
  

  

  پروتکل پرچم:

است   جاریبرافراشتن راستين پرچم بر بنيادی درست آنطور که در کشور ھای مختلف 
  يکی از تشريفات مھم و قابل احترام به پرچم باالترين نماد يک کشور يا سازمان می باشد.

برخی از کشور ھا اين پروتکل را در داتای بنيادين (قانون اساسی) خود آورده و آنرا جزو 
نين غير قابل گذشت به حساب می آورند. برخی کشور ھا قانون ويژه پرچم را در قوا

مجلس نمايندگان تصويب کرده و به سازمان ھای اداری، لشگری و کشوری اعالم می 
کنند. برخی نيز فقط بصورت يک "راھنما" بحساب آورده و ھيچگونه جرمی در صورت 

  رعايت نکردن آن واقع نمی شود. 

: بصورت جھانی پذيرفته شده استمقرراتی که   

بسياری از مقررات پرچم به خرد سالم (عقل سليم) مربوط می شود. ھمانطور که در مورد 
 رو ميزی ويا گذاشتن دستمال سفره و يا بسته بندی نا شيانه می تواند جلب توجه بکند

  . پرچم ھم می تواند نماد بی سليقگی وعدم آشنائی به تشريفات بحساب بيايد

 ترام ويژهپرچم به ھر صورت با رو ميزی و يا بسته بندی متفاوت است و بايستی از اح
برخوردار باشد. بسياری از کشور ھا گذاشتن حاشيه ويا نصب پرچم را به روش خود ھم 

چيزی به  نخاصی بی احترامی به پرچم تلقی می کنند. برخی حتا سنجاق کردن ويا دوخت
  ساب می آورند. پرچم را بی احترامی به آن بح

در بيشتر موارد وقتی از پرچم گفتگو می کنيم پرچم رسمی کشور در نظر است. اين پرچم 
می  افراشتهھمواره اگر در کنار پرچم ھای ديگر قرار گيرد در وسط ھمه پرچم ھای ديگر 

. در صورتيکه ھر استانی پرچم و نماد خودش را داشته باشد پرچم ملی در ميان اين دگرد
 اين پرچم ھا نصب خواھد شد.  (وسط)



فرقی نمی  گيرد. ھنگاميکه پرچم بطور تنھا نصب می شود بايستی در سمت راست قرار
اگر در  کند که اين پرچم در روی ميز، درکنار ميز سخنرانی ويا در جلوی ساختمان باشد.

در جايی که بازديد جايگاھی 
نصب می  کنندگان آنرا خواھند ديد

ھا عليه سمت شود بايستی در منت
چپ قرار گيرد که مانع ديد نباشد. 

 ،بيش از سه پرچم ،ند پرچمچاگر 
بکار ميروند جايگاه درست پرچم 

چپ رديف ملی در آخرين سمت 
سمت  پرچم ھا قرار خواھد گرفت.

چپ بازديد کننده ای که وارد 
تيم در محوطه می شود يعنی اگر در زير پرچم قرار گيريم و رو به بازديد کننده به ايس

در اين صورت ممکن است  داشت.سمت راست کسی که زير پرچم ايستاده قرار خواھد 
  باشند. بخواھند يک پرچم اضافی ديگر در سمت راست داشته 

وقتی دو ميله پرچم روی ھم می افتند (بصورت ضربدری) پرچمی که احترام بيشتری دارد 
اصل در سمت راست در عنی پرچم قرار می گيرد. ي چپ باز ديد کنندهپرچمی است که در 

به ميله وجايگاه خود نصب می شود ولی خود پرچم پس از عبور از ضربدر در سمت چپ 
  ديد قرار می گيرد. 

در وضعيت نيم دايره جايگاه پرچم ملی يا 
پرچمی که احترام بيشتری دارد در وسط 
می باشد. اگر دايره کامل است در آن 
صورت اگر در محل ورودی يک 

شگاه ويا سالن کنفرانسی بوده باشد ورز
پرچم ملی در مقابل (روبروی) در ورودی 

. اگر در کنار ديوار افراشته خواھد شد
سالن ويا ورزشگاه نصب می شود در آن 
صورت پرچم اصلی بايستی درست در 

نصب  و لزوما دروسط مقابل در ورودی
  شده باشد.

 ) آويزانترازی (افقی پرچم بهھنگاميکه 
؛ ھمانطور که از يک ميله پرچم می شود
می شود؛ در آن صورت  برافراشته

يعنی يک چھارم  بايستی نماد باالی پرچم
نزديک ترين قسمت به  باال دست چپ آن

دھد. اگر به ديوار آويزان می شود نماد گوشه باالی بباالی ميله پرچم را بخود اختصاص 
پرچم بايستی به سمت چپ باشد. 

