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 عزت يا ذلت
 ذلت اي دبيچاره ملتي كه نميداند عزت دار

 پايانيبخش 
  حقوقدان -اميرفيض

   .درباره رابطه ادعائی برجام با عزت ملت ايران است ١ نآاتکای اين تحرير وبخش نخست 

**  

بھمين دليل معموال عزت  ،ن درجوامع مختلف يکسان نيستآعزت ويا ذلت ازامورنسبی است که حد وضع 
اين سنجش وروش  در و ،قرارميگيرد شمورد سنج طريق مقايسه با ملت ھای ديگر يا ذلت يک ملت از و

رخی ملت ھا دررديف ھای بعدی سايش واحترام وبآو است که برخی ملت ھا دررديف نخست عزت
  .قرارميگيرند

ن بسوی عزت دارد، آاساسی دربرنامه ريزی دولتھا درساختن جامعه وحرکت  بواسطه ھمين مھم که نقش
مده که با درنظرگرفتن عوامل عزت سازومتقابال عواملی که موجب آسازمانھای جھانی متعددی بوجود 

   .نرا اسباب توجه وکاردولتھا قرارداده اندآلت ملت ھا ميشود، جداول وترتيباتی تھيه وعز

 دولتھا ومحققين درشناسائی موانع ويا موجبات ترقی وعزت ملتھا سبب توجه به مبانی و کنجکاوی
   :موجباتی گرديد که زيربنای عزت وشرافت وترقی يک ملت راشکل ميدھد ودراين راه است که

   .عتماد جھانی اولين عامل بنای عزت يک ملت استپژوھشگران متفقا به اين بارزه رسيده اند که اعتباروا

زيرا عزت ازنظرحقوق اسالمی با  ؛= قاعده مزبور درباره کشورھای اسالمی جاری وصادق نيستحاشيه
  .)پايانعزت درحقوق عرفی که مورد عمل کشورھای غيراسالمی است بکل متفاوت است  (

  ايران درجدول اعتباركشورها موقعيت 

ديپلماتيک يکی وشايد ھم رايج  اعتبارعمومی گذرنامه ھای کشورھارا درجھانِ  ،المللیکارشناسان بين 
   .ترين وسيله تشخيص ميزان عزت ملت ھا ازلحاظ اعتبارجھانی ميدانند

که مورد ادعای دائم دولت  ؛برجام با عزت ملت ايران است هدرست است که موضوع اين تحريررابط
نميتوان سايه عزت واحترام جھانی به گذرنامه ھای دولت  ت مزبوردرمالحظانجا که آروحانی است ولی از

وتنھا به اعتبارپاسپورت ايرانيان به قبل وبعد ازبرجام اکتفا کرد لذا اين  ،شاھنشاھی ايران را ناديده گرفت
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 يشپبه گذرنامه ايرانيان به نسبت  تحرير اجازه ميخواھد که نسبت به عزت درمسير اعتبارجھانی 
  .ن اشاره نسبتا الزمی داشته باشدآن وعلت اساسی نزول آ وبعداز ۵٧ازشورش 

  57ازشورش  يشپعزت واعتبارايرانيان 

 ھنلی وشرکا" که فعاليتش درحوزه مسائل اقامت و" دموسسات بين المللی مانن ۵٧ازشورش  يشپ
 موقعيت جھانی و رسمی از مارآبنابراين  ،ويزای کشورھا بود  تشکيل نشده بودند گذرنامه و

   .دست نيست ولی شھودی وجود دارد که پاسخ مسئله است ارگذرنامه ايرانيان دراعتب

  شاهد اول  روزنامه اطالعات 

مسافرت نوشت <  ۵٧ماه قبل ازشورش  ٩يعنی تنھا  ۵٧ارديبھشت سال  ٢۴روزنامه اطالعات درشماره 
بدون ويزا امکان برای ايرانيان به کليه شھرھای اروپا جز کشورھای اروپای شرقی وسوئيس واطريش 

. ، مراکش وتونس نيازی به ويزا نداشتنداتيوپیپذيربود ھمچنين ايرانيان برای مسافرت به کشورھای 
  ؛لبه نميکردندايرانيان ويزا مطا وژاپن ھم از گ، ھنگ کن، اندونزی، ھندوستان، سنگاپور، فيليپينتايلند

   .ام وکره جنوی نيازبه ويزا داشتنداما ايرانيان برای مسافرت به استراليا وچين وويتن

  زاهدي  شاهد دوم جناب اردشير

 شکارآن را آبھی ازجريان گذرنامه واعتبارجھانی ابا راديو فردا فصل مش یيزاھدی درگفتگو قای اردشيرآ
   :بخشی ازشھادت ايشان چنين است ؛شھادت داده اند و

