مي 2001

كشيده  ديده و رنج آسيب ها انسان ميليون و كاهش درد و آالم بشريِ ،احترام گذاشته
 حفظ زندگي و شأنِ چنين همو  ،... و هاي عفوني  سوانح طبيعي و بيمارياز 

توانيم متفاوت  نيم كه ميرا اولويت اصلي كار خود قرار دهيم و بدا ها انسانشخصيت 
  ».يميعمل نما

بسيار برجسته  ،سه موضوع 1،در توجه به سخنان خانم مارگرت والستروم
 ،سوم ؛»خدمت به نوع بشر« ،دوم ؛»اصول اساسي نهضت«  ،اول :نمايد مي

  توان به اين سه موضوع در فعاليت نمي ،عدر واقو  .»ريزي براي داوطلبان برنامه«
  .فدراسيون به صورت منفك از هم نگريست

و نتايج  كاري همبا يكديگر قوياً « :گويد در مجمع سيزدهم مي نيز خانم هايبريك
كشورها  ملّيجمعيت  178رئيس فدراسيون از  با اين بيان، ».حاصله را مبادله نماييم

كشورها  ملّيجمعيت  ؛ چرا كهداشته باشند ا همب تري خواهد كه ارتباط نزديك مي
                                        

 .احمر و هالل سرخ بيصلالمللي  معاون دبير كل فدراسيون بين -  1
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دهي قوي و  ي شعب متعددي هستند و با سازمانادار، خود هايدر داخل كشور
رسانند و در جذب و آموزش داوطلبان  هاي خود را به انجام مي مأموريت ،منسجم
توان تصور كرد كه چگونه  بهتر مي ها، با نگاهي به اين توانمندي. هستندكوشا 
  .استجدي  ،خود يها ارزشاصول و ي  هسيون در اشاعفدرا

و  ،مديريت خوبي  هگذاري براي داوطلبان و توسع سياست« :دهد و ادامه مي
حاميان  ،داوطلبان. حائز اهميت است ،بهينه از داوطلباني  هكارگيري و استفاد هب

اي در  هاي ويژه لذا تالش ؛باشند احمر مي و هالل سرخ بيصل ملّيي ها جمعيتاصلي 
ما با  .سازمان ملل براي بهبود شرايط داوطلبان در كشورها در نظر گرفته شده است

مدافعان قوي داشته  ؛اعتماد و باور را به وجود آوريم توانيم حضور داوطلبان مي
و خشونت در جامعه مبارزه نماييم و به  ،ايدز  ، بيماريهبيمذ هاي و با تبعيض ؛باشيم

-32: 1380، ...گزارش سيزدهمين اجالس ( ».ه بپردازيمرفع نيازهاي بشردوستان
و  .باشد فدراسيون اساساً يك نهضت داوطلبانه مي ،توان گفت كه بنابراين مي ؛)34

و اعتقاد به اصول و اهداف  ،هاي خود كساني هستند كه با توجه به توانايي ،داوطلبان
ديده و يا  هاي آسيب انهاي الزم را در حد توان براي انس مساعدت و كاري هم ،نهضت
  .دارند مبذول ميپذير  آسيب

بعضي از اين داوطلبان، مددجوياني هستند كه بعد از آشنايي با اصول نهضت  
اي از اين  نمونه. اند كاري نموده هاي ملّي شروع به هم با جمعيت يا فدراسيون

يي صحراي  ههر روز به آشپزخان 1راسما كوالر«. باشد مي» راسما كوالر«دست 
ها،  اكنون نيز با گذشت سال هم .گرم دريافت نمايد رفت تا غذاي مي سرخ بيصل

جو، بلكه به عنوان داوطلب  دهد ولي نه به عنوان مدد بازديد هر روزه را انجام مي
از اين جمله افراد بسيارند؛ چرا كه در  ».رود خدمت ميي  هبراي ارائ سرخ بيصل

احمر  و هالل سرخ بيصل يلبان و اعضار فدراسيون توسط داوطسراسر جهان كا
 ،بشردوستانه يها ارزشي  هاشاع ،هاي اصلي فدراسيون پذيرد و فعاليت انجام مي

آشنايي ( است ..مختلف جامعه،  يها گروه هاي بهداشتي و درمانيِ مراقبتي  هارائ
  .)19: 1380، ...با فدراسيون 

                                        
 .داوطلب نمونه از سارايو ،خانم راسما كوالر -  1
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شود و اعتقاد به  مين شان معي برحسب نيازهاي متفاوت جامعه ،كار هر جمعيت
براي داوطلبان،  .هايشان است اصلي براي فعاليت يراهنماي ،بشردوستانه يها ارزش

 »بالتازار ليثورت اسكالنت« .النفسه پاداش به همراه دارد فرصت كمك به ديگران في
اطمينان دارم، همان احساس رضايتي «  :گويد مي ،السالوادور سرخ بيصلداوطلب 

ها داوطلب كنوني نيز  ميليون ،قبل، از نجات زندگي يك غريق داشتمها سال  كه ده
  ).پيشين( ».تواند بشود دارند و هيچ چيزي جايگزين احساس رضايت نمي

كه  يهاي چرا كه با آموزش ؛تري دارند نقش مهم ،جوانان داوطلب ،در اين ميان
 ها آنشود و  ينهادينه م ها آنبشردوستانه در اذهان  يها ارزشاصول و  ،بينند مي

ي  و به اشاعه آيند به حساب مي ملّياز كار هر جمعيت  يناپذير بخش جدايي
 .پرازند ميالمللي  بين كاري همو  ،بشردوستانه، بهداشت خدمت به جامعه يها ارزش

به  ،آموزند كردن را در عمل ميكارهاي مشاركتي و جمعي كار كه اينضمن  ها آن
  .شوند تبديل ميدهندگان اصول نهضت نيز  هاشاع

فرهنگ  شدن جهانيسازي و  كه به فدراسيون در راستاي فرهنگ ،منبع انرژي ديگري
  :عد قابل تصور استدر چند ب ،مشاركت .است »مشاركت« ،كند دوستانه كمك مي نوع

  ؛اي ديگر در سطح جهاني و منطقه با يك ملّيي ها جمعيتمشاركت  -1
  ؛نهضت جمعيت با فدراسيون و اركان مشاركت -2
تابع شوراي  يها ارگانو  ملل متحدهاي سازمان  مشاركت فدراسيون با برنامه -3

  ؛اكو :مثل ،اي هاي منطقه يا سازمان ،سو هاي هم اقتصادي و اجتماعي و ديگر سازمان
  .ها يا دولت ملّيي ها جمعيتمشاركت فدراسيون با  -4

بوده  2001ن در عنوان گروه كاري شماره يك مجمع عمومي فدراسيو ،مشاركت
در فدراسيون به مذاكره ي  ههشت كشور و نمايند ملّيي ها جمعيتي  هنمايند. است
احمر در مسائل بشردوستانه  و هالل سرخ بيصلگري اصل سياسي  مدافعه ي باره

 ،ها براي برآورد نيازهاي اضطراري افزايش چالش«پرداختند و ابراز داشتند كه 
در  مشاركت كه گونه همان«: دهند و ادامه مي ؛»اد استنيازمند برقراري ارتباطات زي

بايد  ،ديدگان آغاز شد جنگ سولفورينو با بسيج منابع انساني براي كمك به آسيب
فدراسيون  .افزايي را افزايش دهيم توانيم توان مي ،بدانيم كه با برقراري ارتباطات مؤثر
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هاي  ديگر و نمايندگي كبا ي ملّيي ها جمعيتبرقراري ارتباط ي  هبايد از مسأل
 ينياز ،بايد مطمئن گرديم كه مشاركت و برقراري ارتباط. اي حمايت نمايد منطقه

 غير دولتيهاي  و سازمان سرخ بيصلالمللي  بيني  هبا كميت كاري هم .ضروري است
جانبه را افزايش دهيم و اطمينان حاصل هاي چند كاري هميعني  ،و سازمان ملل

و چگونه  ديدگان خواهد بود در به نفع آسيبچق ،اطاتنماييم كه اين ارتب
نام نيكي بر جاي  ،ها هاي خوب خود با ساير سازمان كاري همبا  ملّيي ها جمعيت

هاي جديد  از مسئوليترا براي توسعه و آغ ها جمعيت مشاركتالزم است . گذارند مي
 يها بخش چنين همها و مقامات و  ، دولتملّيي ها جمعيتمشاركت با  .افزايش دهيم
و سازمان اكو، دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان فعاليت  غير واقعيخصوصي و 

براي  .مابين هاي في كاري همبلكه آغازي است براي شروع  ،اي نيست پيچيده
، فدراسيون ملّيي ها جمعيتقطعاً نيازمند برقراري ارتباط با  ،مشاركتي  هتوسع
و دريافت  ،المللي هاي بين ، سازمانسرخ بيصلي الملل بيني  هالمللي، كميت بين

   ).14...: گزارش سيزدهمين اجالس ( ».باشيم مي ملّيي ها جمعيتهرگونه اخباري از 
سازمان ي  هبا دفتر هماهنگي امور بشردوستان ،در خصوص مشاركتفدراسيون 

غذا، جهاني ي  هملل، دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، يونسكو، برنام
ي  هخدمات بشردوستاني  هاروپا، و غيره براي ارائي  هجامعي  هدفتر امور بشردوستان

  .دارد كاري همديدگان  آسيب
تاكنون موفق شده است كه در  ،احمر و هالل سرخ بيصلالمللي  فدراسيون بين

اساس نياز ر ب را هايي برنامه ،عضو خود ملّيي ها جمعيتي  هبه واسط ،كشور 178
دوستانه بپردازد و در خصوص موضوعاتي  اهداف نوع كند و به تحققتدوين كشورها 

كودكان رساني به  ياريمثل مبارزه با ايدز، امداد در سوانح طبيعي و غيرطبيعي، 
ها، بهداشت  حقوق بشردوستانه و امور پناهندگان در اردوگاهي  هخياباني، اشاع

فعاليت  ،ديگري  هرد عديدهاي خوني، و موا پزشكي، ارتوپدي، خون و فرآورده
احمر در خالل  جمعيت هالل ،در ايران ،به عنوان مثال؛ گيري را به ظهور رساند چشم
نفر را  891/876 ،مورد حادثه 15003در قبال  ،امدادي  هدر حوز ،79 تا 76 يها سال

نفر را تحت پوشش آموزش  776/733و در طي همين دوران  ،تحت پوشش امدادي
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 آن سال، ديدگان حوادث آسيب، 79فقط در سال  كه ؛ چنانده استداامدادي قرار 
ريال از جمعيت  000/579/202/4به ارزش بالغ بر هايي نقدي و غير نقدي  كمك

آموزش امدادي را  ي امداد دوره شمار داوطلباني كه كه اين  مضافاً .اند دريافت كرده
و ميليون نفر در سطح به د ،باشند ي خدمت مي و در زمان حوادث آماده گذرانده

  .كشور رسيده است
) 79 تا 76(شده  هاي ياد در طي سال ،احمر جمعيت هالل) داوطلبان(سازمان  

و مجموع جواناني كه  ،سرپرست را تحت حضانت خود قرار داده نفر فرزندان بي 234
اند و يا توسط سازمان  احمر درآمده ها به عضويت سازمان جوان هالل در همان سال

تداركات و ي  هدر حوز .نفر رسيده است 706/784/6به  ،اند آموزش قرار گرفته مورد
توليد لوازم پزشكي و دارويي خدمات تجهيزات، پزشكي درماني و پژوهشي و 

 يها بخشدر و  ؛دهد اي را در سطح كشور ارائه مي خدمات ارزنده نيز رساني اطالع
كه  چنان  ؛باشد ن بسيار فعال ميضاي فدراسيواين جمعيت به عنوان يكي از اع ،ديگر
و به عنوان پنجمين  نمايندگاني فعال داردبا شعبه يا دفتر  445استان كشور  28در 

  .شود شناخته مي ،جهان ملّيجمعيت 
كشورهاي ديگر نيز جايگاه ممتازي را  ملّياين جمعيت در ارتباط با جمعيت 

 49كشور جهان در  28ي برا 79ايران تنها در سال  ملّيجمعيت . كسب كرده است
ريال به صورت نقدي و  578/000/389/12دوستانه به ارزش مورد كمك بشر

نيز دوستانه  هاي نوع براي اجراي پروژه كه است؛ ضمن اين غيرنقدي ارائه داده
هاي  آمار فعاليت( ».جذب كرده استكمك خارجي فرانك سوئيس  361/017/452

  ).47: 1380، ...هالل احمر 
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  ششمفصل 
  احمر جمهوري اسالمي ايران آشنايي با جمعيت هالل

 

  مقدمه
ان هاي اين سازم دولتي است كه اكثر فعاليت يسازماناحمر ايران،  جمعيت هالل
دهي  بشردوستانه سازماني  هو اقدامات داوطلبان نهاد هاي مردم در قالب سازمان

 تأسيساي آن از بدو   نامه به بررسي ساختاري و اساس شود، كه ما در اين كتاب، مي
اقدامات اين سازمان را نيز در طول اين دوره  ،به تفصيل و ايم پرداختهتا كنون 

از اثرگذاري  يتصوير درست و روشن، سعي شده است ،در اين فصل. ايم تشريح كرده
  . شود ه ارائهاثرپذيري آن از جامع چنين هممتقابل سازمان و 

  تاريخچه -1
ي  هو تصويب اصول ميثاق جامع ،مللي  هو تشكيل جامع ،اول بعد از جنگ جهاني

اين ميثاق  25اصل  .تل مذكور را پذيرفواص، 1300ماه  دولت ايران در دي ،ملل
ي  هداوطلبان ملّيهاي  سازمان تأسيسپذيرند كه  ملل ميي  هاعضاي جامع«: گويد مي

گيري از  داشت، پيشصليب سرخ را كه واجد شرايط قانوني باشند و با هدف بهبود به
در سراسر جهان فعاليت كنند، تشويق و ترويج  بشر آالم تسكين برايها،  بيماري
ضمن اقدامات  اصل مذكور،  و خاصه ،ي اصول كليه توجه به، با دولت ايران ».نمايند

اقدامات قانوني را جهت  ،كارگيري رهنمودهاي ميثاق همبني بر پذيرش و ب ملّيع
ي  هنام اساسكه  طوري هب ؛كار بست هب »خورشيد سرخ ايران جمعيت شير و« تأسيس

و به تصويب دولت و مجلس وقت رسيد و در  ،تهيه 1301جمعيت در اسفند ماه 
توسط كميته و  1303اين جمعيت در سال . رسماً كار خود را شروع كرد1302سال 

سميت احمر به ر و هالل سرخ بيصلي ها جمعيتالمللي  بين) اتحاديه(فدراسيون 
در . المللي افزوده شد ت ايران در مجامع بينو برگ ديگري بر افتخارات ملّ ،شناخته

سفيد بود كه در سال ي  هشير و خورشيد سرخ با زمين ،ابتدا آرم جمعيت ايران
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پيشنهاد گرديد و از ) احمد شاه قاجاردر زمان پادشاهي (توسط دولت وقت  1301
هاي امدادي  به عنوان يكي از نشانه 1308طرف كنفرانس ديپلماتيك ژنو در سال 

از آن  هيچ كشوري داراي مصونيت، به رسميت شناخته شد و امروزه نيز هرچند
هاي به رسميت شناخته شده و داراي  از نشانه كماكان ،كند نشان عمالً استفاده نمي

  .باشد المللي مي اعتبار بين
تغيير  1359اسالمي به سال  بعد از انقالب كه اين جمعيتي  هنام اساسدر اولين 

، نشان شير و خورشيد نظر مجدد قرار گرفت نيز مورد تجديد 1362و در سال  يافت
غالب كشورهاي اسالمي  ملّيي ها جمعيتكه نشان  ،احمر  نشان هالل به ،سرخ ايران

مفهوم  سرخ بيصلاحمر و  نشان هالل ،گردد هرچند كه اظهار مي ؛است، تغيير يافت
  .دمذهبي ندارن

و تعاون«آن با عنوان ي  هنام اساسي  هرياست افتخاري اين جمعيت را كه در مقدم
در . گرفتبر عهده  ،محمدحسن ميرزا ،عهد احمدشاه شود، ولي شروع مي» البر علي

ج اين دوران، اوضاع داخلي ايران به داليل مختلف و از جمله دخالت بيگانگان، متشنّ
  .ثبات بود و بي

 ، نهايتاًوزيري مشيرالدوله شروع شده بود نخست از زمان كه نتصويب جمعيت ايرا
المللي  بيني  هالوزرايي و وزير جنگي سردار سپه به تصويب كميت در زمان رئيس
مركزي شير و خورشيد  هيأتسردار سپه رئيس  ،در اين زمان. رسد صليب سرخ مي

در  غير دولتيو  درخصوص اقدامات غيرانتفاعيآغازگاه كوششي  ،و اين ،ايران بوده
حاكمه  هيأتتشكيل آن به دستور  ،هرچند در بدو امر. گردد ايران محسوب مي

وزير دستور داده  از طرف نخست واليات كتباً به تمام1309گيرد و در سال  صورت مي
 تأسيسخورشيد سرخ را در شهر خود  و اي از جمعيت شير ود كه بايد شعبهش مي

 53و  52ي  ماده 9در فصل  ،مت با اين جمعيتحكوي  هولي درخصوص رابط ،كنند
ي  هنام نظام موافقِ ،جمعيت شير و خورشيد سرخ« :آمده است1301ي  هنام اساس

ايفاي  ،و تصديق دولت رسيده باشد ملّيداخلي كه با اطالع مجلس دارالشوراي 
ي  مادهدر   و ).29100/3502سند : 1301، ...جمعيت نامه  اساس( ».نمايد وظيفه مي

ها نيست ولي  تحت نظر بلديهات جمعيت در ملّييك از ع هيچ«: نيز آمده است 53
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 ».تفتيش بنمايد تواند يك نفر مامور كسب اطالع ميي، محض ا حكومت محلّيدولت 
  ).پيشين(

بوده است و اعضاي آن از طريق  دمكراتيك ،نامه اساسمديريت سازمان در ي  هنحو
  .دشدن برگزاري مجمع عمومي انتخاب مي

هاي وحشتناك  زلزلهدر ايران،  اولين برخورد جمعيت با حوادث و بالياي طبيعي
و اين امر باعث شد بعد از  ؛خراسان و شمال خراسان بوددر ... و 1302هاي  سال

اياالت  ،شود تأسيسورشيد جمعيت شير و خ ،اولين مركزي كه در آن ،تهران
  ».گرديد تأسيسيت در آن ، اين جمع1302اشد كه در سال خراسان و سيستان ب

  اهداف و وظايف -2
آن را  ،تأسيساي است كه از بدو  مؤسسه ،احمر جمهوري اسالمي جمعيت هالل

اولين  2ي  مادهكه در  طوري هب ،اند معرفي كرده »دوستانه با هدف نوع غير دولتي«
مستند  ،ات و امور اداري اين جمعيتملّيعي  هكلي «: آن آمده استي  هنام اساس

ميالدي و احكام مقرره در  1864ست به قراردادهاي منعقده در شهر ژنو به تاريخ ا
كنفرانس ي  هو مقررات متخذ 1906كنفرانس ثانوي منعقده در همان شهر به تاريخ 

  ).291003502سند : 1301، ...نامه  اساس( ».به محاربات بحريه الهه راجع 1907
و به تابعيت  ،هاي ژنو استوار بوده نسيونپايه و اساس اين سازمان به كنوا ،در واقع

ح ذيل به وظايف سازمان به شر نامه اساس 8تا  3ي  از اين كنوانسيون از ماده
  :پردازد مي

مرضا و ي  هچون يك شعبه از مقاصد اين جمعيت مداوا و معالج -3ي  ماده
ل به اين مسائ فلذا بالطبع هرگونه تشكيالت نظامي كه راجع ،مجروحين اردوهاست

  .جمعيت مزبور خواهند بود مدم ،باشند
ي  هونقل و معالج براي حمل ،طور جمعيت شير و خورشيد سرخ همين -4ي  ماده

ثابت و سيار و ي  هخان در حدود امكانات مريض ،هاي جنگ مجروحين ميدان
  .ونقل صحي تهيه خواهد نمود هاي تعاونيه و وسائل حمل  هيأت

هنگام وقوع  ،در غير مواقع جنگ ،سرخ جمعيت شير و خورشيد -5ي  ماده
معاونت خود  ،عموميي  هزدگي و امراض مسري حريق و غارت :مصائب بزرگ از قبيل
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ابراز خواهد  ،ساله تجاوز نكند حدود عايدات يك از  هرا تا ميزاني كه مخارج الزم
 عمومي و رفع امراضي  هعالوه بر جنگ با امراض ساريه در صحي چنين هم. داشت
ي كه مخصوص به بعضي اماكن است و مرض حصبه و سل و در موارد قحطي و محلّ
الم و اسقام ضعفا و دستگيري از فقرا آهاي سخت و مطلقاً در تسكين  ستانزم

و  آوري در جمع ،جمعيت شير و خورشيد سرخ. مساعي خود را مبذول خواهد داشت
ساعي ... پرورش اطفال و داري از ارامل و بضاعت و نگه اطفال يتيم بي تعليم و تربيت
را در مركز ترتيب نموده  يهاي هيأت  هپروران نوع براي انجام اين مقصود ،و جاهد بوده