اره در مورد پرچم آمريکا ست
ھای در متن آبی پرچم در سمت 

سمت چپ چپ قرار می گيرد. 
ديدگاھی که برای بازديد کنندگان 

  چپ به حساب می آيد. 

اگر بصورت راست (عمود) 
آويزان می شود در آن صورت 

بحساب  (Canton) شود که بخش باالئی پرچم که نماد آن افراشتهپرچم بايستی طوری 



و به ھرصورت در سمت چپ ديد بازديد کننده ھا قرار  می آيد در باالترين قسمت باشد
منظور از بازديد کننده، تماشاچيان ويا شخصيت ھای مھمی است که به اين  گرفته باشد.

سالن ويا جايگاه ويا ميدان وارد می شوند. اگر در جايگاه ويژه تماشاچيان نشسته و ميدان 
سمت راست آن شخصيت قرا خواھد بازی را تماشا می کنند در آن صورت در باالی شانه 

   گرفت.

  نصب پرچم در اتومبيل: 

در ھنگام نصب پرچم برروی اتومبيل، اوال بايستی طوری نصب شود که بسيار محکم بوده 
و براثرحرکت تند اتومبيل پرچم ويا ميله آن کج ويا پرتاب نشود. دوم اينکه در سمت 

  نصب شده باشد.  راننده سمت راستراست شاسی اتومبيل باشد يعنی در روی گلگير جلو 

  در کنار جايگاه سخنرانی: 

در ھنگاميکه سخنران ويا مراسمی ھمانند نيايش برقرار است پرچم بايستی طوری نصب 
قرار گرفته باشد.  سمت راست  گوينده شود که در سمت راست سخنران ويا خواننده دعا

در سمت  در اين صورت ھم باز پرچمسخنران مطرح است و نه سمت راست بينندگان. 
ديدگاه کسانی که رو به سخنران نشسته اند خواھد بود. اين مورد در برنامه ھای 

  تلويزيونی نيز دقيقا رعايت می شود.

  درصورتيکه پرچم ھای گوناگوی در حرکت ھستند پرچمی که احترام بيشتر دارد در جلو 

  

  حرکت می کند. 

  پرچم روی سينه: 



ستفاده می شود بايستی ميله پرچم در سمت ھنگاميکه از پرچم ھای کوچک روی سينه ا
راست بدن شخص استفاده کننده قرار گيرد ولی خود پرچم در سمت چپ نزديک به قلب 

  روی يقه پيراھن ويا کت نصب شود.

  پرچم روی ميز: 

پرچم روی ميز ھم در ھر مورد چه ھنگام سخنرانی ويا ھنگام کار بايستی در سمت راست 
  نفر نشسته قرار گيرد. 

  بوسيدن پرچم: 

بوسيدن و احترام به پرچم فقط در مواردی صورت می گيرد که از شخص برای ادای قسم 
در صورتيکه يک نظامی پرچم را در دست می گيرد چه ھنگام بوسيدن  خواسته شده باشد.

باشد چه در ھنگام حمل کردن بايستی کاله تمام رسمی آن نظامی بر سر باشد. يک غير 
رچم را در حاليکه در تشريفات کامل است ببوسد. دست زدن به پرچم با نظامی می تواند پ

  دستان کثيف، روغنی ويا چرک پسنديده نيست.

  پرچم ھای گوناگون: 

ھنگاميکه چندين پرچم ملی از چند کشور مختلف در احتزاز ھستند پرچم ميھماندار در 
ای زبان رسمی بفآنھم به ترتيب ال ،سمت چپ و پرچم ميھمان مھم تر در سمت راست

رژه کشورھای شرکت کننده به  ٢٠٠٨می شوند.  (درالمپيک سال  افراشتهکشور ميھمان 
  چينی قرار گرفته بودند). - ترتيب پرچم ھا با رديف زبان کانتونی

پرچم نماد مردم کشور است و ھرگز نبايستی با آن با بی احترامی رفتار کرد. پرچم ملی 
ا وزارتخانه ھای يک کشور ھمگی احترام يکسان دارند و يک کشور و پرچم استان ھا وي

نمی توان به آنھا بی احترامی کرد. پرچم نماد افتخار، شرف، آبرو ناموس و تشريفات يک 
  با احترام رفتار نمود.با آن کشور و يا يک گروه و سازمان است در ھر صورت بايستی 

چرا  ون وه است بايستی بدون چ(قانون) درآمد ااگر در کشوری تشريفات پرچم بصورت دات
ويژه ای نبوده باشد تشريفات بين المللی شامل حال  ااز آن قانون استفاده نمود ولی اگر دات

  پرچم خواھد بود. 

