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در کنار پروژۀ جهانی »مردم و جنگ« که توسط کمیتۀ بین المللی صلیب 
سرخ در 16 کش��ور صورت گرفت، چند نظرسنجی مرتبط دیگر نیز در 
مقیاس های کوچک تر توس��ط 8 جمعیت همکار از نهضت بین المللی 
صلیب س��رخ و هالل احمر در کش��ورهای متبوعش��ان انجام شد. برای 
کس��ب اطالعات بیشتر می توانید به تارنمای آنها )به شرح ذیل( مراجعه 
فرمایی��د: صلیب س��رخ اس��ترالیا، صلیب س��رخ کانادا، صلیب س��رخ 
دانمارک، صلیب سرخ فنالند، صلیب سرخ ایتالیا، صلیب سرخ هلند، 

صلیب سرخ نروژ و صلیب سرخ سوئد.
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گ��وش ف��رادادن ب��ه دیدگاه ه��ای م��ردم بخش��ی حیات��ی از کار ما در 
خط��وط مقدم اس��ت. گزارش م��ردم و جنگ در س��ال 2016، که بر 
اساس نظرسنجی انجام گرفته توسط مؤسسه بین المللی وین/گالوپ 
)WIN/Gallup( و همکاران محلی آن از ژوئن تا س��پتامبر ارائه ش��د، 

بازتاب دهن��دۀ نظرات 17 هزار نفر از 16 کش��ور اس��ت. این یافته ها 
از یک س��و امی��د را در دل زنده می کنند و از س��وی دیگر نگران کننده 

هستند.

این گزارش در زمان مهمی به دست آمده است. در دو دهۀ اخیر شاهد 
ویرانی های ناش��ی از درگیری های مس��لحانه با پیامدهایی ویرانگری 
بوده ای��م. ام��روزه جنگ ها موجب از هم پاش��اندن بخش های بزرگی 
از جه��ان می ش��وند. همان ط��ور که از نظرس��نجی برمی آی��د، تعداد 
فزاین��ده ای از م��ردم م��رگ غیرنظامی��ان را به عنوان ج��زء الینفکی از 
جنگ به حساب می آورند. در همین حال، اثربخشی و تعمیم پذیری 
کنوانس��یون های ژنو و پروتکل های الحاقی ب��ه آنها، که قواعد آنها به 
دنب��ال صیانت از غیرنظامیان، زندانی��ان و مجروحین در زمان جنگ 
است، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در دوران معاصر مورد 

پرسش قرار می گیرد. چنین روندی نگران کننده است.

در همی��ن حال، توافق��ی جهان��ی در رابطه با حق برخ��ورداری همه 
م��ردم از مراقبت های درمانی در زم��ان درگیری وجود دارد. همچنین 
اکثری��ت قابل توجهی از مردم حمله به بیمارس��تان ها، آمبوالنس ها و 

کارکنان بخش درمان را محکوم و مذمت می کنند.

م��ن از مناط��ق درگیر در س��وریه، یم��ن، نیجریه و افغانس��تان بازدید 
کرده ام و به چش��م خود شاهد تأثیرات دردناک حمله به غیرنظامیان، 

بیمارس��تان ها و دیگ��ر خدم��ات حیات��ی ب��وده ام. مردمی ک��ه با آنان 
هم صحبت ش��دم همان نظراتی را داش��تند که در این گزارش بازتاب 
داده ش��ده اس��ت. اکثریت کس��انی ک��ه از کش��ورهای جن��گ زده در 
نظرس��نجی ش��رکت کردند براین باورند که بای��د محدودیت هایی بر 
نحوۀ انجام جنگ اعمال شود. نتایج نیز حاکی از آن است که کسانی 
که بدترین تجربه را از جنگ داش��ته اند باور دارند که قوانین می توانند 
موجب نجات جان ها ش��ود. این یافته ها باید برای همۀ ما الهام بخش 
تالش بیش��تری در جه��ت حصول اطمینان از رعای��ت قوانین جنگی 

باشند.

همچنین ب��ه نظر می آید مردم معتقدند که رهبران نظامی و رزمندگان 
تحت فرمان مستقیم آنان بیشترین تأثیر را بر رفتار پیکارجویان دارند. 
این امر نشانگر اهمیت نقش بی بدیل کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ 
گاهی نس��بت به قوانین جنگ )که  در گفتگو با همۀ طرفین و افزایش آ
به نام حقوق بین المللی بشردوس��تانه نیز ش��ناخته می ش��ود( اس��ت. 
البت��ه، باید اذعان داش��ت که اگر ما بخواهیم ب��اور به قانون را تقویت 
کنی��م، دولت ها باید از مج��ازات ناقضان آن اطمین��ان کافی حاصل 

کنند.

قوانین جنگ محدودیت ایجاد می کنند. جنگ های بدون محدودیت، 
جنگ های بی انتها هس��تند و این به مثابه زجر بی پایان خواهد بود. ما 
هیچ گاه نباید به خود اجازه دهیم تا نس��بت به آالم بش��ری بی تفاوت 

شویم.

مقدمه
به قلم پیتر مائورر، ریاست کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
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پ��س از ط��ی دوران نقاه��ت، بار دیگ��ر به افغانس��تان بازگش��تم. در مرکز 
اعضای مصنوعی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، عتیق الله 7 ساله را دیدم 
که داش��تند پای مصنوعی برایش نصب می کردند. او چند ماه قبل، در راه 
مدرس��ه، بر روی یک مین پا گذاش��ته و یک دس��ت و یک پای خود را از 
دس��ت داده بود. بسیار دردناک بود پسری را ببینم که در حالت عادی باید 

مشغول بازی با دوستانش باشد، اما اکنون به سختی چند قدم برمی دارد.

و اما چرا من هنوز به کارم ادامه می دهم؟ دلیل آن س��اده اس��ت: به خاطر 
کودکان��ی مانن��د عتیق الله. همان طور که مش��غول عکاس��ی از او بودم، به 
دردی که هرروز، چه ازنظر جس��مانی و چه ازنظر روحی در وجودم حس 
می کنم می اندیشیدم، و از خود می پرسیدم چرا یک پسر باید همان رنجی 

را تجربه کند که من تحمل می کنم، آن هم به گناه رفتن به مدرسه.