هاي ثابت و  خانه و عالوه بر مريض ،سيل خواهد داشتگاطراف و اكناف مملكت  هب
جمعيت شير و خورشيد سرخ در ايجاد  ،مدارس جهت ايتام تأسيسسيار و 

  ).پيشين( مل و عجزه كوشش خواهد كرداام و اردارالصنايع براي ايت
  .به مجروحين و اسراي خارجه نيز كمك و مساعدت خواهد كرد... جمعيت - 6ي  ماده
وسائل الزمه را از قبيل اجزا و مستخدمين و  ،از وقت ]قبل[جمعيت -7ي  ماده

  مادهبراي انجام تكليفات مقرره آ ،آالت و ادوات با تعليمات صحيحه تهيه نموده
   .خواهد داشت

و تسكين آالم بشري  ،نوعان كمك به هم :اهداف جمعيت ،بنابر مواد پنجگانه
كمك در امور امدادي بهداشت و درمان در ميادين  :و وظايف آن ،تعيين شده است

رسيدگي به  ،مبارزه با امراض واگيردار ،جنگ و رسيدگي به وضع مجروحين جنگي
ليم و تربيت آوري و تع قرا و مستمندان، جمعزدگان، رسيدگي به وضع ف وضع حادثه

هاي ثابت  درمانگاه و بيمارستان تأسيستربيت امدادگر و  ،تعابض كودكان يتيم و بي
  .و سيار ذكر شده است

ي  نامه كه روندي تكميلي را در اساس نيازهاي جديدي در جامعه مطرح شده است
اهداف جمعيت را ، 1374 ي نامه اساس 2ي  مادهدر  كه كرد؛ چنان جمعيت طلب مي

 چنين همها و  تتالش براي تسكين آالم بشري، تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملّ«
ميان  يگونه تبعيض بدون در نظر گرفتن هيچ ها انسانحمايت از زندگي و سالمت 

در سطح  نامه اساسهمان  3ي  و وظايف جمعيت در ماده .ذكر گرديده است» ها آن
  :به شرح ذيل بيان شده است ،بند 8در  ،كشوركشور و خارج از 
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زلزله و  :خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعي مثلي  هارائ« -1
  ؛در داخل و خارج از كشور ،سيل و غيره

  ؛امدادگران ي وسيله بههاي اوليه در حوادث غيرمترقبه  كمكي  هارائ -2
و آموزش  ،له با حوادث و سوانحريزي و اقدام در جهت آمادگي مقاب برنامه -3

  ؛نياز عمومي در اين زمينه و تربيت كادر امدادي و نيروي انساني مورد
  ؛ارسال كمك و اعزام عوامل امدادي و درماني به ساير كشورها در صورت لزوم -4
خدمات اجتماعي در جهت تسكين آالم ي  هو ارائ يبخش توانكمك به امر  -5

اهم و دوستي و و معلومين و ايجاد حس تعاون و تف مرضي ،آوارگان، پناهندگان
  ؛نيكوكاري بين مردم

تالش در جهت تسكين آالم بشري و كمك به امر سالمت جامعه و دفاع از  -6
هاي انساني و كوشش در جهت برقراري دوستي و تفاهم متقابل و صلح پايدار  ارزش

  ؛ها تميان ملّ
و  ها گيري مشاركت جوانان در تصميم ي هو توسع ،امور جوانان جمعيتي  هادار -7

ساختن   مادهو تربيت آموزش جوانان مذكور به منظور آ ها آنهاي مربوط به  فعاليت
  ؛المنفعه آنان در انجام خدمات امدادي و عام

نياز مراكز بهداشتي،  وسايل و تجهيزات پزشكي مورد ،داروي  هكمك به تهي -8
 بيصلاحمر و  هالل كاري همت بهداشت و با درماني و آموزشي كشور با موافقت وزار

 احمر جهاني است و هالل سرخ بيصلالمللي  بيني  هجهاني كه عضو اتحادي سرخ
  ).15-14: 1381، ..1374ي  نامه اساس(

عمل ي  ي جمعيت براي جامه هنام اساس، 3ي  مادهي  هبا توجه به بندهاي هشتگان
ايران، ي  هازهاي مطرح جامعپوشاندن به وظايف مصوب و جوابگو بودن به ني

  .و فعال نموده است تأسيسي ها و واحدهاي سازمان

  تاكنون تأسيسساختار و تشكيالت جمعيت از بدو  -3
  )1381تا سال  (ارگان  - 1-3

ي  جمعيتي است كه با نظر به ماده ،)خورشيد سرخ و شير(ايران  احمر جمعيت هالل
جمعيت « :آمده است، 1301سال  وب درمصجمعيت ي  هنام اساساز فصل اول قانون  2
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ميالدي و مقررات  1906و  1864اساس قراردادهاي منعقده در شهر ژنو به تاريخ ر ب
 2ي  و در ماده ».ه در خصوص مخاصمات دريايي تشكيل شده استهال 1907كنفرانس 

ي يك مركز عمومي در دارا ،جمعيت شير و خورشيد سرخ« :از فصل دوم آمده است
  ).7- 1...:  1310ي  نامه اساس( ».باشد راكز عديده در اياالت ميم تهران و

چه  چنان ؛تغييري در شعبات خود نداده است ،سال 80امروزه نيز بعد از گذشت 
 دتوان جمعيت مي«: آمده است ،1374مصوب  آن،ي  هنام اساسقانون  16ي  در ماده

در مراكز بعضي از  شعبي در مركز استان و يا ،اي اساس نياز و شرايط منطقهر ب
 ».نمايد تأسيسهايي در ساير مراكز  يا نمايندگي ها و بخش ها شهرستان

  ).21-19...:  1374ي  نامه اساس(
در هر كشوري فقط يك  ،چه گفته شد و آن نامه اساسبا توجه به مواد قانون 

تواند وجود داشته باشد و در مراكزي كه نياز به فعاليت  احمر مي جمعيت هالل
شود و زير نظر مركز  مي تأسيسجا  اي از جمعيت در آن شعبه ،باشد يت ميجمع

  .كند فعاليت مي
بيني شده بود كه جمعيت شير و خورشيد  پيش ،اوليهي  هنام اساس 14ي  در ماده

سرخ، تحت نظارت و مراقبت يك مجلس عمومي از طرف مركز عمومي اداره شود 
  ).مجمع عمومي(

 هيأت« : گيري ساختار آن چنين آمده است د شكل، در باب رون27ي  در ماده
به  سس و عاملهؤو از ميان اعضاي م ،مركز عمومي در تهران از طرف مجمع عمومي

  .آنان سي نفر استي  هعد شوند و ي مخفي انتخاب ميأر
امور جمعيت و ايفاي وظايف و ترتيب و تنظيم اصول اجراييه تماماً به ي  هادار
پنج نفر از  )شهريور(  هومي است و هر سال در برج سنبلعم) مجمع(مركز ي  هعهد

كشي، خارج شده و پنج نفر ديگر از طرف  قرعهي  هوسيل هاعضاي مركز عمومي ب
اعضاي خارج شده ممكن است  .شوند ي مخفي انتخاب ميأعمومي و ري  هجلس

  ».مجدداً انتخاب شوند
ساله از   همه) وميمجمع عم هيأت(مركزي عمومي  هيأت« :گويد مي - 30ي  ماده

دار، يك نفر  يك نفر منشي، يك نفر تحويل ،ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس
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 )به اندازه  لزوم چند نفر منشي ( نشا و منشي، يك نفر رئيس داراألدار تحويلاون مع
شكيل داده و اداري را ت هيأتو اين اشخاص تحت رياست مزبور،  ،انتخاب خواهد كرد

  ».يات نيز به همين شكل استشوند و در اياالت و وال تجديد ميه سال  همه
  :عبارت بوده از تأسيسدر بدو  ،در واقع اركان و تشكيالت اين جمعيت

 يي مخفي از ميان اعضاأسي نفر بوده و با ر ها آنكه تعداد  ،مجمع عمومي -1
  .شدند جمعيت انتخاب مي

، محاسب و يرئيس، منش رئيس، دو نفر نايب(متشكل از  ،مديره هيأت -2
، )داراالنشا(و يك نفر هم رئيس امور اداري  ،دار دار و معاون تحويل تحويل

  .)50-41...: 1301ي  نامه اساس(
به قرار زير  ،شود اداره مي ها آني  هيي كه امروزه جمعيت به واسطها ولي ركن

  :دنباش مي
  .اجرايي هيأت - 4 ؛دار كل خزانه -3 ؛دبير كل -2 ؛)جمعيت(رياست سازمان  -1

عزل و نصب وي،  .را برعهده دارد جمعيتامور مربوط به ي  هاداررئيس، : رئيس
و حكم رياست جمهوري انجام  ،به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  ).45: 1367، 1367 ، ... 1367ي  نامه اساس( ».پذيرد مي

  وظايف و اختيارات رئيس
  :ند ازا رتعبا وظايف و اختبارات رئيس

و نظارت مستقيم و مستمر بر  ،دار كل انتخاب، نصب و عزل دبير كل و خزانه« -1
  ؛ها آنكار 
  ؛اجرايي هيأتجلسات ي  هتشكيل و ادار -2
ي ها جمعيتاي مربوط به  المللي و منطقه هاي بين تمهيد مقدمات كنفرانس -3
  ؛المللي در ايران بين سرخ بيصلاحمر و  هالل
  ؛تباط با مقامات جمهوري اسالمي ايرانبرقراري ار -4
  ؛المللي جمعيت نظارت مستقيم و مستمر بر امور بين -5
  ؛و عوامل امدادي به ساير كشورها ها دستور ارسال كمك -6
  ؛المللي انساني و نظارت بر اجراي مقررات بين ،نامه اساس يحسن اجرا رمراقبت ب - 7
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  ؛ي و ساير مقررات ناظر بر كار جمعيتاجراي هيأتمراقبت بر حسن اجراي مصوبات  - 8
العاده از طريق وزير بهداشت، درمان و آموزش  فوقي  هتقاضاي تشكيل جلس -9

  ؛پزشكي
  ؛هاي اول مخصوص جمعيت اعطاي نشان -10
ي  هنمايند يبه استثنا ،اجرايي جمعيت هيأتانتخاب و يا پيشنهاد اعضاي  -11

  ).17: 1367ي  نامه اساس( ».مقام رهبري
سمت معاون كل رئيس را در امور اداري و اجرايي بر عهده  ،دبير كل :يركلدب
 هيأتظف است گزارش اقدامات خود را به طور مستمر به رئيس و ؤو م دارد داشته

ها و  دبير كل نزد مراجع قانوني و دولتي محاكم و سازمان .اجرايي تسليم نمايد
معيت را با حق توكيل غير رسمي جي  هادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي نمايند

  .شود شخصاً انتخاب مي ،باشد و توسط رئيس جمعيت دارا مي
شود و داراي  دار نيز به اختيار شخص رئيس انتخاب مي خزانه :دار كل خزانه

  :باشد وظايف و اختيارات زير مي
پيشنهاد در مورد ايجاد ي  هبه كارگيري مساعي الزم در وصول درآمدها و ارائ -1

  ؛ضمن اشتراك مساعي با دبير كل ،رآمدهاي جديدانواع د
ضمن اشتراك مساعي  ،ها و اصول و حقوق و منافع مالي جمعيت حفظ دارايي -2

  ؛با دبير كل
  ؛ها نظارت مالي بر تنظيم و اجراي بودجه و مصرف هزينه -3
  ؛بودجه غتنظيم ترازنامه و تفري -4
  ؛عتبارمشترك با دبير كل جمعيت، جهت تخصيص ا كاري هم -5
و  ها و برداشتن از آن و نيز مسدود كردن حساب ها افتتاح حساب در بانك -6

متفقا كه به (ها و اوراق بهادار و قبوض و انعقاد و قراردادهاي؟  و سفته ها  صدور چك
  ؛)27: 1374ي  نامه اساس( )آيد دار كل و دبير كل به عمل مي امضا خزانه

  .يتايجاد هماهنگي در امور مالي جمع -7
ساز  اجرايي جمعيت در واقع قسمت اصلي و تصميم هيأت :اجرايي هيأت

شود و  نامه و دستورالعمل صادر مي باشد كه مصوبات آن به شكل آيين جمعيت مي
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دار كل، يك عضو به انتخاب  رئيس جمعيت، دبير كل، خزانه :ند ازا آن عبارت ياعضا
يشنهاد رئيس جمعيت و حكم و يك نفر از بازرسان جمعيت كه به پ ،رئيس جمعيت

كه  مقام رهبري در صورتيي  هشود و نمايند وزارت بهداشت و درمان انتخاب مي
انتخاب شده باشد و در جمعيت به عنوان ناظر شرعي در جلسات  له توسط معظم

  .كند شركت مي هيأت

  اجرايي هيأتوظايف و اختيارات 
تهيه و به  ،كه رئيس جمعيتاي  نامه اجرايي توسط آيين هيأتوظايف و اختيارات 

مطابق  .شود ميتعيين  ،دانرس تصويب و زير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
به تصويب وزير بهداشت و درمان رسيده  17/8/67اي كه در مورخ  نامه آخرين آيين

  :باشد اجرايي به قرار زير مي هيأتوظايف و اختيارات  ،است
  ؛هاي اجرايي آن نامه و آيين جمعيتي  هنام اساساجراي قانون « -1
حسب  ها آنتصويب  ركيد بأها و مقررات اجرايي و ت نامه يينتدوين و تنظيم آ -2

  ؛جمعيتي  هنام اساسمورد در چارچوب قانون 
سسات ؤها و م هاي اجرايي سازمان نامه نو آيي نامه اساسبررسي و تصويب  -3

  ؛ها آنوابسته و مقررات مورد لزوم 
ها، موسسات،  ب سازمان و تشكيالت اداري واحدها و سازمانتصوي بررسي -4

  ؛شعبات و نمايندگي جمعيت
هاي امدادي، تطبيق استخدامي، مالي، معامالتي،  نامه تصويب آيين و بررسي -5

  ؛ها و ضوابط اجرايي مربوط ها و غيره و دستورالعمل عضويت، نشان
ها،  ها، شهرستان در استان ايجاد، ادغام و يا انحالل شعب و نمايندگي جمعيت -6
  ؛ها و روستاها در داخل و خارج از كشور بخش
كه در  نامه اساسمربوط به تغيير و اصالح در موارد  هايبررسي پيشنهاد -7

ي به مراجع مربوط صورت تصويب از طريق وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشك
  ؛ارسال خواهد شد

هاي ساليانه و  ويب برنامهو تهيه و تص ،مشي كلي جمعيت تعيين خط -8
  ؛و بلندمدت مدت، ، ميانمدت هاي كوتاه رنامهب

www.ketabha.org



  المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين نقش سازمان|  110

 

  ؛سال ماليي  هو ترازنام ،جمعيتي  هكل سالياني  هبررسي و تصويب بودج -9
هاي  الزم بين شعب و نمايندگي كاري همنظارت و ايجاد هماهنگي و  -10

  ؛جمعيت در سراسر كشور
دار كل درخصوص  شده از سوي خزانهبررسي و تصويب نمايندگي پيشنهاد  -11

سسات و اشخاص حقيقي و ؤو م ها شركتسهام و حقوق و منافع جمعيت نزد 
  ؛حقوقي
احمر و  المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت هالل اجراي قرارداهاي بين -12

جمله قراردادهاي  ازو هالل احمر  سرخ بيصلهاي  و نيز مقررات اتحاديه سرخ بيصل
  ؛ميالدي 1945بر مورخ دسام

واگذاري، اجاره و به طور كلي  فروش و و اتخاذ تصميم درخصوص خريد -13
هاي جمعيت برحسب مورد با رعايت مقررات  انتقال اموال و دارايي و  گونه نقلهر

  ؛مربوط
مين يا أهاي توليدي و تجاري براي ت شركت تأسيساتخاذ تصميم درخصوص  -14

گذاري در  سسات وابسته و يا مشاركت و سرمايهؤو م داركات كاالهاي موردنياز خودت
انتفاعي، غيرانتفاعي اعم از عمومي،  يها ارگانها و  سسات و سازمانؤو م ها شركت

  ؛غير دولتيخصوصي، دولتي و 
 هيأت يمورد مسائلي كه از طرف رئيس جمعيت و يا اعضار اتخاذ تصميم د -15

  ؛كنند رح ميبور مطزم هيأتاجرايي برحسب مورد در جلسات 
ها و مقررات  نامه و آيين نامه اساساتخاذ تصميم در ساير مواردي كه طبق  -16

  .شود اجرايي محول مي هيأتي  هاجرايي به عهد
بار با حضور اعضا و به رياست رئيس  حداقل ماهي يك ،اجرايي هيأتجلسات 

تواند  يم ،با اطالع قبلي هر زمان كه الزم باشدرئيس گردد و  جمعيت تشكيل مي
دار وظايف دبيركل نيز  عهده ،در زماني كه رئيس سازمان. جلسه را تشكيل دهد

ي متعلق أكه يك ر به شرط آن(ي مثبت أاجرايي با دو ر هيأتتصميمات  ،باشد مي
بات، هرگونه پيشنهاد از طرف واحدها، شع. نافذ و قابل اجرا است ،)به رئيس باشد

هاي  نامه بايست طبق آيين مي ،ابسته به جمعيتسسات وؤها و م ها، سازمان نمايندگي
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ربط در صورت ضرورت از  ذي ل اجراييِئونظر باالترين مس پس از اظهار ،مربوط
  .اجرايي ارسال گردد هيأتجهت طرح در جلسات  هيأتي  هخان طريق دبير

ربط از طريق  اجرايي به واحدهاي ذي هيأتاجرايي با امضاي دبير  هيأتمصوبات 
 ،طور كه گذشت همان ).103-101: 1375نوبخت، ( ».گردد ابالغ ميدبيرخانه 

رود و شعب جمعيت در  نفر فراتر نمي 5سازي جمعيت از تعداد  تصميمي  همحدود
  .كنند ها نيز از مراكز متابعت مي ها و شهرستان استان

و  ش،. هـ  1381تا  1301اي ارگان جمعيت از  نامه نگاهي به تحوالت اساس
  راتعوامل تغيي

 ملّياحمر در شرايطي تهيه و به تصويب شوراي  جمعيت هاللي  هنام اساساولين 
سس رسيده ؤي مها ملل به تصويب دولتي  هميثاق جامع ،رسيد كه چند ماه قبل

ي  هگان ليستي و اصول چهاردهآ ثير فضاي ايدهأتحت ت ،كه اصول آن يميثاق ؛بود
صلح در جهان  ،ودند كه با پذيرش آناميدوار ب، هكنندي امضاها دولت. ويلسون بود

با  سرخ بيصل ملّيي ها جمعيتايجاد  ميثاق، 25در اصل  ،از اين رو ؛فرما گردد حكم
ديدگان  كاهش آالم بشري و پيشبرد بهداشت، درمان و رسيدگي به آسيبهدف 

  .قرار گرفت مورد توجه
 و پذيرفت ميثاق را، 1300ماه  در دي تر گفته شد، ه پيشطور ك همان ،ايران 

به تصويب ، 1301ماه  در اسفند ،جمعيتي  هنام اساسسال بعد از اولين  يك ،درست
المللي و  ليستي حاكم بر نظام بينآ در فضاي ايده نامه اساساين  .اندرس ملّيشوراي 

داخلي و  ي كننده تهديد عواملرغم  نيز حاكميت حكومت مشروطه در ايران، علي
گيري  دولت، قدرت هاي درپي كابينه ظهور و سقوط پي :هشرايط بحراني ايران از جمل

دام كمونيسم ه روزافزون رضاخان، فعاليت احزاب كمونيست و ترس انگلستان از ب
 ملّيبه تصويب مجلس شوراي  ،قاجاري  هروزافزون سلسل زوالِ اًو نهايت ،افتادن ايران

مشروطيت در ايران،  ي به تصويب رسيده، متأثر از حاكميت پيشرو نامه  اساس. رسيد
اركان جمعيت  ،كه ذيالً خواهد آمد نامه اساسدر اين  .بسيار دموكراتيك و مدرن بود

در اين  .اداري و اجرايي هيأتمركزي و  هيأتاز مجمع عمومي،  :عبارت بودند
مركزي به  هيأتو اعضاي  ،قدرت به نفع مجمع عمومي بوده توازنِ ،نامه اساس
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رت مركزي صو هيأتاداري نيز به انتخاب  هيأت يعضاو ا ،مجمع يانتخاب اعضا
تصويب و ، نامه اساستغيير مواردي از  مثلِ ،اقدامات اساسيي  هكلي .پذيرفته است مي

از ديگر موارد  .پذيرفت توسط مجمع عمومي صورت مي ،ات جمعيتملّيگزارش ع
ي مخفي صورت أكه به ر بودمركزي  هيأت ينفر از اعضا 30انتخاب  ،مهم
 هيأتدر  ،تحت عنوان مقام و صاحب منصب دولتي ،و هيچ مقام دولتي فتپذير مي

استقالل و ي  هدهند خود نشان ،و اين شتند؛مركزي يا مجمع عمومي شركت ندا
  .باشد مديريت دموكراتيك سازمان در آن مقطع زماني مي

   1312جمعيت از سال ي  هنام اساس -2
 ،شروع دور دوم حكومت وي و اخانرض گرفتن و قدرت رسيدن بعد از به قدرت