را داشتم معتقد بودم که بايد با دنيای وزارت خارجه ايران  دروقتی که من افتخارخدمت برای شاھنشاه <
تقريبا با من پشتيبانی کردند وکارما به اينجا کشيد که  اعليحضرت ھم شرافتمندانه از ؛زاد رابطه داشتآ

 ايرانی ھا ويزا نميخواستند و تمام کشورھا روابط سياسی داشتيم وکشورھای اروپائی تقريبا ھمه از
  >.دپاسپورت ايرانی يک پاسپورت ھمه جائی بو

  بهرماني رفسنجانيهاشم شاهد سوم علي اكبر

 خودم با ماشين ھمه کشورھای اروپائی را< :اعتراف کروگفت ٩٢زفسنجانی درجريان انتخابات سال 
ن کشور که ميخواستم بروم  فقط پاسپورتم را نشان ميدادم اما آازاين کشور به ورانندگی کرده ام گشته 

خودشان را باخود به سفرخارجی ببرند چون به  رحاال ايران به جائی رسيده است که مردم ميترسند ھمس
  >.نھا بی احترامی ميشودآ

  شاهد ديگر علي اكبراميد مهر
اميدمھرديپلمات سابق جمھوری اسالمی وسرپرست دفترنمايندگی ايران درھند وافغانستان وپاکستان که 

بعد ازانقالب  د درتفاوت بين اعتبارپاسپورت ايرانی زمان قبل وبه اروپا پناھنده ش ١٣٧۵سال  در
   :اينطورشھادت داده است
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کشورھم قرارداد  ١٣٠درمورد پاسپورت عادی داشتيم وبا  کشورقرارداد لغو رواديد ۵۶<مادرزمان شاه با
. ن کشورھا سفرکنندآلغو رواديد سياسی وخدمت داشتيم وديپلماتھای ايرانی ميتوانستند بدون اخذ ويزا به 

ت واعمال جمھوری اسالمی ازبعد ازانقالب مانند گروگان گيری وصدور او اضافه کرده است مجموعه اتفاقا
  ٢ .>.......اعتبارپاسپورت ھای ايرانی رابه حد صفر رسانيد  مريکائی ھاآانقالب وانفجارات درتاسيسات 

  ورد ازشهادت شهودĤدست

 وتشريح توضيح در ؛گذرنامه ايرانی شده است اشاره ای به علت سقوط اعتبار قای اميد مھرآدرشھادت 
  اشاره مزبور ميتوان گفت:

دولتی  که معتقد به امنيت ملی کشورش ميباشد نبايد ونميتواند به ايرانيان تابع جمھوری اسالمی  ھر
  :زيرا ويزای ورود به کشورش رابدھد 

دارابودن تابعيت جمھوری اسالمی به معنای اعتقاد داشتن به قانون اساسی جمھوری اسالمی  
با مبانی جمھوری اسالمی شناخته  مخالف اعالم شود ويا ايرانی مزبور گرخالفش ثابت وياماست (
  .شود)

اعتقاد داشتن به قانون اساسی جمھوری اسالمی شامل اعتقاد داشتن به احکام اسالمی ازجمله  
ن آمی قانون اساسی ن است که درفصل سياست خارجی جمھوری اسالآيات قتال قرآجھاد و

   .استمده آتاکيد کشورھم به 

 و کفار کشتار يک ايرانی مسلمان تابع جمھوری اسالمی جزئی ازاجرای اصول اسالمی قتال و 
يک دولت متعھد به امنيت ملی کشورش نميتواند يک قاتل وجانی مردم  و ،نھاستآاسارت 

 کشورش را که سند حقوقی ودينی او معرف سوابق واحواالت اوست اجازه ورود وزندگی در
 زحمات ومسئوليتھا وقبول بان دولت آنکه درچنان حدی الزم باشد که آ بدھد مگر کشورش را
 مسلمان  تبعه کشور جمھوری اسالمی،ن آپابندی فلزی والکترونيکی را برای کنترل  ھزينه ھا

  .گيرد بکار

شخصيت  ،فاوت مسلمانان کشورھای ديگربا ايرانيان مسلمان اين است که ھيچ کشورمسلمانیت 
 درتطبيق مورد در ؛پا نساخته است بر کفار قرآن در باره تاليات قآحقوقی کشورش را برمبنای 

 ن کشورھا بصورت مسلمان عضويت درکشوراسالمی راآحقوق اسالمی ميتوان گفت که مردم 
ولی مردم ايران جمھوری اسالمی   ،دارند مانند ايرانيان تابع قانون اساسی مشروطيت ايران

