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تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید سرخ در عصر رضا شاه با تکیه بر اسناد

دکترعمادالدین فیاضی
آزاد اسالمی واحد شهرريدانشگاهاستادیار تاریخ

ایران-شهرري

چکیده
انسان بنا به فطرت خدادادي خود داراي حس نوع دوستی و خدمتگزاري به خلـق اسـت و بـه    

تپـد. تاسـیس سـازمان    طورطبیعی دل انسان براي یـاري  درمانـدگان ، مسـتمندان و دردمنـدان مـی     
میالدي در غـرب و پـس از آن دربسـیاري از کشـورهاي جهـان  نیـز       19در قرن "صلیب سرخ"

.بر اساس اسناد موجود دولـت ایـران تـا سـال     ها بودخیرخواهانه درون انسانپاسخی به این نداي 
ه.ق)در هیچ یک از کنفرانس هاي بین المللی صلیب سرخ نماینده نداشت و تنها کاري 1324(1906

جمعیـت صـلیب   1864سـال  9که تا این زمان از طرف دولت ایران انجام شده بود،امضاي قرارنامه
در کنفرانس بین المللی صلیب سـرخ در ژنـو   1906راي اولین بار در سال سرخ بود.نماینده ایران ب
جمعیـت شـیر و   ((ه.ش جمعیت هـالل احمـر ایـران کـه در آن زمـان     1302شرکت کرد و از سال 

نامیده می شد،بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.))خورشید سرخ
این است که با استفاده از منابع واسناد معتبر ضمن بیـان تاریخچـه اي از تشـکیل    ،هدف این مقاله

و زمینه مالی –این نهاد خیریه در جهان و ایران به ساختارها ، موسسات وابسته ، تشکیالت اداري 
هاي فعالیت این سازمان به ویژه در مواقـع بالیـاي طبیعـی از قبیـل زلزلزلـه و سـیل و... در مقطـع        

نظر پرداخته شود.مورد
.صلیب سرخ ، شیروخورشید سرخ ، شیر و خورشید سرخ جوانان، رضاشاه:کلید واژگان
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ۶۶

مقدمه
که در آفرینش ز یک گوهرندبنی آدم اعضاي یکدیگرند   

را نماند قرارهادگر عضوچو عضوي بدرد آورد روزگار
مــردم ایــران  بــه گــواهی تــاریخ همیشــه مصــدر کارهــاي خیــر بودنــد و دل هاشــان بــراي  
یاري و پرستاري درمانـدگان، مسـتمندان و دردمنـدان جامعـه مـی طپیـد، تاسـیس جمعیـت شـیر          
ــراي      ــان ب ــود. نخســتین کوشــش ایرانی ــر ب ــن ام ــتاي ای ــز درراس ــران نی ــید ســرخ در ای و خورش

المللـی صـلیب سـرخ بـه دوران     در مـورد تشـکیالت بـین   المللـی هـاي بـین  پیوستن به کنوانسیون
گـردد. ایـران در زمـان حکومـت او و در دسـامبر سـال       الـدین شـاه قاجـار بـاز مـی     پادشاهی ناصر

امــا عمــالً بــراي دههــا ســال ژنــو را پــذیرفت.1864، کنوانســیون مصــوب 1291/شــوال 1874
سـازمانی کـه عامـل اجرایـی ایـن      گونه اقـدامی بـراي تأسـیس مؤسسـه، یـا     پس از این تاریخ هیچ

تـرین کوشـش ایـران    در طـی ایـن سـال هـا، جـدي     کنوانسیون در ایران باشـد صـورت نگرفـت.   
المللـی صـلیب سـرخ در ژنـو در سـال      اي بـه سـومین کنفـرانس بـین    در این زمینه، اعزام نماینـده 

ت ایــران بــود. در ایــن کنفــرانس، عبدالصــمد ممتازالســلطنه سیاســتمدار و وزیــر مختــار وقــ1906
المللـی صـلیب   در پاریس، نقـش بسـیار مهمـی در تبیـین نگـرش جوامـع اسـالمی بـه نشـان بـین          

ــه      ــرخ ب ــید س ــیر خورش ــان ش ــذیرش نش ــرانس را در پ ــت کنف ــت موافق ــت و توانس ــرخ داش س
عنوان نشان رسمی دولت ایران براي جمعیت خود اخذ نماید .

و خورشــید ســرخ سـوال اساســی درپــژوهش حاضــر ایـن اســت کــه اصــوال جمعیـت شــیر   
بــه عنــوان نخســتین و بزرگتــرین جمعیــت خیریــه ایــران عهــده دار چــه وظــایفی بــوده اســت ؟  
پاسـخ بــه ایـن ســوال بــه زعـم نگارنــده مـی توانــد جنبــه هـاي مختلــف فعالیـت هــا  و مســائل       

ــازمان آن    ــن س ــدادي را توســط ای ــه و ام ــانی در حــوادث غیرمترقب ــداد رس ــه ام ــوط  ب ــم مرب ه
ي مــا روشــن وتبیــین نمایــد، همچنــین ناگفتــه هــاي بســیاري را دربــاره  درمقطعــی حســاس  بــرا

تأســیس بیمارســتان و درمانگــاه ، تهیــه دارو و تجهیــزات پزشــکی، تربیــت پرســتار، نگهــداري از 
کودکان بی سرپرسـت، ارائـه برنامـه هـاي ویـژه  بـراي جوانـان و برخـی فعالیـت هـاي عمرانـی            

ــالی ایــن   ــابع م ــرداري از من ســازمان توســط مســئوالن آن دردوران رضــا شــاه ،  و نحــوه بهــره ب
بازگو نماید. 
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۶٧...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

ــژوهش        ــاکنون پ ــذکور ت ــر م ــازمان درعص ــن س ــاي ای ــت ه ــینه فعالی ــوص پیش درخص
ــت.        ــده اس ــاتی پراکن ــت اطالع ــود اس ــاره آن موج ــه درب ــت وآنچ ــده اس ــته نش ــتقلی نگاش مس

عالیــت هــاي ایــن درحالیکــه مــا درایــن مقالــه عــالوه برکتــب و مقــاالت از اســناد مربــوط بــه ف 
اسـتفاده کـردیم ،بـه همـین خـاطر      -که درسـازمان اسـناد ملـی ایـران موجـود هسـتند      -سازمان 

مندان قرار دهد.ه این پژوهش می تواند اطالعات ناب و عمدتا جدیدي دراختیار عالق

صلیب سرخ در جهان
ــانی و        ــف آالم انس ــراي تخفی ــه ب ــت ک ــی اس ــین الملل ــازمانی ب ــوان س ــرخ عن ــلیب س ص

ایـن نهـاد در اثـر اقـدامات نـوع پرورانـه خـانم فلـورانس نـاین          "رفت بهداشت بوجـود آمـد،   پیش
ــان بنیــان گــذاري شــد. در ســال   دونــان کتــاب خــاطره اي از 1862تینگــل و آقــاي هــانري دون

ــین فرانســه و اتــریش) را نوشــت و در آن آالم زخمــی هــاي میــدان    جنــگ ســولفرینو (جنــگ ب
ربخش و تکاندهنــده شــرح داد، و ســخت خواســتار تشــکیل جنــگ ســولفرینو را بــه گونــه اي اثــ

جمعیت هـاي امـدادي داوطلـب بـراي تسـکین آالم اینگونـه آسـیب دیـدگان از جنـگ گردیـد و           
پیشنهاد کرد که خـدمت بـه رنجـوران و زخمـی هـاي نظـامی فعـالیتی بـی طـرف محسـوب مـی            

ــرد.     ــتیبانی ک ــنهاد وي پش ــخت از پیش ــو س ــه ژن ــام المنفع ــور ع ــن ام ــود. انجم ــاحب، "ش ( مص
1358 :1528(

بدین ترتیب بـا مسـاعی آقـاي گوسـتاوموانیه اولـین جلسـه جمعیـت در تـاریخ نهـم فوریـه           
میالدي بنام جمعیـت فوائـد عامـه در شـهر ژنـو تشـکیل شـد در واقـع همـین جلسـه           1863سال 

نفــري کــه خــود هــانري 5یــک هیئــت "را بایــد اســاس تشــکیل صــلیب ســرخ جهــان دانســت. 
انتخـاب گردیدنـد و تمـام هـم خـود را بکـار بردنـد        دونان و گوستاو موانیه هـم جـزء آن بودنـد   

