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یاسمن طاهریان | پیتر مائورر از ســال 2012 به 
ریاســت کمیته بین المللی صلیب سرخ منصوب شد. 
مائورر که از ســال 1987 با به  دست گرفتن پست های 
مختلفی در برن و پرتوریــا وارد اداره فدرال امور خارجه 
سوییس شد. در ســال 2000 به عنوان سفیر و رئیس 
بخش مسئول امنیت انســانی در مقر اصلی وزارت امور 
خارجه سوییس در برن مشــغول به کار شد. او در سال 
2004 به عنوان ســفیر و نماینده سوییس در سازمان 
ملل در نیویورک انتخاب شــد. در ژانویه 2010، مائورر 
به عنوان وزیر امور خارجه سوییس انتخاب شد و سمت 
خود را تا زمانی که ریاست کمیته بین المللی صلیب سرخ 
را در دســت گرفت، حفظ کــرد. از مهمترین کارهای 
مائورر می تــوان به افزایش بودجــه کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ از 1.1میلیارد فرانک ســوییس در سال 
2011 به 1.6میلیارد در سال 2015 اشاره کرد. او در سفر 
سه روزه اش به ایران روز یکشنبه بعد از شرکت در مراسم 
مانور جمعیت هالل احمر ایران با »شهروند« گفت وگوی 

اختصاصی کوتاهی داشت. 
 همانطــور که می دانید، مردم بســیاری در 
مناطق جنگی زندگی می کنند. ســازمان هایی 
مانند صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر چگونه 
می توانند بر دولت ها و قانونگذاران فشار بیاورند 

تا جلوی وقوع این اتفاقات غیرانسانی را بگیرند؟
خــب، اولین وظیفــه ما به عنــوان یک ســازمان 
بشردوستانه، کمک رسانی و حمایت از مردم است. البته 
که ما باید با دولت ها هم تعامالتی داشته باشیم اما اولین 
وظیفه ما کمک رســانی و حمایت از مردم است. مانند 
همان مانور تصادفی که امروز مشاهده کردیم، اول باید 
جان مردم را نجات دهیم. بعد باید بفهمیم که این حادثه 
چرا اتفاق افتاد و ســپس باید توضیح دهید که چگونه 
در جاده رانندگی کنید. در درگیری ها هم همین گونه 
است. اول باید جان مردم را نجات دهید و به آنها کمک 
کنید تا در امان بمانند و دوباره قربانی خشونت نشوند، 
اما باید منشأ اصلی آن را هم پیدا کنید که همان تعامل 
با دولت هاســت. نخســتین  کاری که به عنوان کمیته 
بین المللی صلیب ســرخ ICRC انجام می دهیم، قطعا 
توجه دادن آنها به رعایت قوانین بین المللی حقوق بشر 
است، چون تعهد ماست. پس احترام گذاشتن و پیروی 
از قوانین بین المللی حقوق بشــر مهمترین عامل برای 
فشــارآوردن بر دولت ها برای انجام رفتار درست است، 
اما موضوع فقط دولت ها نیستند بلکه گروه های مسلح 
غیردولتی هم وجود دارند که باید پیروی کردن از قوانین 

بین المللی را بپذیرند. 
 دیپلماسی بشردوستانه یکی از اولویت های 
صلیب سرخ به  شمار می رود. به  نظر شما آیا جامعه 

بین المللی در این زمینه با صلیب سرخ همکاری 
کرده است؟

اگر می خواهید دولت ها و نیروهای مسلح را تحت فشار 
قرار دهید، باید با آنها تعامل داشته باشید. نمی توانید فقط 
به آنها دستور دهید درســت رفتار کنند. من و سازمان 
صلیب سرخ و نهضت هالل احمر در جایگاهی نیستیم که 
به دولت ها دستور بدهیم چه  کاری باید انجام دهند. باید 
با آنها گفت وگو کنیم. باید آنها را متقاعد کنیم. دیپلماسی 
یعنی جریان های مسلح و دولت ها را متقاعد کنیم تا با 
شهروندانشان درست رفتار کنند. برای رسیدن به این 
هدف می توانید از شــیوه های مختلفی استفاده کنید. 