بودن يک  افراشتهھنگامی که از 
پرچم گفتگو است منظور پرچمی 
است که باد از سمت چپ به راست 

 سمت راست و می وزد و پرچم در
چم ميله در سمت چپ است و سر پر

در جھت باد در  ،به سمت راست
احتزاز است. ھمانند فرتوری که در 

  نشان داده شده است.   سمت راست

در پرچم رسمی شاھنشاھی ايران 
(Canton)  پرچم شير و خورشيد  اين نماد قرار می گيرد.چپ يا نماد تشريفاتی باال دست
نماد خاندان  ددار زمينه آبی کهو بقيه پرچم  است که در گوشه سمت چپ باال نشان ايران

   را دروسط بخود اختصاص می دھد. شاھنشاھی پھلوی



  

اين پرچم به باالترين شخصيت شاھنشاھی ايران اختصاص دارد و نمی توان آنرا بدون 
حضور آن شخصيت در جايی بکار گرفت. مصرف آن در روی لباس، کيف، کفش ويا 

  پيراھن بی احترامی به به پرچم و نماد روی آن است. 

در ھر پرچمی باال و سمت چپ پرچم محترم ترين بخش پرچم به حساب می آيد. يا اين 
  بخش را يک چھارم باالئی پرچم نام می برند که در سمت چپ قرار گرفته است. 

اثر باد کج ويا شکسته نشود با يک ميله پرچم می تواند از چوب ويا فلز و بصورتی که در 
  تشکيل شود.نماد تزئينی در باالی ميله 

اين نماد تزئينی در باالی ميله پرچم می تواند بصورت کره، بصورت نمادی از بخش ديگر 
پرچم (در پرچم آمريکا يک ستاره، در پرچم کانادا يک برگ ويا در مورد پرچم ايران می 

  تواند يک شير) باشد. 

يا بندی که پرچم را باال می برد بايستی تميز و از جنس مرغوب انتخاب شده ريسمان و
  باشد که در اثر وزش باد به آسانی پاره نشود.

قرقره ای که در باالی ميله پرچم قرار داردبايستی از نوع مرغوب باشد و طوری نصب 
ود ويا ھنگام شده باشد که در ھنگام حرکت و يا وزش باد صدا نکرده و به آسانی کنده نش

  باال کشيدن و کار کردن قرقره صدا نکند.

پيش از باال کشيدن پرچم بايستی ميله، قرقره و طناب باال کشيدن پرچم رنگ ميله ھمه 
  بازديد شده و تميزی و مرتب بودن آن مسلم شود. 

ممکن است پرچم بصورت آستين به ميله سوار شود در آن صورت بايستی باالی ميله 
ز) طوری باشد که زود پارچه را فرسوده نکند و باالترين بخش پرچم که روی (چوب يا فل

نوک انتھائی ميله قرار ميگيرد دوخت محکمتری داشته باشد که منجر به پاره شدن پرچم 
  نگردد. که بصورت آستين به ميله پرچم پوشانده شده، 

پرچم بايستی در اندازه ای که مشخص شده است ساخته شود. پرچم ايران به شکلی که 
دارد اقتضا می کند اندازه آن دو بر يک باشد. يعنی درازا (طول) پرچم دوبرابر پھنا 

 ١٢٨سانتيمتر انتخاب شده دارازای پرچم بايستی  ۶۴(عرض) پرچم باشد. يعنی اگر پھنا 
  در تمام اندازه ھای ديگر نيز بايستی به نسبت رعايت شده باشد. سانتيمتر باشد. اين اندازه 

بطوريکه نماد پرچم يعنی شير و خورشيد در وسط زمينه سفيد در مرکز درازگوشه 
  (مستطيل) در محل تالقی خط ھای کشيده شده از گوشه ھای مقابل قرار گرفته باشد.



وسط دو رنگ ديگر قرار می رنگ سبز در باال و رنگ قرمز در پائين و رنگ سفيد در 
پھنای رنگ ھای سبز، سفيد و سرخ ھمه يک اندازه بوده و يک سوم پھنای پرچم  گيرد.

