
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 باسمه تعالی

:تاریخچه و قواعد احترام به پرچم جمهوري اسالمی ایران   

کاوه . اولین پرچم ایران در زمان حکمرانی ضحاك ستمگر توسط یک فرد ایرانی به نام کاوه آهنگر بوجود آمد

علیه ظلم و ستم ضحاك قیام آهنگرپیشبند چرمی خود را بر سر چوب بست عده اي را دور خود جمع کرد و بر 

در نهایت با قیام مردم سلطنت ضحاك از بین رفت و فریدون یکی از شاهزادگان اصیل ایرانی بر تخت سلطنت . کرد

  .نشست

 - ساسانیان - اشکانیان - هخامنشیان -در ابتدا به جاي پرچم کلمه درفش بکار می رفت لذا به ترتیب درفش کاویانی

پرچم شیر و خورشید پهلوي و پرچم جمهوري اسالمی  -قاجاریه - زندیان -افشاریان - صفویان -دیلیمان -صفاریان

  .ایران نام گرفت

  : تشریح عالمت و رنگ هاي پرچم جمهوري اسالمی ایران

به موجب اصل هیجدهم قانون اساسی، پرچم ایران به رنگ هاي سبز، سفید، سرخ با عالمت مخصوص جمهوري 

  .تاسالمی و شعار اهللا اکبر اس

عالمت جمهوري اسالمی داراي پنج جزء است که ضمن اشاره به کلمه الاله االاهللا نشان پنج اصل اعتقادي دین و 

  )عدل و امامت -معاد -نبوت - توحید. (مذهب است

بار با خط  22شعار اهللا اکبر در پرچم نشانه اعتقاد ما که خدا از همه قدرت ها برتر است و در محل اتصال رنگ ها 

  )سالروز پیروزي انقالب اسالمی است( 1357بهمن  22تکرار شده که یادآور روز مبارك  بنایی

  .نماد اسالمی و نشانه اعتقاد ما به دین اسالم است: رنگ سبز 

  .نشانه عالقه ما به صلح و آرامش است: رنگ سفید 

خون خویش دفاع خواهیم  نشانه آن است که ما از استقالل، آزادي و جمهوري اسالمی خود تا نثار: رنگ سرخ 

  )نشان خون شهدا(کرد 

  

  

  



  

  : سوگند وفاداري پرچم

تشکیالت و هویت، قبل از اداي قول، پیمان و میثاق سازمانی (هر پیشتاز یا فرزانه پس از عضویت و آموزش مقدمات 

در مقابل پرچم  باید در یکی از جلسات گروهی مراسم وفاداري به پرچم را بجا آورد یعنی عضو پیشتاز یا فرزانه

     پس از احترام در حالیکه با دست راست عالمت سازمانی می دهد با دست چپ. برافراشته بصورت خبردار بایستد

  .متن سوگند پرچم که قرائت می شود را تکرار می کند. گوشه پرچم را گرفته) در صورت ممکن (

و پرچم را از آنجا عبور دهند یا از مقابل پرچم ثابت  هنگامی که عضو پیشتاز یا فرزانه در مکانی ایستاده:  1نکته 

  لباس فرم باید سالم سازمانی بدهد در غیر این  هفت قدم قبل تا هفت قدم بعد در صورت داشتن. عبور می کند

  .صورت به احترام پرچم باید بایستد

حب رتبه ودرجه و شش نفرند براي حمل پرچم از جایی به جاي دیگر باید توسط گارد پرچم که افراد صا:  2نکته 

  .پرچم را حمل کنند) نفر وسط پرچم دار( یا سه نفره ) نفر وسط صف جلو پرچم دار( نفره  3بصورت دو صف 

  .پرچم ملی نباید هرگز روي زمین کشیده یا با زمین تماس پیدا کند

  :جمهوري اسالمی محل برافراشتن پرچم 

از اضالع میدان و در صورت وجود پرچم هاي دیگر، پایه پرچم  پرچم رسمی در میدان ها باید در وسط یکی - 1

  .رسمی باید بر روي پایه بلندتر نصب شود

پرچم ایران با پرچم کشورهاي دیگر در یک میدان برافراشته شود پرچم ایران باید در طرف راست قرار اگر  - 2

  .)اشدبرافراشتن پرچم دو کشور در کنار هم نشانه دوستی دو ملت می ب. (گیرد
  

پرچم باید در مقابل جمعیت وسط یا طرف راست جایگاه قرار گیرد و پرچم رومیزي هم باید در داخل سالن ها  - 3

  .در طرف راست میز باشد

  .پرچم باید وسط و یا بلندترین نقطه سازمان نصب شود - سفارت خانه ها -بر فراز ادارات دولتی - 4

  .پرچم باید نصب شوداردوگاه  -مجامع بین المللی -کنفرانس ها - میادین ورزشی - در جشن ها - 5

متر  5/1پرچم دوره یا سازمان طرف راست و پرچم مذهبی طرف چپ به فاصله ) بلندتر(در اردوگاه پرچم ملی وسط : نکته 

  .پرچم باشد پرچم ملی سمت راست جایگاه برافراشته می شود 2برافراشته می شود و اگر 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :گارد پرچم 