نفـري یعنـی در مــاه اکتبـر ســال    5تـا اینکـه موفــق شـدند پـس از تشــکیل اولـین جلسـه کمیتــه       
ــا شــرکت  1863 ــی ب ــده 36کنگــره بزرگ ــین  16نماین ــد و در هم ــایی تشــکیل دهن کشــور اروپ

آن جلســه نماینــدگان کنگــره اولــین قرارنامــه یــا کنوانســیون ژنــو نوشــته شــد، امــا حاضــرین در 
رســمی دولتهــاي متبــوع خــود نبودنــد و حــق امضــاي یــک عهدنامــه بــین المللــی را نداشــتند و  
بنــابراین در ســال بعــد شــوراي دولتــی کشــور ســوییس از دولتهــاي اروپــا دعــوت کــرد کــه بــا  
ــرار      ــی ق ــین الملل ــورد موافقــت کنگــره ب ــه م ــه اي ک ــدگان خــود و امضــاي قرارنام ــزام نماین اع

ــ ــه جمعی ــال   گرفت ــم اوت س ــند و در روز شش ــمیت بشناس ــرخ را برس ــلیب س ــن 1864ت ص ای
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ۶٨

کنفــرانس تحــت عنــوان کنفــرانس دیپلوماتیــک در یکــی از تاالرهــاي بــزرگ شــهر ژنــو افتتــاح   
ــول ســاتن،   ــس از 391: 1342شــد، ( ال ــه رســمی  15) و پ ــین قرارنام روز بحــث و بررســی اول

بهبـودي سـربازان زخمـی در میـدانهاي     ژنو در ده مـاده بـا مـوادي از قبیـل حمایـت و کمـک بـه       
جنگ، بی طـرف شـمردن متصـدیان امـور خـدمات پزشـکی نیروهـاي مسـلح، رفتـار انسـانی بـا            
زخمــی هــا و بــی طرفــی غیرنظامیــانی کــه داوطلبانــه و از روي حــس انســان دوســتی بــه کمــک 
ــین المللــی مــذکور را در    ــه ب زخمــی هــاي جنــگ مــی شــتابند، تصــویب و امضــاء نمــود. کمیت

قت بایـد بـه عنـوان اولـین اسـاس و پایـه تشـکیالت عظـیم صـلیب سـرخ جهـانی دانسـت،             حقی
عالمت مشخصه موسسات و جمعیـت هـایی کـه بـر اسـاس ایـن قـرار نامـه تشـکیل مـی شـدند            
به افتخار ملیت دونان، صلیبی سرخ بـر زمینـه سـفید (پـرچم سـوئیس بـا رنگهـاي معکـوس) بـه          

).پـس از جنــگ سـخت و خـونینی کــه    1577، 1358(مصـاحب،  "عنـوان نمـاد انتخـاب گردیــد.   
بین صربستان و روسـیه بـا امپراطـوري عثمـانی در گرفـت دولـت عثمـانی اعـالم داشـت کـه بـه            
جاي صلیب سرخ از ایـن پـس هـالل سـرخ را بکـار خواهـد بـرد و روسـیه نیـز همـین عالمـت            

ــالهاي        ــه در س ــرار داد ک ــود ق ــاي خ ــت ه ــات و جمعی ــه موسس در 1906–1907را شاخص
جامع بین المللی نیز عالمت مشخصه دو کشور فوق شناخته شد.م

تاسیس جمعیت شیر و خورشید سرخ در ایران
ــن     ــاره ای ــران اســت، درب ــی صــلیب ســرخ در ای ــام مل جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ، ن
عالمــت و کلمــه شــیر و خورشــید احمــد کســروي مقالــه اي از تاریخچــه پیــدایش ایــن عالمــت 

ي اسـتناد مـی کنـد کـه هـم خورشـید و هـم شـیر بصـورت تنهـا در نـزد            دارد و به دالیل بسـیار 
ــوده اســت و مثــال هــاي متعــددي در ایــن زمینــه مــی آورد، امــا اینکــه     مردمــان مــورد توجــه ب
چگونــه شــیر و خورشــید بــه هــم پیوســتند و بعــدها بعنــوان نشــان رســمی دولــت ایــران قــرار   

بـاقی نمانـده اسـت و یـک شـکلی      گرفت، اظهـار مـی دارد شـیر و خورشـید از زمانهـاي باسـتان      
پیوسـتگی شـیر   "که رازي یا معنایی دربردارد، نیسـت چنانکـه ابـن عبـري مـورخ نقـل مـی کنـد         

ــه         ــلجوقی ب ــرو س ــاختگی کیخس ــه دلب ــخص نتیج ــت مش ــک عالم ــوان ی ــه عن ــید ب و خورش
ــوده و کیخســرو قصــد کــرد کــه چهــره شــاهزاده خــانم را     همســرش شــاهزاده خــانم گرجــی ب

کنـد امـا از آنجـا کـه پیکرنگـاري در اسـالم مـورد مـذمت بـود بـا مخالفـت            بروي سکه ها نقش 
اطرافیــان مواجــه شــد و لهــذا بــه پیشــنهاد یکــی از مشــاوران خــود پیکــر شــیري را بــروي ســکه 
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۶٩...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

نگاشــته و روي آن رخســاره همچــون خورشــید شــاهزاده خــانم را کشــیدند کــه اگــر کســانی بــه 
نقـش، نشـان طـالع پادشـاه اسـت کـه       جستجو برخاسـتند و پرسـش هـایی شـد گفتـه شـود ایـن       

هنگـام زاییــده شــدن او و خورشــید در بـرج اســد (شــیر) بــوده اسـت و همــین کــار را کردنــد و    
)109: 1352(  کسروي،  "اینچنین بود که این شکل پدیدار گشت.

ســپس دیگــران بــی آنکــه معنــایی از آن بفهمنــد آن را بکــار بردنــد و بــدین ســان یکــی از   
ده گردیــد و تــا زمــان فتحعلیشــاه بــه همــان عنــوان بــه کــار مــی رفتــه مشــکل هــاي شــناخته شــ

اســت. در زمــان فتحعلیشــاه بــه پیــروي از دولتهــاي اروپــایی کــه بــراي خــود نشــانهایی جهــت   
ــار و دیگــري پیکــر شــیر و خورشــید     ــه نشــان یکــی تصــویر ذوالفق ــون هــا داشــتند، دوگون لژی

روي از اروپاییـان و اینکـه نشـانه اي    موجود بوده اسـت و نیـز در زمـان محمدشـاه بـازهم بـه پیـ       
ــاهم یکــی کــرده ذوالفقــار را بدســت شــیر داده و    ــت داشــته باشــند آن دو شــکل را ب ــراي دول ب
تــاجی نیــز بــاالي آن افزودنــد کــه در نهایــت شــکل شــیر و خورشــید کــه نشــانه رســمی دولــت 

)جاایران شمرده می شد پدید آمد.(همان
خ در ایـران، شـیر و خورشـید گردیـد شـاید      اما اینکه چـرا عالمـت و مشخصـه صـلیب سـر     

بتــوان گفــت کــه عالمــت شــیر و خورشــید چنانکــه بــه ســابقه آن اشــاره شــد در نــزد ایرانیــان   
حداقل پس از محمدشاه قاجار بـه عنـوان نشـانه ملـی و ملیـت ایرانـی بـه حسـاب مـی آمـد و از           

ی آنجــایی کــه صــلیب ســرخ یــک ســازمان بــین المللــی محســوب مــی شــد و در ســطح جهــان  
مطــرح بــود، دولــت ایــران نشــانه شــیر و خورشــید را کــه نشــانه رســمی دولــت ایــران بــوده و   

اهمیت زیادي داشته است به تصویب مقامات مربوط صلیب سرخ بین المللی رساند.
ــال   ــا س ــران ت ــت ای ــی   1324م (1906دول ــین الملل ــاي ب ــرانس ه ــک از کنف ه.ق) در هیچی

ي کـه انجـام شـده بـود، امضـاي قرارنامـه سـال        صلیب سـرخ نماینـده نداشـت و فقـط تنهـا کـار      
ــال   1864 ــود در س ــرخ ب ــلیب س ــت ص ــین  1864م جمعی ــراي اول ــار م و ب ــال ب م 1906در س

نماینــده خــود را بــراي شــرکت در کنفــرانس صــلیب ســرخ بــین المللــی بــه ژنــو اعــزام داشــت، 
ب اداره سیاسی و هیئتی که از دولـت هـاي مختلـف درخواسـت مـی کـرد کـه بـه جمعیـت صـلی          

سرخ بپیوندند دعوتنامه اي به نصراهللا مشیرالدوله وزیر امور خارجه ایران ارسال داشت:
به وزیر امور خارجه دولت علیه ایران.1906از برن هفتم مارس «
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٧٠