. زيرا مردم کيل ميدھندبصورت مسلمانان مومن ومعتقد، جامعه وحکومت اسالمی ايران را تش

                                               
مامور خدمت بود تعريف ميکرد،  يکی از سفارتخانه ھای ايران در اروپادر  ١٩٧۴تا  ١٩۶٨سال ھای بين درکسی که  - ٢

ھای شرکت خلبان ا ھواپيما به لندن برود. ب شخص قرار بود پس از اقامت خوديران به او رسيده بود. آن مسافری از ا
ھواپيمايی که او بليط داشت اعتصاب کرده بودند و دوست ديپلماتش با تالش ھواپيمايی از بلژيک به لندن پيدا کرده بود 

يل عازم بلژيک ميشوند پس از مدت کوتاھی که رانندگی ميکنند دوست اتومباز شھری که بود به بلژيک نبود. با ولی بليطی 
اتش پاسخ ميدھد ده دقيقه پيش اگر آن کيوسک را ديدی سرراه بود مسافر ميپرسد پس کی از مرز رد ميشويم؛ دوست ديپم

 ک-و جو ھم نکردند. حماپرس  رسانديم از مرز گذشتيم و حتا از ٣٠مرز بود و تنھا سرعت را که به 
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موقعيت  ن قانون درعرض وآايران با رای به قانون اساسی جمھوری اسالمی خاصه به اصل دوم 
  .يک مسلمان مومن که ھمه احکام اسالمی را متعھد به اجراست امضا کرده است

  گاهم ازتاسف خواننده اين سطورآ

كننده راضي  تابع جمهوري اسالمي كامال قابل درك است كه اظهارنظرنسبت به موقعيت ايرانيان
   .حقيقت است، كمك به نيست ولي اقتداي به حقيقتاحساسات ميهن پرستانه ايرانيان 

اگرشما مسئوليت خانواده ای را داشته باشيد وبدانيد که شخصی مستعد انجام اعمال  ،خواننده گرامی
 و ان حتی برای سيرخانه خودترا به اقامت در يا اوآ ،تجاوزکارانه به جان ومال اھل خانواده شماست

يرانيان تابع ااست پس بايد به دولتھا ھم حق بدھيم به  ،که حتماھم نه ،نه اگر ،سياحت دعوت ميکنيد
که به اجرای احکام اسالمی نسبت  قانون اساسی جمھوری اسالمی وتعھدی مھوری اسالمی به اعتبارج
ازويزای ورود ما به کشورشان نه تنھا خودداری بلکه  دنامنيت جان ومال وفرزندان کشورھای کفردار به

   .وحشت کنند

 ؛د شده اصل داعش خواھجمھوری اسالمی اگربقدرت کامل سياسی برسد ازنظرفلسفی واجرائی کامال نسخ
  ؟يا ميتوان به يک کشورخارجی که ازدادن ويزای ورود به عضو داعش پرھيزدارد اعتراض کردآ

   .پرچم جمھوری اسالمی با عالمت داعش ازنظرفيزيکی متفاوت است ولی ازنظرفلسفه وعقيدتی يکی است

 ، در، مصاحبه ميکنندانی، سخنربنابراين ھمه کسانی که زيرپرچم جمھوری اسالم غاصب ايران تجمع
  .>انسان باعقيده اش انسان است نه با عملشمعنا وبلحاظ اعتقادات مذھبی ھمان داعش ھستند <

   بيان حقيقت 

گاه ميکند تابجای آن رفته ايم آبه استقبال  ۵٧بيان حقيقت مزبور مارابه سرنوشت شومی که درسال 
ما بجای  ،ئيمآنکبت جمھوری اسالمی بر ن ازبه رھائی خودما ،کشورھای جھان زا ،نامعقول انتظار

لوده آبمناسبت ما درجامعه جھانی ، ودمان باشيمانسان شدن خ کشورھا بايد بفکر توقعات بی مورد از
   .در موقعيت نفرت مردم ازخودمان قرارگرفته ايم بودن به ويروس جمھوری اسالمی

ھستيم گرفتاردراسارت باورھائی ن تاريخ وفرھنگ آ که بازيرا ايرانيان بدبخت ترين ملت جھان ھستيم  ما
   .که ذره ای شرافت وعزت برايمان باقی نگذاشته است

   :يادم ھست که درسالھای قبل اعليحضرت بمناسبت سالروز مشروطيت فرمودند

  ،موخته استآ گران تمام شده اين درس عبرت رار <امروز ملت ما به قيمت تجربه ای که برايش بسيا
حقيقت سند موجوديت  اساسی مشروطيت ايران را پاره کردند در قانون ۵٧ماه سال  نھائی که دربھمنآکه 