  .و رژه تشکیل می شود نفر آشنا به فرامین نظامی 7یا  5گارد پرچم معموال از 

  .قدم مقابل میله پرچم می باشد 15الی  10محل ایستادن گارد پرچم 

  .قدم از هم فاصله دارند - 2گارد   قدم و افراد 1) نفر باال برنده پرچم(نفر وسط 

  : متن فرمان گارد پرچم

  )افراد گارد در مکان تعیین شده می ایستند( گارد پرچم به جاي خود - 1

  )حرکت با ضربه پاي چپ(رو  -جمهوري اسالمی ایران قدمگارد پرچم جهت برافراشتن پرچم مقدس  - 2

  فرمان ایست زیر پاي(قدمی می ایستند  3پرچم در  قدمی و نفر 2در افراد  ، فرمان این با. گارد پرچم ایست - 3

  )می شود صادرراست  

با این فرمان نفر به پرچم به حالت قدم رو به سمت پرچم حرکت کرده می ایستد سپس با پاي چپ : به پرچم نفر  - 4

  .زانو زده پرچم را می بوسد و طناب باالبر پرچم را به دست می گیرد

س از سرود ملی را می خوانند همزمان نفر پرچم آهسته پرچم را باال برده پ) با فرمان(اردو هماهنگ و هم صدا  - 5

  .آن سالم سازمانی می دهد



  

افراد خارج از صف با داشتن لباس فرم همزمان سالم سازمانی می دهند پس از برافراشتن پرچم بالفاصله :  1نکته 

  آنگاه همه افراد حاضر در میدان با . جمهوري اسالمی ایران تکبیرفرمانده می گوید براي سربلندي نظام مقدس 

  ند اهللا اکبر      پاینده رهبرصدایی بلند یک بار می گوی

پیشتازان یا همزمان با نواختن سرود (پرچم سوگند پرچم و پس از برافراشتن پرچم سازمان پس از برافراشتن  - 2

قرائت می شود در این صورت همه افراد تشکیالتی حتی بدون لباس باید پیمان یا میثاق سازمانی  - قول )فرزانگان

  .عالمت سازمانی بدهند

پرچم به جاي قبلی خود نفر پرچم عقب گرد کرده و بصورت قدم رو در جاي اول رو به پرچم قرار می نفر  - 6

  .گیرد

  .با این فرمان گارد پرچم عقب گرد می کنند: گارد پرچم عقب گرد  - 7

به پشت رو گارد پرچم به حالت بدو ) قدم رو :پیشتاز/فرزانه(و رگارد پرچم به سمت جایگاه قبلی خود بدو  - 8

  .صفوف و انتهاي ستون خود می ایستند در حالت بدو رو دست ها مشت شده و روي سینه قرار می گیرد
  

  .در مکان سرپوشیده گارد پرچم به صورت قدم موزون حرکت می کند و نیاز به کوبیدن پا نیست: نکته 

  

  

  :سوگند پرچم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

از  -که با نثار خون خود - سوگند یاد می کنم -میهن اسالمی من است -تقاللکه مظهر اس - به این پرچم مقدس - من

  صلوات.    کوشا باشم -دفاع نمایم و براي آبادانی و سربلندي آن - میهن عزیزم ایران

  .هنگام قرائت سوگند پرچم همه افراد تشکیالتی حتی بدون لباس فرم باید عالمت سازمانی بدهند: یادآوري 

  

  

  



  

  :مراسم پرچم کلمه دمتن 

اي سرزمین کهن و اي  -اي ایران -تو را دوست می دارم -و اي سرزمین مقدس من - اي کشور قرآن - اي ایران

  .نشانی از تمدن و تدین تو و شهیدانت را دوست می دارم

 - اي پرچم سه رنگ و اي آذین بند تابوت شهیدان رنگ سبز سبزت، همچون درویش طبیعت همیشه بها -اي ایران

  .نشان رویش جوانه هاي نبی اکرم اسالم را می ماند

  .نشان مهر و محبت و نشان صلح و دوستی را می داند - رنگ سپید سپیدت، همچون بال مالئک

  .رنگ سرخ سرخت، همچون گل بوته هاي شقایق، نشان قطره قطره خون شهیدان را می ماند

              اي پرچم همیشه سرافراز ایران پاینده و جاودان باش     

  :جمهوري اسالمی ایران سرود ملی 

استقالل آزادي نقش  -پیامت اي امام - بهمن فر ایمان ماست -فروغ دیده حق باوران -مهر خاوران - سر زد از افق

  پاینده مانی و جاودان جمهوري اسالمی ایران -شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان  - جان ماست

  :نیایش 

گوییم که به ما نعمت استقالل و آزادي و زندگی در سایه جمهوري اسالمی ایران را عنایت  و را سپاس میخدایا ت

  )سپاس(فرمودي 

خداوندا تو را سپاس می گوییم که به ما توان ایستادگی در مقابل ستمگران شرق و غرب عالم را عطا فرمودي 

  )سپاس(

  الیت را به انسان هاي جستجوگر و عاشق ارزانیسپاس بی کران تو را باد که چراغ هدایت و کوثر و: بار الها 

  )سپاس(فرمودي 

  )آمین(خدایا تنها تو را سزاوار ستایش و پرستیدن می دانیم به ما توفیق حمد و ستایش خویش را عطا فرما 

  )آمین(تواضع و فروتنی را روش زندگی ما قرار داده و ما را جزو نمازگزاران قرار ده : خداوندا 

رضایت را در شکست و پیروزي به ما مرحمت توان پایداري و استقامت در برابر مشکالت نعمت صبر و : بار الها 

  صلوات    )آمین(فرما 

  .در حین قرائت قرآن مجید و هنگام خواندن سرود ملی همه افراد باید با احترام و بصورت خبردار بایستند: نکته 