رنگ ھا نبايستی شسته ويا چرک شده ويا کھنه شده باشد. در ھر وضعی  را می پوشاند.
  پرچم بايستی با بھترين رنگ به نمايش درآيد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و رنگ قرمز  No. 008000ی شود شماره ـــتفاده مــرنگ سبزی که در چاپخانه ھا اس
No. FF0000  و برای سفيد  No. FFFFFF  می باشد. (اين شماره ھا در بين رنگ
تعين شده است). ھنگام  Monarch Inks ،Sinclair and Valentineھای مشھور به 

    .ساخت تارنما ھا ھم می توانيد از اين شماره ھا استفاده کنيد

  تقسيم می شود: ميله پرچم به سه نوع 

  زمين ويا به بدنه ساختمان وصل می شود. یميله بيرون که ھميشگی و يا بر رو -١
 بيرون که قابليت حمل و نقل دارد -٢
 ميله درون اتاق ويا سالن ھا -٣

ميله بيرون بايستی با قرقره و طناب و گيره مناسب ھم ديگر ساخته شده باشد و زشتی 
يره ای در پائين برای بستن طناب داشته باشد که يکی ديگری را تحت الشعاع قرار ندھد. گ
  نيمه افراشته ھم نگاه داشت. بتوان در ھنگام مناسب پرچم را در حال

  

ميــــلــــــه پرچم

٢٠١  X رسانتيمت  ٦٠  متر ٢٠تا  ١٧ 

٠٫٩٠ X متر  ١٫٨٠ متر ٦تا  ٥٫١٠ 



اندازه ميله پرچم بايستی با اندازه پرچم ويا 
برعکس مناسب باشد. ميله پرچم کلفتی و 

آن بايستی با ساختمان و اندازه پرچم  بلندای
نمونه  روبروبرازندگی داشته باشد.  جدول 

از اندازه ھای ميله و پرچم را به متر  ای
   .نشان می دھد

ريائی گاھی از يک ميله پرچم تعداد زيادی طناب آويزان می کنند و چند پرچم در نيروی د
به آن وصل می شود. چنانچه الزم باشد می توان در صورت کمبود ميله پرچم از اين 
روش در مواقع عادی ھم استفاده کردولی تشريفات اين مورد را سفارش نمی کند. نيت 

محترم بوده و بدون نظر نسبت به آن عمل  اصلی اين است که ھر پرچم در جايگاه خود
  شود.

  پرچم ايرگان ھای گوناگون: 

خود را در کشور ميھمان  پرچمچند ايرگان (ملت) گوناگون آويزان می شود  مچنانچه  پرچ
د و بقيه پرچم ھا به ترتيب الفبا کشور ميزبان نقرار می دھ ديدار کنندگان منتھا عليه چپ

  . در سمت راست  قرار می گيرند

در ھنگاميکه يک کشتی با کشتی رسمی ديگری مالقات می کند معموال کشتی بازديد 
شونده پرچم خود را به عالمت احترام پايين می آورد. يک کشتی تجارتی ھنگاميکه کشتی 

  ديگری را می بيند سه بار به عالمت احترام پرچم را باال و پايين می برد.

ان از پروتکل ويژه ای استفاده می کنند که برخی از کشور ھا برای پرچم ھای خودش
بايستی با ھمآھنگی با آنان پرچم آن کشور را برآفراشته نمود. مثال عربستان ھرگز پرچم 

  خودرابصورت نيمه افراشته آويزان نمی کندحتا اگر شخصيتی از آن کشور مرده باشد.

  کند.کشور آمريکا نيز از تشريفات ويژه ای برای پرچم خود استفاده می 

  نيمه افراشته کردن پرچم: 

ھنگاميکه پرچمی بصورت نيمه افراشته آويزان می شود تشريفات اقتضا می کند پرچم 
حتما تا باالی ميله پرچم باال کشيده شود و سپس به حالت نيمه افراشته درآيد. ھرگز پرچم 

ين شده باشد. درحالت نيمه افراشته نمی ماند مگر در مدتی که برای نيمه افراشته بودن تع
نيمه افراشته شدن پرچم در ھر کشور با تصويب مقامات باالی آن کشور می باشد وگرنه 
ا کھرکس نمی تواند پرچم را به حالت نيمه افراشته ويا کثيف در جائی آويزان کند. در آمري

فقط کنگره مجاز است دستور نيمه افراشتن پرچم را بدھد. مگر آنکه يک روز تاريخی 
بحال نيمه افراشته  جانباختگان قانونا مشخص شده باشد و آنروز ھمه پرچم ھا مربوط به

روز پرل  دبه تصويبنامه ديگری نياز ندارد. بطور مثال در آمريکا به يادر می آورند و
نيمه  ھرسالی که يادبود پرل ھاربر برگزار می شود ھاربر بدون تصويب کنگره پرچم ھا

  افراشته می شوند. 