انجمـن اتصــالیه بـا کمــال افتخـار دولــت متبوعــه آن جنـاب را بــه عضـویت کنفرانســی کــه      
ــ  ــن آتی ــو در یــازدهم مــاه ژوئ ــور انعقــاد خواهــد یافــت  در خصــوص معاهــده ژن ه در شــهر مزب

دعــوت مــی نمایــد و خواهشــمند اســت کــه اســامی نماینــدگان خــود را تــا آخــر آوریــل معــین  
.)392،1342الول ساتن، »(فورتی–نمایید.اداره پلی تیکی هیئت اتصالیه سوییس 

دولــت ایــران ســریعا از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــرد و از ســوي وزیــر امــور خارجــه ایــران  
ــود، ارســال داشــته و جهــت شــرکت در    نامــه اي کــه مشــحون از اظهــار مســرت و خشــنودي ب

ــور   ــرانس مزب ــلطنه «کنف ــمدخان ممتازالس ــرزا ص ــی    » می ــار و ایلچ ــر مخت ــان وزی ــه در آن زم ک
مخصوص دولت علّیـه ایـران در پـاریس بـود بـه عنـوان نماینـده تـام االختیـار بـراي شـرکت در            

ت اتصــالیه أل جوابیــه و پاســخ دولــت ایــران بــه هیــکنفــرانس صــلیب ســرخ اعــالم داشــت. اصــ
سوییس چنین است:

جنــاب مســتطاب اجــل دوســتان، اســتظهار، مشــفق، مکــرم، مهربانــا  1324شــهر صــفر 29«
دوستدار، با کمـال مسـرت اظهـار مـی دارد کـه دولـت علیـه ایـران دعـوت آن دولـت جمهوریـه            

راجعــه بمعاهــده ژنــو در بــرن را بــه کنفرانســی کــه در یــازدهم مــاه ژوئــن آتیــه در خصــوص م 
جنــاب "منعقــد خواهــد شــد، بــا فــرط رغبــت پذیرفتــه و نماینــده خــود را در کنفــرانس مزبــور  

وزیــر مختــار و ایلچــی مخصــوص دولــت "جاللــت مــآب اجــل میــرزا صــمدخان ممتازالســلطنه
علیـه ایــران، مـامور پــاریس تعیـین داشــته اسـت. محــض استحضـار خــاطر آن جنـاب مســتطاب       

ن رســاله دولتـی وســیله پرداختـه و ایــن موقـع را بــراي تجدیـد احترامــات فائقــه     بـه نگــارش ایـ  
ــمارد     ــی ش ــنم م ــتطاب مغت ــاب مس ــه آن جن ــبت ب ــود نس ــور  [[..خ ــیرالدوله [وزیرام ــراهللا مش نص

)392(همان، »خارجه ایران] 
ــا       ــود را ب ــایف خ ــید و وظ ــوش درخش ــرانس خ ــن کنف ــلطنه در ای ــال ممتازالس ــر ح ــه ه ب

دهـد و در اثـر تالشـهاي او بـود کـه صـلیب سـرخ بـین المللـی عالمـت           جدیت تمام انجام مـی  
شیر و خورشید سـرخ بـروي مـتن سـفید را بـه عنـوان نشـانه صـلیب سـرخ در ایـران برسـمیت            

شناخت.
در ایــران فعالیــت خــود را آغــاز کــرد هــر 1302امــا ایــن جمعیــت بطــور رســمی از ســال 

ت شـیر و خورشـید سـرخ در ایـران     چند که دهخدا معتقد اسـت کـه پـیش از ایـن تـاریخ جمعیـ      
ــت.(    ــانی نداش ــام و نش ــا ن ــت ام ــت داش ــیر و   1341:192،دهخدا فعالی ــره ش ــین کنگ ــی اول ) ط
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٧١...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

نفـر از موسسـین کـه در جلسـه حضـور داشـتند بـه اکثریـت آراء هفـت نفـر           27خورشید سـرخ  
نــام هیئــت عاملــه جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ایــران انتخــاب و کمیتــه بــین المللــی  ه را بــ

ــم طــی بخشــنامه شــماره  صــلیب ــه ســال  241ســرخ ه ــاه م تاســیس 1924مورخــه ســی ام م
ــه جمعیــت هــاي عضــو در ســطح جهــان رســاند.     ــه اطــالع کلی جمعیــت شــیر و خورشــید را ب

ــول ســاتن( ــود   1342،392،ال ــاریخ ریاســت وزراء را دارا ب )ســردار ســپه [رضاشــاه] کــه در آن ت
ــرد، اعضــاي ج   ــول ک ــدیره را قب ــت م معیــت شــیر و خورشــید ســرخ در  ریاســت افتخــاري هیئ

نفر بودند.410در تهران 1304سال 

دف هاي اساسی و زمینه هاي فعالیته
خورشــیدي (ســند شــماره 1322مطــابق مــاده دهــم اساســنامه اصــالحی مصــوب آبــان مــاه 

) هــدف از تاســیس جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ایــران اساســا بــراي خــدمات خیریــه بــه  1
مصــائب و بهبــودي صــحت عمــومی ذکــر گردیــده اســت و در  نــوع بشــر و تخفیــف رنجهــا و 

ماده یـازدهم مقاصـد و اهـداف جمعیـت را بـه هنگـام جنـگ بیـان داشـته کـه جمعیـت در ایـن             
ــراي معالجــه بیمــاران و زخمیــان    مواقــع ســمت معاونــت بهــداري ارتــش را دارا مــی باشــد و ب

ــیار    ــت و س ــاي ثاب ــه ه ــم از لشــکري و کشــوري در حــدود امکــان بیمارخان ــاي اع ــت ه و هئی
ــه    ــین المللــی ب ــوازم را فــراهم مــی نمایــد و همچنــین مطــابق مقــررات ب امــدادي و وســایل و ل
ــاده     ــود. در م ــایی کمــک و مســاعدت خواهــد نم زخمــداران و اســیران خارجــه در حــدود توان
ــه هــاي     ــی در جنب دوازدهــم اساســنامه مقاصــد و وظــایف جمعیــت در هنگــام صــلح بطــور کل

مختلفی ذکر شده است:
ــه،     -1 ــق، زلزل ــون : حری ــومی همچ ــائب عم ــات و مص ــوارد بلی ــتی درم ــداد بهداش ام

سیل، طاعون، وبا و سایر بیماریهاي واگیردار و خطرناك
ــا، حصــبه، ســل، آبلــه، امــراض   -2 ــا بیماریهــاي عمــومی مثــل ماالری مســئله مبــارزه ب

تناســلی، نیــز مبــارزه بــا مگــس و پشــه و ســایر حشــرات مــوذي و مضــر بــه تناســب هــر   
تان.شهرس
ــی و     -3 ــات قحط ــا در اوق ــی و مخصوص ــور کل ــدگان بط ــرا و درمان ــتگیري از فق دس

غارت زدگی و زمستانهاي سخت و سایر بالهاي زمینی و آسمانی.
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٧٢

ــداري    -4 ــاعت و نگاه ــی بض ــیم و ب ــان یت ــوزش کودک ــتاري و آم ــع آوري و پرس جم
شیرخواران بیکس و یا فقیر

ــتاري و  -5 ــاي پرس ــراي بنگاهه ــتاران ب ــت پرس ــتانها و  تربی ــیرخوارگاهها و کودکس ش
بیمارستانها و سایر بنگاههاي خیریه.

ــت   -6 ــتانهاي ثاب ــا و بیمارس ــه ه ــاي عمــومی و مجــانی و داروخان تاســیس درمانگاهه
و سیار و آموزشگاهها و ایجاد پستهاي امدادي در راهها و دهات و قصبات.

