
 

 تاریخچه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی

 

احمر در های پرچم خود یعنی هاللسرخ از معکوس رنگبه جای استفاده از نشان صلیب ۱۸۷۶دولت عثمانی در سال 

 ملی خود استفاده کردزمینه سفید برای جمعیت

احمر ملی خود بکار بردند. جایگاه جمعیت هاللبعدها بسیاری از کشورهای اسالمی آن را به عنوان نشان جمعیتکه 

المللی، بزرگترین شبکه بشردوستانه احمر بینسرخ و هاللالمللی بسیار حائز اهمیت است. صلیباز نظر عرف بین

 شوند.غیرسیاسی و امدادرسانی جهان محسوب می

های بشردوستانه و غیرسیاسی در هر کشور، المللی یکی از معیارهای سنجش میزان فعالیتح بینامروزه در سط

 ها است.سرخ و عدم وابستگی و غیرسیاسی بودن آناحمر و صلیبوضعیت جمعیت ملی هالل

تنامه ژنو در المللی که با هدف تخفیف آالم انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی، بر طبق موافقعنوان سازمان بین

 سرخ است.میالدی و در نتیجه تالش ژن هنری دونان سوئیسی تشکیل شد، صلیب ۱۸۶۴سال 

های امدادی را شرح داد و خواستار تشکیل جمعیت  ای از سولفرینودونان کتاب خاطره ژن هنری ۱۸۶۲در سال 

 دیدگان از جنگ شد.گونه آسیبداوطلب برای تسکین آالم این

طرف محسوب شود و انجمن ژنوی امور عام المنفعه با های نظامی، فعالیتی بیخدمت به زخمی  د کهوی پیشنهاد دا

 عالقه وافر از پیشنهاد وی استقبال کرد.

برای بهبود وضع  ۱۸۶۴کشور در ژنو تشکیل شد و موافقتنامه  ۱۶المللی با شرکت نمایندگان در نتیجه، کنفرانسی بین

کننده رسید. دولت از کشورهای شرکت ۱۲یدان جنگ تدوین شد و به امضای نمایندگان مجروحان و رنجوران نظامی م

نظامیانی طرفی غیرها و بیطرف شمردن متصدیان خدمات پزشکی نیروهای مسلح، رفتار انسانی با زخمیدر آن بی

دن اعضا و وسایلی که المللی به منظور مشخص ششتابند و نیز عالمتی بینکه داوطلبانه به کمک مجروحان جنگ می

 بینی شده بود.روند، پیشدر این راه به کار می

 ای سفید به تقلید از پرچم سوئیس به عنوان نماد و عالمت آن انتخاب شد.به خاطر ملیت دونان، صلیبی سرخ بر زمینه

المللی دیگر نگروه بی ۲سرخ پدیدآمد و همچنین های ملی صلیبکشور جهان جمعیت ۸۸میالدی، در  ۱۹۶۳در سال 

تن از  ۲۵تأسیس شد و مرکب از  ۱۸۶۳سرخ که در سال المللی صلیبنیز مرکزشان در ژنو دایر بود. یکی کمیته بین

های کردند و دیگری اتحادیه جمیعتطرف خدمت میهای بیبزرگان سوئیس بود که هنگام جنگ به عنوان میانجی

های مربوطه در فعالیت  های متقابل و همکاری و توسعهتأسیس شد و هدفش کمک ۱۹۱۹سرخ که در سال صلیب

 زمان صلح بود.

، ( ICRCسرخ )المللی صلیبجهانی دوم توسعه فراوانی یافت. کمیته بینالمللی از پایان جنگسرخ بینفعالیت صلیب

ستانه آن عبارت بشردو غرض و مستقل که وظیفه منحصرا  طرف، بیقراردارد، سازمانی است بی  که مقر آن در ژنو

های کمیته رسانی به آنها. فعالیتاست از: حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان جنگ و نیز خشونت داخلی و یاری

 طرف است.المللی بر پایه مقررات حقوق بشردوستانه استوار است و در موارد سیاسی، دینی و عقیدتی بیبین

 تاسیس در ایران

احمر سرخ و یا هاللملی خود را تأسیس کرد، ولی به جای استفاده از نشان صلیب جمعیت ۱۳۰۱دولت ایران در سال 

 عالمت شیر و خورشید سرخ را به عنوان نشان جمعیت خود انتخاب کرد.

المللی، به تصویب به عنوان نشان سوم مورد حمایت بین ۱۹۲۹عالمت شیر و خورشید در کنفرانس ژنو در سال 

المللی شناخته ای رسمی و بیناحمر و شیر و خورشیدسرخ به عنوان نشانهسرخ، هاللیبنشان صل ۳رسید. از آن پس 

المللی که تحت حمایت گانه بین ۳به عنوان نشانه  ۱۹۴۹های چهارگانه ژنو مصوب شد و نهایتا  در متن کنوانسیون

 الملل بشردوستانه قرار دارد به تصویب رسید.حقوق بین

ای به دولت سوئیس به عنوان امین و دولت ایران با ارسال نامه ۱۳۵۹المی و در سال اسپس از پیروزی انقالب

نگاهدارنده قراردادهای چهارگانه ژنو، اعالم کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ را به حالت تعلیق درآورده و به 

احمر سرخ ایران به جمعیت هاللاحمر استفاده خواهد کرد. از آن پس جمعیت شیر و خورشید جای آن از نشان هالل

 جمهوری اسالمی ایران تغییر نام یافت.



 


