
  زمار 

  
  

گ ملی رنگها، نوعی از عالئم گويا هستند که اقوام و ملت های مختلف با آن عاليم آشنا و تفسير و معنای آنها در فرهن
  . ويا مذهبی آنها رسوب يافته است

  
ملت ها است، عالمتی است که بيان کننده فلسفه و هويت و عالمت، به معنای نشانی است و پرچم و درفش که عالمت 

  . فرهنگ و دين آن ملت است
  

عاليم و رنگها در طول زمان بصورت قراردادی در آمده که همگان آنرا پذيرفته و از طريق آن رنگ وعالمت براحتی 
  . مفاهيم اجرايی آن عملی را که پيوند رنگ يافته درک می کنند

  
س و قزح که شيعيان کشورها آنرا کمان علی امام اول ميدانند، رنگ زرد آن عالمت قحطی و بيماری از باب مثال، قو

عمومی و رنگ سبز آن عالمت فراوانی و رنگ قرمز آن عالمت جنگ و خونريزی در سال آينده می دانند و هررنگی که 
  . بيشتر باشد آنرامالک برداشت خودشان قرار می دهند

  
سب به پرچم سفيد که در نزد مردم عالمت صلح و در جنگها عالمت تسليم است ويا رنگ سرخ که ويا، باور عمومی ن

درتاريخ اسالم، جالدان لباس سرخ بتن می کردند و حکام هنگام غضب و اخد تصميمات (عالمت جنگ و غضب است 
  .ويا رنگ سياه که عالمت عزاداری است) س ويا شال سرخ استفاده مينمودندخشونت يا از لبا

  
به اعتبار همان قرارداد اجتماعی که بين مردم و رنگها وجود دارد، هنگاميکه عالمتی با رنگ خاصی سمبل يک 
شخصيت حقوقی ماننداحزاب وياملتها و اقوام گرديد، همه کسانی که از آن عالمت استقبال وزير آن علم و پرچم و رنگ 

مفهوم آن است که آنان از فلسفه وعقيده و راه آن حزب ويا سازمان و جنبش آگاه بوده و معتقدبه حقانيت گرد ميآيند، به 
  . و مشروعيت آن ميباشند وگرنه زير آن پرچم و رنگ جمع نمی شدند

  
را سيد  ميبينيم، از اين عالئم ميفهميم که آن آخوند خودش شوقتی يک آخوندی را با شال سبز کمر وعمامه سياه برکله ا

تبعيت ازآن آخوند اگر به قصد تجارت و عياشی نباشد به منزله قبول فلسفه . واوالد پيغمبر واز بطن علی وفاطمه ميداند
تشيع و تاييد تخصيص حکومت به طبقه سيد از نسل علی و فاطمه، تسليم به روابط اجتهاد و تقليد، واليت فقيه، سنت 

البته که اينها در شال کمر آن  . ز قبيل خمس و سهم امام و امثال آن می باشد، و حواشی آن ا١٢امام، غيبت امام  ١٢
آخوند نوشته نشده ولی رنگ سبزی که عالمت اوست، گويای پيروی او از فلسفه تشيع و اعتقاد عميق او به آن فلسفه 

  . مذهبی است
  



  :تطبيق مورد
  

د و آن عالمت به سينه و دست و پای برخی از وقتی در تظاهرات، رنگ سبز بعنوان سمبل مبارزه برگزيده ش
تظاهرکنندگان پيوند خورد و يا پرچم سبز افراشته شد، آن عالمت، گويای فلسفه ای است که عالمت آن رنگ سبز شده 

هيچکس به اندازه مير حسين موسوی صالحيت تفسير رنگ سبز و فلسفه ای که رنگ سبز را عالمت آن ساخته . است
  . است ندارد

  
البته اين رنگ سبز و تخصيص آن به حرکت های سياسی موسوی ثبت شده نيست که اختصاص به او داشته باشدو 

به هيچ گروه يا حزب ويا نظام سياسی ) مقصود پرچم سبز است(اين پرچم «همانطور که در بيانه اعليحضرت آمده است 
ست و نميتواند متعلق به کسی باشد ولی مهم رنگ ويا تعلق آن نيست بلکه مهم يک رنگ ا رنگ سبز. »تعلق ندارد

  . گويائی و تفسيری است که به مناسبت آن تفسير وبا هدف، رنگ سبز در جايگاه عالمت و پرچم قرار گرفته است
  

تفسير کند چنانکه  به دلخواه خودهرکس می تواند رنگ سبز، يعنی عالمتی را که موسوی آنرا سمبل مبارزه قرارداده 
 بيانيه اعليحضرت به اين روش متمسک شده است ولی حقيقت در تفسيری است که خود مير حسين موسوی آنرا اعالم