چارگان.ایجاد هنرستانها و بنگاههاي پیشه و هنر براي ایتام و بی-7
موسســه مختلــف خیریــه و درمــانی از قبیــل 294جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ایــران "

ــتاري     ــگاههاي پرس ــان و آموزش ــگاههاي کودک ــگاهها و پرورش ــا و زایش ــتانها، درمانگاهه بیمارس
را اداره می نمود، بزرگتـرین مرکـز مبـارزه بـا سـل و سـرطان متعلـق بـه شـیر و خورشـید سـرخ            

سـه یـی بـه نـام خانـه نمونـه کـودك در تهـران تاسـیس نمـوده بـود کـه             ایران بود، همچنین موس
ــت.     ــوده اس ــودك ب ــت ک ــته تربی ــوري در رش ــات کش ــرین تاسیس ــع از بهت ــهر، "در واق ( ایرانش

1343 :1446(
سند جـالبی مربـوط  بـه گـزارش یکـی از آموزشـگاههاي وابسـته بـه جمعیـت شـیر و           

اشـد، در ابتـداي ایـن سـند هـدف      خورشید در آرشـیو سـازمان اسـناد ملـی ایـران موجـود ب      
ــایی توصــیف    ــه زیب ــین نهــادي توســط موســس آموزشــگاه یتیمــان ب اصــلی از تشــکیل چن

بایــد کســانی را کــه در مــنجالب بــدبختی و بیتربیتــی فــرو رفتــه و در آینــده  «شــده اســت: 
ســربار جامعــه مــی شــدند نجــات داده و از شخصــیت خودشــان آگــاه ســازند و مــن مــی   

اي کســانی کــه مــی خواهنــد خیــرات و مبــرات نماینــد، نشــان خــواهم نمونــه کــوچکی بــر
داده باشم، چه احیاء نفس باین نیسـت کـه گرسـنه اي را بـه یـک وعـده سـیر نماینـد، زیـرا          
وعده دیگر باز گرسنه مـی شـود، احیـاء نمـی شـود نفسـی مگـر از کسـب و کـار، هنگـامی           

احیـاء نفـس نمــوده   کـه کسـی را از بیکـاري بـه کـار مشـغول نمودیـد همیشـه او را سـیر و          
ایــد. در ایــن آموزشــگاه اطفــال گذشــته از آنکــه بفنــون کــار وصــنعت آشــنا مــی شــوند از  
طرز خریـد و فـروش و معـامالت در بـازار نیـز آگـاهی حاصـل نمـوده و در آتیـه صـنعتگر           
چشم و گـوش بسـته و بیسـوادي بـار نمـی آینـد و حتـی مزدشـان در صـندوق پـس انـداز            

ه مــی شــود و همــین عمــل احساســاتی در ایشــان بوجــود بانــک ملــی بنــام خودشــان ســپرد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

٧٣...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

پرونــده 2ش ، ســند» (آورده کــه هــر یــک کوشــش دارنــد ســرمایه خــود را زیــادتر نماینــد.
485(

ــدادي      ــاي ام ــاد انباره ــا ایج ــوام ب ــتانها ت ــز و شهرس ــدادي در مرک ــش ام ــیس بخ تاس
یکــی از کامـل وســایط نقلیــه و مخــابراتی بــه شــیر و خورشــید ایــن امکــان را مــی داد کــه  

مهمتــرین وظــایف خــود را کــه رســیدگی بــه حــال آســیب دیــدگان از حــوادث مختلــف   
)در خصـوص  192دهخـدا، است به اسرع وقـت و بـا دقـت و تجربـه کـافی انجـام دهـد. (       

اینگونه فعالیـت هـا تعـداد زیـادي سـند در سـازمان اسـناد ملـی ایـران وجـود دارد کـه بـر             
عیـت شـیر و خورشـید سـرخ در مواقـع      اساس آنها می تـوان دریافـت کـه تـا چـه حـد جم      

)3ش ،سند(لزوم و ضروري به کمک آسیب دیدگان از حوادث می شتافته است.

تشکیالت و مسئولین جمعیت
نفـر بـود   15بنا بـه مـاده سـی و دوم از اساسـانامه جمعیـت، هیئـت مرکـزي کـل مرکـب از          

خفــی انتخــاب مــی نفــر را بــه راي م25کــه در طهــران از طــرف مجمــع عمــومی از میــان خــود 
نفـر علـی البـدل خواهنـد بـود و در مجمـع عمـومی کـه در         10نفر کارمنـد اصـلی و   15کنند که 

نفـر بجـاي   5نفـر از کارمنـدان هیئـت بوسـیله قرعـه خـارج و       5مهرماه هر سال انجام می گیـرد  
آنها انتخاب مـی شـوند، کارمنـدان خـارج شـده ممکـن اسـت مجـددا انتخـاب شـوند، و هیئـت            

همــه ســاله از میــان خــود یکنفــر رئــیس و دو نفــر نایــب رئــیس، یکنفــر دبیــر کــل مرکــزي کــل
-خزانه دار کـل انتخـاب مـی کننـد کـه اینهـا در مجمـوع هیئـت مـدیره جمعیـت را تشـکیل مـی            

دهند. تقریبا در تمـام شهرسـتانهاي بـزرگ و کوچـک ایـران شـعبات جمعیـت دایـر شـد و همـه           
ت مـدیره و مسـئولیت یکنفـر مـدیر عامـل انجـام       جا امور جـاري در تحـت نظـر و باهتمـام هیئـ     

)اعضـاي شـوراي عـالی و هیئـت رئیسـه کـل در سـالهاي        1343:1446یرانشـهر، امـی پـذیرفت. (  
به قرار زیر بـوده انـد: دکتـر امیـراعلم، دکتـر حسـن لقمـان ادهـم، ممتـاز سـهیلی           1312تا 1306

ــد از محمــود ایــن اعضــاء عبــا1312–17) و در ســالهاي 6ش،ســند و مجیــد آهــی ( رت بودن
ــر     ــر لقمــان ادهــم، اســفندیاري، ســهیلی و دکت ــیس شــوراي عــالی و هیئــت رئیســه دکت جــم رئ

بنــا بــه راي گیــري کــه در جلســه تبیــین هیئــت رئیســه و شــوراي عــالی 1320طــاهري در ســال 
جمعیــت انجــام شــد، هیئــت رئیســه شــامل ســهیلی (وزیــر کشــور) دکتــر حســن لقمــان ادهــم،  
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٧۴

شــوراي عــالی شــامل، اســفندیاري، جــم، فروغــی، دکتــر ســنگ، دکتــر دکتــر طــاهري و اعضــاي 
)1: 1320، 4556غنی، دکتر رفیع و مسعودي بودند. (اطالعات،ش 

روسـاء و شخصـیت هــایی کـه بــه عنـوان مسـئوالن جمعیــت انتخـاب مــی شـدند بیشــتر        
ــاد     ــک نه ــت شــیر و خورشــید ی ــه جمعی ــد و از آنجــایی ک ــال بودن ــت و فع از چهــره هــاي مثب

ه و عـام المنفعـه بـود و حتـی بعضـی از رجـال بـراي نشـان دادن وجهـه اجتمـاعی خـود و            خیری
خــودش در اولــین دوره شــاهبعــد تبلیغــی قضــیه، در اداره ایــن موسســه ســهیم مــی شــدند، رضا

ــه    ــود و بعــدها دختــر خــود شــمس را ب ــرا عهــده دار ب تشــکیل ایــن نهــاد ریاســت افتخــاري آن
عنــوان ریاســت ایــن تشــکیالت انتخــاب نمــود. مســلما ایــن انتخــاب هــا بیشــتر بــه جهــت بعــد 
تبلیغاتی بود و اینکـه بـه ظـاهر نشـان داده شـود کـه خانـدان سـلطنتی بـه فکـر طبقـات محـروم             

ند.جامعه هست
ــیر و       ــع ش ــالی مجم ــوراي ع ــویت ش ــدین دوره عض ــه در چن ــی ک ــی از اشخاص یک
ــس از     ــود وي پ ــه محتشــم الســلطنه ب ــب ب ــود، حســن اســفندیاري ملق خورشــید را دارا ب
صـدور فرمـان مشــروطه و افتتـاح مجلــس بـه ســمت معـاون ریاســت وزراء برگزیـده شــد       

جلــس شــوراي ملــی و از دوره هشــتم تــا ســیزدهم ســمت نماینــدگی مــردم تهــران را در م
دارا بــود و بــا داشــتن فعالیــت هــاي اجتمــاعی متعــدد از عهــده وظــایف خــود در شــیر و  

)161: 1369(مرسلوند،خورشید به خوبی برمی آمد.