روزانه هزاران کودک ممکن است به مشکل عتیق الله دچار شوند. در زمانی 
که مناطق بس��یاری دستخوش درگیری هس��تند و اصول رفتاری به طرزی 
فزاینده نادیده گرفته می ش��وند، ما باید به منظ��ور حفظ جان غیرنظامیان، 

کیدی دوچندان بر اهمیت رعایت قوانین جنگی داشته باشیم. تأ

من به مدت یک دهه به عنوان عکاس به مستندسازی آثار مخرب جنگ بر 
غیرنظامی��ان پرداختم. از آنگوال گرفته تا غزه و از عراق تا کامبوج، ش��اهد 
ب��وده ام ک��ه جنگ های مدرن چگونه جس��م، ذه��ن  و جان  انس��ان ها را به 

نابودی می کشانند.

در س��ال 2011، هنگام کار در افغانستان، داستان خود من بازتاب زندگی 
کسانی ش��د که از آنها مستند می س��اختم. وقتی در قندهار بودم، بر روی 
یک مین پا گذاشتم. آن اتفاق مرا تا لبۀ پرتگاه مرگ برد و موجب قطع شدن 

سه عضو بدنم شد.

ب��ه مدت یک س��ال در بیمارس��تان و در حال درم��ان جراحت هایم بودم. 
زندگ��ی من به ش��کل غیرقابل تصوری تغییر کرده بود. به من گفته ش��د که 
دیگر نمی توانم راه ب��روم و یا به تنهایی زندگی کنم. بااین حال، 18 ماه بعد 
ب��ه طرز معجزه آس��ایی خود را بازیافتم و به س��ر کارم برگش��تم و رفته رفته 
دریافتم که این جراحت در واقع موهبتی به زندگی من بخشیده، بدین معنا 
که همدلی و درک به مراتب بیش��تری نسبت به کس��انی که از آنها عکاسی 

می کردم در وجود من ایجاد کرده بود.

یکی از مهم ترین ابعاد کار من، وقت گذاشتن و گوش سپردن به ماجراهای 
شخصی افرادی اس��ت که از درگیری متأثر شده اند. گزارش مردم و جنگ 
در س��ال 2016، بینش عمیقی نس��بت به درکی که از جنگ وجود دارد و 
آنچ��ه برای محدود کردن تأثی��رات آن بر غیرنظامیان بای��د انجام گیرد، به 

دست می دهد.

چشم انداز من
به قلم ژیل دالی، عکاس-خبرنگار
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رعایت قوانین جنگ برای جلوگیری از

آالم غیرنظامیان ضروری است.
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مردم و جنگ 2016

از ژوئن تا س��پتامبر 2016، از 17 هزار نفر در 16 کش��ور پرسش هایی راجع به دیدگاهشان دربارۀ طیفی از مسائل مرتبط با جنگ پرسیده شد. 
این نظرس��نجی توس��ط مؤسسه بین المللی وین/گالوپ و شرکای آنان در کش��ورهای مذکور انجام گرفت. برخی از سؤاالت در صفحات بعد، 
 همان هایی هستند که در طول نظرسنجی پرسیده شدند و در کنار آن ها، نمودارهایی برای تفکیک پاسخ شرکت کنندگان درج شده است. 

ً
دقیقا

تعدادی پرس��ش های مش��ابه نیز در نظرسنجی مردم و جنگ که قریب به 20 سال پیش در سال 1999 انجام شد بکار رفتند، که امکان مقایسه 
را در گذر زمان ایجاد کرده اند.

یافته های کلیدی
کس��انی که در کش��ورهای متأث��ر از جنگ زندگ��ی می کنند عقیده 	 

دارند قانون مهم اس��ت. بیش از دو-سوم پاسخ دهندگان معتقدند 
که کماکان ِاعمال محدودیت بر جنگ امری منطقی است. قریب 
به نیمی از پاس��خ دهندگان ب��ر این باورند که کنوانس��یون های ژنو 

هنوز هم از وخیم تر شدن جنگ ها جلوگیری می کند.

نتایج نظرس��نجی نش��ان می دهد که خش��ونت علیه مراکز درمانی 	 
غیرقابل قبول اس��ت. بیش از س��ه -چهارم پاسخ دهندگان معتقدند 
حمله ب��ه بیمارس��تان ها، آمبوالنس ه��ا و کارکنان درمانی اش��تباه 

است.

در قی��اس ب��ا س��ال 1999، می��زان پذی��رش بیش��تری می��ان مردم 	 
س��اکن در 5 کشور عضو دائم ش��ورای امنیت و سوئیس نسبت به 
اجتناب ناپذی��ر بودن م��رگ غیرنظامیان در طول درگی��ری به عنوان 

بخشی از جنگ وجود دارد.

در طول دو دهۀ گذشته، تغییری در نگرش عموم نسبت به شکنجه 	 
ایجاد ش��ده اس��ت. دو-س��وم کل پاس��خ دهندگان در سال 2016 
ش��کنجه را اش��تباه دانس��تند. اما هنگامی که از آنان به طور خاص 
دربارۀ امکان ش��کنجۀ پیکارجوبان دش��من س��ؤال می ش��د، افراد 
کمتری نس��بت به س��ال 1999 با آن مخالفت می کردند. عالوه بر 
این، رشد چشمگیری در تعداد کسانی که جواب را نمی دانند و یا 

نمی خواهند پاسخ دهند ایجاد شده است.

میان نظر عامۀ مردم و سیاس��ت ها و اقدامات دولت ها و گروه های 	 
مس��لح ش��کافی ایجاد ش��ده اس��ت. نقض قوانین جنگ، ش��امل 
هدف قرار دادن غیرنظامیان، کارکنان بشردوس��تانه و بیمارستان ها 
همچنان ادامه دارد، اما نتایج نظرس��نجی به وضوح نشان می دهد 
ک��ه اکثریت مردم متوجه هس��تند که این روش ها اش��تباه اس��ت و 

خدمه و تجهیزات درمانی باید تحت حمایت باشند.