ساختارهاي  ،بودهمراه جامعه  دربا ترور و ترس ديكتاتوري كه ي  هيعني دور
 .كند بسته عمل مي ،نظام سياسيدر اين دوره،  .شدبند از هم پاشيده  دموكراتيك نيم

ديده  ي او مطلقهپاي قدرت  اوج قدرت رضاشاه است و در همه جا رد ها اين سال
توجه  ،شده توسط وي مديريت مي ،كه جمعيت شير خورشيد سرخ جا از آن .شود مي

هاي  شدن از بحران بعد از خارج ،بر همين اساس .است خاصي نيز به جمعيت داشته
و نظر به شرايط  ،جمعيت مورد توجه قرار گرفتهي  هنام اساس ،1312داخلي در سال 

ي شايان توجه  نكته .رفته استنظر قرار گ مورد تجديد ، هديكتاتوري حاكم بر جامع
به صورتي كه از قدرت مجمع عمومي  ؛تغيير جايگاه قدرت است نامه، در اين اساس

 ،در واقع .افزوده گرديده است) مركزي هيأت(كاسته شده و بر قدرت شوراي عالي 
 هيأتاركان اصلي جمعيت را مجمع عمومي، شوراي عالي و  ،نامه اساسدر اين 

  .دنده كيل ميمركزي تشي  همدير
تشكيل هاي دربار  شده غالباً منصوبين و انتخاب را در اين دوره، اعضاي مجمع عمومي

و راه  شده،  كاسته نامه اساستوان نتيجه گرفت كه از كيفيت دموكراتيك  ميو لذا  دادند؛ مي
گزارش سال گذشته  ،به طوري كه جمعيت ؛اندازي دولت به جمعيت فزوني گرفته است دست
 كه اينمورد ديگر  .دهد ارائهبه وزير داخلي نيز  كه بايد خود را نه تنها به مجمع عمومي و آتي

بازرس يا بازرسان را كه معموالً مجمع عمومي  حال آن ،كند بازرس را شوراي عالي انتخاب مي
  .باشد گوي مجمع مي ند و بازرس نيز جوابك انتخاب مي
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پذيرد و اين  بار صورت مي ه ماه يكنشست شوراي عالي هر س  نامه، در اين اساس
  .پذيرد نشست بيشتر به درخواست وزير داخلي، خارجه و يا جنگ صورت مي

  وظايف رئيس جمعيت
  ؛مديريت و مجمع عمومي هيأترياست بر جلسات شوراي عالي،  -
  ؛سن جريان كارو ح نامه اساسمراقبت بر اجراي  -
  .ارتباط جمعيت با دولتي  هواسط -

  ر عاملوظايف مدي
  ؛مديره هيأتمسئول اجراي مقررات  -
  ؛ور اداريانتظام ام -
  ؛حفظ اموال جمعيت -
  ؛مديره هيأتگزارش كار به  -
  ؛نياز استخدام نيروي مورد -
  .شوراي عالي و مجمع عموميي  همدير هيأتمنشي در جلسات  -

   1322 جمعيت از سال ي هنام اساس -3
 ،دربار بسيار كاسته شد، ولي از نظر نهادي از نفوذ ،در پي خروج رضاشاه از كشور

وجه دگرگون نشد و نبرد بر سر قدرت به  جايگاه پادشاه و موقعيت دربار به هيچ
دربار و  ،نبردي كه در روند تكوين آن ؛مسلط ادامه يافتي  هسبك سنتي و به شيو

سلطنت محمدرضا شاه  لدر ده سال او«. رفتند ان مدعي اصلي به شمار ميدرباري
 يها گروههاي مشاركت قانوني به فعاليت پرداختند و بسياري از احزاب و  نهاد

وجه متمايز اين  ).36: 1379ازغندي، ( ».فعاليت سياسي شدندي  هسياسي وارد عرص
كاهش نسبي قدرت دربار به صورت مظهر حكومت مطلقه در سيطره بر  ،دوره

هاي مختلف بعدي تحكيم  هر چند موقعيت خود را در فرصت ؛سياسي بود ي جامعه
ند و نهادهاي مدني در اين حزاب سياسي شروع به فعاليت كرددر اين دوره ا. بخشيد

اين فضاي باز سياسي كه كامالً  در ايجاد. دادندفعاليت خوبي از خود نشان فضاي باز 
، از چند يعواملباشد،  سال آخر حكومت مي 10حكومت رضاشاه در ي  هعكس شيو

  :اند هموثر بود جمله موارد زير
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  ؛1320غال ايران توسط قواي انگليسي و شوروي در شهريور اش -
  ؛استعفا و خروج رضاشاه از ايران -
انجام ها  انگليسيبا براي انتخاب شاه ايران محمدعلي فروغي كه  يهاي رايزني -
  داد؛
- داري جز سر سپردگي در  اي از حكومت جوان كه تجربه انتخاب محمدرضا شاه

  ؛پدر نداشت مقابل
  .مثل سويس يتحصيالت محمدرضا شاه در كشور دموكراتيك -

ثبات بود و ظهور و سقوط  بي  ي زماني، اوضاع سياسي ايران كامالً در اين برهه
فردوست، ( دليلي بر اين مدعاست 1324تا ارديبشهت  1320شش كابينه از شهريور 

در آتش جنگ   اين زمان،جهان نيز در  .)126: 1371ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، 
سه دشمن خوني را در  ،آلمان نازي چون يمشترك و دشمنسوخت  جهاني دوم مي

 كه اين سه قدرت جهاني بوده است يگراي و ايران مركز ثقل و هم ،كنار هم قرار داده
 ،شرايط گفته شده. رود بارز آن به شمار مي ي  هنمون ،1322كنفرانس تهران در سال 

 ،)هالل احمر كنوني( جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران 1322 باعث شد در سال
وابسته به دولت به ي  هنام اساسهاي دموكراتيك را بعد از آن  نامه يكي ديگر از اساس

 ،يعني ؛از چهار ركن ،شود نشان داده مي اركان جمعيت كه ذيالً. تصويب برساند
از . كل گرفته استبازرسي ش هيأتو  ،مديره هيأتمركزي،  هيأتمجمع عمومي، 

كه  به طوري ؛است، تمركز قدرت در مجمع عمومي نامه اساسنكات قابل توجه اين 
را بر عهده  نامه اساسبازرسي و تصويب بودجه، تغييرات  هيأتمركزي،  هيأتانتخاب 

هيچ زماني مجمع عمومي داراي  ،جمعيت ي نامه اساسكه در ديگر  حال آن ،دارد
اين  ،از ديگر نكات قابل توجه. اي ندارد تاكنون نيز سابقه و ،چنين قدرتي نبوده است

در آن عضويت  ،صرف عضو دولت بودن ،است كه، هيچ شخصيت حقوقي دولتي
بازرسي از طرف مجمع انتخاب و به مجمع  هيأتاعضاي  ،نامه اساسدر اين  .ندارد
مركزي  تهيأها غالباً از طرف  نامه كه در ديگر اساس حال آن ،دنباش گو مي پاسخ

مركزي  هيأتدر اعضاي  چنين هم .دهند شدند و اول به آن گزارش مي انتخاب مي
  .شود نشاني از حضور دولت ديده نمي ،اند شده كه توسط مجمع انتخاب مي
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   1327جمعيت از سال ي  هنام اساس -4
الملل و داخلي  دموكراتيك كه حاصل شرايط نظام بيني  هنام اساسبعد از آن 

؛ شود سياسي ايران دوباره بسته مي نظام ،گيري محمدرضا شاه با قدرت ،كشور بود
رغم تحصيل در كشور دموكراتيكي چون سويس،  چرا كه اصوالً محمدرضا شاه به

او در آخرين كتاب خود در باب نوع . هيچ اعتقادي به حكومت دموكراتيك نداشت
يك در ايران حكومت دموكرات«: حكومت و توجيه حكومت ديكتاتوري نوشته است

انتخاب ما ميان  ؛ما ناگزير بوديم كه راه خود را انتخاب كنيم. سرابي بيش نبود
  ).316-315: 1371پهلوي، محمدرضا، ( ».استبداد و حكومت مطلقه بود

محمدرضا از فضاي باز سياسي بعد از اشغال كشور و گريز رضاشاه و حاكميت  «
 به و به اطرافيان، حتيكرد  مي ي قانون و آزادي، شديداً اظهار يأس دوباره

كه با اين وضع، سلطنت چه معني دارد و ماندن من در كشور  :گفت ها مي پيشخدمت
 باشد ياكاره  بايد همهيا اين تناقض به وجود آمده بود كه  اودر .  !..چه فايده دارد

اين دوره سپري شده بود و محمدرضا احساس  1325ولي پس از سال ... كاره هيچ
  ).170: 1371فردوست، ( ».باشد "همه چيز"و بايد  "تواند مي"د كه كر مي

در تمام ساختارهاي حكومتي و اجتماعي  ،داري اين اعتقاد شاه به روش حكومت
هاي  دستگاه حكومتي محمدرضا شاه از سال«به طوري كه  ؛يافت ي ميايران تجلّ

 ،اي روس از ايرانبه بعد، يعني پس از پايان جنگ جهاني دوم و خروج نيروه 1324
ايران افزايش داده و ي  هدائماً كنترل خود را از طريق نيروهاي مسلح بر جامع

تكميل شده و محمدرضا  ،اين روند 1332مرداد سال  28خص پس از كودتاي باأل
  ).65: ازغندي( ».تر و شديدتر كرد هاي مردم تنگ كنترل خود را بر فعاليت

شكل گرفته  1320مدني كه بعد از حوادث نهادهاي قانوني و  ،به همين دليل
به طوري كه بعد از ترور نافرجام  ؛يكي سركوب و غيرقانوني اعالم شدند يكي ،بودند

  .ها از هم پاشيد موم احزاب و تشكلو ع همه چيز تمام شد 1327شاه در سال 
 هاي غير دولتي و از عالوه بر تمام نهادهاي دولتي، سازمان ،رژيم شاه در اين برهه

به  1327كه از سال  جمله جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران را در اختيار داشت؛ چنان
  .ي شمس پهلوي، خواهر محمدرضاشاه بود ي جمعيت برعهده بعد رياست عاليه
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اي بود كه اختالف شوروي كمونيست  المللي نيز شرايط به گونه از لحاظ روابط بين
و  بودايران شده ي  همجبور به تخليشوروي  ، وبا آمريكا و انگليس باال گرفته

 ،بنابراينبودند؛ هاي غربي در صدد ايجاد پيمان دفاعي ناتو در مقابل كمونيسم  دولت
مطلقه كه بتواند هرگونه نفوذ كمونيسم را در ايران از بين قدرتمند و  يدولتوجود 
  .شد هاي غربي نيز بسيار مطلوب و مفيد ارزيابي مي از منظر قدرت  ببرد،
المللي كه كامالً متفاوت با سال  اين فضاي سياسي حاكم بر جامعه و نظام بين در

ي دربار قرار  تحت نفوذ و سيطرهجمعيت نيز ي  هنام اساسطبيعي بود كه  ،بود 1322
 1322كه از سال  يو وضعيت دموكراتيك شود مي دستخوش تغييرات و گيرد مي

  .يابد ه به حكومت تغيير ميكامالً بسته و وابست يوضعيتبه  ،حاكم شده بود
  :عبارت بودند از 1327ي  هنام اساسدر  ،اركان جمعيت

  .مديره هيأتمركزي و  هيأتبازرسي، مجمع عمومي،  هيأترياست عاليه،  -1
چند نكته حائز اهميت  ،طور كه ذيال شرح داده شده است همان نامه اساسدر اين 
  .باشد اساسي مي

 ؛باشد كه از اعضاي دربار است يه ميقدرت اصلي در دست رياست عال -
خالف  ؛است يمركز هيأتدر دست  ملّيقدرت اجرايي و ع ، هبعد از رياست عالي -
نفر اعضاي اين  34كه از  طوري هب ؛چه كه بايد در دست مجمع عمومي باشد آن

اساس شغل و ر نفر نيز ب 14شوند و  نفر از طرف رياست عاليه انتخاب مي 10 ،هيأت
وزير فرهنگ، وزير بهداري،  ها آن ي باشند كه از جمله مي هيأتو اين عض ،مقام

ساي ؤرئيس دانشگاه، رئيس ستاد ارتش، وزير كشور، رئيس بهداري ارتش و ر
هم از طرف رياست عاليه انتخاب  ها آنكه  هستند جمعيتي  هگانهشت يها بخش
باشند كه يا  مي نفر داراي شخصيت حقوقي دولتي 24 ،نفر 34در واقع از  .شوند مي

موقعيت شغلي دولتي خود ي  هاند و يا به واسط از طرف رياست عاليه انتخاب شده
كه واحد بازرسي نيز از طرف رياست عاليه  حال آن ؛مركزي هستند هيأتعضو 

 ،مركزي هيأتبا نظر به مجموعه وظايف  چنين هم .شوند انتخاب يا منصوب مي
داراي مجمع عمومي، هيأت مركزي و  ظاهر هب هر چند ،توان دريافت كه جمعيت مي

بوده وكراتيك و وابسته به دولت غيردم و  هبست يواحد بوده، اما هيأت مديره نيز
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غيرمردمي  ،مركزي هيأتبا توجه به اعضاي  هيأتمحتواي وظايف  ،در واقع. است
تشكيل مجمع عمومي در هر دو سال  ،قابل توجه ديگري  هنكت. رساند بودن آن را مي

دهد و اين نيز به  بار تشكيل جلسه مي مركزي هر ماه دو هيأتولي  ،بار است يك
  .كند مركزي كمك مي هيأتقدرت گرفتن 

   1359ي  هنام اساس - 5
جمعيت  آمده، پيش وضعيت و شرايط خاصبه دليل  ،با پيروزي انقالب اسالمي

؛ چرا كه رفتشير و خورشيد سرخ ايران سريعاً مورد توجه نيروهاي انقالبي قرار گ
و  شوند مي دگرگوني، دچار ختارهاي اجتماعيسا عموم ،در شرايط انقالبي معموالً

زيادتري داشته ي  هفاصل ،قبل از انقالبي  ههاي جامع هرچه آمال انقالبيون با واقعيت
ت از اين و اين جمعي ؛شود ت تغييرات افزوده ميدر زمان انقالب بر شد ،باشد

ي  هنام اساس ،شده و شرايط انقالبيا توجه به مسائل يادب .بهره نبود وضعيت بي
اركان  ،و پيكان تحوالت ،مورد توجه و اصالح قرار گرفته 1359جمعيت در سال 

مجمع عمومي،  :عبارت بودند از نامه اساسدر اين  ،اركان. رود جمعيت را نشانه مي
مجمع  ياتركيب اعض. و دو نفر بازرس به انتخاب مجمع عمومي ،اجرايي هيأت

 .شدن جمعيت داشته است نشان از دولتي محسوب ،عمومي كه ذيال آمده است
و  كرده، اجرايي انتخاب هيأتنفر را به عنوان عضو  ششاعضاي مجمع از ميان خود 

شده است و رياست  مي ادارهسال  4اجرايي براي مدت  هيأت  امور جمعيت به دست
هرچند رياست عاليه بر  رده؛ك ميمجمع عمومي انتخاب و منصوب  راجمعيت 

 ي هواحد  ماده 3و  4ي  هطي تبصر ،نامه اساساين . رئيس جمهور بوده استي  هعهد
-، به نحوي كه رياست جمعيت ،دستخوش تغييرات قرار گرفته  هدر دو زمين ،1362

 ، مادهبر اساس اين  -شده توسط مجمع عمومي انتخاب مي 1359ي  هنام اساسدر  كه
وزيران و با حكم وزير بهداري انتخاب  هيأتزير بهداري و تاييد به پيشنهاد و

رود  نيز از بين مي آندموكراتيك بند  صوري و نيموضعيت در اين وضعيت، . شود مي
  .گردد ي از وزارت بهداري محسوب ميئجز و عمالً

  :وظايف رئيس جمعيت
  ؛ها و عوامل امدادي به ساير كشورها دستور ارسال كمك -1
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  ؛آني  همجمع عمومي و ادار گشايش -2
  ؛اگر در ايران باشد ؛المللي و منطقه هاي بين گشايش كنفرانس -3
  ؛دوم و عناوين افتخاريي  هاعطا نشان درج -4
  ؛جلسات مجمع عمومي صورت يامضا -5
  ؛اجرايي هيأت  ها و مقررات اجرايي مصوب نامه ابالغ آيين -6
  ؛المللي ت و سرپرستي امور بينجمعيي  هنام اساسمراقبت بر حسن اجراي  -7
همات و ارتباط با اتحاديه و االمللي و حفظ تف نظارت بر قراردادهاي بين -8
  ؛احمر و هالل سرخ بيصلي  هكميت
  ؛المللي ها و مكاتبات بين نامه ي امضا -9

  ؛و مقررات نامه اساساساس  رانجام امور محوله ب -10
سسات ؤو م ها شركتع جمعيت نزد انتخاب نمايندگي سهام و حقوق و مناف -11

  .تعيين و معرفي مديران و مسئوالن در موارد لزومو و اشخاص حقيقي و حقوقي، 
  :وظايف دبير كل

  ؛هاي وابسته امور اداري، اجرايي و مالي سازماني  هسرپرستي كلي -
  ؛)اختيار كامل(اجراي جمعيت  هيأتمسئول اجراي تصميمات رئيس و  -
  .عيت در نزد مراجع قانونينمايندگي رسمي جم -
رسي رسمي  سسات حسابؤتواند به جاي انتخاب بازرس از وجود م جمعيت مي(

  ).استفاده كند
باشد و اعضاي آن براي چهار سال  امور جمعيت ميي  هل ادارئواجرايي مس هيأت(

البدل از طرف مجمع عمومي و از اعضا مجمع  به شكل چهار نفر اصلي و دو نفر علي
  ).شوند يانتخاب م
   1362ي  هواحد  ماده
با پيشنهاد وزير بهداري و  ،رياست جمعيت واحده،  اين ماده 4ي  تبصره قمطاب

با  .شود وزيران و با حكم وزير مذكور به آن سمت منصوب و يا عزل مي هيأتييد أت
يز از بين رفته است و شخصيت بند ن نيم اين تبصره در واقع مجمع عموميِ
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تابعي از وزارت  ،بود  به نحوي حفظ شده تأسيسكه از بدو  مستقل جمعيت نيمه
  .بهداري شده است
به منظور تقويت و تحكيم «: آمده است در آن كهاين ماده  3ي  هبا نگاه به تبصر
هاي  ها و فعاليت و ايجاد تسهيالت الزم در جهت اجراي برنامه ،نيروي جمعيت

عالوه بر بذل مساعدت و  ،ستظف اؤو صيانت منابع مالي كافي، دولت م ،جمعيت
كل كشور رديف اعتبار به عنوان ي  ههرساله در بودج ،در شئون مختلف كاري هم
احمر جمهوري اسالمي ايران منظور دارد تا بر طبق  جمعيت هاللي  هاعان

: نوبخت( ».مصوب و مقررات و ضوابط خاص جمعيت به صرف برسدي  هنام اساس
هاي دولتي در جمعيت بسيار  مشي و برنامهخط اين قدم در جهت تحكيم  ).26-27

هاي  جمعيت در اجراي اكثر برنامه ،سال 19تا جايي كه بعد از گذشت  ،كارآمد بوده
شده بتوان گفت  يادي  هشايد با توجه به دو تبصر .استدولتي ي  هخود نيازمند بودج

  دههرچند در ما ؛ال رفته استؤزير س NGOاستقالل جمعيت به عنوان يك  ،كه
احمر به عنوان سومين واحد  جمعيت هالل، 1373ي مصوب دولت به سال  واحده

   .)29- 28: پيشين( معرفي شده است غير دولتي
  

 ؛امور جمعيت بوده استي  هباعث شروع دور جديدي در ادار ،اين دو تغيير
به سمت رياست جمعيت  61سا توسط وزير بهداري در سال ؤيكي از ر كه طوري به

اجرايي نيز  هيأتدر اين سمت باقي بود و  1377منصوب شد و تا سال  انتخاب و
  .شده است هاي رييس جمعيت محسوب مي تابعي از خواسته

و  1362 هاي در سال اركان جمعيتي  هدر حوز  هنام اساسبا تغييراتي كه در 
 :اند از اركان جمعيت عبارت ،نيز حاكم است 1381كنون  و تا ،به وجود آمد 1367

رئيس  ،نامه اساسدر اين . اجرايي هيأتو  ،دار كل س جمعيت، دبير كل، خزانهرئي
اين  .شود جمهور منصوب مي جمعيت توسط وزير بهداشت پيشنهاد و توسط رئيس

را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم انتخاب و  ياجراي هيأتخود اعضاي  ،رئيس
يس، خود شخصاً ديگر شدن رئ در واقع بعد از انتخاب و منصوب .كند منصوب مي

و با نظر به منابع مالي كنوني جمعيت و  ؛كند اركان را منصوب و يا معزول مي ياعضا
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 است؛ جمعيت قسمتي از دولت محسوب شده ،توان گفت مي ،مشكل مديريتي آن
  .اند آن را غير دولتي اعالم كرده هاي متعددي هرچند در بخشنامه

هاي  شود كه در تصميمات و برنامه مي محسوب »غير دولتي« ،زماني يك سازمان 
خود منصوبي از طرف دولت است  ،زماني كه رئيس جمعيت .دولت دخالت نكند ،آن