ل جمعیت شیر و خورشید سرخ جوانانتشکی
ــت     ــه فعالی ــوده اســت ک ــازمانهاي وابســته اي ب ــید ســرخ داراي س ــیر و خورش ــت ش جمعی

ــو   ــدیگر ب ــل یک ــان مکم ــته،     هاش ــازمانهاي وابس ــن س ــرین ای ــده ت ــرین و عم ــی از مهمت د. یک
بـود. ایـن جمعیـت داراي آیـین نامـه مفصـلی اسـت        "جمعیت شـیر و خورشـید سـرخ جوانـان    "

دسـتور نخسـت وزیـر وقـت محمـود جـم و توسـط ابـراهیم         ه بـ 1318که طرح آن در مرداد مـاه  
ــت تنظــیم شــده اســت ( ســند شــماره    ــه  5الف ــین نام ــاده اول آی ــه  ) در م ــتناد ب ــا اس ــان، ب جوان

ــیر و      ــی ش ــت مل ــزء جمعی ــازمان را ج ــن س ــید، ای ــیر و خورش ــت ش ــویبی جمعی ــنامه تص اساس
خورشید دانسـته اسـت. از نظـر سیاسـی و مـذهبی در مـاده سـوم آیـین نامـه فـوق الـذکر تاکیـد             
گردیده است کـه جمعیـت شـیر و خورشـید داراي هیچگونـه جنبـه سیاسـی و نـژادي و مـذهبی          
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٧۵...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

مقصــد نهــایی از تشــکیل آن تعمــیم نیکوکــاري و بهداشــت عمــومی و حفــظ نیســت و هــدف و 
از بیماریها و تخفیف آالم بشري است.

ــت       ــایف جمعی ــات وظ ــروي جزئی ــتري ب ــد بیش ــان تاکی ــید جوان ــیر و خورش ــت ش جمعی
ــراي      ــی ب ــالیم اخالق ــم و مقصــد خــود را مصــروف تع ــام ه ــر اینکــه تم اصــلی داشــت و مهمت

عالیم اخالقی را می توان در موارد مشروحه زیر دید:جوانان می کرد شماري از این ت
تعلــیم اصــول اخالقــی بــین جوانــان بوســیله مجــالت و رســاالت و تصــاویر و حکایــات  -

و سخنرانی و نمایشهاي کوچک در آموزشگاهها و سینما.
تشویق با احترام پیران-
ترغیب پس انداز-
گرفته و تعلیم تنفس مصنوعیتعلیم عملیات نجات غریق و آسیب دیده و برق -
تشریک مساعی با اداره پیشاهنگی در قسمت امداد-
سرکشی و کمک به کودکان و پیرانی که دربیمارستانها تحت معالجه اند-
کمک به خانواده هاي کثیراالوالد-
تهیــه تختخــواب و قنــداق بــراي کودکــان خــانواده هــاي بــی بضــاعت و در نهایــت حتــی -

م و نهار از طرف جوانان با بضاعت از هم شاگردي هاي بی بضاعتدعوت مکرر به شا
ــان ذکــر مفصــلی از خــدمات و وظــایف ایــن ســازمان    ــین نامــه جوان ــاده هشــتم از آی در م
نســبت بــه حمایــت کودکــان و مــادران آمــده اســت: کمــک بــه یتیمــان، زنــان حاملــه، کمــک بــه 

عـزام یـک نفـر داوطلـب بـه      مادران خـانواده هـاي بـی بضـاعت کـه بیمـار مـی شـوند بوسـیله ا         
ــرد و         ــان ولگ ــع آوري کودک ــال، جم ــتاري از اطف ــذا و پرس ــب دادن غ ــت ترتی ــان جه منزلش
اطفالی کـه دسـتخوش بـد رفتـاري کسـان خـود هسـتند. در مـاده مـذکور از آیـین نامـه جوانـان             
اشارات زیادي به جزئی تـرین مسـائل بهداشـتی نیـز شـده اسـت حتـی تهیـه و تقسـیم عینـک و           

مصــنوعی بطــور مجــانی بــین کودکــان محتــاج و تقســیم کفــش و ســرپایی بــراي  دســت و پــاي 
دانــش آمــوزان را از نظــر دور نداشــته انــد، در قســمت چهــارم از شــرح وظــایف ایــن جمعیــت  

به انجام خدمات عمومی اشاره شده است که برخی از مواد آن عبارتند از: 
مــاران و بینوایــان و کمــک معنــوي و درســی بــه دانــش آمــوزان کــم اســتعداد، کمــک بــه بی 

ناتوانان، تعلیم طریقه راه رفـتن در خیابـان بـین کودکـان بـراي مواجـه نشـدن بـا خطـرات عبـور           
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٧۶

و مــرور، مبــارزه بــا تریــاك و الکــل و ســایر اعتیــادات مضــره، مبــارزه بــا آفــات نبــاتی، حمایــت 
اعت.حیوانات و پرندگان، تهیه پرستاران داوطلب و مجانی براي پرستاري بیماران بی بض

جمعیت شـیر و خورشـید جوانـان از لحـاظ امـور مـالی و هزینـه هـا بیشـتر جنبـه خودکفـا            
ــاده   ــنجم م ــر   21داشــته اســت در فصــل پ ــت ذک ــدهاي جمعی ــان شــرح درآم ــه جوان ــین نام آی

گردیده است:
اعتبار از محل بودجه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران-1
اعتبار از محل درآمدهاي اوقاف-2
نـدي کـه توسـط کارمنـدان عامـل جمعیـت تادیـه مـی شـود و حـداقل آن سـالی            حقوق کارم-3

ریال خواهد بود.30
اعانات از طرف ادارات دولتی و شهرداریها-4
اعانات از طرف بنگاهها و شرکت ها و اشخاص-5
درآمدهاي حاصله از اموال منقول و غیرمنقول جمعیت-6
غیره که به نام جمعیت داده می شود.وجوه حاصله از نمایشها و پارتی ها و -7
درآمدهاي حاصله از هفته ها یا روزهاي نیکوکاري-8
درآمدهاي تمبرهاي مخصوص و مونوپولها و غیره که از طرف دولت اعطا می شود.-9

در مجموع شاید آنچـه کـه بتـوان بـه عنـوان حاصـل سـخن دربـاره جمعیـت جوانـان           
ف و برنامـه هــاي یـاد شـده در آیـین نامــه     گفـت اینسـتکه هـر چنـد تــا تحقـق همـه اهـدا       

جوانان راه درازي را می بایست طـی مـی کـرد، امـا از آنجـا کـه بیشـترین مبنـاي درآمـدي          
ر بـود بنـابراین تـا حـد امکـان پـا بـه            آن از جانب خیرات و اعانات نوع دوسـتانه افـراد خیـ

تصــویبی پــاي جمعیــت مــا در فعالیــت هــاي ارزنــده و مفیــدي در چهارچوبــه آیــین نامــه  
خود، به جامعه ایرانی اعطا نمود.

سوء استفاده هاي مالی و اعمال غیرقانونی  
ــاه و     ــردم توســط رضاش ــتبداد برم ــوعی اس ــا ن ــراه ب ــه هم ــاالرنه اي  ک سیســتم پدرس
عمــالش در کشــور ایجــاد شــده بــود باعــث شــد نیــروي ســازندگی تــا حــدودي از مــردم  

ــود.  ــلب ش ــ(س ــکیقاض ــرخ از   1372:132یبش ــید س ــیر و خورش ــه ش ــا وجودیک )  ب
جمله موسسات خیریـه و عـام المنفعـه بـه حسـاب مـی آمـد و اصـوال در جهـت حمایـت           
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٧٧...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

و کمک به مردم در حـوادث مختلـف ایجـاد شـده بـود امـا از آنجـایی کـه بـه عنـوان یـک            
نهــاد و ســازمان از عملکردهــاي کلــی رژیــم جــدا نبــود و بــه عنــوان قســمتی از مجموعــه  

اجتمـاعی کشـور محسـوب مــی شـد ، گـاه از سـوء اسـتفاده هــاي        –ي اداري کلـی نهادهـا  
مــالی و فســاد اداري کــه گریبــانگیر بســیاري از ادارات آن زمــان بــود مصــون نبــوده اســت  

-و حتی در بعضـی از مـوارد بـه محـض اینکـه افـرادي بـا مقاصـد جمعیـت مخالفـت مـی           
ــد.   ــی گرفتن ــرار م ــد ســریعا  تحــت پیگــرد شــهربانی ق ــده 290000486ســند(کردن پرون

)2و 1، ش 485
ــاي      ــتفاده ه ــوء اس ــه اي از س ــه نمون ــر ب ــاطرات عم ــاب خ ــداري در کت ــد اقت احم
بعضــی از مســئوالن جمعیــت در قضــیه جــاده کشــی در جنــوب اشــاره و تاکیــد مــی کنــد  

دستگاه شـیر و خورشـید هـم صـالح نبـود و در امـور مـالی فسـاد آشـکار، دسـت کـم در            «
).100: 1372اقتداري ،(»جنوب ایران داشت.

