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به لطف پرودگار تاکنون پنج اصل انســانیت، 
بی غرضــی، بی طرفــی، اســتقالل و خدمــات 
داوطلبانــه در 15مقالــه در نشــریه مــاه نو و 
همچنیــن 8 مقاله از اصــول بی طرفی، خدمات 
داوطلبانه و اســتقالل در روزنامه شهروند چاپ 
شده است. بسیار خرسندیم که این مقاالت نقش 
بسزایی در گفتمان سازی فرهنگ بشردوستانه و 
درک صحیح از ارزش های اصول اساسی نهضت 
بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر در جهت 

دیپلماسی بشردوستی ایفا کرده است.
عزیــزان، بشردوســتی شــأن و شــخصیت 
هالل احمر اســت و بر این اســاس برای حمایت 
از زندگی و ســالمتی مردم ایران اسالمی باید با 
شناخت ارزش های بشردوستانه اصول و اهداف 
واالی هالل احمر، اخالق تمام دســت اندکاران 
به ویژه اعضای جمعیت اعم از جوانان، داوطلبان، 
امدادگــران و نجاتگران عزیز »بشردوســتانه« 
باشــد. جهت نیــل به اهــداف مجــددا تاکید 
می کنم که ابتــدا باید همگان ایــن ارزش ها را 
بشناســیم و آنها را عمیقا درک کنیم؛ سپس با 
تبدیل ارزش  های اصول هفتگانه به مهارت های 
بشردوســتانه، تالش کنیم تــا گفتارهایمان به 
گفت وگوی بشردوســتی و خلــق و خویمان به 
اخالق بشردوســتانه تغییر کنــد، به طوری که 
این گفت وگوها و رفتارهای بشردوســتانه ابتدا 
درون جمعیــت ظهور و بروز پیدا کند و ســپس 
وقتی عامه مــردم به ویژه نیازمنــدان در بیرون 
جمعیت با هرکــدام از مدیران کارشناســان و 
اعضای وابسته به جمعیت در هر نقطه از کشور، 
چه در شــرایط و وضع بحرانی و چه در شــرایط 
طبیعی و عــادی برخورد می کننــد؛ گفتارها و 
رفتارهای بشردوستانه شــان برای آنها ملموس و 
مشهود باشد. به بیانی دیگر گفتارها و رفتارهای 
بشردوستی که از زالل انسانیت و کیمیای عشق 
بدون تبعیض به نوع بشــر سرچشمه می گیرد؛ 

خــود موتــور محــرک تمام 
فعالیت های نوع دوستانه بوده 
و موجب تسکین آالم بشری 

می شود.
همگان  روزی  امیدواریــم 
درک کنیم کــه وقتی لباس 
مقدس هالل احمــر را به تن 
می کنیــم باید تــالش کنیم 
تا ارزش های اصــول بنیادین 
که بــا دســتورات دین مبین 
در  دارد،  مطابقــت  اســالم 
زندگــی فــردی، اجتماعی و 
کاری مــان ســاری و جاری 
شــود و با آگاهی و بصیرت از 
اصول یادشده به ویژه ارزش ها 
اصــول انســانیت، بی طرفی، 

بی غرضی، اســتقالل و »اصل یگانگی« ســبک 
زندگی مان را به ســبک زندگی بشردوستی ارتقا 
دهیم؛ آنگاه مدعی بشردوســتی رشــد فضایل 
و مکارم اخــالق اســالمی در زمینه های فردی 
و اجتماعی بــوده و برای ارتقــای منابع مادی و 
معنوی در جمعیت گام های اساســی برداریم، به 
عبارت دیگر فقط بــا عملیاتی کردن ارزش های 
اصول مذکور می توانیم با اقدامات خداپسندانه، 
نیکوکارانه و داوطلبانه بدون تبعیض در مســیر 
اجرایی کردن »اصل  یگانگی« قدم های اثربخش 
برداشــته و آالم بشــری دردمندان کشور با هر 

