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  ملي  ياحركتي خزنده آشتي
  حقوقدان -ضياميرف

 لذا دشوار و ،نيستشده  واجد يک مفھوم قابل قبول واجرا که ملی که اين روزھا مطرح شده است آشتی
   .ازمراتب فلسفی وحقوقی باشد برايش يافت است که معنا ومفھومی که دارای ارکانی که متاثر

، ترک رنجش ويا رضايت به يک جريان ، ترک  اختالف، ترک دشمنیبه تنھائی به معنای متداول آشتی
  .درواقع واکنش به قھراست آشتی. است

، ، برداشتھا، توقعاتن تمايالتآمراتب باال دقيقا بين افراد ممکن وبسيارھم جاری است زيراسرچشمه 
ر ينھا متغيراست وھمين تغيآکه طبايع انسانھا نسبت به  نھاستآ، اوضاع واحوال وامثال حياتور اخالق و

 یولی روشن است که چنين ضوابط ؛، کدورتھا واختالفات تاحد جنگ ودشمنی وقھرميکشدسبب رنجشھا
ء  که ميتواند منشا ن چيزھائیآکه ملت ناميده ميشود بوجود بيايد زيرا ھمه  یيک جامعه حقوق در دنميتوان

 ن ملت پياده شده است آرابه ميان بکشد درقانون اساسی  آشتیپای وقھرشود ودرنھايت  اختالف ورنجش
 و قھر متضمن ھمه مسائلی است که ممکن است منشاء اختالف و ی ونپيش بي قانون اساسی درواقع و

   .ناراحتی مردم بشود

قابل مجازات شناخته شده است واين بدان معناست که  رقانون اساسی پياده شده که د نچهآن آ تخلف از
يشی ويا حتی درحد قانون اساسی ايجاد حق قھرنميکند تا چاره اند، توقعات بيشتر ازقانون اساسی رنجش

نميتواند قبول وزن وتعھدات قانون اساسی  اننآملی باشد  کسانی که طبايع واخالق وروحيات  آشتین آ
ن قانون اساسی رای داده اند ويا اقليتی ھستند آنھا به آزيرا  ؛کنند حکومت قھر بنمايند  نميتوانند با را

دلبخواھی نيست  ،. نظام حقوقی سياسی کشورھا تابع يک نظم خاص استکه بايد تابع قانون اساسی باشند
  .ن پيدا کردآ ارنرا درگوشه وک آشتیکه بتوان مسئله قھرو

  مخالفت  نه قهر

موری که موافقت کرده اند اعالم عدول ومخالفت کنند والبته بھای اين مخالفت انسانھا حق دارند نسبت به ا
اموراعتباری شخصی است مانند قولی که کسی به کسی  . يک وقت ماھيت عمل ازنھاستآھم بعھده 

نھا آدرمورد اول قھروخلف وعده وامثال  ؛ميدھد ولی يک وقت ماھيت عمل ناشی ازتعھد حقوقی است
نجا که روابط افراد کشور آاست ولی  درمورد دوم خاصه  آشتی ،ن ھمآرفع ورجوع  لِ ممکن است ونام عم

ن مخالفت ومقاومت درحد تسليم آ، نام نيست آشتیباحکومت ناشی ازقانون اساسی است ديگرنامش قھرو
جايش را مجلس موسسان وقانون  ،که دراموراعتباری شخصی معمول است آشتیحکومت است  وعمل 

   .ی ميگيرد که ميتوان گفت نتيجه مقاومت ومخالفت مردم استاساسی جديد

گرفته ميشود که ه حاکمان معزول ومتجاوز برای تنبي ، تصميماتی يعنی مخالفت ومقاومتدرجريان مزبور
بنمايند ومجلس موسسان   آشتینھا درخواست آ نھا بشوند وآمتھمين ويا افراد ملت خواھان بخشش  اگر
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چون دراين مورد قانونی عام ميگذرد  و ؛متجاوزين ر ا بخشيده است ،يگويند ملتن رای تمکين بدھد مآبه 
  .عفو عمومی  نھادنرا قانون آميتوان نام 