درخواست برای عمل 
الزام��ات هم��ۀ طرفین ی��ک درگی��ری، ازجمله گروه های مس��لح 	 

غیردولتی، برای احترام و تضمین احترام به جان و کرامت انس��انی 
در چارچ��وب حق��وق بین الملل به آنان یادآوری ش��د. حمایت از 
طرفی��ن یک درگیری مس��لحانه باید منوط به تبعی��ت آنان از قانون 

باشد.

کش��ورها و گروه ه��ای مس��لح بای��د ارادۀ سیاس��ی بیش��تری برای 	 
دستیابی به راه هایی جهت افزایش میزان رعایت حقوق بین المللی 
بشردوس��تانه، ازجمله از طریق مجازات کسانی که قوانین را نقض 

می کنند، از خود نشان دهند.

بیم��اران در 	  از مجروح��ان و  دری��غ نم��ودن خدم��ات درمان��ی 
درگیری های مس��لحانه، نق��ض قوانین جنگ اس��ت. همۀ طرفین 
ی��ک درگیری باید به یاد داش��ته باش��ند که طرز برخ��ورد یا رفتار با 
مردم )ازجمله با رزمندگان مجروح دش��من( مهم بوده و می تواند 

بر نحوۀ توان یابی مجدد جوامع بعد از پایان درگیری مؤثر باشد. 

ش��کنجه تحت هر ش��رایطی غیرقانونی و غیرقابل قبول است. همۀ 	 
طرفین باید به قانون احترام بگذارند. ش��کنجه اهانت به بش��ریت 
اس��ت و سبب ایجاد امنیت بیش��تر در جوامع ما نمی شود. کسانی 

که عامل شکنجه هستند باید مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند.

 www.icrc.org/peopleonwar برای اطالعات بیشتر به
رجوع شود.



کشورهایی که در آن نظرسنجی صورت گرفت

افغانستان
ک��ه  اس��ت  ده��ه  چندی��ن  افغانس��تان 
از درگی��ری و بی ثبات��ی رن��ج می ب��رد. 
بی��ش از 30 س��ال اس��ت ک��ه کمیت��ۀ 
بین الملل��ی صلیب س��رخ ب��ه حمایت 
از جوام��ع و تجهی��زات درمان��ی، ادارۀ 
مراک��ز توانبخش��ی جس��می و بازدید از 
زندانی��ان و کمک به حفظ تماس آنان با 

خانواده هایشان مشغول بوده است.

چین
چی��ن یکی از پن��ج عضو دائم ش��ورای 
امنیت1 س��ازمان مل��ل اس��ت. نمایندۀ 
منطق��ه ای کمیت��ۀ بین الملل��ی صلی��ب 
س��رخ در شرق آس��یا از سال 2005 در 

پکن قرار دارد.

کلمبیا
پن��ج ده��ه درگی��ری  از  بی��ش  از  پ��س 
مسلحانه، کلمبیا هنوز هم در پی تأمین 
نیازهای مردمی اس��ت که داغ خشونت 
را بر تن دارند. بیش از 40 س��ال اس��ت 
ک��ه کمیت��ۀ بین الملل��ی صلی��ب س��رخ 
با جوام��ع متأث��ر از درگی��ری همکاری 

می کند.

فرانسه
فرانس��ه یک��ی از اعضای دائم ش��ورای 
امنیت سازمان ملل متحد و عضو ناتو2 
اس��ت. دفتر کمیت��ۀ بین المللی صلیب 
س��رخ از س��ال 1996 در پاری��س دایر 

است.

عراق
عراق ب��ه مدت چن��د دهه تح��ت تأثیر 
چندی��ن درگی��ری، بح��ران پناه جویان و 
خش��ونت فرق��ه ای ب��وده اس��ت. کمیتۀ 
بین المللی صلیب سرخ از سال 1980 
فعالی��ت خ��ود را در ع��راق آغ��از کرد و 
تمرکز خود را بر رفاه زندانیان، مفقودان 
و حمای��ت از غیرنظامیان��ی ک��ه تحت 

تأثیر خشونت بوده اند قرار داده است.

اسرائیل
از ب��دو تش��کیل ای��ن کش��ور در س��ال 
1948، اس��رائیل با فلسطین درگیر بوده 
است. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از 
سال 1967 در آن منطقه حضور دارد و 
تیم های آن در بیت المقدس و تل آویو به 
حمایت از غیرنظامی��ان و رفاه زندانیان 
فلس��طین  و  اس��رائیل  زندان ه��ای  در 

می پردازند.

نیجریه
میلیون ه��ا نف��ر در نیجریه تح��ت تأثیر 
چ��اد،  دریاچ��ه  منطق��ۀ  درگیری ه��ای 
منازعات قومی و خش��ونت شهری قرار 
دارند. تیم های کمیتۀ بین المللی صلیب 
س��رخ در نیجریه به کمک و حمایت از 
مردم متأثر از خشونت، به ویژه در شمال 

شرق آن، می پردازند.

فلسطین
درگی��ری طوالن��ی  م��دت ب��ا اس��رائیل 
کماکان زندگی روزمره مردم فلسطین را 
تحت تأثیر قرار می دهد. فعالیت کمیتۀ 
بین الملل��ی صلی��ب س��رخ در مناط��ق 
اش��غالی ب��ر حفاظ��ت از غیرنظامی��ان 
س��اکن در این نواحی و رفاه زندانیان در 
زندان های اس��رائیل و فلس��طین متمرکز 

است.

روسیه
روس��یه یکی از اعضای دائمی ش��ورای 
دفت��ر  اس��ت.  مل��ل  س��ازمان  امنی��ت 
نمایندگ��ی منطقه ای کمیت��ۀ بین المللی 
صلیب سرخ از س��ال 1992 در مسکو 

فعالیت می کند.

سودان جنوبی
از زمان کسب استقالل در سال 2011، 
س��ودان جنوب��ی غ��رق در درگی��ری و 
بی ثبات��ی سیاس��ی ب��وده اس��ت. کمیتۀ 
بین الملل��ی صلی��ب س��رخ ب��ه جوامع 
می کن��د،  کم��ک  درگی��ری  از  متأث��ر 
خانواده های��ی ک��ه به دلیل خش��ونت از 
یکدیگر جداش��ده اند را به کنار یکدیگر 
سرکش��ی  زندان ه��ا  ب��ه  و  بازگردان��ده 

می نماید.