ــال      ــت از اعم ــه حکای ــود دارد ک ــران وج ــی ای ــناد مل ــازمان اس ــیاري در س ــناد بس اس
ــندي از     ــانونی آن دارد. س ــایف ق ــدم انجــام درســت وظ ــانونی شــیر و خورشــید و ع غیرق
ســازمان اســناد ملــی ایــران در دســت مــی باشــد کــه نشــان مــی دهــد واحــدهاي شــیر و   

ــور ب    ــاي کش ــتان ه ــی اس ــید در بعض ــاس   خورش ــوارض را از اجن ــانونی ع ــورت غیرق ص
صادره و وارده اخـذ مـی نمودنـد و احتمـاال چنـین وجوهـاتی کـه مجـوز و مسـند قـانونی           
نداشــته چــه بســا صــرف امــورات غیــر از اهــداف مشــخص شــیر و خورشــید مــی شــده   

است.
ی یــبــه هــر حــال ایــن ســند بصــورت بخشــنامه اي بــا ده مــاده از ســوي وزارت دارا

ــت   ــده اس ــیم ش ــیر و      تنظ ــط ش ــانونی توس ــات غیرق ــی وجوه ــذ برخ ــه اخ ــه در آن ب ک
خورشید اشاره شده است.

شــیر و خورشــید مراغــه بــا موافقــت «... در بنــد دوم ایــن بخشــنامه آمــده اســت کــه 
فرمانــدار آنجــا عــوارض جدیــدي بــراي کلیــه اجنــاس صــادره و وارده بــه مراغــه بــه نفــع 

ــ   وان از صــاحبان اجنــاس شــیر و خورشــید ســرخ آنجــا وضــع و وجــوهی تحــت ایــن عن
)1–5، ش4پرونده 240001148سند » (وصول می نماید...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٧٨

در ادامه ایـن سـند آمـده اسـت کـه نـه تنهـا موسسـات شـیر و خورشـید حـق وضـع             
چنـین عوارضــی را نداشــته بلکـه مــامورین فرمانــداري و شـهرداري نیــز در وصــول چنــین    

عوارضی نباید دخالت نمایند.
شــید بــه هــیچ وجــه صــالحیت وضــع عــوارض نداشــته و موسســات شــیر و خور«... 

مــامورین فرمانــداري و شــهرداري نیــز بــه هــیچ وجــه نبایــد در وصــول ایــن قبیــل وجــوه  
ــم: چــون ادامــه ایــن عمــل بــدون مجــوز قــانونی صــورت    مســتقیما مداخلــه نماینــد. دوی
صحیحی نـدارد و در انظـار هـم خـوش نمـا نیسـت و بـه عـالوه اقـدام مزبـور بـه درآمـد             

(همانجا)» ات صدي سه و عوارض شهرداري لطمه فاحشی خواهد زد...مالی
ــید ســرخ      ــد شــده اســت چنانچــه شــیر و خورش ــز تاکی ــن ســند نی ــتم ای ــد هف در بن
بخواهــد کمــک هــاي مردمــی را جمــع آوري نمایــد نبایــد از راه عــوارض بــر کاالهــا کــه  

ضـا و رغبـت   عمل قانونی نداشته عمل نمایـد بلکـه اهـالی هـر محـل مـی تواننـد از روي ر       
ــز      ــتقیما واری ــرخ مس ــید س ــیر و خورش ــندوقهاي ش ــه ص ــالغی ب ــند مب ــل باش ــه مای چنانچ

نمایند.
سند دیگـري از شـرکت محصـوالت نفتـی شـوروي در دسـت مـی باشـد کـه در ایـن سـند            
نیـز مــدیریت عامــل شــرکت فــوق بــه اداره گمــرك آسـتارا نســبت بــه اخــذ وجــوه غیــر قــانونی   

ــوده   ــراض نم ــید اعت ــیر و خورش ــط ش ــتارا،    توس ــرك آس ــل گم ــه اداره ک ــد ک ــر چن ــت، ه اس
توضیحاتی راجع بـه ایـن مسـئله داده اسـت امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه بنـا بـه بخشـنامه وزارت              
دارایــی کــه در ســند پیشــین بــه آن اشــاره شــد، جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ حــق قــانونی  

صـندوق  گرفتن عوارض را نداشته اسـت و مـردم تنهـا بـا رضـا و رغبـت خـود مـی بایسـت بـه           
)4، ش 78پرونده 240001840سند جمعیت کمک هاي خویش را واریز نمایند. (

گذشته از اسـناد فـوق، اسـناد بسـیاري در آرشـیو سـازمان اسـناد ملـی ایـران وجـود دارد           
که بر اساس آن مـی تـوان دریافـت کـه گهگـاه گرفتاریهـاي مـالی و سـوء اداره ایـن جمعیـت تـا            

ر. ك. بـه اسـناد ش  همچنـان کسـی بـه فکـر اصـالح آن نمـی افتـاد.(       چه اندازه باال می گرفـت و  
)12و 11، 10، 9

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

٧٩...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

درآمدها و هزینه ها
دارایــی هــا و درآمــد جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ایــران بیشــتر از وجــوه کمــک 
ــی شــد.     ــامین م ــت ت ــه از تاسیســات و مســتقالت جمعی ــود ک ــداتی ب ــی و عای هــاي مردم

اقسـام دارایـی هـاي جمعیـت بـه قـرار ذیـل عنـوان         درماده پنجـاهم از اساسـنامه جمعیـت   
شده است:

حقوق کارمندي که افراد جمعیت می پردازند.-1
اعانات و هدیه هاي مختلفه اعم از نقد و جنس-2
موقوفات بنام جمعیت اعم از منقول و غیرمنقول و درآمد آنها-3
ــت   -4 ــا و بخ ــاردن پارتیه ــها و گ ــها و کنفرانس ــله از نمایش ــوه حاص ــا و وج آزماییه

فروشــهاي خیریــه و تمبرهــاي اختصاصــی و غیــره کــه بنــام جمعیــت بــه عمــل مــی   
آید.

اراضــی و ابنیــه و عمــارات و آالت و ادوات و اثاثیــه و غیــره متعلــق بــه جمعیــت  -5
و درآمد آنها.

ــافی     -6 ــار اض ــات اعش ــا و تخصیص ــتقالت و مونوپله ــالك و مس ــد ام ــین و درآم ع
اسـت از طـرف دولـت بـه جمعیـت واگـذار و یـا بـه نـام          بعضی از مالیاتها که ممکـن  

جمعیت جمع آوري شود.
ســهامی کــه جمعیــت ممکــن اســت در بنگاههــاي بازرگــانی و غیــره داشــته باشــد -7

)9(سند ،شو درآمد آنها.
ــاه      ــرداد م ــران از م ــرخ ای ــید س ــیر و خورش ــت ش ــد جمعی ــاز  1302درآم ــی آغ یعن

الـول  (ش قـران و دو عباسـی بـوده اسـت.    تومـان و شـ  1358، 1303تاسیس تا اسـفند مـاه   
ــد جمعیــت در ســه ســاله   1342،392ســاتن،  ــق درآم ــک گــزارش موث ــه ی ــا ب –20)و بن

ریـال نشـان مـی    1079005ریـال رسـید و هزینـه هـاي جمعیـت رقـم       1342691به 1317
ریــال بــوده 26386، مبلــغ 1320داد و در نهایــت موجــودي ایــن جمعیــت در اوایــل ســال 

)1: 1320، 4557اطالعات، ش( است.
البته جمعیت از نظـر مـالی درمقـاطع مختلـف بـا مشـکالت مـالی بسـیاري دسـت بـه           

گریبان بوده است.
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اعضــاي هیئــت مرکــزي کــل جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ایــران  1312در ســال 
طی نامه اي که به دفتـر مخصـوص دربـار ارسـال داشـتند از عـدم کفایـت عوایـد جمعیـت          

درخواسـت کمـک هـاي مـالی از هیئـت دولـت نمـوده اسـت. در ایـن نامـه           گالیه داشته و
ــه صــلیب احمرهــا و هــالل احمرهــا   «تاکیــد شــده اســت کــه   در ســایر ممالــک کــه خزان

داراي ذخیــره هنگفتــی مــی باشــد و روزبــروز بــر توســعه آن افــزوده مــی شــود از طــرف   
ــی          ــل بعض ــادي (از قبی ــاي م ــک ه ــت و کم ــات حمای ــن موسس ــه ای ــبت ب ــا نس دولته
ــراز و     ــر مخصــوص صــلیب احمــر و هــالل احمــر) اب ــرویج تمب ــرار و ت انحصــارها و برق