مذهب، سیاست، قومیت و نژاد را کاهش دهیم.
عزیزان، ما مروجان واقعی صلح و دوســتی در 
هر کشــور و هر جای جهان هستیم، بدون شک 
برای دســتیابی به صلح و دوســتی و حمایت از 
زندگی و ســالمت انســان ها با تضمین احترام و 
کرامت آنها باید پنج اصل قبــل از اصل یگانگی 
را که در مقاالت گذشــته به سمع نظرتان رسید، 
رمزگشــایی می کردیــم، به همیــن دلیل اصل 
یگانگی به عنوان ششــمین اصل مطرح اســت، 
چراکه عملیاتی شــدن کامل اصل یگانی نیازمند 
اجرای کامل و دقیق پنج اصــل قبل از این اصل 
اســت. بی تردید ارزش هــای اصــول و اهداف 
به خودی خود درون جمعیت اجرایی نمی شــوند 
و نیازمند مدیران بشردوســت، توانمند و ارزشی 
و همچنین قوانیــن و برنامه هایی فراتر از قوانین 
و برنامه های فعلی جمعیت اســت تــا بتوانیم با 
مدیریت کاربــردی و پرســنل آگاه، برنامه های 
اثربخش را در ســطح ملی و بین المللی عملیاتی 

کنیم. 
بدانیم تحقق اهــداف واالی جمعیت از طریق 
دیپلماسی بشردوستی اســت و این دیپلماسی 
نیازمنــد تبدیــل ارزش هــا بــه مهارت هــای 
بشردوستی و بهره مندی تمام دست اندرکاران و 

اعضای وابسته به جمعیت از این مهارت هاست.
مایلم قبــل از پرداختن بــه ارزش های اصل 
یگانگی درباره ضرورت تعهد و پایبندی همگان 
نسبت به اصول بنیادین جمعیت و نقش بسزای 
آن در سیاســت گذاری ها، تصمیمات و مصوبات 
شورایعالی و مجمع عمومی هالل احمر یک مثال 

عینی بزنم.
همگان می دانیم که نماینــدگان مجلس باید 
به تمام ابعاد اصول قانون اساسی نظام جمهوری 

اسالمی اشراف کامل داشته باشند، برای همین 
منظور بالفاصله بعد از پایــان انتخابات مجلس 
شورای اســالمی منتخبان مردم جهت شناخت 
و درک صحیــح از اصــول قانــون اساســی در 
کالس های آموزشی شرکت می کنند، چراکه آنها 
باید قوانین را براساس اصول قانون اساسی کشور 
تصویب کنند. حال هر قدر نســبت به این اصول 
اشراف بیشتری داشته باشــند، به همان میزان 
قوانین جامع تر و کاربردی تر را تصویب می کنند. 
این گونــه قوانیــن اســت که 
مشکالت  گرهگشای  می تواند 
مردم باشــد. در همین راستا 
بارها شــاهد بوده ایم که حتی 
طرح ها و لوایحــی که حاصل 
صدها و حتی هزاران ســاعت 
کار کارشناسی کمیسیون های 
مختلــف در دولــت و مجلس 
اســت، وقتی بــه صحن علنی 
مجلس می آیند، چنانچه مفاد 
این طرح ها و لوایح فقط با یکی 
از اصول قانون اساسی مغایرت 
داشته باشد، طبیعی است که 
نمایندگان طبق تعهد نســبت 
به اصول قانون اساســی به آنها 

رأی منفی می دهند. 
حکم اصول بنیادین بــرای هالل احمر همانند 
اصول قانون اساســی در مجلس و دولت اســت. 
به بیانی دیگر نماینــدگان مجمع هالل احمر که 
به صورت غیرمستقیم نمایندگان مردم هستند 
و شــورایعالی جمعیــت به ویژه مدیران ارشــد 
هالل احمــر باید همانند نماینــدگان مجلس به 
عمق ارزش هــای اصول بنیادیــن آگاهی کامل 
داشــته و نســبت به آنها متعهد و پایبند باشند 
که ان شــاءاهلل هســتند؛ در این صورت است که 
کلیه تصمیمات و مصوبات مجمع و شــورایعالی 
بدون هیچ اشــکالی به رئیس و دبیرکل جمعیت 
جهــت اجرا، ابــالغ می شــود، به بیانــی دیگر 
رئیس، دبیرکل، معاونان و رؤســای سازمان های 
هالل احمر نیــز همانند قوه مجریه هســتند و 
هرقدر نســبت به اصــول و اهــداف هالل احمر 
شناخت و تعهد داشته باشــند، به همان میزان 
پرسنل و اعضای وابســته به جمعیت نیز متعهد 
خواهند بــود، در نتیجــه این تعهــد در جهت 
تســکین عادالنه درد و رنج مردم نیازمند کشور 
موفق تــر عمل خواهیــم کــرد، در حقیقت هر 
قدر شــناخت از ارزش های بشردوســتانه درون 
جمعیت بیشتر باشد؛ آالم بشری در کشور بیشتر 
تســکین می یابد و از زندگی و سالمت انسان ها 