سوئیس
سوئیس زادگاه کمیتۀ بین المللی صلیب 
س��رخ و کنوانس��یون های ژنو و منزلگاه 
بس��یاری از نهادهای بین المللی است. 
مق��ر اصلی کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب 

سرخ در ژنو قرار دارند.

سوریه 
)سوری های ساکن در لبنان(3

درگیری در س��وریه و بح��ران مهاجرتی 
متعاقب آن به لبنان کش��یده ش��د. شمار 
س��وری هایی که در این کش��ور س��اکن 
هستند در حال حاضر یک و نیم میلیون 
نف��ر تخمی��ن زده ش��ده اس��ت. کمیت��ۀ 
بین المللی صلیب س��رخ به سوری ها و 
جوامع میزبان در سرتاسر کشور کمک 

می کند.

اوکراین
ش��رق اوکراین بیش از دو سال است که 
آم��اج خصومت ه��ا قرارگرفته اس��ت، و 
درگیری ه��ا همچنان زندگی غیرنظامیان 

را تحت تأثیر قرار می دهند.

انگلستان
انگلس��تان یکی از اعضای دائم شورای 
امنیت س��ازمان ملل و عضو ناتو است. 
بین الملل��ی صلیب  نمایندگ��ی کمیت��ۀ 
س��رخ از س��ال 2003 در لندن فعالیت 

خود را آغاز کرده است.

ایاالت متحده 
ایاالت متح��ده یک��ی از اعض��ای دائ��م 
شورای امنیت سازمان ملل و عضو ناتو 
اس��ت. دفتر نمایندگ��ی منطقه ای کمیتۀ 
بین المللی صلیب سرخ از سال 1995 

در واشنگتن دایر شده است.

یمن
یمن بیش از 50 س��ال اس��ت که شاهد 
خشونت و بی ثباتی سیاسی بوده است. 
ب��روز مجدد درگیری های مس��لحانه در 
م��ارس 2015 جان هزاران غیرنظامی را 
گرفته و میلیون ها نفر را بی خانمان کرده 
است. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از 

سال 1962 در یمن حضور دارد.

یردستهبندیشدهاند: درطولاینگزارش،نتایجنظرسنجیبهشیوۀز

پنجکشورعضودائمشورایامنیتسازمانملل)چین،فرانسه، 
روسیه،انگلستانوایاالتمتحده(وسوئیس4

کشورهاییکهتحتتاثیردرگیریهایمسلحانهقراردارند:افغانستان، 
یه،اوکراینویمن یه،سودانجنوبی،سور کلمبیا،عراق،اسرائیل،نیجر

7

1 شورای امنیت سازمان ملل یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد.

2 ناتو، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی است؛ پیمانی میان کشورهای امریکای شمالی و اروپا به منظور تأمین اهداف پیمان آتالنتیک شمالی.

3 به دلیل مالحظات عملیاتی، نظرسنجی در سوریه صورت نگرفت، و آراء سوری ها از طریق انجام نظرسنجی در لبنان اخذ شد.

4 چه در درگیری ها حضور داشته باشند و چه خیر

مرزبندی ها، اسامی و نام های بکار رفته در این سند به معنای تائید رسمی آنها و یا بازتاب دهندۀ دیدگاه سیاسی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ نیست، و نافی استقالل قلمروهای مذکور نمی باشد. 
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نقطه نظرات در رابطه با قوانین جنگ

قوانین
 جنگ

آیا فکر می کنید کنوانسیون های ژنو از وخامت هرچه بیشتر جنگ ها 
جلوگیری می کنند، یا اینکه هیچ تفاوت ملموسی را به وجود نمی آورند؟1

اگر پیکارجویان قوانین جنگ را رعایت نکنند، آیا این موضوع این حق را به طرف مقابل نیز می دهد که قوانین جنگ را 
زیر پا بگذارد؟

از س��ال 1999، شمار کس��انی که باور دارند کنوانسیون های ژنو س��بب جلوگیری از وخامت بیشتر 
جنگ ها می ش��ود به طور چش��مگیری کاهش یافته است. البته در سال 2016، قریب به نیمی از مردم 
کش��ورهای تحت تأثیر درگیری که از آنها نظرس��نجی ش��د، هن��وز معتقدند که کنوانس��یون های ژنو 
تأثیرگذار هستند.2  تعداد کسانی که اطالعی از آن ندارند و یا مایل به پاسخگویی نیستند در دو دهۀ 

اخیر افزایش پیدا کرده است.

1  این سؤال تنها توسط کسانی پاسخ داده شد که از حقوق 

گاهی  بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون های ژنو آ
داشتند.

2  49% از کسانی که در کشورهای متأثر از درگیری 

مسلحانه زندگی می کنند پاسخ دادند که کنوانسیون های ژنو 
از وخامت هرچه بیشتر جنگ ها جلوگیری می کنند.

1999

%52

%36

%14

%37

%7

%36

%17

%48

%2

%46

%2

%55

%1

بله

نمیدانم

خیر

ترجیحمیدهمپاسخندهم

%38 %36%41

قوانینقوانین

%12%20

2016

نمی دانند/ ترجیح می دهند پاسخ ندهندهیچ تأثیری ندارنداز وخامت هرچه بیشتر جنگ ها جلوگیری می کنند

قریب به نیمی از پاس��خ دهندگان معتقدند که عدم رعایت هر یک از طرفین، حق نقض 
قوانی��ن را برای طرف مقابل ایج��اد نمی کند. این امر به ویژه در مناط��ق متأثر از درگیری 

مصداق دارد.