  عفو عمومي 

ملی عنوان حقوقی درقوانين اساسی کشورھا ندارد برعکس عفو عمومی يک موضوع تاريخی  آشتیاگر
   .اساسی است و

مام ويا بخشی ازمتھمين ومجرمين را ازمجازات معاف ت دارعفو عمومی يعنی دولت ويا مقام صالحيت
    .ميکند

 اين است که در عفو عمومی  مراحل اتھام و ؛استبيان  ملی که متداول در آشتیدرخواست با ن آفرق 
يا محکوميت متھم طی شده ودولت به مناسباتی تعليق مجازات ميدھد ويا بکلی عفو ميکند ولی  تعقيب و

  .ملی مراحل اتھام وحکم وغيره ورود پيدا نميکند ويا يک توقع يکسره است آشتیمورد  در

فرق ديگراين است که عفو عمومی نيازبه قانون دارد  تابتواند جريان حکم مجازات وتعقيب کسانی را که 
 ملی بمناسبت اينکه عنوان حقوقی ندارد نيازی ھم به قانون ندارد و آشتیولی  شده متوقف سازد صادر
  . نما شود تشريفاتی خود يتواند بصورت امرتنھا م

 وخامنه ای و اننآحصرکروبی وموسوی که ازمراتب اختالف وکدورت بين ازباب مثال پايان دادن به 
حصرقانون  نيست  کمااينکه عنوان عفو ھم  د، ھيج نيازی به قانون خاص ندارد زيرا مستنبرعکس است

   .ائی پيدا نکرده اندنھا نميشود زيرا انھا محکوميت ھای قضآشامل 

  ملي آشتياشكال متقاضيان 

  قھرکنند گان ازجمھوری اسالمی ازمخالفين بنيادی با جمھوری اسالمی نيستند بلکه ازموافقين
ورای دھندگان به قانون اساسی جمھوری اسالمی وحتی مشارکت درحکومت را داشته اند  

به  را  نھاآ وممکن است بتوان قھر  ستني  نھا با جمھوری اسالمیآ بنابراين اختالف ويا قھر
  .خامنه ای مربوط کرد نحوه عمل شخص علی

 مخالفت با جزء تاثيری درکل  ؛علی خامنه ای جزئی ازبدنه جمھوری اسالمی غاصب ايران است
    .ندارد

  بيعت وتمکين خاتمی وھمراھان فکری او ازطريق ھمه پرسی صورت گرفته  نه بيعت انفرادی
ه ھم ن اساسی جمھوری اسالمی ووگان يعنی خاتمی وھمراھان فکری او تابع قانننديعت کلذا ب

ملی با ھمه پرسی ديگری بکلی منتفی  آشتیجای د بود وفرض جابنپرسی جمھوری اسالمی  خواھ
   .است

  درحکومت   ه منافع وموقعيت ناشی ازمصدريتملی متوجه منافع کشور است ن آشتیمفھوم
نھا  آامثال  بين افراد حکومت مانند خامنه ای وخاتمی و آشتیتوضيح اينکه رفع اختالف ويا 

ن رفع سوء تفاھم وتجديد ھمکاری آنھا دريک صف ورديف قراردارند ونام آملی نيست زيرا  آشتی
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 ملی با آشتیمی ندارد درحاليکه سوء تفاھم ھم امری شخصی است وجنبه عمو و ،استارادت  و
   .حقوق ومنافع ملی استملت با متصديان  آشتیبه ذھن  ھرتعريف ناقصی که روبرو باشد متبادر

  ملي آشتيمحدوديت مسلم 

 آشتیانسان ھا حق دارند ازحق خودشان ازھرجھت که باشد صرفنظر کنند وبا دشمن خونی خود صلح و
 متعلق به شخصی است که ازحق انصراف استفاده ميکنند وبابنمايند ولی دائره اين حق محدود به حق 

ن نميتواند به حقوق ملی وحتی آره يازحقوق برازنده انسانی شناخته شده ولی دا آشتینکه حق گذشت وآ
ملی تاچه حد قابل  آشتیحقوق اشخاص ديگر تسری پيدا کند بنابراين مالحظه ميشود که مسئله حساسيت 