بیشتر حمایت می شود.
حال سوال این اســت: آیا تمام نیروی انسانی 
)ســتادی و صف( درون جمعیت از صدر تا ذیل 
از ارزش های جمعیت آگاهــی دارند؟ اگر جواب 
منفی است. باید بپرسیم چرا تاکنون این ارزش ها 
که بفرموده رهبر معظم انقالب با دستورات دین 
مبین اســالم مطابقت دارد؛ از همان بدو ورود به 
پرسنل ستادی و صف شاغل در جمعیت به ویژه 
اعضای وابسته به هالل احمر آموزش داده نشده 

است؟ اصال چه کسی متولی است؟
اگر فرد یا افرادی درون جمعیت به آنها پایبند 
نباشــد و حتی خــالف آنها عمل کنــد، تکلیف 

چیست؟ و چه مرجعی رسیدگی می کند؟
بنده معتقدم عدم آگاهی و شناخت هالل احمر 
نســبت به عمق ارزش های بشردوســتانه اصول 
اساســی از یک سو و از ســویی دیگر عدم توجه 
به عملیاتی کردن اصــول بی غرضی، بی طرفی و 
اســتقالل، بزرگترین چالــش جمعیت در زمان 

کنونی است.
در این مقاله قصد داریــم تا از ارزش های اصل 

یگانگی به عنوان ششمین اصل از اصول بنیادین 
رمزگشایی کنیم. 

توجه داشته باشــیم که هدف از طرح سواالت 
فوق مطالبه گــری اصل یگانگی اســت و بخش 
مهمــی از عملیاتی کردن این اصل را تشــکیل 

می دهد.
اصل یگانگی چیست؟

طبق تعریف فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر اصل یگانگی یعنی: »در یک کشور، 
تنها یک جمعیت ملی صلیب سرخ و یا هالل احمر 
می تواند وجود داشته باشــد. این جمعیت برای 
اســتفاده عموم مردم اســت و باید فعالیت های 

انسان دوستانه را در سرزمین خود انجام دهد. 
طبق اصل یگانگی، همه اقشــار مختلف مردم 
به عنوان بخشــی از جامعه در هر نقطه از کشور 
باید »به طور یکســان از خدمات بشردوســتانه 
جمعیــت هالل احمر بــدون غــرض و تبعیض 

بهره مند  شوند.«
بین المللــی  فدراســیون  اعالمیــه  طبــق 
صلیب ســرخ و هالل احمــر تحت عنــوان اصل 

یگانگی باید به سه مفهوم زیر توجه کنیم:    
1-  یگانگی  یا  یکتایی: یعنی در هر کشــور تنها 
 یــک جمعیت ملــی صلیب ســرخ و هالل احمر 

می تواند وجود داشته باشد.
2- کثرت:  یعنی ورود بــه  جمعیت باید برای 

همگان آزاد باشد.
3- عمومی بودن: یعنی  جمعیت باید فعالیتش 
را در کل قلمرو کشور برای عموم مردم گسترش 

دهد.
در واقــع این ســه مفهوم 
اجــزای  هــم  درکنــار 
تشــکیل دهنده اصل یگانگی 
هســتند و هرگــز از یکدیگر 
جدایی ناپذیرند و باید در اجرا 
به طــور همزمان به هر ســه 

مفهوم مذکور توجه کنیم.
حال تــالش می کنیم تا هر 
یک از این مفاهیم را به صورت 

شفاف و روشن تبیین کنیم.
یگانگی یا یکتایی 

چیست؟
 منظــور اصلــی از  مفهوم 
»یگانگی« بــه معنی یگانگی 
و یکتایی در »رهبری«  است. 
به بیــان دیگــر جمعیت باید 
به وســیله  یک هسته مرکزی 