جهانی
کشورهای متأثر از درگیری

قدرت های پنج گانه و سوئیس
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رفتار در جنگ

تکلیف حمله به رزمندگان دشمن در روستاها یا شهرهای پرجمعیت 
به منظور تضعیف دشمن، آن هم با آگاهی از مرگ بسیاری از غیرنظامیان، 

چیست؟ آیا این کار اشتباه یا صرفاً بخشی از جنگ است؟

تکلیف حمله به اماکن مذهبی و تاریخی جهت تضعیف 
دشمن چه می شود؟ آیا اشتباه است یا بخشی از جنگ؟

کنوانسیون های ژنو کمی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1949 )نزدیک به 70 سال پیش( تنظیم شدند. با این حال، 
روش های امروزین جنگ بسیار متفاوت هستند. آیا همچنان منطقی است که حد و حدودی بر جنگ اعمال شود 2؟

جهانی
کشورهای متأثر 
از درگیری های 

مسلحانه

پنج کشور عضو 
شورای امنیت و 

سوئیس

اشتباه

بخشی از جنگ

نمی دانم

امدادگران سازمان های بشردوستانه گاهی در زمان 
کمک رسانی در مناطق درگیری مجروح یا کشته می شوند. 

آیا چنین رخدادی اشتباه یا بخشی از جنگ است؟

از هر 10 نفر 6 نفر از پاس��خ دهندگان چنین رفتاری را اشتباه می دانند و این روند، 
کاهشی 10 درصدی نس��بت به سال 1999 را نشان می دهد. میان دیدگاه ساکنان 
کشورهای تحت تأثیر درگیری )که در آنها 8 نفر از 10 نفر معتقد به اشتباه بودن این 
رفتار هس��تند( و ساکنان قدرت های پنج گانه و س��وئیس )که نیمی از مردم دیدگاه 

مشترکی دارند( تفاوت شایانی وجود دارد.1

1 در نظرسنجی سال 2016، 78% از مردم ساکن در کشورهایی که تحت تأثیر درگیری های مسلحانه قرار داشتند 

و 50% از کسانی که در چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایاالت متحده و سوئیس زندگی می کنند گزینه »اشتباه« 
را انتخاب کردند.

1999

%59
%68

%34 %30
%7 %3

2016

نمی دانم/ ترجیح می دهم پاسخ ندهمبخشی از جنگاشتباه

ترجیح می دهم پاسخ ندهمنمی دانمخیربله

به طورکلی، اکثریت پاسخ دهندگان به  اشتباه بودن آن اعتقاد دارند، به ویژه کسانی که 
در کشورهای متأثر از درگیری زندگی می کنند.

به طورکل��ی، تنه��ا 59% از مردم به اش��تباه بودن آن باور داش��تند. در 5 کش��ور عضو 
شورای امنیت و سوئیس، تنها بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به اشتباه بودن آن اعتقاد 

داشتند، درحالی که 40% دیگر آن را بخشی از جنگ می دانستند.

به طورکلی، بیش از دو-سوم پاسخ دهندگان هنوز معتقدند که اعمال محدودیت بر جنگ منطقی است. ارقام به دست آمده 
در کشورهای تحت تأثیر درگیری کمی باالتر هستند.

جهانی
کشورهای متأثر از درگیری

قدرت های پنج گانه و سوئیس

%72%59

%35

%4

%21

%6

%84%73

%25

%2

%12

%3

%66%53

%40

%6

%25

%8

%1%1%1
%15%10%16 %67%70%67
%17%20%16

2 این سؤال تنها از 67% کسانی پرسیده شد که گفته بودند نسبت به حقوق بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون های 

گاهی دارند. ژنو آ
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%2

%3

%2

%2

%4

%2

%4

%3

%3

%3

%1
%1

%1

%1

%2

%1
%1

%1

%2

%2

%3 %3

%1

%3

%1

%1

%2

%3

%1

%1

%100

%1

%31%6

%2%4

%1 %52%35%7

%3%2

%72%1 %22

%95

%83%14

%81%17

%67%28

%66

%66

%65

%62

%53

%49

%43

%42

%37

%35

%34

%27

%27

%36

%35

%31

%45

%48

%39

%39

%23

%28

%5

%5

%5

%4

%4

%4

%6

%8

%5

%5

%7

%12

%8

%8

%14

%11

%17

%58

مراقبت های درمانی در معرض خطر

تا چه حد با گزارۀ زیر موافق یا مخالف هستید؟
هرکس که در جریان درگیری های مسلحانه مجروح یا بیمار شود، حق بهره مندی از مراقب های درمانی را دارد.

مجموعاً

کشورهای متأثر از درگیری مسلحانه

پنج عضو شورای امنیت و سوئیس

یمن

کلمبیا

اوکراین

افغانستان

فرانسه

نیجریه

سوریه*

سوئیس

روسیه

بریتانیا

ایاالت متحده

سودان جنوبی

عراق

چین

اسرائیل

فلسطین

نزدیک به 9 نفر از 10 پاسخ دهنده با اینکه هر کس که در جریان درگیری های مسلحانه مجروح یا 
 همۀ  کسانی که در کشورهای 

ً
بیمار شود حق استفاده از مراقبت درمانی را دارد موافق بودند. تقریبا

متأثر از درگیری از آنان نظرسنجی شد، موافق گزارۀ فوق بودند.

 موافق
ً
کامال

 موافق
ً
نسبتا

 مخالف
ً
نسبتا

 مخالف
ً
کامال

نمی دانم

ترجیح می دهم پاسخ ندهم

*  )سوری های لبنان(
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مراقبت های درمانی در معرض خطر

و اما حمله به بیمارستان ها، آمبوالنس ها و کارکنان درمانی به منظور تضعیف دشمن؛
آیا چنین کاری اشتباه است یا فقط بخشی از جنگ می باشد؟

کدام گزینۀ زیر به بهترین نحو دیدگاه شخصی شما را راجع به درگیری های مسلحانه بیان می کند؟

الف( کارکنان بهداشتی و درمانی باید تنها مجروحین و بیماران غیرنظامی خودی را در درگیری مداوا کنند.

ب( کارکنان بهداشتی و درمانی باید مجروحین و بیماران غیرنظامی از همۀ طرف های درگیر را مداوا کنند.

بیش از 8 نفر از هر 10 پاسخ دهنده، به ویژه در مناطق متأثر از درگیری، باور به اشتباه بودن آن دارند.