نھا که به جمھوری اسالمی آميتوان گفت  ،اکنون به اعتبارھمان فرمايشات درست ؛>پاره کردند را ملی ما
   .رای دادند  سند عزت وشرافت ملی ايرانيان را باسند ذلت وخواری عوض کردند
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  ادامه موضوع 

  .ن ميرويمآکه اکنون به ادامه  دراعتبارجھانی گذرنامه ھای ايرانی بود موضوع تحريرتاثيربرجام

 ٩٣اعتبارگذرنامه ھای ايرانی درميان  ٢٠١٣براساس گزارش شرکت ھنلی وشرکا درسال  
، افغانستان وفلسطين ، نپالارتيره ،. تنھا کشورھای سومالیقرارداشت ٨۶کشورجھان دررتبه 

   .ندامتيازی کمترازايران داشته ا

 قای دکترآدررابطه با تاثير برجام براعتبارگذرنامه ھای ايرانی که مورد ادعای شيخ حسن است  
  :رضا سراج تحقيقی انجام داده است که بعنوان سند ارائه ميگردد

تحقيق نشان  ،<عليرغم شعار دولت يازدھم مبنی براعاده حيثيت واعتبارپاسپورت ھای ايرانيان **
جھان تبديل شده  ٨٧ميدھد که پس ازبرجام رتبه گذرنامه ھای ايرانی يک درجه سقوط کرده وبه رتبه 

. درسال دوم دولت روحانی برجام وھمراھی با کدخدا ھم نتوانست از سقوط ارزش پاسپورت ايرانی است
اعتبارگذرنامه ايرانی بعد قرارگرفت ودرسال سوم دولت روحانی  ٩٨جلوگيری کند وگذرنامه درجايگاه 

جھان قرارداد واين رتبه پائين ترازرتبه ای است که پاسپورت  ٩٨رده  نگوال  وميانماره درآ، ازجيبوتی
          ؟؟يا بازھم برجام عزت برای پاسپورت ايرانی فراھم کرده استآ ،سال قبل داشت> ١٠ايرانی در

  گوشواره ها

 ع ويزا را برداشتــنـــــمقررات مدرھمين سال جاری يان امارات متحده عربی برای ورود ايران .
 ن برای گدائی به خيابانھای عمان مقامات امارات گفته اند ايرانيا< ؛ميدانيد علت چيست

   .عزت رامی بينيد ....سرازيرشده اند

 >کشوردرھمان سه ماھه اول برجام روابط  ۵اين ، مصرومالزی اندونزی ،، عمانگرجستان
اندونزی ومالزی مسلمان به پايان  يا ميدانيد چراآ ؛گردشگری وويزای ايرانيان را لغو کردند

لت را قاچاق مواد مخدره به ع ؛کشورمالزی ؟ وزيرمسافرت بدون ويزای ايرانيان تصميم گرفتند
   .اعالم کردازسوی ايرانيان ن کشورآ

  مده ھمين استآانيان که با برجام معنای عزت اير

) خبرداد ٩۵تااول خرداد سال مواد مخدره درده ماه گذشته ( تن ۵٣۶وزيرکشورايران ازکشف ( 
حبيب هللا حقيقی رئيس ستاد ) تن بوده است ۴۶١شف ضافه کرده که درسال گذشته ميزان کوا

 يکی از > اوال عمرانی کشوراستادل بودجه دوسمد قاچاق ايران معآدرمبارزه با قاچاق گفت <
  )٩۴/٩/۵تاريخ خبر(              .   حذف دوميليون فرصت شغلی دانستدالئل توسعه قاچاق را 

 درسه  يک ميليون نفر< :، وزيرکاردولت شيخ حسن گفتبرجامدرارتباط بيکاری وقاچاق با
  .>کارگاه توليدی تعطيل گرديده اند ١۵٠٠بيکارشده اند و سال اخير

  .رات مقامات مالزی به مشارکت ايرانيان درقاچاق مواد مخدره بی دليل نيستبنابراين اظھا
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   ؟ورده استآبروئی آازجمله بی  مالحظه ميکنيد که برجام چه عزتھائی برای مردم ايران 

  شايد مايل باشيد بدانيد که قاچاق مورد اشاره وزيرکشورجمھوری اسالمی نسبت به چه
   ؛کاالھائی ست

 ۶ چين  در بيل وکلنگ از و ،تن سنگ پا ١٢ –دامس آ –ميليارد تومان خودرو لوکس  ٢۶٠٠واردات 
  .ورده استآبه چه عزتی برای ملت ايران برجام  ،هب .ماھه اول سال جاری