کارگردانی شــود که این هســته مرکــزی باید 
منحصرا بــرای نمایندگی جمعیــت در مواجهه 
بــا دیگــر جمعیت هــا و اعضــای هالل احمر و 
صلیب سرخ بین المللی ذیصالح باشد. درحقیقت 
شــخصیت منحصربه فرد جمعیت ملــی در به 

رسمیت شناختن یگانگی در »رهبری« است. 
بنابراین رهبری واحد بــرای هر جمعیت ملی 
بسیار الزام آور است. جمعیت ملی در هر کشوری 
یگانه است، همین یگانگی و یکتایی موجب شده 
تا صلیب ســرخ و هالل احمر تنها جمعیت از نوع 
خودش در مرزهای هر کشور باشد. این جمعیت 
باید از درجــه تاثیرگذاری و نتیجــه اقدامات و 
فعالیت هایش که بســیار ضروری و حایز اهمیت 

است، آگاهی کامل داشته باشد.
 شاید شــما عزیزان بپرسید که چرا باید در هر 
کشــور فقط یک هالل احمر وجود داشته باشد؟ 
اجازه دهید برای پاســخ به این سوال یک مثال 
بزنیم؛ دنیای امــروز را تصور کنیــد که در یک 
کشور ده ها، صدها و حتی هزاران سازمان  متعدد 
در جهت انســانیت و کمک هــای خیرخواهانه 
فعالیت می کنند. در حقیقت اکثر این سازمان ها 
اصول مشابهی مانند اصل انسانیت هالل احمر را 

اعالن کرده اند و کارهای مشابه را به طور مستقل 
تبلیغ می کنند و البته خدمات موازی را هم انجام 
می دهند! در این شــرایط به خوبی  ســردرگمی 

 ایجادشده کامال مشهود و قابل درک است.
در این شرایط و بنا به دالیل فوق الذکر یگانگی 
در رهبری برای هالل احمر بســیار الزامی  است. 
به بیانی دیگر بــرای جمعیت های ملی، ضروری 
اســت که تنها ســازمان در نوع خــودش در هر 
کشور باشد،  این موضوع نیز ضروری است که  این 
سازمان تنها از  یک کمیته مرکزی فرمان بگیرد، 
درست شــبیه ارتشــی که تنها می تواند از  یک 

ستاد فرماندهی تبعیت و پیروی کند.
بنابرایــن ضروری اســت که جمعیــت برای 
داشــتن یگانگی در رهبری، تمام انرژی و منابع 
خود را برای ایجاد  ساختاری منظم، هماهنگ و 
منسجم معطوف کند و به منظور داشتن سلسله 
مراتب در کلیه ســطوح، نیازمنــد وحدت رویه 

باشد.
حفظ یگانگی با ایجاد روابط صریح

یگانگــی در رهبــری یکــی از چالش هــای 
کشورهای مشترک المنافع است. در این کشورها 
با وجود بخش های محلی کــه غالبا قدرت های 
نســبتا گســترده ای  هــم دارند و کــم و بیش 
خودمختار نیز هســتند، می توان تمایل واضحی 

به غیرمتمرکزسازی را مشاهده کرد. 
در برخــی از کشــورهای دیگــر، جمعیــت 
صلیب سرخ و هالل احمر با حفظ شأن و شخصیت 
مستقل خود، با دیگر سازمان های خیریه متحد 
شده و حتی حق اســتفاده از 
عالمت و نشــان خود را به آنها 
نیز می دهند. این نوع همکاری 
ممکن است برای جمعیت های 
ملــی خوشــایند باشــد که 
مشــاهده کنیم جمعیت ملی 
به  یک نقطه  اتــکا برای مردم 
و نهادهــای خوش نیت در هر 
کشوری درآمده است، اما باید 
برای پیشــگیری از چالش ها 
و رونــدی پر مخاطــره، ضمن 
تعریــف نــوع همکاری ها به 
خوبی شفاف ســازی شود. در 
همین راســتا مهمترین نکته 
این اســت کــه جمعیت های 
ملی باید نخست روابط صریح 
و دقیقی را با دیگر سازمان های 
مرتبط »تعریــف« کنند. دوم 
راه نفوذ به هسته  مرکزی یا ســتاد فرماندهی و 
رهبــری از طریق این ســازمان ها به هالل احمر 
بســته شــود. فقط از این طریق است که احترام 
به اصول و قوانین صلیب ســرخ و هالل احمر در 