کرده و محدوده خط سبز و گسترش آنرا بروشنی بيان وبه پيروان خط سبز قويا تذکر داده که چار چوب عالمت رنگ 
  . سبز چيست

  
  سبزتفسير و تحليل موسوی از عالمت 

  
  : سبز را سمبلی ميداند که با خواسته های زير در حرکت است و آنرا چنين بيان می کند مير حسين موسوی عالمت رنگ

دفاع از جمهوريت نظام درکنار  -شعار های مورد حمايت راه سبز، ميليونی مردم است که فراتر از قانون اسای نرود«
ما  -لمه زياد، در بيان اين جنبه از مطالبات آنان نقش رهبری داردجمهوری اسالمی نه يک کشعار  –اسالميت آن است 

دنبال آزادی، عدالت و کرامت اسالمی هستيم و اينها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع گسترده و تحول آفرين مردم 
ر قانون اساسی منظو)[کيهان لندن. (برچارچوب قانون اساسی و مطالبی شان برای اجرای کامل ودقيق آن امکان دارد

  ]فقيه استواليت  –جمهوری اسالمی 
  

تفسير موسوی ازراه سبز، بسيار روشن و جامع است وحتا به اندازه عدسی از موقعيت و حکومت رژيم اسالمی و قانون 
 –. گويای آن است که سکوالريسم و جدائی دين از حکومت جائی در جنبش سبز ندارد. ی نداردتاساسی آن کم و کاس

جمهوری اسالمی، نه يک کلمه بيشتر بدان معنی است که جمهوری دموکراتيک ويا جمهوری خلق ويا جمهوری شعار 
است که عدالت وکرامت و آزادی  تفسير گويای آن  .ايرانی ويا رفراندم برای نعين نوع رژيم، جائی در راه سبز نـــــــدارد

(!)  قانون اساسی جمهوری اسالمی امکان دارد و الغير  آنهم از نوع اسالمی آن فقط درچار چوب اجرای کامل ودقيق
يعنی آنها که قانون اساسی جمهوری اسالمی را به اعتبار تخصص حق حاکميت به خدا و با مسئله واليت فقيه و ساير 

بش سبز نــــــدارند، تا چه رسد به آنهايی جائی در جن اصول آن زير سئوال ويا دردامنه بی اعتقادی خودشان قرار ميدهند
  . که قائل به مشروعيتی برای جمهوری اسالمی نيستند

  
تفسير موسوی از راه سبز را بادقت بخوانيد و آنرا به آزمايشگاه تامل و تفکر خودتان ببريد و مفهوم استفاده از آنرا در 

نمايش مبارزه عليه جمهوری اسالمی با اعتقادات و مبارزه سی ساله خودتان  تظاهرات و استفاده از آنرا به منظور
به راه سبز و عالمت سبز پايگاه هائيکه عالمت سبز را حمل ميکنند؛ همان  ميزان کنيد و قضاوت کنيد که مفاهيم متعلق

  (!) است برای تحقق آن مبارزه می کنيد؟؟؟  است که شما سی سال
  

خطرناک سبزی خوابيده   مـــــــارچه سبز فردا نمی توانيد بگوئيد مارا فريب دادند، ما نميدانستيم که پشت ايرن رنگ 
  (!) نميتوانيد بگوئيد رستاخيز و جنبش ما را دزديده اند . بوده است

  
داده است، حدوحدود راهش، ماهيت، هدفش که دفاع از  نشان ا آشکار سبز، همه چيز خودرا از ظاهر وباطنمار اين 

هرکس اين رنگ سبزر را بخود بست، به يعنی . جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن است به عالمت سبز گره زده است
   .راه و روش وهدف موسوی که کامال تشريح کرده است خودرا گره زده است

  
  کرده است؟ را انتخاب  سبزچرا موسوی رنگ 

  . مستند اين سمبل وانتخاب دو حديث وآيه قرآن است. رنک سبز سمبل دين اسالمی و مذهب تشيع است



  
  : حديث اول
براق يک اسب است ولی سرش (صفحه ای اين است که پيغمبر سوار براق  ١۵مختصر اين حديث مفصل . معراج است

در ) اش مثل فيل و دمش دم شير است، زينش از مرواريد و لگامش زمرد است مثل گاو وصورتش شبيه انسان، سينه
اين سفر که محمد با استفاده از آن حيوان به ديدار خداوند رفت از بين رنگ زرد و قرمز و سبز گفت رنگ سبز رنگ 