شود و به  مين ميأواحدهاي دولتي ت و قسمت اعظم منابع مالي جمعيت از طرف
نامه به حساب  ريزي طي موافقت حساب دولت و از طريق سازمان مديريت و برنامه

توان انتظار داشت جمعيت بتواند استقالل خود را  چگونه مي ،ودش ريخته مي آن
  !حفظ كند؟
بود كه در  يحاصل عوامل متعدد ،1367جمعيت در سال ي  هنام اساستغيير 

مختلف  يها بخشكه در  طوري هب ؛بعد از جنگ به اوج خود رسيد 68و  67هاي  سال
 به فقط. است گذار بوده رجامعه و چگونگي توزيع قدرت بين نخبگان سياسي نيز تاثي

تا  1301كنيم كه تحوالت سياسي و اجتماعي ايران از سال  همين اندازه بسنده مي
مديريت و تحوالت اين سازمان اثرات مستقيم و غيرمستقيم ي  هدر نحو 1381سال 

  .باشد داشته است و اين خود نمودي از وابستگي اين سازمان به دولت مي

  )15الي  7ي  ماده از( 1367ي  هنام اساس -6
امور جمعيت توسط رئيس جمعيت ي  هادار ،7ي  طبق ماده ،نامه اساسدر اين 
گيرد كه عزل و نصب نامبرده به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش  صورت مي

  .پزشكي و حكم رياست جمهوري انجام خواهد شد
را  ياجراي أتهي ياعضاي  هشخصاً بقي ،مقام رهبري ي جز نمايندهرئيس جمعيت ب

  .نمايد ول ميزمنصوب و مع
  :وظايف

شود و به تصويب وزير بهداشت  نامه كه توسط رئيس جمعيت تهيه مي آيين
  .شود رسد، تعيين مي مي

  وظايف بازرسان
اداري امور جمعيت با ي  هاجرا و انطباق نحو ربازرسي و نظارت مستمر ب -

  ؛المللي ها و مقررات داخلي و بين نامه آييني  هنام اساس
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  ؛ها درآمدها و دارايي. ها و دفاتر و اوراق و اسناد مالي حسابي  هرسيدگي به كلي -
امور جمعيت و تجاوز از حدود ي  هاداري  هاعالم كتبي تخلفات در نحو -

  ؛اجرايي هيأتنامه و مقررات به رئيس جمعيت و  آييني  هنام اساس
اجرايي، ترازنامه،  هيأتي  ههاي ساالن نظر درخصوص گزارش بررسي و اظهار -
  ؛سال پيشي  هبودج غتفري
  ؛عي از وضع جمعيت و ارائه به رئيسگزارش جامي  هتهي -
  .اجرايي به رياست وزير بهداشت هيأتي  هالعاد فوقي  هتقاضاي تشكيل جلس -

 .مديريت و اركان جمعيت نشده استي  هتغييري در نحو 1374،ي  هنام اساسدر 
شود و اعضا در قبال تصميمات مسئوليت  بار تشكيل مي كحداقل ماهي ي ،جلسات

تواند تصميمات الزم  هاي اضطراري رئيس شخصاً مي مشترك دارند؛ ولي در زمان
 .برساند هيأتاتخاذ و گزارش آن را در اولين جلسه به اطالع اعضاي 

هاي  ها و خط مشي احمر تابعي از خواسته جمعيت هالل اين اوصاف پيداستبا 
گزارش اقدامات خود را به  ،اولي  ههرچند بازرسان در درج است؛هداشت وزير ب
دهند و اين امر به تمركز قدرت در دست رئيس  اجرايي و رئيس جمعيت مي هيأت

  .كند جمعيت كمك مي
 رسد ي، به نظر ميالملل اجتماعي ايران و شرايط بينبا توجه به تحوالت سياسي و 

دموكراتيزه كردن  و در اركان جمعيت ديسيو دگر به تحول و جدي اساسي ينياز
المللي صيليب سرخ و هالل  كه فدراسيون بين ؛ مخصوصاً اينشود احساس مي آن

توجهي خاص به   احمر بعد از تغييراتي كه در وضعيت اجتماعي ايران ايجاد شده،
، نامه رود با تغييراتي مناسب در اساس جمعيت هالل احمر ايران دارند؛ و لذا اميد مي

با . خود قرار گيرد  اين جمعيت در مسير سياست جهاني و بازگشت به نقش اصلي
  :استدر اين خصوص ذكر چند نكته ضروري اين همه، 

با توجه به امكانات و  ،اين تغييرات نبايد به صورتي باشد كه جمعيت ايران -1
ياسي خارج از مرزهاي س يابزاري در دست واحدها ،فعاليت وسيعي كه داردي  هحوز

  ؛قرار گيرد
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 ها آنو از  هستندو  بودهاصلي جهان  يها قدرتها مورد توجه  هميشه اين سازمان - 2
لذا نبايد جمعيت ايران  ؛كنند برداري مي ديپلماسي استفاده و بهره يبه عنوان ابزارها

بلكه بايد به  ،افراط و تفريط كند ،اصول و دموكراتيزه كردني  هدرخصوص موضوع اشاع
ها و عنصر  وع مهم توجه كافي داشته باشد كه هنوز دنياي سياست با واقعيتاين موض

  ؛كنند الملل كار نمي ها خارج از سياست بين قدرت سركار دارد و اين سازمان
ها بايد تحت نظارت دولت و با كارشناسي صحيح  هاي اين سازمان فعاليت -3

پرستي و  وطن حس و ملّي يصورت پذيرد كه آثار مخربي در درازمدت بر باورها
   ؛كردگان نگذارد ديني جوانان و تحصيل

اساس ر المللي ب كند كه سياست بين زماني معنا پيدا مي ،دموكراتيك بودن -4
با سياست  بعضي كشورهاي مسلط كه اين يك نظام سياسي دموكراتيك اداره شود نه

  .المللي حضور داشته باشند ي سياست بين در عرصه» چماق و هويج«
 ،و دموكراتيك كردن آن نامه اساسالزم است اوالً در تغيير  ،ا توجه به مطالب گفته شدهب

اصول نهضت در ميان جوانان و دانشجويان ي  هثانياً در اشاع ؛الزم را مبذول نمايندي  هانديش
 غير دولتيهاي  از رابطه و مشاركت با سازمان كه اينضمن  ؛احتياط الزم به خرج دهند

شمال تالش نمايد براي جوانان و دانشجويان علم و  ملّيي ها جمعيتل و كشورهاي شما
تكنولوژي، گروهي كار كردن را اخذ و ارائه نمايد تا از اين طريق در كاهش آالم بشري تالش 

  .را مدنظر داشته باشند تر مهمبه عبارتي بحث مهم و . الزم صورت پذيرد

  ساختار و تشكيالت اجرايي
گيرد و  راي تطبيق با شرايط و نيازهاي جديد صورت ميتغييرات معموالً ب

ي جمعيت در طي حيات خود در ايران به وجود آمده،  نامه تغييراتي كه در اساس
آخرين . برخاسته از اين احساس نياز به هماهنگي و مطابقت با نيازها بوده است

 صورت گرفت و امروزه 1379نامه و ساختار جمعيت، در سال  تحول در اساس
  :ي اين تغيير به شرح زير است برپايه  ساختار و اركان آن،

  تشكيالت ستادي
  ؛سازمان امداد و نجات -1
  ؛سازمان داوطلبان -2
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  ؛سازمان جوانان -3
  ؛سازمان تداركات، توليد دارو و تجهيزات پزشكي -4
  ؛يبخش توانمعاونت درمان و  -5
  ؛مركز آموزش و تحقيقات -6
  .الملل كل امور بيني  هادار -6

  جمعيت تشكيالت اداري
  ؛معاونت اداري و پشتيباني -1
  ؛ريز آمار و امور مجلس معاونت حقوقي و برنامه -2
  ؛كل روابط عموميي  هادار -3
  .حراست و گزينش -4

الملل كه مستقيماً زيرنظر رئيس جمعيت  كل امور بيني  هغير از حراست و ادار
دها زير نظر دبير كل جمعيت انجام وظيفه ها و واح ي سازمان بقيه ،كنند فعاليت مي

  .نمايند مي
نظر به نقش مهمي كه اركان جمعيت دارند، در سطور آتي به اختصار به بعضي از 

ها توضيح داده  هاي آن ها اشاره، و در حد مجال، وظايف و شاخصه اين سازمان
  .شود مي

  سازمان امداد و نجات 
ي  هايران كه در يكي از مناطق پرحادث اين سازمان با توجه به وضعيت جغرافيايي

نجات و سوانح در داخل ازمان امدادوترين س امروز به عنوان بزرگ ،جهان قرار گرفته
اين  .استهاي امدادي  زات و تواناييكشور اول جهان از لحاظ تجهي پنج ءكشور و جز
 مصوب سال ي قانوني اساسي فعلي از ماده 3و  2و  1اساس بندهاي ر سازمان ب

  .كند جمعيت فعاليت مي 1374
  :باشد وظايف جمعيت در سطح كشور و خارج از كشور به شرح زير مي

مثل زلزله،  ،خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعيي  هاراي -1
  ؛سيل و غيره

  ؛در حوادث غيرمترقبهي  ههاي اولي كمكي  هارائ -2
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ه با حوادث و سوانح و آموزش ريزي و اقدام در جهت آمادگي مقابل برنامه -3
  .و تربيت كادر امدادي و نيروي انساني موردنياز ،عمومي در اين زمينه

قانون  5و  4و  3آن در مواد  تأسيساقدامات امدادي جمعيت به زمان ي  هسابق
  :در اين مواد آمده است .گردد بر مي 1301جمعيت به تاريخ ي  هنام اساس
مرض و مجروحين ي  همعيت مداوا و معالجچون كه شعبه از مقاصد اين ج -

بر  ،به اين مسائل باشند لهذا بالطبع هرگونه تشكيالت نظامي كه راجع ،اردوهاست
  ؛جمعيت مزبور خواهند بودي  هعهد
مجروحين ي  هونقل و معالج خورشيد سرخ براي حملهمين طور جمعيت شيرو -

هاي تعاونيه و   هيأتيار هاي ثابت و س خانه هاي جنگ در حدود امكان مريض ميدان
  ؛هيه خواهد نمودونقل صحيحي ت وسايل حمل

هنگام وقوع مصائب بزرگ از  ،خورشيد سرخ در غير مواقع جنگجمعيت شيرو -
ميزاني كه به عمومي، معاونت خود را ي  هزدگي و امراض مسري قبيل حريق، غارت

  .د داشتابراز خواه ،ساله تجاوز نكند مخارج الزمه از حدود عايدات يك
 ؛باشد نظر مي جمعيت، دو موضوع مد 1301ي  هنام اساسبا نظر به مواد قانون 

 مورد توجه ت، درمان و امداد و نجات رابهداشي  همسال ،تأسيساز بدو  كه اين ،اول
اول اهميت را به امدادونجات و بهداشت ي  هدرج كه اين ،و دوم ؛خاص قرار داده است

ي  همداوا و معالج ،3ي  در ماده كه طوري به ،داده است نيروهاي نظامي قرار و درمان
بعد از  ،5ي  و در ماده ،مجروحين جنگ ،4ي  و در ماده ،مجروحين اردوهاو  يمرض

كه نشان از توجه زياد به  پردازد دادن جنگ به مسائل ديگر ميذكر و اولويت قرار
  .هاي الحاقي ژنو دارد و پورتكل  قراردادهاي چهارگانه

ي صليب سرخ مبني بر تشكيل  از اتحاديه 754ي  اي به شماره نامه 1937در 
 1316وزير وقت در سال  شود كه به دستور نخست اي ارسال مي واحدهاي امداد جاده

اما در  ؛)109005-1435سند  :1318هاي انجمن،  گزارش فعاليت( شود بايگاني مي
اثر و  ي را بيهاي قبل نامه اساس ،گيرد ي جديد شكل مي نامه كه اساس 1322سال 

  .ملغي اعالم داشته است
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از امداد  ، بند مستقلي آمده كه در آنر بخش دوم از مقاصد جمعيت در هنگام صلحد
وبا و  ،طاعون ،سيل ،زلزله، ات و مصائب عمومي از قبيل حريقبهداشتي در موارد بلي

ي فعاليت واحد و اين زمان آغازگاهي برا. سخن رفته استهاي واگيردار  ساير بيماري
كه در اين زمان حوادثي در غرب  اين  شود، مخصوصاً امداد و نجات جمعيت محسوب مي

  .نمايد دهد و واحد امداد و نجات عمالً فعاليت خود را شروع مي كشور روي مي
ي  هتجرب است كه رساني كشورترين مركز امداد بزرگ ،قسمت امداد جمعيت

ها و  توانايي با داشتن و ي خود دارد، كارنامهرا در  جنگ تحميليي  هسال8فعاليت 
انبار امدادي و  360پايگاه امدادي،  320اي،  پايگاه امداد جاده 50 :چون همامكاناتي 

اي، امداد كوهستان و امداد دريايي در  هاي امداد جاده اي در رشته پايگاه منطقه 10
ان، اسكان موقت جو، نجات و كمك به انتقال مصدومان به مراكز درمو امر جست

برپايي اردوگاه براي پناهندگان در مخاصمات، و بازماندگان و حمل اجساد قربانيان، 
  .كند انجام وظيفه مي

شود و مديريت سازمان  توسط رياست جمعيت منصوب مي ،رئيس سازمان امداد
  .امداد و نجات را بر عهده دارد

 سازمان داوطلبان
 هاي به جايگاه و نقش مردم در فعاليتبايد  ،براي شناخت سازمان داوطلبان

رسد بهترين  به نظر مي و و اعضا و كاركنان آن توجه شود ،جمعيتي  هدوستان نوع
  .ي جمعيت است نامه ي اساس آن، بررسي و مطالعه شناختي  هوسيل

جمعيت به  ياعضا، )1301سال مصوبِ( جمعيتي  هنام اساساولين  10ي مطابقه ماده
افراد و جماعات سياسي و اجتماعي و ي  هو هكذا، كلي«: ستا شدهسه قسم تقسيم 

  ).14: 1310ي  نامه اساس( ».اقتصادي و علمي و ادبي جزو اين جمعيت توانند شد
كنند و اعضاي  كساني كه فقط نقداً مساعدت مي«: ند ازا عبارت »معاونه« ياعضا

  ».نمايند ند از كساني كه هم نقداً و هم عمالً معاون ميا عبارت »عامله«
به ) مجمع عمومي(مركز عمومي « :آمده است نامه اساسهمين  35ي  و در ماده

عنوان  ،ذوات محترم ايراني و يا خارجي كه خدمات شايان به جمعيت نموده باشند
  »).ديپلوم دنر(دهد  عضويت افتخاري اعطا كرده و رقم افتخار به آنان مي
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 ؛دمات مذكور، تماماً افتخاري استخ« :آمده است نامه اساسهمين  43ي  ماده در
ظفاً استخدام ؤو اياالت و واليات يك نفر منشي مفقط در هر مركزي از پايتخت 

  ».شود مي
ي  هخواتين محترم«: دارد كه نامه در اين خصوص مذكور مي اساس 47ي  و ماده
راكز توانند چه در پايتخت و چه در اياالت و واليت و نواحي با ارتباط به م ايراني مي

گونه مراكز و شعب عجالتاً  مربوطه مراكز و شعب اثاثيه تشكيل دهند به تكاليف اين
  ).1347: پيشين( ».لوازم امدادي خواهد بودي  هآوري اعانات و تهي جمع

 ملّيهاي نقدي و ع كمكي  هخورشيد بر پايجمعيت شيرو چه گذشت، بنا به آن
ي  هاساس و پاي ،توان گفت مي ،بر همين اساس. مردم تشكيل شده استي  هعام

طور كه در  و همان شده،مردمي بنا  كاري همجلب ي  همديريت و منابع مالي برپاي
افتخاري بوده بگير  ، جز استخدام يك منشي حقوقخدمات ،ذكر آن رفت 43ي  ماده
  .است

خدمات « :آمده است 1327جمعيت به سال ي  هنام اساس 9ي  در ماده
مگر خدمتي كه براي آن حقوقي  ؛فتخاري و مجاني استا ،خورشيد سرخ ايرانشيرو

  ».مديره رسيده باشد هيأتن شده و به تصويب جمعيت معيي  هدر بودج
يك تغيير حاصل شده است و آن وجود دو قسم  ،نامه اساس 9ي  با توجه به ماده

ولي قسم  ،كنند بابت خدمات حقوق دريافت مي ها آنيك قسم از  ؛كاركنان است
كه در  چنان دهند و اين داوطلبان نيز  خدمت مي ي صورت داوطلب ارائهديگر به 

 و عادي ،سس، افتخاري، رسميؤكارمندان م: خود بهنامه آمده،  اساس 21ي  ماده
استعفا ي  هوسيل هنمايد كه سمت كارمندي ب توجه مي 26ي  و در ماده اند؛ تقسيم شده

پس از )... حق عضويت(خت ديون يا در عدم ايفاي تعهدات و پايداري در عدم پردا
  .سلب خواهد شد ،مركز كل با اكثريت دو ثلث هيأترسيدگي كامل و تصويب 

باشد كه به  نيز اساس خدمت در جمعيت داوطلبانه مي نامه اساسدر واقع در اين 
پرداخت حق  ،و دوم ؛پرداخت حق عضويت ،اول ؛پذير بوده است دو شكل امكان
ندادن  پرورانه كه در صورت انجام در انجام خدمات نوع با ايفاي نقشعضويت همراه 

  .شده است سلب مي ها آنافتخار خدمت در جمعيت از  ،تعهدات
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فعالً  ،جمعيت شير و خورشيد سرخ« :كه شدهاعالم نيز  نامه اساس 69ي  ماده در
بخش سوم جمعيت را بخش ازدياد درآمد ي  هو در ادام ».هشت بخش خواهد داشت

  .تواند باشد كند كه در واقع همان بخش داوطلبان مي ميو اعضا ذكر 
خود را به چهار دسته  يجمعيت اعضا ،1359ي  هنام اساس 2ي  اساس مادهر ب

  :كند تقسيم مي
كساني كه آمادگي خود را براي قبول انجام  ؛فعال هستند ياعضا ،اولي  هدست -

و در يكي از  ،ت اعالمخدمات داوطلبانه يا امدادي يا ساير خدمات مربوط به جمعي
واحدهاي خدماتي و اجرايي به تناسب نيازهاي جمعيت و امكانات خود به صورت 

  ؛كنند داوطلبانه و رايگان قبول خدمت مي
افتخاري هستند كه به مناسبت انجام خدمات خيريه و يا  ياعضا ،دومي  هدست
  ؛شوند هاي مالي مهم به عضويت افتخاري جمعيت پذيرفته مي كمك

كساني كه بخواهند به عضويت فعال  ؛باشند وابسته، مي ياعضا ،سومي  هدست
سمت عضو ي  هجمعيت پذيرفته شوند و در دو سال اول قبول خدمات داوطلبان

قبل از ( .شوند وابسته را خواهند داشت كه پس از آن به سمت عضو فعال پذيرفته مي
لطنت به اين درجه مفتخر اين اعضا بعد از معرفي دربار و تصويب مقام س 1359سال 
  .)اند شده مي

تمام كساني كه تا تاريخ تصويب اين «: آمده است  يك همين مادهي  هو در تبصر
گذار يا پيوسته يا عضو سازمان داوطلبان يا در سمت  به عنوان عضو بنيان نامه اساس

ه توانند به عضويت فعال جمعيت پذيرفت مي ،اند داشته كاري همامدادگر با جمعيت 
كه در يكي از واحدهاي خدماتي و اجرايي جمعيت به طور  شوند، به شرط آن

  ».داوطلبانه قبول خدمت رايگان بنمايند
در بدو انقالب  ،اوالً :شود كه آن چنين مستفاد مي ي از اين امر قانوني و تبصره

نياز جمعيت را داوطلبان تشكيل  اسالمي نيز قسم اعظم نيروي انساني مورد
تا زمان انقالب اسالمي بخش داوطلبان به صورت يك سازمان ، ثانياً ؛دادند مي

و به امر  ياد شده،بخش مجزا  از آن به عنوان 1327ي  هنام اساسدرآمده است كه در 
  .ازدياد اعضا و درآمد، مديريت، و رتق و فتق امور داوطلبانه اشتغال داشته است
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كارگيري نيروي داوطلب  به بر 1374مصوب  ،جمعيتي  هنام اساس 22ي  ماده در
 ي جمعيت تأكيد شده، هرچند كه در اين خصوص موفقيت چنداني نداشته در بدنه

  .معلول عوامل متعددي است ،و اين عدم توفيق است
كل ي  هادار«المللي به امور داوطلبان،  با توجه توجه روزافزون مجامع بين

تحت مديريت معاونت  79كه در ساختار تشكيالتي جمعيت تا سال  »داوطلبان
با تغييراتي كه در ساختار مديريتي و  ،كرد خدماتي امور اجتماعي فعاليت مي

مجدداً به سطح سازمان ارتقا  1379از ابتداي سال  ،تشكيالتي جمعيت ايجاد شده
كردن  روزي را جهت داوطلبانه و مردمي هاي جدي و به يافت و اميد است حركت

المللي  معيت، به تحقق يكي از اصول اساسي نهضت بينج تا سازمان به انجام برساند
  .است، نزديك شده باشد» خدمت داوطلبانه«صليب سرخ و هالل احمر كه همانا 