همکاری ها تضمین می شود. 
نکته مهــم دیگــر در یگانگی این اســت که 
جمعیت هــای ملی بایــد در قلمرو خــود و در 
نتیجه اقدامات و فعالیت هایش، کامال مســتقل 
و ارباب خــود باشــد. در مورد همیــن موضوع 
در همایش هــای بین المللــی صلیب ســرخ و 
هالل احمر ، حکمی صادر شــده اســت که هیچ 
جمعیت ملــی نمی توانــد در قلمروی کشــور 
خارجی شعبه ای تاســیس کند  یا افرادی را برای 
ماموریت به آن کشــور بفرســتد، مگر این که از 

جمعیت ملی در آن کشور مجوز داشته باشد.
اصل عمومیت

طبق اعالمیه صلیب سرخ و هالل احمر، کثرت 
و عمومــی بــودن جمعیت ملــی در قالب اصل 

عمومیت بیان می شود.
الف: کثرت اعضا

ورود به هــر جمعیت ملی باید بــرای همگان 
آزاد باشــد، یعنی جمعیت نباید از عضویت  هیچ 

فردی در کشور خود، هرکسی که باشد، به دالیل 
نژادی، قومی، طبقه  ای، عقاید مذهبی  یا سیاسی 
ممانعت کند. درست اســت که ورود به جمعیت 
بــرای عضویت همگان آزاد اســت، امــا اعضای 
وابســته به جمعیت باید به نکات بســیار مهم و 
ضروری به شــرح زیر که از قوانین جمعیت های 

ملی است، توجه کنند.
1- اعضای جمعیت ملی نخســت باید نسبت 
به اصــول بنیادیــن متعهد باشــند، به خصوص 

همــه  و  دســت اندرکاران 
اعضــا بایــد در عمــل طبق 
اصول اساســی به ویژه اصول 
و  بی طرفــی  و  بی غرضــی 
اســتقالل خدمات خود را به 
صــورت داوطلبانــه و بدون 
غرض و تبعیض به هر کســی 

که نیازمند است، ارایه کند. 
2- اعضــای پذیرش شــده 
جمعیــت بایــد طبــق اصل 
خدمات داوطلبانه هدفشــان 
از عضویت فقط یاری رساندن 
دردمنــد  انســان های  بــه 
باشــد؛ بنابراین هــدف نباید 

سودآوری باشد.
در حقیقــت اصل عمومیت 
)Multitudinism( به  این 

معنی نیســت که جمعیت های ملی صلیب سرخ 
و هالل احمر بدون اســتثنا باید تمام شهروندان 
کشــور خود را بپذیرد. جمعیت نباید افرادی را 
که به اصول بنیادین پایبند نیســتند را بپذیرد و 
همچنین جمعیت می تواند افرادی را که به دلیل 
خصوصیات اخالقی و رفتاری مغایر با ارزش های 
اصول اساســی یا بــه دلیل عــدم مهارت های 
تخصصی الزم و همچنیــن عدم توانایی  در انجام 
مســؤلیت های محوله، آنها را از عضویت حذف 

کند.
در همین رابطه تاکید می شــود، جمعیت ملی 
به هیچ وجه نباید پست هایی که مسئولیت  ایجاد 
می کند یا پست هایی که نیازمند مهارت و دانش 
خاصی  و تجربه مدیریتــی و تخصص هایی مثل 
پزشکی اســت را در اختیار انســان های ناالیقی 
که به ارزش های اصول بشروســتانه هم متعهد 

نیستند، قرار دهد.
 بنابراین جمعیــت ملی اوال طبــق این اصل 
حق ردصالحیت و حذف کردن افراد نامطلوب و 
غیرمتعهد را دارد. ثانیا حــذف این افراد در مقام 
عضویت افراد شایسته و متعهد از اهمیت کمتری 
برخوردار اســت، به خصوص برای جمعیت هایی 
که هیچ حق عضویتی از اعضای شان نمی گیرند، 

امری ضروری است.
به بیان ســاده تر معنای  این اصل  این اســت 
کــه از یک ســو جمعیت نمی توانــد؛ صالحیت 
عضویت افراد را برمبنای دالیــل تبعیض آمیز و 
یا مالحظات سیاسی و مذهبی رد کند و از سویی 
دیگر هم از پذیرش افراد بدون تعهد عملی نسبت 
به ارزش های اصــول بنیادین و عدم لیاقت کافی 
خودداری کرده و به بیان ســاده تر می تواند آنان 
را پــس از ســال ها فعالیت از چرخــه مدیریت، 