به طورکلی، 7 نفر از هر 10 پاسخ دهنده باور دارند که کارکنان درمانی باید مجروحین و بیماران غیرنظامی از همه طرف های درگیر را مداوا کنند. با این حال، نزدیک 
به یک چهارم از کسانی که در نظرسنجی شرکت داشتند معتقد بودند که کارکنان درمانی باید تنها مجروحین و بیماران خودی را مداوا کنند. این دیدگاه در کشورهای 

تحت تأثیر درگیری کمی بیشتر به چشم می خورد.*

%82%89%79%13%9%15%4%5 %1%1%1%1
ترجیحمیدهمپاسخندهمنمیدانمبخشیازجنگاشتباه

پنج عضو شورای امنیت و سوئیسکشورهای متأثر از درگیری مسلحانهجهانی

* 25% کسانی که در کشورهای متأثر از درگیری های 

مسلحانه زندگی می کنند پاسخ دادند که کارکنان درمانی 
تنها باید افراد خودی را مداوا کنند.

نمیدانم

کارکنانبهداشتیودرمانیبایدتنها
مجروحینوبیمارانغیرنظامیخودیرا

دردرگیریمداواکنند.
کارکنانبهداشتیودرمانیباید

مجروحینوبیمارانغیرنظامیازهمۀ
طرفهایدرگیریرامداواکنند.

5%ترجیحمیدهمپاسخندهم

%23

%1

%71
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2%

 

شکنجه

دو-سوم همۀ پاسخ دهندگان گفتند که شکنجه اشتباه است. اما در قیاس با سال 1999، تعداد کسانی که در سال 2016 معتقد بودند شکنجۀ 
پیکارجوی دشمن برای دستیابی به اطالعات مانعی ندارد، به طور چشمگیری افزایش داشته است. همچنین، تعداد کسانی که اطالعی از آن 

ندارند یا ترجیح می دهند پاسخی ندهند شاهد رشد بوده است. در بخش نقطه نظرات نسبت به شکنجه، نظرسنجی حاکی از طیف متنوعی از 
دیدگاه ها در هر 16 کشور بود که در جدول زیر آمده است.

آیا می توان مبارز اسیر دشمن را برای دستیابی به آیا شکنجه اشتباه است یا تنها بخشی از جنگ؟*
اطالعات مهم نظامی مورد شکنجه قرار داد؟

%66%48

%48
%66

%36 %28
%16

%6

%36 %27
%5%13
%2%3

بلهخیراشتباه بخشیازجنگ

نمیدانمنمیدانم

ترجیحمیدهمپاسخندهمترجیحمیدهمپاسخندهم

19992016

نمی دانم / ترجیح می دهم پاسخ ندهم

ترجیح می دهم پاسخ ندهم نمی دانم ترجیح می دهم پاسخ ندهم نمی دانم 

بله

بله بخشی از جنگ

خیر

خیر اشتباه

* مقایسه بین سال های 1999 و 2016 ممکن نیست چرا 

که این پرسش در نظرسنجی اولیه مطرح نشده بود.

یمن

کلمبیا

سوئیس

چین

فرانسه

سوریه )سوری های لبنان(

روسیه

سودان جنوبی

افغانستان

فلسطین

اوکراین

عراق

بریتانیا

ایاالت متحده

نیجریه

اسرائیل

یمن

سوئیس

کلمبیا

افغانستان

اوکراین

فرانسه

چین

)سوری های لبنان(

بریتانیا

روسیه

عراق

نیجریه

سودان جنوبی

ایاالت متحده

اسرائیل

فلسطین

%99%1
%1
%2

%1

%1
%1

%1
%3

%7

%1

%4

%3
%5

%2
%5

%100
%85%15 %86%12
%72%18 %85%14
%71%15%13 %83%16%1

%1

%2

%2

%1

%3

%4
%1
%1

%7
%2
%5
%3

%1

%1

%3%3%71%26 %80%14
%65%20%13 %79%18
%62%20%12 %75%24
%56%18%17%9 %73%23
%56%39 %72%19%8
%53%33%13 %69%26
%52%21%17%10 %68%30
%51%44 %61%38
%50%26%21 %58%23%13
%30%46%21 %54%33%11
%29%70 %44%38%13
%25%50%17%8 %35%52%10
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شکنجه

نزدیک به 60% کسانی که در نظرسنجی حضور داشتند، حتی پس  از آنکه دریافتند شکنجه از سوی قانون 
منع شده، معتقد بودند که شکنجۀ پیکارجویان دشمن برخی اوقات و یا همیشه قابل قبول است.

هنگامی که راجع به تأثیرات مختلف شکنجه سؤال شد، اکثریت قاطع افراد اذعان داشتند که شکنجه پاره ای عواقب را به دنبال دارد. شمار باالیی از 
پاسخ دهندگان گفتند که تأثیراتی متوجه هر دو نفر شکنجه شده و شکنجه گر می شود.

به نظر شما چرا شکنجه بر افرادی که در معرض آن قرار می گیرند تأثیر دارد؟

اگر به شما بگویند شکنجه به دلیل منع از سوی »کنوانسیون منع شکنجۀ سازمان 
ملل متحد« که توسط 159 کشور ازجمله کشور شما تصویب شده، غیرقانونی 

محسوب می شود، آیا نظرتان راجع به آن تغییری خواهد کرد؟*

باعث ایجاد آسیب های جسمی و روحی  
بر فرد مورد شکنجه می شود.

بله، من نمی دانستم کشورم به 
منع شکنجه رأی داده است.

خیر، به نظر من شکنجه برخی 
اوقات بالمانع است.

خیر، به نظر من، شکنجه همیشه 
قابل قبول و بخشی از جنگ است.

ترجیح می دهم پاسخ ندهم

به اعتبار جامعه خدشه وارد می کند.

سبب بروز برخورد غیرانسانی میان 
شکنجه گر و شکنجه شدگان می گردد.

تمامیت نظام سیاسی جامعه را 
مخدوش می کند.

هیچ کدامترجیح می دهم پاسخ ندهم

سبب بروز ضربۀ روحی در 
شکنجه گر می گردد.