از جمله اینکه می توانید با دولت ها ارتباط برقرار کنید، 
قانون را گســترش دهید، نیروهای نظامــی را آموزش 
دهیــد، می توانید بــرای بازدید از بازداشت شــدگان، 
دسترســی به آنها و برقراری امنیتی شان مذاکره کنید. 
من به مجموعه این فعالیت ها »دیپلماسی بشردوستانه« 
می گویم. دیپلماســی بشردوســتانه با تاثیرگذاری بر 
مسئوالن باعث می شود که بر اساس قانون رفتار کنند 
و فعاالنه به مردم کمک کننــد. درعین حال به کمیته 
بین المللی صلیب سرخ و سازمان های ملی اجازه دهند 

کارشان را انجام دهند که بتوانند امنیت را برقرار کنند. 
 صلیب ســرخ و جمعیت هالل احمر درباره 

زمینه های مشترک برای همکاری های احتمالی 
مذاکراتی داشته اند. آیا هیچ  کدام از این توافق ها 

به اجرا درآمده اند؟
ما از قراردادهایمان در چارچوب همکاری با جمعیت 
هالل احمر که در گذشته وضع شده اند، بسیار خوشحال 
و راضی هستیم. اتفاقا دیروز هم این قراردادها را تمدید 
کردیم. اگر راضی نبودیــم و دلیلی برای ادامه همکاری 
نمی دیدیم، آنهــا را تمدید نمی کردیم. مــا در زمینه 
سالمت، توانبخشی فیزیکی، بازگرداندن خانواده ها به 
کنار یکدیگر، شناسایی افراد گمشده و خیلی مسائل دیگر 
کارهای بسیار مهمی انجام داده ایم. از همکاری با جمعیت 

هالل احمر ایران بســیار خوشحالیم و همان طور که در 
سخنرانی ام هم اشاره کردم، از اینکه جمعیت هالل احمر 
شریک قدرتمند کمیته بین المللی صلیب سرخ است، 

قدردانیم. 
 در دیدارتــان با دکتــر پیونــدی به این 
موضوع اشاره کردید که 70درصد فعالیت های 
صلیب ســرخ در کشورهای اســالمی صورت 
می گیرد و بر لزوم نقش گفت وگو در اسالم و حقوق 
بین المللی بشردوستانه تأکید کردید. چرا داشتن 

»فهم مشترک« مهم است؟ 
فکر می کنــم وقتی که می خواهیــد در یک منطقه 

تاثیرگذار باشــید، باید بتوانید به زبان مردم آن منطقه 
صحبت کرد. یکی از زبان های رایج، زبان اسالم است. ما 
در مناطق اسالمی فعالیت های بسیاری داریم، پس مهم 
است که اصول و شرایط قوانین بین المللی حقوق  بشر را 
تنها به زبان کنوانســیون ژنو که زبان جهانی است و در 
سال 1949 و 1977 )سالی که تحمیل پروتکل الحاقی 
بر کنوانسیون( تاسیس شده، بیان نکنیم، بلکه به زبانی 
صحبت کنیم که با اعتقادات و ارزش های اسالمی همسو 
باشــد. بنابراین کاری که ما برای پیداکردن مشترکاتی 
میان قانون اسالم و قوانین بین المللی حقوق بشر انجام 

می دهیم، بسیار اهمیت دارد. 
 شما از عراق آمده اید و قرار است که به دمشق 
سفر کنید. آیا برای آنچه که در منطقه مشاهده 
کرده اید، استراتژی های جدیدی پیش خواهید 
گرفت؟ نقش جمعیت هالل احمر ایــران را در 

منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟
ما به عنوان سازمانی بشردوستانه به استراتژی جدیدی 
نیاز نداریم. ما به موافقت و همکاری های بیشــتری از 
طرف تمام نیروها با ارزش های کلیدی بشردوستانه نیاز 
داریم. بعد از آن، همانطور که آقای پیوندی امروز صبح 
هم به آن اشاره کردند، ما به عنوان سازمان صلیب سرخ 
و نهضت هالل احمر باید همــواره به دنبال بکارگیری از 
تکنولوژی های جدید باشیم که در مانور امروز هم شاهد 
آن بودیم. به اعتقاد من، کمیته بین المللی صلیب سرخ و 
جمعیت هالل احمر ایران در نوآوری برای استفاده از ابزار، 
تکنیک، امکانات، ارتباطات و حقیقت های مجازی جدید 
و فراهم کردن امکانات جدیدی برای پیشرفت کمک های 
بشردوستانه با هم شریک هستند. جمعیت هالل احمر 
برای گسترش این استراتژی های مبتکرانه و جدید در 

کمک های بشردوستانه شریک بسیار خوبی است. 
 نفــوذ در قلب و ذهن مردم یکــی از اهداف 
کلیدی سازمان های بشردوستانه است. بهترین و 

کوتاه ترین راه برای رسیدن به این هدف چیست؟
با توجه به ظرفیت منابع انسانی صلیب سرخ و جنبش 
هالل احمر برای جذب قلب و ذهن مردم مشکلی نداریم. 
این موضوع بسیار قابل توجه است و فکر می کنم خیلی 
جالب است که با بیش از 150سال تجربه، این جنبش 
هنوز می تواند داوطلبان بسیاری جذب کند و این نکته 
جالب  توجهی در تمام جوامع بشری است. به نظر من، 
جذب قلب و ذهن مردم امروزه به چالش بزرگتری برای 
دولت ها تبدیل شده اســت. یکی از مشکالتی که با آن 
روبه رو هستیم، این است که چگونه می توانیم دولت ها و 
نیروهای مسلح را متقاعد کنیم تا با اصول کلیدی حقوق 
بشری که نهضت بین المللی نماینده آن است، همکاری 

کنند. 

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در گفت وگو با »شهروند« تاکید کرد:

نیاز به دیپلماسی بشر دوستانه
 هالل احمر ایران برای گسترس استراتژی های جدید بشر دوستانه همکار بسیار خوبی است
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Exclusive interview with the president of the International Committee of the Red Cross:

HUMANITARIAN DIPLOMACY IS A MUST
By Yasaman Taherian
In 2012, Peter Maurer was appointed as the 

President of the International Committee of 
the Red Cross (ICRC). Years ago in 1987, he 
was working in the Federal Department of 
Foreign affairs and he was in charge of various 
responsibilities Berne and Pretoria. In 2000, 
at the headquarters of Switzerland’s foreign 
Ministry in Berne, he became the ambassador 
and head of division in charge of human 
security. In 2004, He became the Ambassador 
and Permanent Representative of Switzerland 
to the United Nations in New York. Before he 
was elected as the President of the ICRC, he 
was the State Secretary for Foreign Affairs of 
Switzerland. Since he took office one of the 
historic changes he’s achieved is the increased 
budget that went from 1.1bn CHF in 2011 to 
over 1.6bn CHF in 2015.

  As you know there are a lot of people in 
this world who are living in warzones. How 
organizations like Red Cross and Iranian 
Red Crescent Society can put pressure on 
governments and lawmakers in order to 
stop those inhumane courses of actions?
Well, as a humanitarian organization our 

first task is to assist and protect the people. 
Of course we also have to interact with 
governments but our first task is assisting 
and protecting people. It’s like coming to a car 
accident site that we have seen. You have first 
to save lives. Afterwards you have to see why 
did the accident happen and then you have to 
explain how to drive on the road. It’s a little 
bit the same in conflict. First you have to save 
people and you have then help them not to be 
victims of violence again. But then also you have 
to look for the origin and this is engaging with 
countries. And the first thing we are doing as 
the ICRC is certainly discuss on the respect of 
international humanitarian law because that’s 
what our mandate is. So therefore the respect 
of the rules of law is the most important thing 
to put pressure on governments to behave. 
But not all the governments are also non-
state armed groups today as we know there 

are as much governments as non-state armed 
groups or more non-state armed groups and 
government it is important to engage them on 
international law. 