همکاری و عضویت حذف کند. 
در حقیقت مهمترین کاربــرد اصل عمومیت 
این اســت که  اول با  ایجاد امکان ابــراز عقیده 
برای کلیه  عناصر اجتماعی، سیاســی و مذهبی، 

از فرقه گرایی و روح تعصب جلوگیری می کند. 
دوم ایــن اصل اطمینــان و صمیمیــت را در 
جمعیت، در داخــل و خارج از کشــور تضمین 

می کند.
 سوم این که اصل عمومیت بهترین پاد زهر در 

برابر هرگونه جانبداری است. 

چهارم صلیب سرخ و هالل احمر باید  یک نهاد 
مردمی  باشد تا بتواند توده  مردم را به سمت خود 
جلب کند. برای  این نهاد مهم اســت که اساس 
گســترده ای در کل کشــور برای کمک به آحاد 
مردم داشته باشد. قدرت  این نهاد مردمی از توده 
مردم و در اتحاد و همبستگی جمعیت های ملی 
در ســطوح ملی و بین المللی اســت. همان گونه 
که رهبران  این نهاد باید از هر چهار گوشــه  دنیا 
باشند، رهبری جمعیت ملی هم باید برگرفته از 
توده مردم از اقوام و طبقات مختلف مردم بدون 

تعصبات ملی، مذهبی و سیاسی باشد.
اهمیت یگانگی در جمعیت های بومی

اصــل یگانگــی به ویــژه در کشــورهایی که 
جمعیت بومی  زیادی داشــته و در کنار جمعیت 
پیشــرفته تری از مهاجران زندگــی می کنند، 
از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت. این اصل 
موجب می شــود تا ابتدا بومیان به طور فزاینده 
بــا صلیب ســرخ و هالل احمر همــکاری کنند. 
همچنین آنــان می تواننــد بــه موقعیت های 
رهبری نیز دســت پیدا کنند. آنگاه صلیب سرخ 
و هالل احمــر قــادر خواهد بود برای تســکین 
آالم بشــری به تمام نقاط غیرقابل دسترس در 
کشور دسترسی بیشــتری یابد و موجبات درک 
بیشــتری از آرمان هایش را برای همگان فراهم 
کند. درواقع بعد از  این که جمعیت ملی استقالل 
خود را به دســت آورد و به  انــدازه کافی اعتماد 
همگانی را جلب کرد، بســیار ضروری است که 
بتوانــد کاری را کــه برای حمایــت از زندگی و 
ســالمت اقشــار گوناگون مردم شــروع کرده ، 
به پایان ببــرد. تجربیات اخیــر در جریان های 
»اســتعمارزدایی« باید برای مــا در  این ارتباط 

آموزنده باشد. 
 )Tansley Report( در گــزارش تانســلی
مالحظه شده است که صلیب سرخ و هالل احمر 
نیازهای جامعه را به طور شایسته ای مورد توجه 
قرار می دهد، به ویژه در مناطق 
محروم و کمتر برخوردار مثل 
روســتاها. در اکثر کشــورها، 
داوطلبان از شهرها می آیند و 
با بدگمانی سنتی هم میهنان 
خود نســبت به شهرنشینان 
روبه رو می شوند. به  این دلیل 
اســت کــه دکتر پیــردورول 
آرزوی خود مبنی بر رســیدن 
به »صلیب ســرخ پابرهنه ها« 
را این گونه شــرح داده اســت 
که نهــاد مردمی از روســتاها 
تشکیل شده و نفوذ خود را در 