 ١٧درواقعا نميدانم چه بکنيم < :رئيس سازمان تعزيرات حکومت درايران گفته است 
 ؟اين باالتر عزت از >ب ليموی طبيعی ديده نشدآبليموسازی حتی يک قطره آکارخانه 

   ؟مردم ديده ميشود وراکخدر دام کشورجھان اين قدرتقلب ونادرستیدرک

 نرخ سه ماه ھزارتومان فروش دوميليون تومان ( ١۵جاره کودکان برای گدائی روزی ا
   ؟!بازھم نمونه عزت الزم استيا آ) گذشته

  ھرساعت قای ھريرچی اعالم کرد <آوزارت بھداشت ھمين امروز وھمين ساعت  قائم مقام
. حلوای تنترانی تا نخوری چه عزتی >ندايرانی بعلت استعمال مواد مخدره فوت ميک ٨

  ندانی

 ٧٠٠ –زن کارتن خواب عقيم شده اند  ٣٠٠٠ ھمين سال جاری درکنارعزت برجام در 
 –معتاد به مواد مخدره ھستند  موزآھزاردانش  ١٣٠ –مازنداران تعطيل شده  مدرسه در

ھمين  سال در ٨٠کارخانه ارج بعداز –ھزارتومان به بانک ھا بدھکاراست  ١۵۴دولت 
دانشجوی  ھزار ۵١تعداد  ۵٧درسال اول شورش  -سال جاری برجام تعطيل واوراق شد

انی دانشجويان اير مارآايرانی درخارج ازکشورتحصيل ميکرد ودرھمين سال جاری 
 ھمه ھم توله ھای مالھا ھستند ی کند که نمتجاوز ٢١٠٠برای تحصيل ازدرخارج ازکشور

معلولين جنگ سه  -دارد زادی مطبوعات ونقض حقوق بشرقرارآ ١۶٩ايران دررديف  –
  ...ووووسال است حقوق دريافت نکرده وتجمع نموده اند 

  .ردهوآعزت ملت ايران است که برجام  ،اينھا ھمه ازاثرات برجام ودرمعنای حکومت

  ؟معنا ومفهوم عزت ازنظردولت شيخ حسن چيست

  ؟اين تحريرناقص است اگروارد اين مقوله نشود که ازديد شيخ حسن ودولت او عزت يعنی چه

ن ميتوان به ديد حضرات نسبت به آظريف وعراقچی عباراتی دررابطه با برجام دردست است که از از
   .گاه شدآبرجام 

بود فای حقوق ملت ايران دربرابرکشورھائی ي، مقاومت واستعزت هندبرجام نشان دھ< :ظريف گفته است
حضور  برداشتِ  ،> عراقچی ھم ازعزتکه به قلدری واحترام نگذاشتن به حقوق ديگران عادت کرده بودند

   .کشوربزرگ را داشته است ۶نمايندگان ايران دراجالس مشترک با نمايندگان 
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 ۶ديديد که برجام برای ملت ايران عزت واستيفای حقوقی نداشت ولی نميتوان منکرشد که نماينگان 
رايشان قائل شده ـــکشوربزرگ برسبيل نزاکت ھای بين المللی با نمايندگان ايران دست داده اند واحترام ب

درمالفه عزت  بوده که خود را کافی میمھوری اسالجاند وھمين قدررفتار برای نمايندگان بی شخصيت 
  .ن بدانندآوردھای آم ودستبرجا

روانشناسان به نقش نوازش درساختاراخالقی انسان بسياراھميت داده اند نوشته اند يکی ازنيازھای 
، احترام واردات ودوستی بوجود واين مھم ازمسيرنوازش طبيعی ھرفرد ديدن وبرسميت شناختن است

 محسور نقدرآيد) انسان ھای حقيربا نوازش ديگران آن ميھنگ ازسوراخش بيروآبا نوازش   مارميايد (
خاصه  ۵+١واين قاعده بوسيله نمايندگان کشورھای  مدآ دميشوند که اگرسرشان راھم ببريد خون نخواھ

وعده ھای  ،مذاکرت خصوصی بکارگرفته شد.(ايران)  جمھوری اسالمینسبت به تيم مريکا کامال آ
نھا ساخته آومديون احترام ظاھری عوب مررا مھوری اسالمیجتيم  ،، حرفھای گنده شادکنندهمحرمانه

   .واحساس عزت وبزرگی کرده اند

  ، تسليم به زمين استتكليف نخود كاويدن زمين نيست

  
  

  

   

  

  

     

 