پرچم باشد و بخواھيم دو پرچم را افراشته کنيم پرچم ملی و يا پرچم مھمتر  اگر يک ميله
در باال قرار می گيرد.  اگر دو پرچم در دو ميله کنار ھم افراشته می شوند بايستی اندازه 

  پرجم ھا و اندازه ميله ھا يکی و يک جنس و يک رنگ باشند. 

١٫٤٠ X  ٢٫٨٠ متر ١٠٫۵٠تا  ٩ متر   

١٫٨٠ X متر ١٣٫٥٠تا  ١٢ متر  ٣٫٦٠

٢٫٣٠ X متر ١٥ متر  ٤٫٦٠  



آن کشور نصب می شود پرچم ملی اگر پرچم استان يا يک سازمانی نسبت به پرچم ملی 
ھنگاميکه رو به دو پرچم قرار می گيريم بايستی پرچم ملی در سمت چپ ديد بازديد کننده 
باشد. يعنی در اين صورت ھنگامی که در زير ميله ھای پرچم قرار بگيريم و رو به بازديد 

سازمانی ديگر کننده باشيم پرچم ملی در سمت راست پرچم کم اھميت تر که پرچم استان يا 
قرار می گيرد که زير پرچم رو به بازديدکننده ايستاده  شخصاست در سمت راست شانه 

  نگاه کنيد). ٣و  ٢(به نگاره ھای باالی اين نوشته با شماره  است.

  پرچم ھای گوناگون: 

برخی از کشور ھا دارای چندين پرچم ھستند که برای موارد استفاده مختلف طراحی شده 
ر موارد خاصی اند. پرچم ملی در ھر حالت استفاده می شود ولی آن پرچم ھای ويژه فقط د

  مورد استفاده قرار ميگيرند. 

طبق  پرچم ھای گوناگونوضعيت استفاده از  کند. استفاده میرا چه کسی و کجا پرچم
قانون داخلی کشور ھا فرق می کند. نمونه ھای زير شش مورد مختلف را در سطح بين 

  المللی نشان می دھد: 

  (غير نظامی) جای کشور افراشته می  از سوی شھروندان در ھر -  پرچم مدنی
 شود.

  (ايرگانی) در ساختمان ھا و محل ھای ھمگانی افراشته می  -  پرچم دولتی
 شود.

  ھنگامی که جنگ باشد بر سردر ساختمان ھای  -    پرچم جنگ
 يا بر روی کشتی ھای جنگی افراشته می شود نظامی افراشته می شود.

  (پرچم شخصی) قايق ھای خصوصی، وسائل  یبر رو -  نشانه مدنی
 نصب می شوند. ماھيگيری ويا ھواپيما ھای خصوصی

 (ايرگانی) پرچم ھای دولتی بر روی اتومبيل ھای غير نظامی  -  نشان ھای دولتی
 افراشته می شوند.

 پرچمی که ويژه رييس جمھور ويا پادشاه يا ملکه  -  پرچم سلطنتی، جمھوری
 ر دارد افراشته می شود. ھنگاميکه آن شخصيت حضو تنھا است و

در طراحی پرچم ھا ممکن است يک پرچم مربوط به ايرگان کشور در ھمه پرچم ھای ديگر 
بکار برود. ممکن است يک طرح در دو موردبکار رود. مثال پرچمی که برای نيروی 

  ھوائی و ارتش زمينی بکار می رود يک جور و ھمانند باشند.

  بازنشسته کردن پرچم: 

ضعی قرار بگيريم که پرچم آنقدر کھنه شده باشد که قابل استفاده نباشد برای اگر در و
بازنشسته کردن واز بين بردن آن تشريفاتی الزم است که بی احترامی به پرچم روا نشده 

از آن باقی نماند ھمانند مردگان که سوزانده می  یباشد. در آن صورت برای اينکه اثر
احترام و با تمام تشريفات سوزاند. مگر اينکه قانون  شوند می توان پرچم را در حالت

  ويژه کشور روش خاصی برای بازنشسته کردن پرچم پيشنھاد ويا تصويب کند.

  ک-ح

EDJ/HC 

ِ                                           بکار گيری تاريخ بيگانه (ھجری شمسی)  ناديده گرفتن تاريخ پر شکوه ايران  پيش از اسالم است و ننگ آور برای يک ايرانی.                                                                     
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