همه جا ثابت خواهند کرد. 
ب: عمومیت فعالیت ها

طبق اصل یگانگی، جمعیت 
بایــد فعالیت هایــش را درون 
کشــور برای عموم مــردم گســترش دهد. از 
آن جایی که در هر کشــور تنها یک صلیب سرخ 
و هالل احمــر می تواند وجود داشــته باشــد، 
به طور منطقی  ایــن جمعیت بایــد بپذیرد که 
دامنه  فعالیت هایش را در تمام مرزهای کشــور 
بگستراند، در غیر این  صورت شکافی در کارهای 
بشردوستانه وجود خواهد داشت. البته تانسلی 
ریپرت اشاره کرده اســت که بسیار دور از ذهن 
اســت  که بتوانیم این شرایط را در سراسر جهان 
محقق کنیم، چون فراگیــری که ما در مورد آن 
صحبت کردیم، از مقیــاس بین المللی به حوزه 
ملی انتقال داده شده و شــکلی از عمومی بودن 
فعالیت ها را به خود می گیرد.  این  یک فراگیری 
محدود به مرزهای جغرافیایی اســت، فراگیری  
که برای هر جعمیت ملی متناسب  ســازی شده، 
ولی جوهره تمام آنها مشــابه اســت، به طوری 
که در کنــار هــم الهام  بخــش و تداعی کننده 
یک ســازمان جهانی هســتند. ایــن فراگیری 
نیاز  دارد کــه جمعیت ملی کلیــه فعالیت های 
بشردوســتانه در حوزه ســنتی خود را به عهده 
بگیرد. فعالیت هایی که پیش از  این هم توســط 
سازمان های دیگر دنبال نمی شد. در  این مسیر، 
ترکیب  این قوانین به صلیب سرخ اجازه می دهد 
که هرجایی حاضر باشــد و جســت وجو کند تا 
مطمئن شود که درد و رنج بدون درمان در قلمرو 
قدرت جمعیت وجود نداشــته باشد یا جمعیت 
برای کاهش آن تمام سعی و تالش خود را انجام 

بدهد.
جهت نیل به این اهداف، سیستم تمرکززدایی 
منطقه ای شایع ترین و بدون شک بهترین روش 
اســت. گروه های محلی در تمام مراکز استانی و 
در تمام شــهرهای مهم تشکیل می شوند، حتی 
اگر ضروری باشــد، واحدهــای کوچکتری در 
مناطق ثانویه، مثل محله های شــهری  یا حتی 
بلوک های آپارتمانی هم ممکن اســت به عنوان 
ضمایم  این گروه ها تشکیل شوند. با  این حساب، 
مرحله به مرحله، جمعیــت ملی می تواند در بین 
مردم نفوذ کند. کاری که او را قادر می سازد تا به 
کل گروه های نفوس مردم برسد و از  این خالل، 
مأموریت خود را در کل کشــور گسترش داده و 
از همکاری و تشریک مســاعی با مردم که بدان 

نیاز مند است؛ لذت ببرد.

رمزگشایی از اصول بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر

اصل یگانگی 
 طبق اصل یگانگی، جمعیت باید فعالیت هایش را درون کشور برای عموم مردم گسترش دهد

                 در برخی از کشورهای دیگر، جمعیت صلیب سرخ و هالل احمر با حفظ شأن و شخصیت مستقل خود، با دیگر سازمان های خیریه متحد می شوند
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اصل یگانگی به ویژه در 
کشورهایی که جمعیت 
بومی  زیادی داشته و در 

کنار جمعیت پیشرفته تری 
از مهاجران زندگی 
می کنند، از اهمیت 

بیشتری برخوردار است. 
این اصل موجب می شود تا 
ابتدا بومیان به طور فزاینده 
با صلیب سرخ و هالل احمر 

همکاری کنند

باید تالش کنیم تا ارزش های 
اصول بنیادین که با 

دستورات دین مبین اسالم 
مطابقت دارد، در زندگی 

فردی، اجتماعی و کاری مان 
ساری و جاری شود و با 

آگاهی و بصیرت از اصول 
یادشده به ویژه ارزش ها 

اصول انسانیت، بی طرفی، 
بی غرضی، استقالل و »اصل 
یگانگی« سبک زندگی مان 

را به سبک زندگی 
بشردوستی ارتقا دهیم

حکم اصول بنیادین برای 
هالل احمر همانند اصول 

قانون اساسی در مجلس و 
دولت است. به بیانی دیگر 

نمایندگان مجمع هالل احمر 
که به صورت غیرمستقیم 
نمایندگان مردم هستند و 
شورایعالی جمعیت به ویژه 
مدیران ارشد هالل احمر 
باید همانند نمایندگان 

مجلس به عمق ارزش های 
اصول بنیادین آگاهی کامل 

داشته و نسبت به آنها 
متعهد و پایبند باشند
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