  Humanitarian diplomacy has been a 
priority on the Red Cross agenda. Has the 
international community been complying 
with it?
 Well look, if you want to put some pressure 

on governments and armed actors, you have 
to engage them. You can’t just come and say 
behave. Who am I, in fact who are we as the Red 
Cross and the Red Crescent Movement to tell 
governments what to do. We have to engage 
them into a dialogue. We have to convince them 
and diplomacy is about convincing armed actors 
and governments to behave. You can do a lot 
of things. You can engage with governments, 
you can develop the law, you can train the 
armed forces, you can negotiate in order to 
visit detainees. You also have to negotiate 
access, as well as security arrangements. 
I summarize all of these activities under the 
term “Humanitarian diplomacy”. Humanitarian 
diplomacy is influencing actors to behave in 
a way consistent with the law and actively 
assisting people in order to let the ICRC and 
national societies also do their job. It will grant 
them access in security. 

  There have been negotiations between 
Red Cross and Iranian Red Crescent 
Society over common grounds in 
potential collaboration. Have any of these 
agreements been implemented?
We are very satisfied with the fact that we 

have had good agreements in the past including 
partnership framework agreements with the 
Iranian Red Crescent in which we just renewed 
yesterday. We wouldn’t have renewed it if we 
wouldn’t be happy and if we wouldn’t see many 
reasons to continue our collaborations. Our 
work has been important in areas of health, 
physical rehabilitation, family reunification, 
identifying missing people, on a lot of areas that 
I could go on mentioning here but we are very 
happy about this partnership. As I mentioned 

in my public speech we are very grateful to the 
Iranian Red Crescent Society to be a strong 
partner of ICRC. 

  In your meeting with Dr. Peyvandi you 
have pointed out that 70% of the Red 
Cross activities are in Islamic countries 
and emphasized on the «role of dialogue» 
in Islam and International humanitarian 
laws. Why is it important to have as you 
said «the common understanding»?
Well I think it is important that when you 

want to influence people or to have an impact 
you have speak the language which people 
speak. One of the languages that people 
speak is the language of Islam. Because we 
are active in these context it is important that 
we do not express the rules and principles of 
International humanitarian law only in the 
language of the Geneva conventions which 
is the universal language found in 1949 and 

1977, but we also express it in a language 
consistent with thinking and values of Islamic 
societies; therefore the work that we have done 
in identifying communalities and there are 
many communalities between Islamic law and 
International humanitarian law is so important.

  And I know you just visited Iraq and 
you’re leaving Tehran for Damascus 
tomorrow. Do you have any plans for new 
strategies regarding what is happening 
and also how do you evaluate IRCS’s role 
in this region?
well, I believe as humanitarians we don’t 

need so much of a new strategy. We need more 
compliance and more cooperation by all actors 
with some of the key humanitarian values. 
Afterwards, as Mr. Peyvandi mentioned it this 
morning that we, as Red Cross and Red Crescent 
Movement need to be open to new technologies. 
I have seen a lot of new technology this morning 
and I think in that sense ICRC and IRCS are also 
partners in innovation in using new tools, new 
technics, new possibilities, connectivity, virtual 
realities as well as offering new possibilities to 
do better humanitarian assistance. Iranian Red 
Crescent has been a good partner in developing 
these innovative strategies of delivering 
humanitarian assistance. 

  “Winning hearts and minds” is one 
of the key goals of any humanitarian 
organization. What is the best and 
shortest way to achieve it?
I think we don’t have any difficulties winning 

hearts and minds when I look at the capacity of 
mobilization of the Red cross and Red Crescent 
Movement. It is a remarkable and interesting 
that after more than 150 years of existence, 
this movement still attracts many volunteers. 
So It is such a lively vision in societies. I think 
winning the hearts and minds today is much 
more of a challenge for governments and 
I think one of the issues is that how we can 
actually convince governments and armed 
actors in conflicts to comply with key principles 
of humanity that international movement 
represent. 
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