در  ملّيهاي مردمي را به صورت ع سازمان داوطلبان ماموريت دارد تا مشاركت
ي به برا. و به كار گيرد كرده دهي احمر سازمان  هاي جمعيت هالل ها و برنامه طرح
تنها به منابع و مقدورات مالي توجه  ملّيي ها جمعيتگيري نيروهاي داوطلب در كار

هاي داوطلبانه نيز از  ها، دانش و فرصت بلكه استفاده از تجربيات، تخصص ،نشده
شامل  اينك ،احمر داوطلب جمعيت هالل ياعضا .اي برخوردار است اهميت ويژه

  :استهاي زير  دسته
هاي امدادي را گذرانده و در زمان وقوع حوادث و سوانح  موزشداوطلبيني كه آ -1

  ؛نمايند مي كاري همبا جمعيت 
  ؛پردازند عضويت نيز مي ،مقطعي كاري همداوطلبيني كه عالوه بر  -2
ر كه عضو افتخاري نظر، مدير، انديشمند و خي داوطلبين متخصص، صاحب -3

  .باشند جمعيت مي
پذيرترين اقشار تحت پوشش جمعيت با توجه  خدمات حمايتي به آسيبي  هارائ

اي كه  خدمات سازندهي  هو با لحاظ اولويت در ارائ ؛ويژه به رعايت حرمت ايشان
داري از  حضانت و نگه چنين همو  ؛شود اتكايي مددجويان ميل و خودمنجر به اشتغا

از  ،احمر هالل  تحت حضانت جمعيت هاي فرزندانِ سرپرست در مجمع كودكان بي
  .يگر وظايف داوطلبان استد
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  سازمان جوانان
مقدمات  كه است جمعيتي  همجموعزيريكي از واحدهاي شير و خورشيد جوانان 

احمر به  سرخ و هالل بيالمللي صل ي بين اتحاديهكه  شود ميغاز ايجاد آن از زماني آ
ي شير و خورشيد سرخ  خواهان تشكيل شاخه كتبي يطي درخواست، 1312تاريخ 
و به دستور  ،شروع  همطالعات اولي ،ذكر شدهي  هبنا به درخواست اتحادي. ن شددر ايرا
شير و خورشيد سرخ جوانان تهيه ي  هنام اساس 1318وزير وقت به سال  نخست

ولي با  ،گيرد و مورد تصويب قرار مي ،مطرح 25/6/18يعني  ،شود و يك ماه بعد مي
تا  يخ جوانان ايران به داليلشير و خورشيد سر ،مقطع زماني آنسف در أكمال ت

ترين اين  مهمه ك كند وجود خارجي ندارد و شروع به فعاليت نميعمالً  1326سال 
  :اند از داليل و عوامل عبارت

  ؛غال ايران توسط متفقينو اش دومشروع جنگ جهاني  -1
  ؛استعفاي رضاشاه -2
  ؛اعالن جنگ ايران با آلمان -3
  ؛كنفرانس تهران -4
  ؛ايران از نيروهاي بيگانهي  هيمسأله تخل -5
  ؛نفت و تقاضاهاي شورويي  همسال -6
  .كردستان و آذربايجان و نهايتاً خروج نيروهاي شوروي از ايراني  همسال -7

  راستي عوامل فوق چه ارتباطي با  جمعيت شير و خورشيد و مخصوصاً اما به
  ي جوانان آن در ايران داشت؟ نگرفتن شاخه شكل

 غير دولتييك سازمان  ي مثابهآن، به  ي بعهدهاي تامعيت و واحاگر به اين ج
ولي واقعيت امر اين است كه سازمان و واحدهاي  ،شايد ارتباطي نباشد ،توجه شود

ن، محيط داخلي و بيروني آن به چند دليل تحت تأثير شديد وضعيت سياسي ايرا
  :بوده است

 نهادي ،جمعيت ت استدرس چرا كه ؛به خاطر نحوه و چگونگي مديريت آن -1
مؤسسات خيريه به  ، ولي واقع امر اين است كه تي دانسته شدهغير دولمردمي و 

دليل اين كه عاملي براي جذب مقبوليت در انظار عمومي هستند، همواره مورد توجه 
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و بدين دليل جمعيت  ،بوده در انظار عمومي حاكمه هيأت يمداران و اعضا سياست
  ؛قرار داشته استلت دولت و عناصر دولتي ي نفوذ و دخا زير سايه

ي سردار سپه بود و او تا زماني كه به  رياست جمعيت از بدو تأسيس بر عهده -2
قدرت رسيد و رضاشاه شد، اين سمت را داشت و بعد از آن نيز خاندان سلطنتي 

اين عوامل سرنوشت جمعيت را به . ي بسياري به نفوذ و دخالت در آن داشتند عالقه
  . مت و پيامدها و حواشي آن گره بودحكو
مات ها نيروهاي مسلح و انجام خد امداد در اردوكشي ،يكي از وظايف جمعيت -3

  ؛امدادي در زمان جنگ بوده است
خارج  اتواند ارتباطي ب نمي غير دولتيدولتي يا ي  همؤسسيك سازمان يا يك  -4

  .استبيشتر اثرپذير  يلذا ضمن اثرگذار ،نداشته باشد
خير أت تعلّ ،ذكر شده و وضعيت عمومي ايران در آن مقطع زماني عواملجه به تو

كه هيأت  مخصوصاً اين بوده است؛اندازي شير و خورشيد جوانان در ايران  در راه
ي سياسي و امنيتي  كرده، و مشغله ي شير و خورشيد را دولت انتخاب مي مديره
خورشيد جوانان ايران بوده است و  گيري شير و مانع از شكل  شده در آن زمان، حادث

  . رسد اين تأخير تا حد زيادي طبيعي به نظر مي
جمعيت شير و خورشيد «: واحد جوانان آمده استي  هنام اساساولين  1 ي در ماده

جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران ي  هنام اساس 64ي  سرخ جوانان بر طبق ماده
شود و  تشكيل مي -محمدرضا -عهدواال حضرت اقدس و اليتي  هتحت رياست عالي

 :دارد اعالم مي 2ي  و در ماده ».شير و خورشيد سرخ ايران است ملّيجمعيت  ءجز
وزير ي  همديريت سازمان جوانان به عهد«و » .است اريزگ خدمت ،شعار جمعيت«

 14ي  در ماده ».كند باشد كه تحت نظر شوراي عالي انجام وظيفه مي فرهنگ مي
رئيس كل  :از شود و مركب است شوراي عالي در مركز تشكيل مي« :كند اعالم مي

مركزي آن ي  همدير هيأتجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و دو نفر از كارمندان 
رئيس  ؛وزير فرهنگ ؛وزير كشور ؛ شير و خورشيد سرخ ملّيبه انتخاب جمعيت 

ي  هرئيس ادار ؛رئيس بهداري شهرداري ؛بهداريي  هرئيس ادار ؛بهداري ارتشي  هادار
ترين با  و هفت نفر ديگر از محترم؛ دو نفر از كانون بانوان ؛پيشاهنگي كل كشور
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 ).109005سند، : 1318، ...نامه  اساس( ». ...انتخاب اشخاص باالي شوراي عالي
  .ي اين افراد سه سال بوده است ي انجام وظيفه دوره

رشيد سرخ ايران سطحي به تركيب شوراي عالي جمعيت شير و خو يبا نظر
  .آن مجاب شد تأسيسخير أجايگاه آن را دريافت و درخصوص ت توان اهميت و مي

 3ي  ماده 7اساس بند ر ب ،سازمان جوانان امروزي فعاليت و شرح وظايف  حوزه
امور جوانان ي  هادار«: عبارت است از 1374 جمعيت مصوبي  هنام اساسقانون 

 ها آنهاي مربوط به  ها و فعاليت گيري صميمجمعيت، توسعه و مشاركت جوانان در ت
ساختن آنان در انجام خدمات امدادي   مادهو تربيت آموزش جوانان مذكور به منظور آ

  .»المنفعه و عام
 ،كلي سازمان جواناني  هوظيف دريافت كه توان مي 3ي  ماده 7با توجه به بند 

كه در  يهاي فعاليتخصوص  هب است؛ مشاركتي هاي آموزش جوانان در امر فعاليت
انجام خدمات امدادي و  ها آني  هاز جمل و ،دنباش راستاي اهداف كلي جمعيت مي

  .المنفعه به صورت كلي است عام
 تشكيل اين تشكل،هدف از  آمده، 1318ي  هنام اساس 2ي  كه در ماده كه چنان

ر كلي مقاصد آن به طو ،ذكر شده ي نامه اساس 8ي  و در ماده بوده،» گزاري خدمت«
خاصه  ها و تخفيف آالم بشري بيماري مقابله باميم نيكوكاري، بهداشت عمومي و تع

  :در مواردي چون موارد زير ذكر شده است
  ؛حمايت از كودكان و مادران -1
  ؛تعليم اخالقي جوانان -2
  ؛بهداشت -3
   .رهضمبارزه با ترياك، الكل و ساير اعتيادات م :چون ، همخدمات عموميي  ارائه -4

نشجويي با ايجاد دفتر و آموزي و دا دانش يها بخشامروزه سازمان جوانان در 
ي موسوم ها جمعيت در پايگاه. به جذب و پرورش نيروي جوان پرداخته است  پايگاه

كالس آموزشي،  2218در سراسر كشور، با در اختيار داشتن  »مراكز امور جوانان«به 
زمين  29تئاتر و  آمفي 58سينما،  15خر، است 12سالن ورزشي،  58خانه،  كتاب 277

 خدمات آموزشيي  ههاي گيالن و اصفهان به ارائ روباز ورزشي و دو اردوگاه در استان
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. پردازد كردن اوقات فراغت جوانان به فعاليت مي و ورزشي و هنري در راستاي بهينه
ردي با به صورتي كه هر ف ،به يك ميليون نفر عضو دارد اين سازمان امروز قريب

هاي جمعيت  آمار فعاليت( شود آموزشي، عضو سازمان محسوب ميي  هگذراندن دور
...،1380(.  

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد از ديگر وظايف اين سازمان مي
و  ها گروهدهي آنان در  عضوگيري از بين نوجوانان و جوانان داوطلب و سازمان -

  ؛واحدهاي سازماني
سازمان جوانان به جامعه و  ياحمر و اعضا ي هاللها جمعيتمعرفي فعاليت  -

  ؛مردم و نهادها كاري همجلب 
 هاي آموزش نوجوانان و جوانان به منظور كسب آمادگي و شركت در فعاليت -

  ؛المنفعه امدادي و عام
سازمان  يسازي اوقات فراغت اعضا فضاهاي مناسب جهت غنيي  هايجاد و توسع -

  ؛جوانان
هاي  ديده در چارچوب اهداف و برنامه اجتماعي به جوانان آسيبخدمات ي  هارائ -

  .سازمان جوانان
كه از طرف رئيس جمعيت عزل و  ،رئيس سازمان سازمان جوانان تحت رياست

  .كند فعاليت مي ،شود نصب مي
هاي  ها و گردهمايي در همايش تأسيسباشد اين سازمان از بدو  الزم به توضيح مي

  .ساير كشورها فعاليت چشمگيري داشته است المللي در و بين ملّي
اولين پايگاه اين  ؛كند اصلي فعاليت ميي  هامروزه در دو حوز ،سازمان جوانان

و پايگاه دوم  ،طوالني داردي  هكه سابق است آموزش و پرورش مدارس ،سازمان
كانون ي  هنام اساسبا امضاي  كه باشد ها مي كانون دانشجويي در دانشگاه ،سازمان

با  81اول سال ي  هسسات آموزش عالي در نيمؤها و م احمر دانشگاه انشجويي هاللد
   .است و فعاليت خود را شروع كرده موافقت وزير آموزش عالي به تصويب رسيده

كه غير سياسي  ،سازمان جوانان ،نظر به اهداف و اصول جمعيت و به تبع آن
دوستانه و  توجه مسائل نوعانان را مجو نظر ،اين كانون سعي خواهد داشت ،است
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دانشگاه براي  دانشجويان و فضاي هاي و از توان و ظرفيت نمايد معطوفاجتماعي 
  . ي جمعيت استفاده كند دوستانه تحقق اهداف نوع

با اين اوصاف بايد مواظب بود تا توجه تام و تمام دانشجويان و جوانان به مسائل 
المللي غافل  تماعي و سياسي داخلي و بيندوستانه آنان را از توجه به مسائل اج نوع

  .نكند

  و تجهيزات پزشكي وسازمان تداركات، توليد دار
سال ي  هنام اساسقانون  3ي  ماده 8اساس بند ر ب ،فعاليت اين بخش از جمعيت

دارو و وسايل و تجهيزات پزشكي ي  هكمك به تهي« :عبارت است از جمعيت 1374
ي و آموزشي كشور با موافقت وزارت بهداشت و با نياز مراكز بهداشتي، درمان مورد
   ».جهاني سرخ بيصلاحمر و  هالل كاري هم

جمعيت مورد توجه بوده  تأسيسدارو و وسايل و تجهيزات پزشكي از بدو ي  هتهي
در اين . بر آن تصريح شده است 1301سال ي  هنام اساس 5ي  كه در ماده است، چنان

است و براي  گرفتهمورد توجه قرار   ها ا بيماريبهداشت عمومي و مبارزه ب ، ماده
شير و «كند كه جمعيت  اعالم مي 8ي  اهداف خود در ماده به عمل پوشاندن ي هجام

خورشيد سرخ قبل از وقت وسايل الزمه را از قبيل اجزا و مستخدمين و آالت و 
اهد خو  مادهبراي انجام تكاليف مقدره آ ،ادوات با تعليمات صحيحه تهيه نموده

  .)1310، ...ي جمعيت  نامه اساس( »داشت
وسايل و تجهيزات پزشكي كه  ،ايجاد داروخانهي  هنه تنها زمين  مادهبا آوردن اين 

  .است مورد توجه قرار گرفتههاي پرستاري نيز  آموزشگاه تأسيس تمهيدآموزش و 
 1322ي  هنام اساس 12ي  ماده 6و بند  ،1312ي  هنام اساس 9ي  ماده 6بند در 

پوشي  چشم اين امراز  1331ي  هنام اساسولي در  ،قرار گرفته موارد فوق مورد توجه
انتقال خون در بند ب  تأسيس ي اجازه ،داروخانه تأسيس است و به جايشده 
  .استشده داده  19ي  ماده

خدمت به مردم   جمعيت تمام تالش خود را صرف ،نيز در عمل تأسيساز بدو 
توان ايجاد  جمله ميآن نموده است كه از  نامه اساسقانوني اساس مواد ر جامعه ب
هاي  اولين اقدام در اين زمينه به كمك داروخانه .هاي ثابت و سيار را نام برد داروخانه
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 هيأت«: در گزارشي آمده است طور مثال هب ؛پذيرد اعضاي داوطلب صورت مي
تير ماه  20نده و در تمام آن مبلغ را به مصرف خريد ادويه رسا ،مركزيي  هعامل

خان احمديه را مامور به كرج نمود كه دواهاي مذكور را ما  آقاي دكتر عبداهللا 1304
جمعيت شيروخورشيد سرخ ( ».تقسيم نمايد بضاعت مجاناً بين اهالي و مرضاي بي

از اين موارد بسيار زياد است و به همين شكل در و  ).46: 1305، )مجله(ايران 
مركز انتقال خون نيز جمعيت اقدامات  تأسيسدر « :ستآمده ا 1334گزارش 

فعالً در بخش شير و  .اي پيشرفت كرده است اساسي نموده و اين كار تا اندازه
شود و نگاهداري  روژن تهيه مي هاي گلوكز و اپي خورشيد سرخ انيسيتوپاستور سرم
، )سرخ ايران ي شيروخورشيد ماهنامه(نامه ( ». ...خون منعقد وسائل كار آمده شده و

1334 :11.(  
به صورت  1331ي  هنام اساسدرست است كه بخش دارو و تجهيزات پزشكي در  

هاي  ها و بيمارستان ولي تحت پوشش درمانگاه ،است گرفته نشدهجدا، مدنظر قرار 
 ي مجموعهجزئي از رساند و  فعاليت خود را به انجام مي ،امدادي و انتقال خون

به همين شكل بعد از انفكاك و واگذاري انتقال . شود ميبهداشت و درمان محسوب 
بند مندرج در حقق اهداف در جهت ت و تشكيل سازمان انتقال خون ،جمعيت خونِ

  .كند فعاليت جديدي را شروع مي ،كنوني جمعيتي  هنام اساس 3ي  ماده 8
 ،»نيسازمان تداركات درما«و » هاي دارويي فوريت«از ادغام دو مركز  1374در سال  

  .شود مي تأسيس» سازمان تداركات و توليد لوازم پزشكي و دارويي جمعيت«
سازي  سرنگي  هودن امكانات و تجهيزاتي از جمله دو كارخانب اين سازمان با دارا

و ) هالل - سها(و مجتمع دارويي، بهداشتي، آرايشي ) سها(احمر ايران  هالل
مين دارو و وسايل تجهيزات و أهيه و تها مسئول ت تهران و شهرستان در هايي داروخانه

  .باشد ها مي مركز از جمله استان تهران و شهرستان 70لوازم پزشكي و بيمارستاني در 
مين و أكند و مسئوليت ت م دارو توليد ميقس 17مجتمع داروسازي سازمان  

 ،مجتمع توليدي اين سازمان .توزيع بخشي از داروهاي كمياب كشور را بر عهده دارد
شود و  ترين مجتمع صنعتي توليد سرنگ خاورميانه محسوب مي ترين و بزرگ رنمد

در صدور محصوالت به خارج از كشور با محصوالت  9002ايزو ي  هنام با كسب گواهي
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مركز پژوهش « اندازي  راهكه  ؛ مضافاً اينپردازد نيز به رقابت مي ،خارجي از نوع خود
هاي اين  ديگر فعاليتاز   م پزشكيچش »كلينيك دي«و  »پارس درماني تهران

  .سازمان در راستاي خدمات درماني است
با موضوعات  »سبز در سبز«تحت عنوان  را اي نامه ماه ،قسمت پژوهشي اين مركز

  .سازد مختلف از جمله اجتماعي و دارويي منتشر مي

  يبخش توانمعاونت درمان و 
گر از اهداف جمعيت كه جامع عمل پوشاندن به يكي ديدر راستاي اين معاونت 

در  .كند فعلي جمعيت آمده است، فعاليت ميي  هنام اساسقانون  3ي  ماده 5در بند 
خدمات  ي و ارائه يبخش توانوظايف جمعيت كمك به امر « :اين بند آمده است

اجتماعي در جهت تسكين آالم آوارگان، پناهندگان مرضي و معلومين و ايجاد حس 
-17: 1374، ...ي جمعيت  نامه اساس( ».اري بين مردم استتعاون و دولتي و نيكوك

  :كند بنابراين براي انجام اين امر مهم در سه بخش فعاليت مي؛ )18
اين معاونت فعاليت خود را در اين خصوص بر چهار محور : يبخش توانفعاليت  -1

مركز،  26فيزيوتراپي در  ،استان كشور 12ارتوپدي فني در  متمركز كرده است؛
  ؛مركز 3كار درماني در  و مركز، 2سنجي در  نواييش

 تأسيسهاي درماني خود را از طريق  فعاليت ،اين معاونت :هاي درماني فعاليت -2
عربي، يمن، ي  همركز درماني در كشورهاي كنيا، مالي، نيجر، غنا، امارات متحد

  .رساند افغانستان به انجام مي و نخجوان،
با  كاري همضمن  ،بيتي و پژوهشي و تحقيقاتي، تريدر خصوص مطالعات آموزش

هاي  نارها و دورهبرگزاري سميقالب  در  ،دانشگاهي و آموزش عالي كشور مراكز پيش
كتاب و ي  هتهي و مدت با شركت كارشناسان خارجي و داخلي، بازآموزي كوتاه

  .كند انجام وظيفه مي نشريات

  فعاليت اين بخش از جمعيتي  هسابق
... «: گويد جمعيت كه مي 1301ي  هنام اساس 5ي  اساس مادهر باين سازمان، 
ايجاد .... مدارس جهت ايتام تأسيسهاي ثابت و سيار و  خانه عالوه بر مريض

 ،)22: 1310نامه،  اساس( »دارالصنايع براي ايتام و ارامل و عجزه كوشش خواهد كرد
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از آن كند كه  را آغاز مياي  فعاليت ويژه ،يبخش تواندر امر درمان و  ،تأسيساز بدو 
اندازي  راه ،1305هاي مجاني در سال  ها و مطب درمانگاه تأسيس توان به جمله مي

اندازي آن در  راه و از شوروي يبخش توانو خريد لوازم درماني و  ،درمانگاه سيار
- 240سند : گزارش بازرسي( اشاره كرد 1308در سال تيمارگاه جنوب شهر 

هم مراكز درماني و زايشگاه  تأسيسرود كه موفق به  يش ميتا جايي پ و ).34/231
يعني سال  ،تا يك سال قبل از انقالببخشي  شمار اين مراكز درماني و توان .شود مي

 را جمعيتي  هاين وظيف. بودرسيده  مركز درمانگاهي و بيمارستاني  220به  ،1356
اند؛ مضافاً  دادهام انج ،و بخش عمومي و امداد و حمايت از اطفال ،بخش بهداشت