%61

%31

%37

%15
%4

%44

%27%4%4

%43%40

*این سوال فقط از کسانی پرسیده شد که گفته بودند شکنجۀ مبارز اسیر دشمن 
قابل قبول است.
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مهاجرت

بیش از دو-سوم همۀ پاسخ دهندگان معتقدند که در این صورت غیرنظامیان کمتری به ترک کشورشان تمایل 
می داشتند. این رقم در کشورهای متأثر از درگیری مسلحانه به طور چشمگیری باالتر است.

در مجموع، باالی 50% از پاسخ دهندگان به حضور بیشتر کشورها در این صحنه تمایل داشتند. اما تضاد قابل توجهی میان نتایج 5 کشور عضو شورای امنیت 
و سوئیس )با تنها 46% موافق کمک بیشتر در بحث مهاجرت( و کشورهای متأثر از درگیری ) با 79% اعتقاد به الزام ارائۀ کمک بیشتر( وجود دارد.

به نظر شما، اگر پیکارجویان قوانین جنگ را بیشتر رعایت می کردند، آیا 
غیرنظامیان کمتری مجبور به ترک کشورشان می شدند؟

آیا مایل هستید کشورتان به مردمی که به دلیل درگیری از کشورشان گریخته اند 
کمک بشردوستانۀ بیشتری ارائه دهد یا خیر؟

اگر قوانین جنگ رعایت 
می شد، مردم کمتری مجبور به 

ترک خانۀ خود می شدند.

پنج عضو شورای امنیت و سوئیسکشورهای متأثر از درگیری مسلحانهجهانی

%67

%56%46%26%33%15%18%3%3%3 %7 %11 %79

%65%18%13%5%17%1%1%1 %22%16 %72
بله

ترجیحمیدهمپاسخندهمنمیدانمکمککمترکمکبیشتر

ترجیحمیدهمپاسخندهمنمیدانمخیر
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مداخلۀ سیاسی

نسبت بسیار چشمگیری از مردم حاضر در نظرسنجی 2016 ساکن در کشورهای متأثر از درگیری مایل 
هستند تا مداخلۀ سیاسی بیشتری را در راستای توقف موارد نقض قوانین جنگ شاهد باشند. اما به طورکلی، 

نسبت کسانی که به مداخلۀ سیاسی تمایل دارند نسبت به سال 1999 به طور فزاینده ای کاهش یافته است. 

آیا مایل هستید در آینده شاهد مداخلۀ سیاسی بیشتر/کمتری از سوی جامعۀ 
بین الملل جهت کمک به توقف موارد نقض قوانین جنگ باشید؟

نمی دانم/ ممتنعمداخله کمترمداخله بیشتر

%62%21%20%22%16%20%2%2 %1 %6 %57 %73
ترجیحمیدهمپاسخندهمنمیدانممداخلۀکمترمداخلۀبیشتر

%76

%17
%8

%17
%21

%62

19992016

پنج عضو شورای امنیت و سوئیسکشورهای متأثر از درگیری مسلحانهجهانی
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کاهش شمار قربانیان
در زیر، فهرستی از روش های مختلف برای کاهش شمار قربانیان جنگ آمده است. هریک از آن ها را بر 

اساس مقیاس های بی اهمیت، کم اهمیت، نسبتاً مهم و بسیار مهم رتبه بندی کنید.

در فهرست زیر، چه کسانی یا چیزهایی بیشترین تأثیر را بر رفتار رزمندگان در زمان جنگ می گذارند؟ 
هریک را به ترتیب بی اثر، کم اثر، اثرگذار و بسیار اثرگذار دسته بندی نمایید.

افزایش اثربخشی قوانین 
و قواعدی که عملکرد 

مبارزان در جنگ را 
محدود می سازد.

افزایش میزان 
پاسخگویی نسبت به 

جنایات جنگی از سوی 
دادگاه های بین المللی

افزایش دقت تسلیحات 
جهت کاهش تلفات 

غیرعمدی

افزایش پوشش خبری 
از جنگ ها برای بازتاب 

جنایات جنگی

کاهش تعداد تسلیحاتی 
که در جهان در دسترس 

سربازان و جنگجویان 
است

 مهم« در درصدهای زیر منعکس شده اند.
ً
گزینه »بسیار مهم« و »نسبتا

گزینۀ »بسیار اثرگذار« و »اثرگذار« در درصدهای زیر منعکس شده اند.

قریب به سه- چهارم کل پاسخ دهندگان معتقدند که افزایش اثربخشی قوانین جنگ و مسئولیت پذیری از سوی دادگاه های بین المللی به کاهش شمار قربانیان جنگ کمک 
می کند. در مقابل، هنگامی  که از آنان پرسیده شد چه چیزی بر رفتار رزمندگان اثر دارد، پاسخ دهندگان تهدید به مجازات توسط دادگاه های بین المللی را کم اثرترین 

عامل قلمداد کردند. رهبران نظامی و هم رزمان آنان بیشترین تأثیر را بر رفتار رزمندگان دارند.

%74

%81

%74

%67

%71

%55 %55

%69

%50

%58

%50
رهبران هم رزمانرهبران نظامی

اجتماعی

رهبران 

مذهبی

تهدید به مجازات 
از سوی دادگاه های 

بین المللی

تهدید به مجازات 
از سوی دادگاه های 

ملی

احترام به قوانین جنگ 
می تواند موجب کاهش تعداد 

قربانیان شود.
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قوانین جنگ روشن هستند

دربارۀشکنجه
شکنجهوتمامیانواعسوءرفتاربهطورمطلقتوسطمعاهداتبینالمللیوحقوقعرفی
منعش��دهاست.اینامربههمۀکشورهاوطرفهایدرگیریهایمسلحانهتعمیممییابد
وبههیچوجهوتحتهیچش��رایطیاس��تثناییندارد.همۀمردمتحتتأثیراتفرس��ایندۀ
شکنجهبرجامعهقرارمیگیرند،بهویژهاگرمجازاتیدربرنداشتهباشدکهاینخود،باعث
بروزنفرتواس��تمرارخش��ونتمیگردد.همچنین،تحقیقاتنشانمیدهدکهشکنجه

ثمربخشنیست،چراکهاطالعاتبهدستآمدهازاینطریققابلاطمیناننیست.