عنایت می شود.
ت أشیر و خورشـید سـرخ ایـران بـا اینکـه پیشـنهادهاي الزم را مکـررا بـه عـرض هیـ          

محتـرم دولـت رسـانیده اســت متاسـفانه از تمـام اینگونـه مزایــا محـروم اسـت و چـون بــه          
-اشـد بعضـی از موسسـات از قبیـل مریضـخانه     این جهت خزانـه ایـن موسسـه تهـی مـی ب     

هــاي قــم و حضــرت عبــدالعظیم و شــهر شــاهپور و موسســه نوزادگــان در طهــران ناتمــام  
مانــده و توانــایی اداره آنهــم نیســت و اگــر احــوال بــدین منــوال بمانــد ایــن موسســه کــه   
رسما در جامعه ملل دنیـا معرفـی و مـورد توجـه شـده و سـمت معاونـت صـحیحه قشـون          

ــت ش ــرورت      دول ــع ض ــا در مواق ــد ت ــافی باش ــایر ک ــد داراي ذخ ــاهی را دارد و بای اهنش
همانند موسسـات صـلیب احمرهـاي دنیـا خـدمات مهمـی را انجـام دهـد بـیم آن مـی رود           
که قادر به بقا و ادامـه وظـایف خـود نباشـد و منحـل گـردد و زحمـاتی هـم کـه تـا بحـال            

)6سند شماره » (کشیده شده به هدر رود...
ــه ــوزراء دســتور داد کــه   در پاســخ ب ــیس ال ــه رئ ــار ب ــر مخصــوص درب ــن نامــه دفت ای

پیشــنهادهایی را کــه از طــرف شــیر و خورشــید ســرخ مــی شــود مــورد مطالعــه و توجــه  «
ــد.   ــل آورن ــه عم ــرار داده و مســاعدتهاي مقتضــی در اجــراي آن ب ــماره » ق ــند ش )  و 7(س

ــ  اد کــه پیشــنهادات ظــاهرا متعاقــب ایــن مکاتبــات رئــیس الــوزراء نیــز قــرار را بــر ایــن نه
ت مرکـزي کـل جمعیـت را مـورد توجـه قـرار داده و تصـمیماتی مثبـت در ایـن زمینـه           أهی

اتخاذ کند.
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٨١...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

شاید در نتیجه ایـن تالشـها بـود کـه بودجـه شـیر و خورشـید در ابتـداي اولـین سـال           
ــیس از  ــال   1358تاس ــی در س ــرآن و دو عباس ــش ق ــان و ش ــه 1320توم ــال 263686ب ری
رسیده بود.

اســتانها و شهرسـتانها نیــز کمــا بــیش فعــال بــوده  یریر و خورشــید در ســاجمعیـت شــ 
است.

متعــددي از فعالیــت هــاي ایــن هــايدر آرشــیو ســازمان اســناد ملــی ایــران گــزارش
-نـه تنهـا مـی    هـا جمعیت در نقاط مختلـف کشـور وجـود دارد، از بررسـی ایـن گـزارش      

افــت، بلکــه مــی تــوان تــوان عایــدات و وصــوالت ریــز جمعیــت را از منــابع مختلــف دری
وسعت و گستره فعالیـت هـاي ایـن شـعب را کـه تـا دور افتـاده تـرین نقـاط کشـور بـراي            

سـند  کمک به مساکین و دردمنـدان طـی طریـق مـی کردنـد، بـه روشـنی اسـتنباط کـرد.  (         
) 13شماره 

1317–20مختصري از عملکرد شیر و خورشید در سالهاي 
ــ   ــه ش ــث و اینک ــل بح ــت تکمی ــان جه ــد در   در پای ــه ح ــا چ ــال ت ــید عم یر و خورش

ــاد      ــه فری ــدار توانســته اســت ب ــف چــه مق ــوده و در شــرایط مختل ــق ب اهــداف خــود موف
ــاه       ــت م ــت در اردیبهش ــیس جمعی ــزارش رئ ــري از گ ــه مختص ــد ب ــدان برس 1320نیازمن

بسنده می کنم، این گـزارش در جرایـد مختلـف بـه چـاپ رسـیده بـود و کلیـه اقـدامات و          
عیــت را در داخــل و خــارج از کشــور  شــرح مــی دهــد، هــر فعالیــت هــاي ســه ســاله جم

تاحــدودي فرمایشــی بودنــد امــا آمارهــاي ارائــه شــده نســبتا قابــل هــاچنــد ایــن گــزارش
ارزیابی است.  

ایجــاد تیمارگــاه عمــومی مرکــزي بــراي بیمــاران بــی بضــاعت و خریــد داروي مجــانی  -1
براي آنان

کردنــد و جمعیــت بــراي آنــان کمــک بــه مهــاجرین ایرانــی کــه از شــوروي مهــاجرت -2
ــغ  ــار    35/428010مبل ــنج دین ــی و پ ــال و س ــزار و ده ری ــت ه ــت و هش ــد و بیس چهارص

اعانات جمع آوري کرد.
کــه در اثــر اقــدامات جمعیــت مبلــغ 1317کمـک بــه ســیل زدگــان نهاونــد در زمســتان  -3

ریال اعانه جهت مصرف سیل زدگان مورد استفاده قرار گرفت.500068
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٨٢

ــوع ز -4 ــا وق ــاه  ب ــه دیم ــت  1318لزل ــرف جمعی ــه از ط ــت  144084در ترکی ــال جه ری
آسیب دیدگان ترکیه مساعدت شد.

از خـارج از کشـور بـه زابـل سـرایت      1318مبارزه با مـرض وبـا در زابـل کـه در سـال      -5
ــادل   ــت مع ــود و جمعی ــل   78500نم ــه اداره ک ــداري و ب ــیح خری ــوازم تلق ــال دارو و ل ری
بتالء فرستاده و به مصرف رسید.بهداري داد تا به نقاط مورد ا

کمــک مــالی بــه درمانــدگان و اشــخاص بــی بضــاعت بــراي کمــک و هزینــه ســفر بــه  -6
ریال هزینه گردید.12569محل خود که در مجموع از این بابت مبلغ 

مبـالغی در بانـک مسـکو بـه حسـاب اعانـه بـه زلزلـه زدگـان آذربایجـان           1308در سال -7
وجــوه مزبــور بــه موجــب قــانون بــه ایــران مقــدور نبــود جمــع آوري شــد و چــون انتقــال 

ــوژي و    ــول مقــداري دارو و یــک دســتگاه کامــل رادیول ــا آن پ جمعیــت تصــمیم گرفــت ب
فیزیوتراپی خریداري گردید.

سـاخت تیمارگـاه در جنــوب شـهر کــه بـا تصــویب نامـه هیئــت وزیـران و اعتبــار       -8
ریال ساختمان آن راه اندازي شد.120000

ــاع -9 ــا مس ــید      ب ــیر و خورش ــت ش ــه جمعی ــتانی ک ــر شهرس ــور در ه دت وزارت کش
تشکیل نشـده بـود، تشـکیل شـد و نیـز بیمارسـتانهاي بزرگـی در تبریـز، رضـائیه، مراغـه، مـاکو،            

)1320:1، 4557آستارا، مهاباد و خوي ایجاد گردید. ( اطالعات،ش

نتیجه  
ت خیریــه ایــران جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ در واقــع نخســتین و بزرگتــرین جمعیــ

اسـت کــه عهــده دار وظــایف مهــم و متعــددي در مسـائل مربــوط بــه امــداد رســانی در حــوادث   
ــکی ،        ــزات پزش ــه دارو و تجهی ــاه ، تهی ــتان و درمانگ ــیس بیمارس ــدادي ، تأس ــه و ام غیرمترقب
تربیت پرستار ، نگهـداري از کودکـان بـی سرپرسـت ، ارائـه برنامـه هـاي ویـژه بـراي جوانـان و           

یت هاي عمرانی در داخل و خارج از کشور بوده است . برخی فعال

هدف از تاسـیس جمعیـت شـیر و خورشـید سـرخ ایـران اساسـا بـراي خـدمات خیریـه بـه            
نوع بشر و تخفیف رنجها و مصـائب و بهبـودي صـحت عمـومی ذکـر گردیـده اسـت امـا اینکـه          

چـه انـدازه   واقعـا  شـیر و خورشـید عمـال تـا چـه حـد در اهـداف خـود موفـق بـوده اسـت و تا            
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٨٣...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