پذيرفته  ي تعليم و تربيت پرستار نيز توسط بخش بهداشت صورت مي كه وظيفه اين
  .است

  بخش ارتوپدي
به صورت  ولي ،گردد بر مي 1308واقعي اين بخش به سال  ي هرچند سابقه 

اولين مركز ارتوپدي فني جمعيت به صورت  1341در سال  ،اي تخصصي و حرفه
ت توليد وسايل موردنياز اقشار آسيب ديده و معلول كشور، جه ،فني و كارآمد

ير و شسازمان جوانان  1318 ي نامه اساسدر  ،هر چند قبل از آن ؛شود اندازي مي راه
تهيه و  ، به8ي  ادهبند ج م 7آن در قسمت  يخورشيد سرخ از مجموعه وظايف اعضا

 است اشاره شده ،محتاج پاي مصنوعي مجاني بين كودكان  و  تقسيم عينك و دست
  .شود وجود آمدن اين بخش تلقي مي بخش به ساز و الهام كه به نوعي زمينه

به وزارت بهداري اجازه داده شده است  اي، واحده  طي ماده ،9/3/1350در تاريخ 
و خورشيد سرخ  ريا جمعيت شي ،ها به دانشگاه را خود ي ههاي تابع كه بيمارستان

  .)56-54: نوبخت( ديگر واگذار نمايد ي عهالمنف سسات عامؤيا م و ايران
وزير بهداري  1600 ي هشمار ي هنام طي بخش ،28/1/1359 ي هولي در مورخ

هاي  بيمارستان ي هكلي ،احمر و بهزيستي و سرپرست وقت جمعيت هالل
هاي ضميمه و مراكز آموزشي و پزشكي و پيراپزشكي، منازل  جمعيت و درمانگاه

بيمارستان و ساير اموال منقول  ي هطان واقع در محومسكوني پزشكان و پرستار
كاركنان و ابواب جمعي  ي هو غيرمنقول و تجهيزات و لوازم بيمارستاني با كلي
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و آخرين موجودي بانكي واحدهاي  ،واحدهاي درماني اعم از رسمي و غيررسمي
و در خصوص  .)189- 187: پيشين( شد تحويل داده به وزارت بهداري مذكور

سسات ؤم« :نامه آمده است همان بخش 18در بند  ،آموزشي پزشكيمجتمع 
آموزشي پرستاري، مامايي، بهياري و تربيت پيراپزشكي فعالً و تا موقعي كه 

و امكان  ،هاي آموزشي پزشكي وزارت بهداري و بهزيستي هماهنگ ليتافع
سازمان انتقال خون جمعيت عالوه بر  چنين همو  ،انتقال فراهم شود

هاي موقوفه كماكان توسط جمعيت شير و خورشيد  ها و درمانگاه انبيمارست
كه بعد از مدتي تمام امكانات  ».سرخ مركز و شعب مربوط اداره خواهد شد

هاي پرستاري، مراكز درماني، انتقال خون و حتي  جمعيت در خصوص آموزشگاه
  .گرديدواگذار  مذكورهاي موقوفه نيز به وزارت  درمانگاه

نامه نشد، سازمان تداركات درماني جمعيت  كه مشمول اين بخشتنها موردي 
چنان به عنوان واحدي مستقل فعاليت خود را در  شير و خورشيد سرخ بود كه هم

 تدارك دارو و لوازم طبي و غير طبي مؤسسات درماني و آموزشي ادامه داد؛ي  زمينه
كات، توليد دارو و سازمان تدار«اينك تحت عنوان  ي كهسازمان ).188-187: نوبخت(

  .كند فعاليت مي » تجهيزات پزشكي
با اين تفاوت كه  مذكور است،وزارت  ي هسسات بر عهدؤامروزه نيز مديريت اين م

 5 ي همسبوق به تبصر 1367مصوب  ،جمعيت ي هنام اساسقانون  19ي  مطابق ماده
و به  1363احمر مصوب  هاي جمعيت هالل قانون وظايف و مسئوليت ي هواحد  ماده

بودن مالكيت   با اعالم محفوظ ،نامه اساسقانون  19ي  ذيل ماده ي هاستناد تبصر
سسات بهداشتي، درماني و آموزش پزشكي به وزارت ؤم ي هجمعيت تنها ادار

در واقع قوانين ذكر شده، ؛ و شده استبهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار 
  .نمايد را منسوخ مي 1600 ي هنام بخش

جمعيت مصوب  ي هنام اساسقانون  19ي  اصالحي ماده 2 ي هق با تبصرو مطاب
اقدام  ،في جمعيتاماكن تصرّ ي هتواند نسبت به تخلي اين جمعيت مي 1374
اقدامات حقوقي براي تحويل بعضي از اماكن بعضي در همين راستا ؛ و نمايد

  .پذيرفته استصورت 
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  مركز آموزش و تحقيقات
 ي هدر زمين ،خود ي هدوستان در كنار انجام خدمات نوع همواره ،احمر جمعيت هالل

  :فعاليت داشته استزير آموزش در دو سطح 
انتشار بروشورها و  طريق آموزش عمومي مردم از با هدفسطح عمومي  -

  ؛ ...هاي آموزش امدادي و و برگزاري كالس ،هاي آموزشي نشريه
  .زم خودمين نيروي انساني الأآموزش كاربردي در جهت ت سطح -

قبل  ،جمعيت شير و خورشيد سرخ«: آمده است 1301 ي هنام اساس 8ي  در ماده
از وقت وسايل الزمه را از قبيل اجزا و مستخدمين و آالت و ادوات يا تعليمات 

در و » .خواهد داشت  صحيحه تهيه نموده، براي انجام تكليفات مقرره آماده
تربيت پرستاران «موضوع ف جمعيت از وظاي 19ي  بند ه ماده 1327 ي هنام اساس

اين مورد توجه بوده است؛ و لذا » ...هاي پرستاري، لشكري و كشوري براي بنگاه
اي امدادي  جمعيت بحث آموزش را هميشه مورد توجه قرار داده است و با آموزشه

هاي درماني به وزارت بهداشت و  در سطح عمومي و پرستاري تا زمان واگذاري واحد
  .يت داشته استدرمان فعال

بعد از واگذاري آن به وزارت بهداشت و درمان، بخش آموزش محدود به آموزش 
با تشكيل مراكز  1374ولي اين وضع در سال  ،امداد گرديد ي هامدادگري در حوز
 ؛دگرگون شده و اين مركز به آموزش متقاضيان در دو سطح ،آموزش و تحقيقات

  .پردازد يعني آموزش كوتاه مدت و بلند مدت مي
  :ند از ا عبارت ،آمده است نامه اساسگونه كه در  ف كلي اين مركز آناهدا
ها و علوم جديد براي جلوگيري و مواجهه با حوادث، آموزش  آموزش تكنيك -

ريزي و امدادگران معرفي  برنامه ي همديران، كاركنان، امدادگران و پرسنل در زمين
  ؛هاي مختلف شده از سوي سازمان

فرهنگ ايمني و درك خطر در  ي هعمومي به منظور تعميم و توسعآموزش  -
هاي علمي و  امدادي در جامعه، تعيين روش فرهنگ خود يشرايط بحراني و ارتقا

 و سطح فكري نيروي انساني، يبه منظور ارزيابي سوانح و باليا، ارتقا يملع
  .هاي تخصصي بلند مدت كارداني و كارشناسي جهت متقاضيان آموزش
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  يالت اداريتشك
ي انجام امور اداري، پشتيباني، برا ،شده ن جمعيت غير از واحدهاي كاري ياداي

هاي گروهي و خبري، مجامع و  ارتباط با رسانه ،مين و گزينش نيروي انسانيأت
در ساير  ملّيي ها جمعيتديگر و المللي،  هاي عمومي و خصوصي، بين سازمان

دو  و ،»معاونت اداري و پشتيباني«وان كشورهاي مختلف دنيا، يك معاونت با عن
امور «و  »روابط عمومي«هاي  كل مستقل تحت نظر رياست جمعيت با عنوان ي هادار
  .داردنيز » الملل بين

  اشاره به آن ضروري است؛ ،الملل نظر به اهميت و جايگاه امور بين

  الملل امور بين
رقراري ارتباط كامل و خود و نياز به ب ي هنام اساسطبق  ،تأسيسجمعيت از بدو 

المللي  ، فدراسيون بينچنين همها و  ديگر دولت ملّيي ها جمعيتمستمر با 
المللي به  هاي بين احمر براي شركت در كنفرانس  و هالل سرخ بيصلي ها جمعيت

واحد امور  ،سرخ بيصلالمللي  المللي و فدراسيون بين عنوان عضوي از نهضت بين
و به  ،اين واحد در انجام وظايف محوله كوشا. است داده نظر قرار الملل را مد بين

و در پذيرش و فرستادن نماينده از  ،گو بوده پاسخ ها جمعيتها و استمداد  درخواست
المللي شركت فعال  و بين ملّيو يا به مجامع  ملّيي ها جمعيتسوي فدراسيون و 

  .داشته است
نمايد و  م وظيفه ميانجا ،باالترين مقام جمعيتتحت مديريت اين واحد 

 ي هدر زمين چنين هم اين واحد. نمايد ل ارائه ميئوهاي الزم را به مقامات مس شاورهم
هاي عمراني و امدادرساني  وري و دانش فني در قالب طرحاجذب منابع مالي، فني، فن

 چنين هماحمر ديگر كشورها و  و هالل سرخ بيصلي ها جمعيتمشترك با 
  .دست آورده است  ههايي ب فقيتمو ،هاي آموزشي كارگاه

و  سرخ بيصلالمللي،  هاي بين اين جمعيت طي ساليان گذشته در كنفرانس
، آنو عالوه بر  ،احمر، مجامع عمومي فدراسيون و شوراي اجرايي شركت داشته هالل

 است ساله، جمعيت يكي از اعضاي كميسيون امداد فدراسيون 4 ي هپس از چند دور
  .ضويت و حضور فعال داردع ،و در شوراي حكام
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ر به احم  و هالل سرخ بيصلالمللي  فدراسيون بين ي همدير هيأت ،شوراي حكام 
تواند  عضويت در اين شورا مي .مديريت فدراسيون را به عهده دارد و رود شمار مي

  .جمعيت ايران در راستاي دموكراتيك كردن آن باشد ي هنام اساستغييراتي در  أمنش
المللي  در سومين اجالس بين ملّيجمعيت  51ميزبان  ،80ر بهار جمعيت ايران د

بود كه عالوه  1»منا اجالس«رميانه و شمال آفريقا تحت عنوان خاو ملّيي ها جمعيت
نيز  ييها جمعيت ،شده ياد يِ هدو منطق كشورهايِ ملّيِي ها جمعيتساي ؤبر شركت ر

  .شركت داشتند در آن به عنوان اعضاي ناظر از آسياي مركز و قفقاز
كه  ؛گردد هاي قبل بر مي به دهه ،هاي فدراسيون در ايران حضور رئيس و دبير كل

احمر  و هالل سرخ بيصلالمللي  دومين كنفرانس بين و توان به بيست ميآن جمله از 
و حضور رئيس و دبير كل فدراسيون  ،)در تهران 1352ماه   در آبان برگزار شده(اشاره 

، آقايان پل روئگر و كنت دو روژه در سرخ بيصلالمللي  نبي ي هو رئيس كميت
  .اشاره كرد 1334فروردين 

 وكند  مستقيماً زيرنظر رئيس جمعيت فعاليت مي ،الملل كل امور بين ي هادار
و ديگر  ،فدراسيون ،ملّيي ها جمعيتايجاد و حفظ ارتباط با  اش هدف عمده

در راستاي اهداف  يهاي يتكه فعال است غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان
 اي، هاي منطقه المللي و نشست هاي بين شركت در كنفرانسلذا  ؛دوستانه دارند نوع

هاي خارجي در زمان وقوع  كمكجذب  ،ميزباني از ديگر كشورها و فدراسيون
 دوستانه به كشورهاي هاي نوع و ارسال كمك ،دوستانه هاي نوع پروژهانجام  ث،حواد
 .الملل هستند ي كل امور بين هاي عملي و اجرايي اداره اولويت ها، مند اين كمكنياز

خارج از ايران درخصوص مسائل  پل ارتباطي جمعيت ايران با دنياي ،كل ي هاين ادار
  .شود محسوب ميدوستانه  نوع

  منابع مالي
كه در  استترين مسائلي  يكي از اساسي غير دولتيهاي  منابع مالي سازمان

به صورتي كه اگر قسمت ؛ كند نقش مهمي را ايفا مي ،بستگي آناستقالل و يا وا

                                        
1 . Mena. 
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 دولتهاي كلي  پيرو سياستطبعاً اين سازمان  را دولت تأمين كند، اعظم اين بودجه
  .نيز بزنند غير دولتي لعاب و هرچند كه به آن رنگ شود؛ مي

هاي  مشي ها و خط ها و برنامه اين موضوع در عزل و نصب رئيس يا سياست
مين أخود را ت ي ولي اگر خود سازمان بتواند بودجه. ن بسيار دخيل خواهد بودسازما
سازمان  يها استيسها و  دست دولت از دخالت در برنامه ،تا حدود قابل توجهي ،كند

  .شود كوتاه مي
منابع مالي  ،1374به سال  مصوب احمر جمعيت هالل ي هنام اساس 17ي  در ماده

  :آن چنين ذكر شده است
  ؛الثبت اسناد رسمي آمد حاصل از حقودو درصد از در لچه -1
  ؛آمد، يك درصد كارمزد ثبت سفارشاتوپنج درصد از محل در پنجاه -2
و مبلغ دو ريال  ،سفارشي و بيمه اعم از داخله و خارجه ي هيك ريال از هر مراسل - 3

راف اعم از و مبلغ دو ريال و نيم از هر تلگ ،از هر امانت پستي اعم از داخله و خارجه
  ؛شود الصاق تمبر خيريه از فرستندگان دريافت مي ي وسيله بهداخله و خارجه كه 

اعانات، عوايد و اموالي كه در اجراي تصميمات و مصوبات مراجع و  -4
اعانات  چنين همشود و  هاي دولتي و شهري، اختصاص به جمعيت داده مي سازمان

  ؛هاي خارجي مردمي و كمك
 ،مين منابع مالي كافي و تقويت و تحكيم نيروي جمعيتأبه منظور تهاي دولت  كمك - 5

  ؛گردد كل كشور منظور  ي در بودجه ،رديف اعتباري به عنوان اعانه در كه بايد همه ساله
معادل يك درصد قيمت هر بليط هواپيما و كشتي كه از هر مسافر بايد اخذ و  -6

  .به حساب جمعيت واريز گردد
ت كه همه ساله در رديف اعتباري به عنوان اعانه در هاي دول كمك: تبصره

و مقررات و ضوابط خاص  نامه اساسگردد، طبق اين  كل كشور منظور مي ي هبودج
  .رسد جمعيت، به مصرف مي

مساعدت و  بذلِ ،در شئون مختلف ،ظف است عالوه بر مبلغ فوقؤدولت م
: آمده است 18 ي در ماده و در تكميل موارد فوق ؛با جمعيت بنمايد الزم را كاري هم

تحت عنوان جمعيت  ،وجوهي كه به موجب قانون ي هظف است كليؤدولت م
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و معادل آن را در  ،به خزانه واريز ،نمايد احمر جمهوري اسالمي وصول مي هالل
  .سال آينده به حساب جمعيت منظور دارد ي هبودج

ه صورتي كه ب ؛گردد تكميل مي نامه اساسهمين  20ي  حمايت دولت در ماده
 ها آنسهام %) 99(هايي كه حداقل  سسات وابسته به آن و شركتؤجمعيت و م«

متعلق به جمعيت باشد و درآمدهاي آن در راستاي اهداف و وظايف جمعيت به 
الثبت و  از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمرگي، سود بازرگاني، حق ،مصرف برسد

، مستغالت، وسائط نقليه، كاالها و مورد اموال، امالكر هرگونه عوارض ديگر د
حياتي خريدهاي خارجي و واردات تجهيزات ضروري و  ي خودروهاي اهدايي و كليه
هاي دادرسي در تمام  هزينه ي هجمعيت از پرداخت كلي .باشد امداد و نجات معاف مي

  ).27: 1374نامه،  اساس( ».معاف است نيز مراحل رسيدگي
توان سود حاصل از  مي جمعيت، گر منابع مالياز دي ،غير از موارد ياد شده

ها و  هاي توليدي، مراكز تفريحي، سينماها، و مكان گذاري، مثل كارخانه سرمايه
يا به صورت استيجاري در  نام برد كهرا هاي متعلق به جمعيت  ات و زمينتأسيس

  .را بر عهده دارد ها آن ،و يا خود است جرأدست مست
هاي زراعي و  بهاي زمين هرات و يا اجاتأسيسگذاري  يهغير از سود حاصل از سرما

عوايد حاصل از موقوفات و حق عضويت داوطلبي، باقي درآمدهاي جمعيت را طبق 
چرا كه دولت در  ؛توان همگي دولتي دانست مي ،آمده است 17ي  چه كه در ماده آن

شده در  ياد مراكز ي همه چوندار بوده است و  ترين سرمايه بزرگ ،طول تاريخ ايران
سازمان را نيز  ي هقسمت اعظم بودج ،توان گفت مي ،باشند دولتي مي ،17ي  ماده

هاي كاري  مشي و برنامه ها، خط در سياستخاطر  ؛ و بدينكند مين ميأدولت ت
 ي هكه هزين به طوري ؛كند خالت ميسازمان نيز به صورت مستقيم يا غيرمستقيم د

اي كه بين جمعيت و سازمان  نامه وافقتبر اساس م ،جمعيت 81سال  ي هبودج
  .رسد ده است، تعيين و به تصويب ميريزي كشور مبادله ش مديريت و برنامه

گزارش  ،در پايان سال مالي غير دولتي  سازمانيك  ،مثل فرانسه يدر كشور 
اين در حالي است كه در  .دهد هاي خود را به دولت ارائه مي اقدامات و هزينه

 ،آن ي هاز زمان تعيين و تصويب بودجه تا زمان هزين ،ر ايراناحم جمعيت هالل
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در قسمت  .ريزي كشور دارد برنامه و  ستمر و مستقيمي با سازمان مديريتارتباط م
مابين جمعيت و سازمان مديريت و  في 81سال  ي هبودج ي هنام توضيحات موافقت

  :ريزي آمده است برنامه
و مقررات جاري كشور و  قيق قوانينظف به رعايت دؤم ،دستگاه اجرايي -1

  ؛باشد مي 81سال  ي هضوابط اجرايي بودج
  ؛باشد اعتبار مازاد بر تخصيص نمي مجاز به ايجاد تعهد ،دستگاه اجرايي كشور -2
تفكيك را به  81عملكرد اقدامات و فعاليت سال  است دستگاه اجرايي مكلف -3
  ؛مين اجتماعي ارسال نمايدأور تماهه به دفتر ام در مقاطع سهفعاليت   ي برنامه
شرح خدمات موضوعات  ي هدستگاه اجرايي مكلف است نسبت به ارائ -4

 .ماه اول سال جاري اقدام نمايد 6 تحقيقات اجتماعي در ظرف ي هتحقيقاتي برنام
  .باشد آن مي ي همنوط به ارائ ،فوق ي هتخصيص اعتبار برنام

جمعيت با توجه به منابع مالي چقدر  دهد كه استقالل نامه نشان مي اين موافقت
  .باشد در حال تهديد مي

  تأسيسجمعيت از بدو  ي همين بودجأت ي هنگاهي كوتاه به نحو 
 4آن در  ي همنابع تامين بودج ،جمعيت ي هدر فصل هشتم تحت عنوان امور مالي

  :است شدهبدين شرح اعالم  51 و 49، 50، 48يعني مواد  ، ماده
   ؛پردازند معينه كه اعضا مي اقساط از ،اوالً -
  ؛ز هرگونه اعانات و تبرعات متفرقها ،ثانياً -
ها و غيره كه به  پارتي ها و گاردن هاي خيريه و كنفرانس از واردات نمايش ،ثالثاً -

اموال منقوله و غير منقوله كه متعلق به جمعيت  ي هو كلي ؛شود نام جمعيت داده مي
  .مركز عمومي پايتخت اداره خواهد شداز طرف  ،شير و خورشيد سرخ است

وجوه نقدينه به تصويب مركز عمومي در جاي معتبري «: آمده است 49ي  و در ماده 
 ».شود داشته مي  نيز در انبار مخصوص نگه ءاسباب و اشيا ،مثل بانك و غيره سپرده شده

اً به جمعيت تكساني كه الاقل پنجاه تومان دفع« :بيان شده است 50ي  ماده ي هدر ادامو 
از پرداخت اقساط ساليانه معاف خواهند  ،عامله محسوب گشته يجزو اعضا ،هديه نمايند

  :وجه ذخيره از قرار ذيل است «: دارد مقرر مي 51ي  در ماده ».بود
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  ؛ساله پس از وضع مخارج فاضل عايدات يك -1
  ؛واردات امالك مختصه -2
  ؛به منافع عايدات -3
  ؛ز اقساط معينهواردات غير ا ي هكلي -4
  ».تاً پرداخته شودوجوهي كه نقداً و دفع -5

وجوهي است كه از  ،تأسيسعايدات جمعيت در بدو  ي هعمد ،مواد فوقبه با توجه 
به ... مديره و هيأتخصوص  كه اعضا به شود، ضمن آن داوطلب دريافت مي ياعضا

از طرفي . دكنند و مقرر است حق عضويت نيز بپردازن صورت داوطلبانه خدمت مي
 كه شود عايدات از طرف مجمع عمومي پايتخت اداره مي ي هكلي ،48ي  طبق ماده