  . دلخواه من است
  : حديث دوم

؛ مختصر آن حديث وره اول قرآن نيز پشتوانه آن استس ٢٧آيه  واين حديث که ميتوان آنرا بنام حديث عايشه نام برد 
 ٩از بهشت آورد که صورت عايشه  سبزآمد و حريری  چون خديجه درگذشت پيامبر اندوهگين شد، جبرئيل«: چنين است

لی گرچه خديجه را از تو گرفتم و"ند و می گويد کبتو سالم مي گفت يا رسول اهللا خداوند ؛ جبرييلساله برآن نقش داشت
رسول خداکس فرستادوابوبکر را بخواند و . جبرييل بازگشت. ر صورت عايشه ديد پسنديدچون پيامب" ترا چنين بدلی دادم

ساله بيش  ۶يا رسول اهللا عايشه خرد است قدر ابوبکر گفت ) خواستگاری کرد(ه را بفرمان حق تعالی خطيب کرد عايش
براو عرضه کرده بود پيامبر  درحرير سبزچون محمد عايشه را ديده بود که جبرييل ..... ی خدمت تو کردمنيست اورا فدا
از تفسير » سالگی با عايشه همبستر شد ٩ساله بودو بنا به قولی در هشت سالگی ويا قول بيشتر در  ۵٢در آن زمان 

  . ی معروف به سورآبادیرنی ابوبکر عتيق نيشابوقرآ
  

کننده آتش  احاديث ديگری هم هست که رنگ سبز را ناقل قرآن ويا رنگ سبز را رنگ کف دست جبرييل ونيز خاموش
  . در بهشت ميدانند جهنم واز همه جالبتر رنگ

  
و پرچم آنها که با رنگ سبز . به اعتبار احاديث ديگر، رنگ سبز سمبل اسالميت عموم کشور های اسالمی شده است

  . نشانه اعتقاد آن ملت ها به حقانيت اسالم و کتاب آن يعنی قرآن استعالمت گزاری شده 
  

ياددارم زمانيکه مدرسه بودم معلم بما می گفت که رنگ سبز پرچم ايران عالمت سبز و خرم بودن ايران و رنگ سفيد 
  . عالمت صلح و صفای ملت ايران و رنگ قرمز عالمت جانفشانی ملت برای حفظ استقالل کشور است

  
بر پرچم سه رنگ دارند و آن اين است که رنگ سبز به مفهوم  (!) قيقت اين است که فلسفه اسالمی تفسير درست تریح

قبول حاکميت اسالم برملت ايران و رنگ سرخ به مفهوم آيات متعدد قرآن درباره جهاد مسلمانان با کفار و رنگ سفيد به 
يه و امضای پيمان آن و عالمت الاهللا االاهللا به معنای رکن معنای صلح و صفای مسلمانان با کفار به شرط پرداخت جز

  ١ .را مکمل و پشتوانه است اول اصول دين يعنی توحيد است که مجتمع رنگ قرمز و سفيد و سبز
  

  جنبش است؟  سبزآيا رنگ 
  

حرکت راه سبز در چار چوب قانون اساسی جمهوری اسالمی و هدف گرفتن بقای جمهوری اسالمی و اسالميت جنبش 
فصل (!) اسالمی است  و به يقين تائيد حقانيت و تقويت و بقای جمهوری  ستــــيـــــمردمساالری نآزادی خواهی و 

مشترک همه کسانی است که به حقانيت و مشروعيت جمهوری اسالمی ولزوم تاکيد بر قانون اساسی جمهوری اسالمی 
  . يقين و اعتقاد دارند

  
چيست؟؟ » همه ما«بايد ديد مقصود از » جنبش سبز فصل مشترک همه ماست« : اگر بيانيه اعليحضرت ميفرمايندحال 

ران جمهوری اسالمی و مشروعيت قانون اساسی آن رژيم منفور و غاصب است، درست است ولی در اگر مقصود هوادا
  . اين درست بودن، قرارگرفتن اعليحضرت با آن سابقه آزاديخواهی و سکوالريسم بسيار سئوال برانگيز است

  
  امير فيض   حقوقدان                

  

                                                 
اشتباه نشود نگارنده منظورش اين نيست که سه رنگ پرچم شير و خورشيد نشان را که مفهوم ديگر دارد و به هزاره های گذشته تاريخ  - ١

کشور ما مرتبط است را به اسالم نسبت دهد آنچه آمده از زبان اسالميون و ادعای آنها برای بی هويت کردن ايرانی و بی اثر کردن تاريخ 
 )ک- ح(: برای آگاهی بيشتر در مورد پرچم به اين تارنما مراجعه کنيد .ايران است

http://peymanmeli.org/Flaghistory.asp  