توانســته اســت در شــرایط مختلــف  بــه فریــاد نیازمنــدان برســد ، بایــد گفــت ایــن تشــکالت از  
بــدو تاســیس درایــران براســاس منــابع واســناد موجــود توانســته تــا حــدي زیــادي  بــه اهــداف   
ترسیم شده برسـد، هرچنـد کـه در برخـی مـوارد درعصـر رضـا شـاه  سـوء اسـتفادهاي مـالی از            

ه امـا درمجمـوع مـی تـوان عملکـرد وفعالیـت هـاي مـادي ومعنـوي آن          این جمعیت گزارش شد
ــه تحصــیل دانــش آمــوزان بــی بضــاعت ،    را درخــور توجــه وحــائز اهمیــت برشــمرد، کمــک ب
کمــک بــه بیمــاران و بینوایــان و ناتوانــان، مبــارزه بــا تریــاك و الکــل و ســایر اعتیــادات مضــره،   

تهیـه پرسـتاران داوطلـب و مجـانی بـراي      مبارزه با آفـات نبـاتی، حمایـت حیوانـات و پرنـدگان،      
پرستاري بیماران بـی بضـاعت و از همـه مهـم تـر ایجـاد اشـتغال بـراي افـراد بیکـار ومحـروم از            

برجسته ترین خدمات خیرانه این جمعیت می باشد.
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٨۴

استنساخ اسناد مهم
1سند شماره 

وزارت دارایی
)1/1/1318–(یادداشت 

جناب آقاي مدیر کل ظهارگر
یکــه مقــرر فرمودیــد مالحظــه یادداشــت از پیشــینه امــر مربــوط بــه وصــولی کــه بطور

در شهرستانها براي بنگاه شیر و خورشید سرخ گرفته می شده مقر اعالم می گردد.
[امضا]

3/7/19]13[
...................................................................................................................................

2سند شماره 
وزارت داخله

تشکیالت کل نظمیه مملکتی 
اداره: .........
دایره: کابینه

شعبه: ...
ضمیمه)135نمره 1309فروردین ماه 6(به تاریخ 

مقام محترم وزارت جلیله داخله
ــه    ــه محترم ــواب مرقوم ــار    12[2/11/08،  12131در ج ــحال چه ــواد عرض ــمن س ] متض

را مستحضـر مـی دارد بـر طبـق راپـورت جوابیـه واصـله از        رمنفر از اهالی شـیروان خـاطر محتـ   
یگـر  نظمیه مشهد در راپـورت نظمیـه شـیروان تعقیـب چهـار نفـر اشـخاص فـوق و شـش نفـر د          

از اهالی شیروان مطـابق امـر کتبـی ریاسـت جمعیـت شـیر و خورشـید سـرخ مناسـبت مخالفـت           
اشخاص مزبـور بـا مقاصـد جمعیـت مـذکور بـوده در سـاختمان شـهر جدیـد شـیروان و دوسـیه            

ــت      ــده اس ــه ش ــان احال ــدایت قوچ ــه ه ــکله مبارک ــه   –متش ــکیالت نظمی ــیس تش ــرف رئ از ط
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٨۵...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

مملکتی سرهنگ    
[امضاء]

...................................................................................................................................
3سند شماره 
وزارت داخله

نــوع مســوده مکتــوب –دوســیه –کــارتن –144نمــره خصوصــی –455(نمــره عمــومی 
ضمیمه).–موضوع مسوده –

11/1/09فــروردین مــاه تــاریخ ثبــت 11تــاریخ پــاکنویس –غالمعلــی .پــاك نــویس کننــد
فروردین ماه تاریخ خروج   ماه    11] ماه تاریخ تحریر 13[

ریاست محترم مجلس شوراي ملی
ــه     ــیس نظمی ــالی شــیروان در شــکایت از رئ ــر از اه ــد نف ــارات چن ــه اظه ــراي رســیدگی ب ب

اداره کـل تشـکیالت نظمیـه داده شـده بـود      دسـتور الزم بـه   5869محل بر طبـق مرقومـه محتـرم    
مطابق جواب واصل تعقیـب ایـن اشـخاص بـراي مخالفـت بـا جمعیـت شـیرو  خورشـید سـرخ           
در ســاختمان شــهر جدیــد شــیروان و بــر طبــق تقاضــاي کتبــی رئــیس جمعیــت بــوده و دوســیه  

مقدماتی آنها هم براي رسیدگی مبارکه هدایت قوچان احاله شده است.
[امضاء]

...................................................................................................................................
4سند شماره 

اداره کل گمرکات
54603نمره ایدکاتور 

ــارتن    ــور ک ــره ام ــابقه   –دائ ــرات س ــیه نم ــاریخ –409دوس ــمیمه –19/7/1315ت –ض

موضوع.18/7/1315نمره ارسال شد به تاریخ 
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.شماره دوازدهموهشی تاریخ.سال چهارمفصلنامه علمی پژ ٨۶

ــراي آگــاهی و توضــیح  8/213ســواد نامــه  شــرکت ســهامی محصــوالت نفطــی شــوروي ب
الزم به اداره گمرك آستارا ابالغ می شود.

معاون کل گمرك
ــاء] [امضــــــــــــــ

...................................................................................................................................
5سند شماره
وزارت مالیه

اداره کل گمرکات
59825نمره ایدکاتور 

ــره  امــور کــارتن  ــاریخ –نمــرات ســابقه –دوســیه –دائ نمــره –ضــمیمه –19/8/1315ت
ارسال شد به تاریخ.............. موضوع.–

شرکت سهامی نفطی شوروي
ایران سو و نفط23/8/1315

ــه   ــه نام ــده   16/7/15(8/213عطــف ب ــتاران واصــل ش ــرك آس ــه از گم ــی ک ــق اطالع ) طب
ــغ  ــتاران    95/770اســت مبل ــرخ آس ــید س ــیر و خورش ــه ش ــرف موسس ــث از ط ــورد بح ــال م ری

وصول شده است نه گمرك.
معاون کل گمرك

[امضاء]
...................................................................................................................................

6سند شماره 
وزارت مالیه  

»اداره گمرکات«
19/5/1315آستارا مورخه 

اداره کل گمرك1527نمره 
ضمیمه  
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٨٧...تاریخچه و عملکرد جمعیت شیرو خورشید

]13[21/7/15مورخه 54603پاسخ ابالغیه شماره 
ــن اداره -1 ــول  ای ــا از وص ــط    95/770مطلق ــا و نف ــران م ــه ای ــال از موسس ری

آستارا اطالعی نداشـته اسـت بـه محـض وصـول ابالغیـه فـوق الـذکر موضـوع را کتبـا           
ــه است ــیر و      فاز آن موسس ــه ش ــور را موسس ــغ مزب ــه مبل ــته ک ــار داش ــا اظه ــار جواب س

اطالعیـه بـه مرکـز خـود در     «خورشید سرخ آسـتارا وصـول کـرده و نـه اداره گمـرك و      
طهران داده جمله فوق را تایید نموده است.

ــراي -2 ــد اطــالع ممب ــری ــن وجــه از   ع ــه ســابقه پرداخــت ای ــی دارد ک روض م
ـ کـامال از دریـا و سـاحل و بـالعکس از هـر      و هفت سال قبـل بـوده    دینـار  50ا وجـه  ن

از حـق خـود بـه موسســه شـیر و خورشـید سـرخ شخصــی کمـک مـی نمودنـد. بــاین          
ــه موجــب  دینــار را از50معنــی کــه مبلــغ  تــاجر باضــافه کرایــه معمــولی وصــول و ب

رسید جداگانه به صندوق شیر و خورشید سرخ تحویل می دادند.
از موقعی که ایـن اداره شـروع بـه وصـول درآمـد بـاربري نمـوده وجهـی کـه          -3

به موجب تعرفه باعـث بـاربري کـاال تعلـق مـی گرفـت وصـول کـرده اسـت. اشـتباهی           
دینــار رخ داده ایــن 50ا وجــه نــبــه وصــول کــه بــراي موسســه ایــران ســاونفظ راجــع

اســت کــه ســابقا وجــه فــوق را یــک قلــم بابــت بــاربري مــی پرداختــه و حالیــه چــون 
بابــت پرداخــت ایــن وجــه نــدارد بــه نظــر او زائــد مــی رســد ولــی چنانچــه بــه اصــل 
موضوع دقت شود معلوم خواهـد شـد کـه بودجـه سـابق بـراي هـر تـا وجـه کـه تنهـا            

50کیلـو  200دینـار بـه نفـع شـیر و خورشـید سـرخ بـراي        50کیلـو بـوده   90الی 80
دینار می پردازند.

[امضاء] رئیس گمرك آستارا
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