هاي جمعيت با مراعات  خط مشي ،و بر همين اساس ،رساند استقالل مالي آن را مي
هاي  اين عايدات كفايت هزينهد؛ و چون شو ن ميمعي ها آنتوسط خود  نامه اساس

براي كسب عايدات براي مصارف  ييها ا و جشنه مهماني ،كند جاري جمعيت را نمي
اي از اين مجالس خيريه بدين شرح گزارش شده  شده، كه نمونه برگزار مي جمعيت

وهشت  در تهران ترتيب داده شده و مبلغ بيست پارتيگاردن  1304در سال « :است
و نزد  ،يدات خالص آن وصولان و هفتادوپنج دينار عاوسه قر هزار و سي

هاي  مكاتباتي نيز به دستگاه و ضمناً. »هاي مركزي امانت گذارده شده خانه تجارت
كه به  ياموال و كاالهاي«كه  ؛ مضافاً اينشود مي ها آنهاي  مختلف جهت جلب كمك

از معافيت گمرگي برخوردار  ،شده است نام جمعيت شير و خورشيد سرخ وارد مي
  .)1/256/5-290سند شماره  :سازمان اسناد ملّي( ».بوده است

تمهيداتي جهت تقويت بنيان مالي جمعيت، انديشيده شده  ،اوصافاين با تمام  
هاي حسابرسي مالي كه توسط  رسيدگي به حساب كه در موضوع است، از جمله اين

از اين جمعيت به عمل  1318در سال  1310الي  1301هاي  زارت ماليه براي سالو
  :شود چنين اعالم نظر مي ،آيد مي

 اي به اندازه ،توجه و عنايت مقامات عاليه ي هيت شير و خورشيد در سايجمع... «
گذشته  ي داده، خدماتي كرده ولي تجربه كه كمك مالي و جديت اهالي اجازه مي

كافي و تشكيالت  ي هصاحب سرماي ،دهد كه با اين رويه و زندگي عادي نشان مي

www.ketabha.org



  145 |المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه هاي بين ازماننقش س

 

به  ،المللي نيز دارد محكمي نخواهد شد و چون خدمات جمعيت مزبور اهميت بين
مين أدر بازرسي، براي ت) دليه و ماليهوزارت داخله، ع گاننمايند(نظر اينجانبان 

  :به مسائل ذيل به موقع خواهد بود وضعيت در آتيه توجه
ع ارتباط مالي موضو(لزوم ارتباط منظم شعب واليات با جمعيت مركزي تهران  -1

  ؛)و درآمد محلي است
يك نوع منابع عايدي ثابت  ،الي جمعيت شير و خورشيدبراي تحكيم اساس م -2

در اين خصوص جمعيت مركزي پيشنهادهايي سابقاً به دولت تقديم  ؛ضرورت دارد
  ؛ليكن تاكنون مورد توجه واقع نشده است ،اند داشته

ات شير و خورشيد سرخ ملّيبراي مراقبت در پيشرفت و تنظيم امور مالي و ع -3
اتي آن جمعيت تحت تفتيش و رسيدگي از ملّيمحاسباتي و ع مقدر شود مرتباً دفاتر

سند شماره  :1310تا 1301گزارش حسابرسي جمعيت از ( ».طرف دولت درآيد
 ).26/34/231و  240-27

اختصاص كمك دولتي به  اي جهت نامه ،مركزي ي همدير هيأت ،1312در سال 
به دربار  بت، بدين شرحجمعيت، و تصويب عوارضي به نفع آن به عنوان منابع مالي ثا

شير و خورشيد سرخ  ي مديره هيأتاز تاريخ انتخابات اخير «: نويسد ميرضاشاه 
 ملّي ي همؤسسكه چاكران در پيشرفت امور اين  است كنون قريب شش سال ايران تا
باشد و تا به حال در ايران سابقه  المللي آن حائز كمال اهميت مي بيني  هكه جنب

مشغول  خواهي و صداقت كوشش نموده و مجاناً مال دولتبا ك ،نداشته است
نظر  اخل مملكت توسعه يافته و از نقطهدر د مؤسسهاين  كه اينگزاري بوده تا  خدمت

مملكت از ي  هكه در نقاط عديد به طوري ،المللي هم مورد توجه واقع گرديده بين
ازندران و غيره داراي قبيل آذربايجان و خراسان و آستاران و رضاييه، قم و تهران و م

ي  هالمللي و اتحادي هاي بين باشد و مراجعات كميته سساتي ميؤمو  ها خانه مريض
 ،احمرها هم با اين جمعيت روزافزون است و براي اين توسعه و پيشرفت  صليب

در . مملكتي تا به حال به مصرف اين مؤسسه نرسيده استي  هديناري هم از بودج
هنگفتي ي  هاحمرها داراي ذخير صليب احمرها و هالل ي هساير ممالك كه خزان

ها نسبت به اين  از طرف دولت ،شود آن افزوده ميي  هروز به توسع باشد و روزبه مي
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از قبيل واگذاري بعضي از انحصارها (هاي مادي  سسات حمايت مخصوص و كمكؤم
  .شود ت ميابراز عناي) احمر  احمر و هالل  و برقراري و ترويج تمبر مخصوص صليب

 هيأتپيشنهادهاي الزم را كراراً به عرض  كه اينشير و خورشيد سرخ ايران با 
گونه مزايا محروم است و چون به  سفانه از تمام اينأمت ،محترم دولت رسانيده است

سسات از قبيل ؤبعضي از م ،باشد تهي مي مؤسسهاين ي  هاين جهت خزان
نوزادگان در ي  همؤسسشاهپور و قم و حضرت عبدالعظيم و شهر ي  هخان مريض

ن هم نيست و اگر احوال بدين منوال بماند ي آادارهطهران ناتمام مانده و توانايي 
ملل دنيا معرفي و مورد توجه شده و سمت ي  هكه رسماً در جامع مؤسسهاين 

قشون دولت شاهنشاهي را دارد و بايد داراي ذخاير كافي باشد تا ي  همعاونت صحيح
هاي دنيا خدمات مهمي را انجام دهد،  احمر  سسات صليبؤضرورت مانند مدر مواقع 

وظايف خود نباشد و منحل گردد و زحماتي ي  هرود كه قادر بر بقا و ادام بيم آن مي
ي  هخواه وظيف از اين رو چاكران دولت. هم كه تا به حال كشيده به هدر رود

بدين  مؤسسهي فعلي اين دانيم كه وضعيت حقيق خود ميي  هگزاري صادقان خدمت
ملوكانه ارواحنا فدا ي  هنيسي  هوسيله به عرض آستان مبارك برسد تا هرگاه اراد

صدور يابد كه نسبت به  فمحترم دولت امر جهان مطاع شر هيأتبه  ،تعلق گيرد
ي  همؤسسثره در تقويت اين ؤپيشنهادهاي مربوط با اين جمعيت و اتخاذ وسايل م

  .وظايف خود بتواند برآيدي  هشود تا از عهدبذل توجه مخصوص  ملّي
  »11/4/1312مجيد آهي ، ممتاز اسماعيلي ،حسن لقمان ادهم، دكتر امير اعلم

پيشنهادهاي « :چنين آمده استي  هدر جواب اين نامه در هامش آن در اين بار
و  »20/4/1312مورد مطالعه قرار دهند و تصميمي اتخاذ گردد  ،خودشان را بكنند

پيشنهادهايي را كه از طرف شير و خورشيد « :دارد فتر رضاشاه اعالم ميرئيس د
اي مقتضي در اجراي آن ه شود مورد مالحظه و توجه قرار داده و مساعدت سرخ مي

  ).109005- 1382سند شماره : سازمان اسناد ملّي( ».ندبه عمل آور
خود  اين جمعيت به 1312تا  1301 هاي ي سال در فاصله رساند اين سند مي
ويت در ي ديگري كه در اين سند آمده، توجه و لزوم عض نكته .اتكا داشته است

  .استالمللي  ها و مجامع بين سازمان
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عدم  ،نظير ايران يهاي غير دولتي در ايران و كشورهاي هاي ضعف سازمان از نشانه
به جاي تالش براي حفظ  كه طوري به ،باشد تمهيدات الزم درخصوص منابع مالي مي

شدن  رند و اين روندي است كه به دولتيستقالل، تالش براي جلب حمايت دولت داا
شود؛ و اين اتفاق براي جمعيت  ها مي رفتن استقالل آن و مĤالً از دستها  اين سازمان

اي آن را بخشي از وزارت بهداشت و درمان  اي كه امروزه عده گونه در ايران افتاده، به
  .كنند تلقي مي

  :به شرح زير آمده است 66و  65منابع مالي جمعيت در مواد  1312ي  هنام اساسدر  
  ؛حقوق عضويت -1
  ؛م جمعيت اعم از منقول و غيرمنقولموقوفات به نا -2
پارتيها و غيره متعلق به  ا و گاردنه ها و كنفرانس وجوه حاصله از نمايش -4

  ؛جمعيت
  ؛متعلق به جمعيته غير ات و اثاثيه واراضي و ابنيه و عمارات و آالت و ادو -5
كه ممكن است از طرف دولت به جمعيت  يهاي ها و تخصص عايدات مونوپول -6

  ؛واگذار شود
  ؛سسات تجارتي و غيره داشته باشدؤسهامي كه جمعيت ممكن است در م -7
  .منافع امالك و مستغالت -8

دارايي و محل عايدات جمعيت مشخص شده  كه اينضمن  ،نامه اساسدر اين 
اند، هرچند  هاي دولتي قابل شده اعتباري هم براي كمك ،65ي  ماده 6در بند  ،است

ي برا را دولت از سويشود محل درآمد ثابتي  موفق نمي 1326عمالً جمعيت تا سال 
ايستد و تمايل به استفاده از  نميد، ولي از كوشش در اين زمينه بازپا كن و خود دست

در خواسته اين  كه اينكند تا  مه پيدا ميعمومي اداي  هروند وابستگي به بودج
 17ي  ماده 1374ي  هنام اساسبه شكلي در  17ي  طبق ماده 67سال ي  هنام اساس
  .شود مي محقق

ي چنين روندي نگران كننده است و الزم است جمعيت هالل احمر با  ادامه
صوب ي م مدت از وابستگي به بودجه مدت و بلند هاي ميان تدوين و اجراي برنامه

ها و الزامات سازمان  متابعت از برنامه  ؛ چرا كه حاصل اين وابستگي،بكاهددولتي 
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بروكراسي عظيم و طويلي  ، و ايجادهاي مشابه ريزي و سازمان مديريت و برنامه
فرماست؛ و  هاي دولتي حكم اكنون در جميعت و ديگر سازمان خواهد بود كه هم

امكان  ،ساالري اداري الف سردرگم ديوانو ك  ناگفته پيداست سرگرداني در چنبره
جمعيت را خواهد گرفت و منجر به كاهش اثرگذاري آن از موقع و سريع  عمل به

  .خواهد شد

  ها و تهديدها فرصت -17
  ها منابع مالي ثابت فرصت
جمعيت كه به تصويب ي  هنام اساس 17ي  اساس مادهر ب ،طور كه گذشت همان

هرچند در روش و چگونگي  .ابع مالي ثابتي دارداين جمعيت من ،دولت رسيده است
هاي جمعيت  دولتي در امورات و برنامه يها ارگانتهديد دخالت  ،كردن آن هزينه

تواند از اين فرصت مناسب استفاده كند و با  مي )جمعيت( ولي سازمان ،رود مي
لي از اين وابستگي ما خود را مدت و بلندمدت هاي صحيح، دقيق ميان ريزي برنامه

مراكز  تأسيسمدت در جهت  هاي بلندمدت و كوتاه گذاري سرمايه .خالص سازد
ها براي استقالل  توان از آن هايي است كه مي از جمله روش... و ي، خدماتيتوليد

  .مالي جمعيت استفاده كرد

خارج از كشور به دليل ماهيت ي  هدوستان تباط و مجوز ارتباط با مجامع نوعار
  تكاري و وظايف جمعي

در اختيار كشور قرار  طبعاًاختيار جمعيت و در اي  هاي عديده فرصت ،اين موضوع
هاي  پروژه طراحي و اجرايدوستانه و  ورتي كه با استفاده از روابط نوعبه ص ؛دهد مي

 ي دوستانه نوع تحقق اهداف در راستاي كه ، ضمن ايناتيتأسيسعمراني، علمي و يا 
هايي با مقررات و  تن عدم مغايرت چنين فعاليت، با در نظرگرفنهضت و فدراسيون

 راكشور فناوري الزم و مورد نياز علم و تخصص و  كوشد، بالّتبع مي قوانين داخلي،
ناگفته . شود تا حد زيادي باعث رونق اقتصادي ميدهد و  ميبه داخل انتقال نيز 

هادها و مجامع ها و ارتباطات الزم با ن پيداست براي دستيازي به اين اهداف، رايزني
  .و حاكميت ضروري است  راهي دولت كاري و هم المللي، و لزوم هم بين
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ي الزم براي نيل به استقالل مالي  رسد در شرايط كنوني، زمينه به نظر مي
گفته مهيا است و اميد است كه مسئوالن و  هاي پيش جمعيت از طريق روش

  .كاري به اين مهم نايل آيند ريزان جميعت و دولت بتوانند با تعامل و هم برنامه

  فعاليت جمعيت  يساله 80 ي هسابق
از يك طرف  ؛دو فرصت طاليي براي جمعيت ايران به دنبال دارد ،اين موضوع

هاي همسو و  و يا بعضاً سازمان المللي بين هاي جمعيت در مجامع باعث تحكيم پايه
نيروهاي مجرب و  كاري ي تجربه باعث انتقال و از طرفي ،شود مي موازي داخلي

مديران بايد سعي كنند اين تجارت را  .گردد تر جمعيت مي هاي جوان به حلقه كارآمد
فرصت . امور دخالت دهند سازي كارگيري و به بهو پااليش كنند و در  مدون ،كسب

فرصت حضور و دهد،  ديگري كه اين موضوع در اختيار جمعيت ايران قرار مي
ي تجربياتي است كه  به پشتوانه داخلي و خارجيي  هدوستان مشاركت در مجامع نوع

هاي متعدد براي پناهندگان عراقي،  برپايي اردوگاه و سال جنگ دفاعي، 8در طول 
  .به دست آورده است سال اخير 20آذري و افغاني در طول 

  مثبت بين مردم و افكار عموميي  هالمنفعه و سابق عام
سال قبل از  60جمعيت در طول  ي شده اصلي كسبي  هسرماي ،اين موضوع

نبايد جمعيت با اقدامات  ،لذا اوالً ؛اخير در ميادين مختلف استي  هسال 20انقالب و 
بايد با ابزارها و  ،ثانياً ؛عظيم و مهم را از دست بدهدي  هاين سرماي ، هناسنجيد

از اين سرمايه  ،هايش كارهاي مناسب در جهت تقويت خود و انجام ماموريت راه
كه  ضمن آن ،ببرد ملّيو ع ملّيهاي علمي، تحقيقاتي،  الزم را در حوزهي  هفاداست
گون مشاركت دهد تا مردم سازمان ها از طريق گونا سازي را در بعضي تصميم ها آن

  .را جدا از خود ندانند )جمعيت(

  جمعيت بودنِ غير دولتي
ه عنوان اين جمعيت را ب ،هاي پيشين حكومتجمهوري اسالمي ايران و  حكومت

 ند؛ا قرار داده و به تصويب رسانده النفعه مورد شناسايي عام و غير دولتيي  ا همؤسس
صورت  يهاي دخالت ،به خاطر جايگاه خاص جمعيت تأسيسهرچند در عمل از بدو 
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و امروز نيز  ،يكي از افراد دربار بودهبا پذيرفته و هميشه رئيس افتخاري جمعيت  مي
باشد كه  ولي اصل بر اين مي ،رئيس جمهور است آن انتصابي از طرف رياست
 ،اساس اصول خودر اساس نياز كشور و با هماهنگي با دولت بر خود بتواند ب ،جمعيت

فرصت بسيار مناسبي است كه بدون توجه به  ،و اين ؛انجام دهد دوستانه اقدامات نوع
كار و منابع ساختار تشكيالتي، اداري و گردش  ،هاي دولتي نظام بروكراسي سازمان
  .وري را باال ببرد روز كند تا ميزان بهره همالي خود را اصالح و ب

  تهديدها
  نامه اساس اتتهديد
گيري و  بايد مردم در تصميم مي است،مردمي  نهادي ،كه اين جمعيت جا از آن

ي  هنام اساس 7ي  ولي بر اساس ماده مشاركت كنند،چگونگي اداره، دخل و خرج آن 
در خصوص وظايف  9ي  و ماده ،چگونگي انتصاب رئيس جمعيتدرخصوص  ،1304

و آن يك نفر  قرار گرفته،امور در دست يك نفر ي  ههم ،و اختيارات رياست جمعيت
و حكم رياست جمهوري شروع به فعاليت  ،ز با پيشنهاد وزير بهداشت و درمانني

رمان صورت بازرس جمعيت نيز به انتخاب وزير بهداشت و د ،از طرف ديگر ؛كند مي
 هيأتاول به رياست جمعيت و ي  هكه گزارش بازرسي نيز در درج حال آن ؛پذيرد مي

اجرايي كه اعضاي آن نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم منتخب رئيس جمعيت 
ي كه در اين خصوص متوجه جمعيت هايبنابراين تهديد ؛گردد ارائه مي ،باشند مي
  :ند ازا عبارت ،باشد مي

پذيرد كه به نحوي  جمعيت توسط يك نفر صورت ميي  هي ادارساز تصميم -1
 ؛سازي تصميمات رئيس را بر عهده دارند نقش مشروعيت و مقبوليت ،ديگر ياعضا

  .رياست جمعيت هستند منصوب ،)ي رهبري جز نماينده( چرا كه همگي
ايرت با اصل اساسي غاز جمله م ؛شود تهديدات ديگر را باعث مي ،اين تهديد -2
ي ها جمعيتبودن مديريت  ن مبني بر دموكراتيك و انتخاباتيت و فدراسيونهض
  .سرخ بيصلاحمر و  هالل
 است،رئيس جمهوري  منصوب ،چون خود رئيس كه تهديد ديگر اين است -3

شود و اين امر  تر مي بيش در آن مقامات دولتي هاياحتمال نفوذ و تحكيم دستور
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جمعيت از  نشد و باعث خارج است خالف اصول و اهداف و مصالح كلي جمعيت
فدراسيون نهايتاً مخدوش شدن شأن و اعتبار آن در نزد و  ي،اساس يها مشي خط
  .گردد مي

 ،يك سازمان .دانست »مردمي«را  جمعيت توان در اين صورت ديگر نمي -4
كنندگان آن به  دهندگان و اداره شود كه تشكيل زماني مردمي و مستقل تلقي مي

و تا  ،انتخاب شده )اعضا(از طرف مردم  ،مستقيم مستقيم و يا غير نحوي به صورت
  .حد امكان از چگونگي اداره، دخل و خرج آن اطالع داشته باشند

انتخاب  از طرف رئيس جمعيت ،سازي جمعيت يمصمزماني كه باالترين مرجع ت
مردمي  توان آن را مين ،هم از تعداد انگشتان دست هم فراتر نرود ها آنو تعداد  شود

 ها آنانتظار داشت مردمي كه هر روز به آگاهي و انتظارات لذا نبايد  و  ،تلقي كرد
از نتايج  .اين جمعيت را به صورت جدي مورد حمايت خود قرار دهند ،شود اضافه مي
هاي مردمي بعد از انقالب  گير ميزان موقوفات و كمك شايد كاهش چشم ،اين امر

  .اند نبودهتاثير  موازي نيز در اين امر بيهاي  وجود سازمان باشد، گرچه
منتخب (نبودن مجموعه وظايف دبير كل جمعيت  روشن از ديگر تهديدها -5

سمت معاون كل را به وي  ، هنام اساس 13ي  ماده ؛ چرا كهباشد و رئيس مي) رئيس
حال  ،دبير كل گذاشته استي  هدهاعطا كرده و انجام امور اداري و اجرايي را به ع

تواند كارها را به معاون ارجاع ندهد  مي ،كه در عمل چون سمت معاون را داراست آن
اين روند اجراي امور،  .ارجاع نمايد نهر قسمت يا شخص ديگري از مسئوالبه و 

وري  تداخل امور و كاهش بهره ،و در نتيجه ؛سازد دهي را با مشكل مواجه مي گزارش
. شود كاري را باعث مي ويي و يا احياناً موازيگ و عدم انجام به موقع امور و عدم پاسخ

كردن وظايف  دستورالعمل در خصوص شفاف ي با توجه به مورد ذكر شده تهيه
  .رسد ضروري به نظر مي ،معاون و رئيس

منصوب و كه  باشد حاصل از چگونگي مديريت جمعيت تهديد ،شايد آخرين مورد - 6
ارشد  يتبعد از هر تغيير در مدير است كه به تجربه ديده شده. استوزارت بهداشت  تابع

 اند وارد شدهتجربه به جمعيت  حتي بيو تجربه  بعضاً كم خدمت مور بهأنيروهاي م ،جمعيت
  :دنعامل تهديد در كل سيستم محسوب شوتوانند  مياين نيروها  ،كه از چند جهت
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و باورها ها  بندي اصول، اهداف، اليه، سازمان اين افراد از عدم شناخت كافي -
  .هاي تابعه كاركنان جمعيت و سازمان