دربارۀخدماتدرمانی
هم��ۀاف��راد،ف��ارغازتعلقبههریکازطرفینویاوابس��تگیسیاس��ییاغی��ره،درزمان
درگیریمسلحانهحقبرخورداریازخدماتدرمانیرادارند.حملهبهکارکنان،تأسیسات
وخودروه��ایامدادیودرمانیبااس��تنادبهقوانینجنگغیرقانونیمیباش��د.کارکنان
درمان��ینبایدبهدلیلمراقبتازبیمارانومجروحیندش��منهدفقرارگیرند.پزش��ک
معالجدش��منش��ما،دشمنش��مانیس��ت.زندانیمجروحیابیماربایدازمراقبتدرمانی

مناسببرخوردارشود.

دربارۀغیرنظامیان
هدفگی��ریعامدانهغیرنظامیانوحمالتکوربرعلیهش��هرهایاروس��تاهایپرجمعیت
ممن��وعمیباش��دوالزماس��تتمام��یاقدام��اتاحتیاط��یممک��نجه��تجلوگیریاز
آسیبرس��انیبهغیرنظامیانومنازلآنهایاناب��ودیاقالمضروریبرایحیاتآناننظیر
منابعآب،محصوالتکش��اورزی،داموغیرهاتخاذش��ود.غیرنظامیانحقدریافتکمک
موردنیازشانرادارندوموردهدفقراردادنامدادگرانوکارکناندرمانیممنوعاست.

دربارۀمهاجرت
مردمس��اکندرکش��ورهایمتأثرازدرگیری،ازس��ره��وسازخانهوکاش��انۀخویشفرار
نمیکنند.میاننقضآش��کارقوانینجنگوبیخانمانیاجباریرابطهایمستقیموجود
دارد.سیاس��تهایمهاجرتبایدهمانندسیاستهایبشردوستانهباشند،بدینمعناکه
مبانیانسانیتراسرلوحۀخودقراردهند.مهاجرانآسیبپذیر،فارغازوضعیتحقوقی
ی��انامیکهبهآنهادادهمیش��ود،بهکمکه��ایویژهنیازدارند.بازداش��تمهاجرانباید
آخرینگزینهباش��دوکشورهابایداصلعدمبازگشتاجباری)دالبراینکهنبایدکسیرا

بهجاییبازگرداندکهحقوقاولیۀویموردتعرضقرارمیگیرد(رارعایتنمایند.
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نحوۀ برخورد باکسانی که در درگیری های مسلحانه حضور دارند مهم است و 
می تواند بازتوان یابی جوامع را پس از پایان درگیری تحت تأثیر قرار دهد.

روش تحقیق

نظرس��نجی »مردم و جنگ 2016« بازتاب دهندۀ نقطه نظرات مردم در 16 کش��ور 
اس��ت. اگرچه این نظرسنجی تحقیقی دانشگاهی نیس��ت، اما نشانگر تفکر مردم 
کش��ورهای متأثر از درگیری های مس��لحانه و نیز س��اکنان 5 کش��ور عضو شورای 

امنیت و سوئیس نسبت به طیفی از مسائل مربوط به جنگ است.
ای��ن نظرس��نجی در 16 کش��ور از ژوئن تا س��پتامبر 2016 به ص��ورت آنالین، 	 

رودررو و مصاحبه به کمک تماس کامپیوتری میان 800، 1000 و 5000 فرد 
بالغ در بازۀ س��نی 18 تا 70 سال انجام و روش، زمان بندی و حجم نمونه بنا به 

هر کشور تعیین شد.
نمونه گیری تصادفی در 15 کش��ور اس��تفاده ش��د و بنا به مالحظات عملیاتی، 	 

نظرس��نجی در س��وریه انج��ام نگرف��ت و در ع��وض، پاس��خ دهندگان از میان 
س��وریانی که هم اکنون در لبن��ان زندگی می کنند انتخاب ش��دند. نهاد همکار 
مؤسس��ۀ بین الملل��ی وین/گال��وپ در لبنان ارتب��اط پای��ه و روش گلوله برفی را 

جهت شناسایی مکان و نظرسنجی از سوری های مقیم لبنان به کار گرفت. 
نتایج به نحوی وزن دهی ش��د تا اطمینان حاصل ش��ود که نمونۀ مورد بررس��ی 	 

نمایانگر درستی از جمعیت اصلی است.

اع��داد و ارق��ام موجود در نموداره��ا و جداول )با اس��تناد به اع��داد اولیه( گرد 	 
شده اند و ممکن است با جمع دستی اعداد تطابق نداشته باشند.

نتایج��ی که تفاوت ه��ای معنادار و ازنظر آماری چش��مگیری را از خود نش��ان 	 
می دهن��د )آزم��وده ش��ده ب��ر اس��اس محاس��بات نس��بت و حجم نمون��ه( در 

نگارش های تکمیلی در کنار ترسیم داده ها ارائه شده اند.
جهت کس��ب اطالعات بیشتر درباره روش شناس��ی، نظیر پرسشنامۀ تفصیلی 	 

www.icrc. نظرسنجی، حجم نمونه و موقعیت مکانی هر کشور، به تارنمای
org/peopleonwar مراجعه نمایید.



مأموریت
کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ س��ازمانی بی غرض، بی طرف و مس��تقل اس��ت که 
فعالیت های بشردوستانۀ آن حمایت از حیات و کرامت قربانیان جنگ و دیگر شرایط 

خشونت آمیز و امدادرسانی به آنهاست.
همچنی��ن کمیت��ۀ بین المللی صلیب س��رخ تالش می کن��د با ارتق��ا و ترویج حقوق 

بشردوستانه و اصول جهانی انسانی از درد و رنج جلوگیری  کند.
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ که در سال 1863میالدی )1242 ه .ش.( پایه گذاری 
ش��د، منش��أ کنوانس��یون های ژنو و نهض��ت بین المللی صلیب س��رخ و هالل احمر 
است. این سازمان، هدایت و هماهنگی فعالیت های بین المللی نهضت در جنگ و 

دیگر وضعیت های خشونت آمیز را برعهده دارد.
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