، شوند نيروي رسمي و كادر اصلي جمعيت محسوب نمي ،وارد چون اين افراد تازه -
شان معطوف به  توجه عمده و ،توجه دارد بلندمدتاهداف كمتر به  ها آنهاي  برنامه
س أر در ها آنبه صورتي كه در زمان حضور  است،مدت  سطحي و كوتاه يها برنامه

اين  ،و اهداف بلندمدت باشد ها فاقد برنامه ،حال اگر جمعيت ؛مديريت جواب دهد
  .گردد امر تشديد مي

بعد از مدتي كوتاه شوند و  جمعيت محسوب نميي  هچون از بدناين نيروها  -
بيشتر كارهاي و  ،دارند نميسوزي الزم را نسبت به جمعيت مبذول  دل خواهند،

ي موجود در جمعيت  كرده باتجربه و كاركشته و تحصيل اساسي را از طريق كادر
   .اند وفتق امور روزانه مشغول دهند و خود عمدتاً به رتق انجمن مي

  گسترش شعب
 ،دهد هاي جمعيت را گسترش مي جغرافيايي فعاليتي  هحوز چونگسترش شعب، 

 ،گردد جمعيت شدن نيروي انساني ولي وقتي باعث فربه ،شود فرصت محسوب مي
هزينه  و كم و چابك داوطلبانه يهديد تلقي خواهد شد؛ چرا كه جمعيت بايد سازمانت

بگير، مانع از  هزار كادر پرسنلي حقوق ششوجود نزديك به كه امروزه  باشد، حال آن
گوي نيازهاي اين  پاسخبه بايد  ي اول مي و در درجه  تحرك و پويايي الزم آن شده،

  !كارمندان باشد يِ گسترده خيلِ
كردن  در جهت دموكراتيك را رسد اگر جمعيت بتواند تغييرات الزم به نظر مي

به ميزان  ،و مردم را در امورات جمعيت دخالت دهد ،به وجود آورد ي خود نامه اساس
با گسترش شعب و  كه اينقابل توجهي از بار مالي آن كاسته خواهد شد و به جاي 

مين تجهيزات و منابع مالي در أو انباردار در ت مدير در نقش تواند ، ميات فربه شودتأسيس
  .امور را به دست داوطلبان بسپاردي  هدوستانه اقدام نمايد و بقي نوعحوادث و اقدامات 

  اي تهديدات بودجه
ي  هظف است كليؤدولت م«: جمعيت آمده است 1374ي  هنام اساس 18ي  مادهدر 

احمر جمهوري اسالمي  لتحت عنوان جمعيت هال ،وجوهي را كه به موجب قانون
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سال آينده به ي  همعادل آن را در بودج ، ونمايد، به خزانه واريز ايران وصول مي
  ».حساب جمعيت منظور دارد

احكام و قوانين حكومتي افضل  كه، ايرداتي به اين سازوكار وارد است از جمله اين
دولت از ممكن است  ،بنابر شرايط زماني و يا بعضاً بحراني ؛ ولذابه قوانين ديگر است

براي واريز كردن آن به  ،ثانياً ؛كردن آن به حساب جمعيت خودداري كند واريز
با امضاي  در حالت كنوني، كه اينكما  تعيين كند،شرايطي را  ،حساب جمعيت

اين  و كند مين ميأالزم را تي  هريزي، بودج برنامه و نامه با سازمان مديريت موافقت
  :در پي دارد به شرح زير ي راتهديدات ديگر ،موضوع

همراه و ريزي اگر  اندركاران سازمان مديريت و برنامه فضاي سياسي و دست -
رو  جمعيت در تأمين بودجه با مشكل روبه ،اقدامات جمعيت نباشد بعضيبا  هماهنگ

  .خواهد شد
ها و  گيري آن از تصميم  ي جمعيت به دولت، باعث متأثر شدن وابستگي بودجه -
ها و اهداف سازمان همخوان نيستند؛ مثالً  هايي خواهد شد كه با سياست ريزي هبرنام

اي كه براي جمعيت در نظرگرفته شده، به امور مطالعاتي و تحقيقاتي و  در بودجه
و  ،آموزش كه در راستاي اهداف و وظايف جمعيت است، كمتر بودجه اختصاص يافته

پرداخت حقوق كارمندان، حفظ و  براي يهاي ي بودجه متوجه تأمين هزينه عمده
گيري در تأمين  اين نوع جهت. هاي جاري و مصرفي است داري اماكن و هزينه نگه

شود و حاصلي جز  شدن بخش اداري و توابع آن مي و سنگين  ، باعث فربه بودجه
  .بازماندن انجمن از اهداف و وظايف اصلي خود نخواهد داشت

ناتواني جمعيت  ،شود ه دولت حاصل ميبه تهديد ديگري كه از وابستگي بودج -
 جمعيت، تابع ميزان منافع مالي زيرا است؛ بر هاي بلندمدت و هزينه ريزي برنامهدر 

با توجه به تغييرات احتمالي و  ،چگونگي و شرايط واريزي آن به حساب جمعيت
  .ها و تصميمات سازمان اثرگذار است اين امر در برنامه و استسال دولت ي  هبودج

  تهديدات حاصل از تشكيالت اداري
مثالً   . بر علت است مزيد نيز عدم تناسب و هماهنگي تشكيالت اداري با يكديگر

ريزي، دفتر تشكيالت امور اداري، در تشكيالت كنوني، معاونت حقوقي و برنامه
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داري كل كشور، و معاونت امور مجلس به نحوي جداي از هم و به صورت خزانه
نمايند كه اين امر باعث سردرگمي و آشفتگي اين  به آن عمل مي ناهماهنگ نسبت
  ..سازمان شده است

تحت عنوان يك معاونت يا  ،كلي  هسه اداربراي رفع اين مشكل الزم است، 
تا تمركز يابد كل در يك جا متمركز گردد و اطالعات الزم نيز در يك جا ي  هادار

در غير اين  ؛حسب نياز تهيه نمايد بر يهاي اجراي ريزي و طرح جمعيت بتواند برنامه
هاي بلندمدت  برنامهي  هكل توان الزم را براي تهيي  هنه تنها اين سه ادار ،صورت

  . بلكه نيروي انساني و مالي زيادي را نيز هزينه خواهند كرد ،جمعيت ندارند
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  گيري نتيجه

  گيري نتيجه
دوم قرن نوزدهم وارد ي  هنيماز  ،»غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان«عنوان 

تي دارد و هدف سهاي ليبرالي الملل شد كه ريشه در انديشه ادبيات سياسي نظام بين
ني و خدمت به ها همانا پيشبرد صلح جها اليه آمال و عملكرد اين سازمان يو منته

المللي  مدني بين يها گروه فعاليت ها در قالب است كه مداري بشريت و نوعي اخالق
 .يابد عينيت مي ...محيطي و  هنگي، سياسي، زيستهاي مختلف اجتماعي، فر زهدر حو

ها  المللي، غيرسياسي و جدا از دولت ها داراي تشكيالت منظم بين اين سازمان
 دور از الت همانا افكار عمومي است كه بههستند و مبناي اصلي و حمايتي اين تشكي

اين  .دارند خدمت به بشريت گام برمي در و مانند آن،هرگونه فعاليت نژادي، سياسي 
ل جمله كارگرايي و نوكارگرايي و نهادگرايي ليبرا ازها از ديد مكاتب نظري  سازمان

 را ها اين سازمان ضرورت وجود ،كاركردگرايان. وتحليل هستند بيشتر قابل تجزيه
اي  رفهو تشكيالت ح ها در قالب انجمن ،گويي به آن براي رفع نيازهاي انساني و پاسخ

ضرورت وجود اين نوع  ،اما نوكاركردگرايان ؛دنكن پذير مي و غيرسياسي توجيه
؛ و ديدگاه كنند وتحليل مي تجزيه »گشتاورهاي فزاينده«ها را تحت عنوان  سازمان

 دوجو ، المللي است هاي بين رژيمي  هبه نوعي منبعث از نظري كه نهادگرايان ليبرال
حيات روابط كشورها ضروري ي  هرا براي ادام لتيغير دوالمللي  هاي بين سازمان

ها در سطح نظام  تغيير نگرش عامالنِها  اين سازمان گويند، آنان مي .نددان مي
گذاري  تأثير كه غير ازالملل هستند  در روابط بين يگران جديديباز و ،المللي بين

قش رهبري را ن ،المللي مسائل ايدئولوژيك بينتوانند در  مي ،ها بر سياستمستقيم 
  .نيز ايفا نمايند

مورد ر د .المللي هستند ها داراي جايگاه خاصي در سطح نظام بين اين نوع سازمان
دگاه كلي وجود دو دي ي،الملل ها در سطح نظام بين اين نوع سازماني  هروش مطالع
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از   هاي هر يك روش و هدف ،، روش حقوقي است كه در آندارد كه اولين روش
را در قالب  ها آنشود و  اين نهادها بررسي مي قوانين و مقررات حاكم برها و  سازمان

سياسي ي  همطالع ،روش ديگر. داند داراي حقوق و تكاليف مي ،هاي حقوقي شخصيت
مورد ... ، اهداف واستراتژي، منافع، سطح تأثيرگذاري وها تيفعال ،است كه در آن
  .ايم ين روش بهره گرفتهاز همدر كتاب حاضر گيرد كه ما  مطالعه قرار مي

سه پيش  غير دولتيالمللي  هاي بين ها در سطح سازمان براي ايجاد اين سازمان
  :رسد الزم و ضروري به نظر مي ،شرط
ها و  منبعث از دولت ها در مقابل قدرت عموميِ احترام به استقالل اين سازمان -1

  ؛المللي هاي بين سازمان
  ؛ع دولتضغير از موا يپذيرش حق مردم در اتخاذ مواضع -2
  .تجمعاتحق برگزاري ين افراد از جمله آزادي و احترام به حقوق بنياد -3

رشد عقالنيت براي تحقق «ها  هدف از رشد اين نوع سازمان ،المللي در نظام بين
آميز تضادها در قالب  بيان شده است و انديشمندان بسياري بر حل مسالمت »صلح
غير هاي  گسترش سازماني  هنتيج. دنكن ميز تأكيد ميآ مسالمت هاي مدنيِ لفتامخ

گسترش اخالق  ،ي مدني جهاني موتور محرك جامعه ي مثابهالمللي به  بين دولتي
  .هنجاري است و نجات بشريت از نابهجهاني 

ها در نظام  تري براي رشد اين نوع سازمان مناسب بسترِ ،جوامع دموكراتيك و باز
  .المللي هستند بين

ها معموالً داراي مقاصد بشردوستانه هستند كه هدف از اين  ع سازماناين نو
صلح  يو برقرار ،داشت دور از هرگونه چشم خدمت داوطلبانه به ،اقدامات بشردوستانه

  . و احترام به صلح جهاني غايت هدف است
الملل است كه اولين بار  ابط بينوجديد در ر يمفهوم ،مفهوم اقدامات بشردوستانه

پروتكل الحاقي آن در سال  و ژنوي  هقواعد حاكم برقراردادهاي چهارگان در روح
به مفهوم حمايت از  ،يكي انسانيت ؛مطرح شده كه در دو مفهوم آمده است 1977

عدم تبعيض و حمايت ديگر و  ،حيات و سالمت و تضمين احترام براي نوع بشر
  .تضمين براي احترام به نوع بشر
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است كه  همراه» شدن جهاني«با  غير دولتيلمللي ا هاي بين بحث از سازمان
را آن  گروهي كه چنان  ي گسترده و درازدامني است، ، خود مقولهشدن جهاني
 اي سهرا پرون آ يو گروه ،دانند شده از سوي كشورهاي بزرگ مي ي هدايتا  پروژه

 ريفناوناپذير در راستاي وحدت مردم جهان با توجه به گسترش ارتباطات و  اجتناب
  .نمايد تر مي نظرگاه گروه اخير، به صواب، نزديك كه ،ندندا جهاني ميي  هو دهكد

ا به ابتد ؛گذارد المللي تأثير مي هاي بين طريق بر سازمان دواز  شدن جهاني
باعث رشد و آگاهي نوع انسان  ،ي افزايش سرعت و كيفيت ارتباط و اطالعات واسطه

كه  ستها نفوذ و قدرت دولت ي ش حوزهكاه ،و ديگر ؛شود نسبت به گذشته مي
   .مجبورند به صورتي بازتر عمل كنند

؛ دنگذار صورت تأثير مي دوبه  شدن جهانيروند بر نيز  غير دولتيهاي  سازمان
ي  هبه تعداد و حوز ،و سرعت آن بيشتر شود شدن جهانيهر چه ابعاد  كه يكي اين

 صورت كه  بدين  ديگر،و  د؛شو ده ميالمللي نيز افزو بين غير دولتيهاي  نفوذ سازمان
به سرعت و غلظت  ،ها بيشتر شود نفوذ اين سازماني  ههرچه تعداد و حوز

  .ن افزوده خواهد شدآهاي  و تحكيم پايه شدن جهاني
 باعث تحديد ،ارتباطي و اطالعاتي فناوريي ابزار و  به واسطه شدن جهاني
، و شود زهاي جغرافيايي ميشدن مرتأثير رنگ و بي هاي سياسي و كم حاكميت

در اين صورت فضا  كه تر و بازتر عمل كنند دموكراتيك ها در مقابل ناگزيرند، دولت
  .ها مهيا خواهد شد براي عملكرد سازمان

در ابعاد  شدن جهانيي  هالمللي بر مقول در سطح بين غير دولتيهاي  سازمان
اين  .دارندتاثير مستقيم ...  ورساني  جتماعي فرهنگي، اطالععد اگوناگون از جمله ب

 ينقش دار عهده دهي و تحقق دموكراسي مشاركتي نيز المللي در شكل نهادهاي بين
مداري و خدمت به  با اتكا به افكار عمومي و اخالق اعتبار خود را ها آن .هستندحياتي 

 بهتوجه  باالبته و  اند  داراي نقشي سازندهدر جامعه  و آورند به دست ميبشريت 
در  از جايگاه بااهميتي ،دارند شدن جهانيپايدار در راستاي ي  هنقشي كه در توسع

  .باشند ميبرخوردار  نيز المللي نظام بين
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 دارند، ... مشورتي و و اييراج امور در نقش فعالي كه به ها با توجه اين نوع سازمان
داراي  شوند و ي ميتلق شدن جهانينماد ي  به مثابه  براي سازمان ملل ،عادبدر تمامي ا

ها، سازمان ملل  سازمان  كه بدون اين ؛ چنانمستقيم و تأثيرگذار هستندي  ا هرابط
   .متحد در تحقق صلح جهاني دچار مشكل جدي خواهد شد

هاي  را در قالب جايگاه و ديد سازمان شدن جهانيانديشمندان، اگر  از ديد
اين خود يك جريان  ،ر بگيريمدر نظ ملّيهاي فرا المللي غير دولتي و شركت بين

هاي اساسي،  حقوق بشر، آزادي ،ون صلحهايي اساسي همچ گرا است و مؤلفه مردم
  .را براي جهان به ارمغان خواهد آورد... زيست و حفظ محيط
مردمي بازي  نقش فعال شدن جهانيدر  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان

ضمن تسريع روند  ،المللي هاي بينهاي مردمي در قالب اين نهاد حركت. كنند مي
ي  هرا خنثي يا به حداقل خواهد رساند و جامعن عوارض منفي آ ،شدن جهاني

اسي و المللي فراتر از مرزهاي مصنوع سي ي بينممرد ي المللي را به سوي جامعه بين
  .دهد ها سوق مي دولتي  هپرورد جغرافيايي دست

احمر به  و هالل سرخ بيصل ر دولتيغيالمللي  هاي بين از سازمان كتابدر اين 
خصوص  كه به ياد شده است شدن جهانياقدامات بشردوستانه در روند  عنوان نماد

   .افزوده شده است ها آنهاي  ت فعاليتشد رپس از دوران جنگ سرد ب
نهادها بر اصولي آمده، سنگ بناي اين  نيز سرخ بيصلي  هنام اساسدر كه  چنان

وستي و كاهش آالم بشري استوار گرديده، و تمام خدمات و د چون، نوع انساني هم
طرفانه و  بدون توجه به نژاد و دين  ها داوطلبانه، غير انتفاعي، امدادي، بي كوشش آن

هاي مهم حضور اين  يكي از عرصه. است از اين دستو مليت و طبقه و مواردي 
آنان به . هستندطرف  هاي جنگ است كه آنان در تمام مناقشات بي نهادها ميدان

ي خدمتشان تمام جهان است و به  ها وابستگي ندارند و گستره يك از دولت هيچ
   .كنند را بازي مي» المللي ي بين ارتش خيريه«درست و زيبا نقش  يتعبير

مفاهيم بشردوستانه و تعديل  شدنِ جهانيبه دو شكل در  غير دولتيهاي  سازمان
كه خود مستقيماً بدون  ل نخست آن استشك ؛عوارض ناخوشايند آن مؤثر هستند

به نشر  با برگزاري تظاهرات، راهپيمايي در هر سطحي ،هاي دولتي ارتباط با سازمان
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ها از طريق  ين سازمانا كه خيزند، و ديگر اين برميدوستانه  اقدامات نوعو دفاع از 
و  هاي دولتي و سازمان) اطبان خودمخ(مردم ي  هگرفتن بين عامواسطه قرار

ام به اشاعه و ترويج اقد ها آني  هتابع يها ارگانو  ملل متحدالمللي عمومي مثل  بين
  .كنند مي شدن جهانيتعديل عوارض ناخوشايند  چنين همو  ،دوستانه اقدامات نوع

 عامل را غير دولتيالمللي  هاي بين سازماننگارنده در نگارش اين كتاب، 
اثبات بررسي  دانسته، و مفصالً به شدن جهانياثرات مخرب ي  هدهنده و كاهند شتاب

ها را از ديدگاه مكاتب  چنين ضرورت وجود اين سازمان هم. پرداخته است اين نظر
نظري روابط ملل از جمله كاركردگرايي، نوكاركردگرايي، و نئوليرال بررسي و تحليل 

رشد  حاصلالمللي  ي مدني بين جامعه :كرده و بدين نتيجه رسيده است كه
  .است غير دولتيالمللي  هاي بين نسازما

المللي  در نظام بين غير دولتيالمللي  هاي بين جايگاه سازمانكتاب، در فصل سوم 
المللي  هاي بين و سازمان شدن جهانيدر فصل چهارم تأثيرات متقابل  ه، وبررسي شد
  .مورد توجه و تحليل بوده استاقدامات بشردوستانه ي  هو اشاع غير دولتي

ماد اعالي ، به عنوان نسرخ بيصل غير دولتيالمللي   ، سازمان بينپنجمدر فصل 
 .، به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته استبشردوستانه با اهداف و اقداماتسازماني 

به اجمال معرفي  ملل متحدو سازمان  غير دولتيالمللي  هاي بين سازمان ،در فصل ششم
نامه، اقدامات،  ردگي در باب تأسيس ، اهداف، اساسبه گست و در فصل هفتم نيز شده است،

  .سخن به ميان آمده استاحمر ايران  سازمان هاللهاي  ساختار و بايد و نبايد

  كارها و راه هاپيشنهاد
مداري و خدمت به  ، اخالقغير دولتيالمللي  هاي بين مبناي تشكيل سازمان -

براي تحقق اين امر در  .شدبشريت است كه در نهايت منجر به صلح پايدار خواهد 
 به عنوانيعني كشورها  ،تر بايد زمينه در سطح واحدهاي كوچك ،المللي سطح بين

كشورها در عموم  و لذا الزم است ؛الملل فراهم شود نظام بيني  هاجزاي تشكيل دهند
  . محيطي بازتر براي عملكرد اين نهادها فراهم شود

المللي بيشتر شود تا  و بين ملّيها در سطح  انهاي مالي و معنوي از اين سازم حمايت - 
  .مبتني به احترام به نوع بشر گردد هاي اين نهادها منجر به صلحِ روند مثبت فعاليت
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المللي با رعايت حقوق و  ها در سطح بين بايد عضوگيري در اين نوع سازمان -
منحصر به  و يره صورت پذيرددور از هرگونه تبعيض نژادي ديني و غ هتساوي كامل ب

  .بايد فراگير باشند اين نهادها مي  ديگر،  به عبارتي و ؛چند كشور خاص نباشد
 ،احمر و هالل سرخ بيصلها همانند  در صورت فراگيرشدن فعاليت اين سازمان -

اي داير شود تا دقت و تسريع  هاي منطقه امور دبيرخانه ،دهي بهتر بايد براي سازمان
  .اين نهادها اعمال گردداهداف   الزم جهت عملي شدن

تعامل المللي  نهادها در سطح بين با اين ،هاي عمومي بيش از پيش بايد رسانه -
در روند  اين نهادها اي كه د با توجه به اهداف خيرخواهانهنتا بتوانداشته باشند 

شدن در افكار عمومي كمتر  هاي مخرب جهاني ، نمود و بروز جنبهدارند شدن جهاني
  ..گردد
از نظر  غير دولتيالمللي  هاي بين به سازمان ،المللي ايد در سطح ملّي و بينب -

 به معناي واقعي كلمه بتوانندتا اجرايي توجه جدي شود ي  هشكلي و معنوي در حوز
   .آفرين باشند در راستاي تحقق اهدافشان نقش
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