   .اھميت است

  زبه حقوق ملت است ملي تجاو آشتي

، شرافت ملی ھويت ملی ،با اغوای ملت وبا کمک بيگانه به حقوق ملت که چگونه ممکن است کسانی
دخترفروشی وفحشاء  بفقر وگرفتاری واعتياد و باد ومترقی ايران را ويران وآ رکرده اند وکشو تجاوز

تخصص ايران قرنھا به اظھارم ن واقعا دلی سنگين وتحمل پذير ميخواھد وبنابرآکشيده اند  که شرح 
ين بکسانی است که بوسيله ھمين غاص از پر گورستان ھا ،ن متجاوزين بيفتندآ با آشتی بفکر عقب برگشته

ويران کنندگان  نان وآقاتلين  ؛نيستند جانب مردمی که ديگر کاره ايم که ازايران کشته شده اند ما چ
   ؟وطنمان راببخشيم

ی شرکت درتظاھرات بمناسبت اوضاع نابسامان خوزستان اعليحضرت دردعوت اخيرشان ازمردم ايران برا
  :ميفرمايند ؛اين تحريراستتائيد مراتب  که درسته اند بعبارتی 

تاالبھای خوزستان  بی وآتماميت خواه جمھوری اسالمی منابع  و مدی حاکمان اختالس ساالرآبه سبب ناکار
جنايات جمھوری اسالمی برعليه محيط زيست خوزستان که اين بھشت تمدن  ؛به نابودی رفته است رو
   .است نابخشودنی، به جھنمی تبديل کرده را

است نميتوان  غيرقابل بخشودن يله جمھوری اسالمیيعنی درحاليکه خشک شدن تاالبھای خوزستان بوس
  .ملی قرارداد آشتیاقدامات خرابکارانه جمھوری اسالمی وتجاوز به شرافت وھويت ملی ايرانيان را درمدار

اين  ؛استمتجاوز وتعلق خسارت ملت خسارت ديده  درجنگ بين کشورھا يکی ازشرائط صلح احراز
رملت مورد گا .متجاوز است نوعی مجازات نسبت به کشور خسارت مادی که ھمواره شرط صلح است

کند محال است که مجلس ملت زيان ديده از  آشتیمھاجم  بدون تامين غرامت جنگی خود با کشور ،تجاوز
   .رضايت دھد  ومراجع بين المللی ھم ازاين تزعمومی حمايت ميکند آشتیتجاوز به اين 

راد کشور معمول است جای عمل ندارد وبه عبارت ديگر درروابط بين کشورھا مجازات ھمچنان که بين اف
سالمتی واخالق عمومی وزيان ھای وارده به  نميشود ازمسئولين حاکم غاصب برايران برای نابودیِ 

، دزدی بعنوان خيانت را نھاآولی براحتی وبا اجازه قوانين موضوعه ميتوان  ؛کشور مطالبه خسارت کرد
قوق عالی ملی است که اگررعايت نشود ھمواره درھرنسلی اين ح تبھکاری مجازات کرد واين حق از و
  .مدآتيزه گری ھا بوجود خواھد س
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  .ن اعتبارملی دادآبه ھمين دليل است که امر عفو عمومی حتما نيازبه قانون خاص دارد تا بتوان به 

  ملي  آشتيبهانه  و ترامپ

ملی  آشتیاينکه  ؛مريکا اشاره شده استآجديد دولت ملی به موضع  آشتیدربھانه خاتمی برای استفاده از
ملی  آشتینجمله است که آ از به موضع ترامپ ارتباط داده شده است معانی خاصی را ھويدا ميسازد

ين برداشت يکی اين است که درست قرينه ا ؛رامپ عليه ايران را خنثی سازدقدامات تند تااحتمال  ميتواند
زن  بی وزادی موسوی وکروآ قای ترامپ ھم خواستارآجنبش سبز ملی ازسوی  آشتیبموازات طرح 

سران جنبش سبز با  ھمه زندانيان سياسی ازنام  بجای استفاده از . اينکه ترامپ حصر شد موسوی از
مريکا نسبت به آزادی محصوران ميتواند زمينه رابرای نرمش آنام ونشان ياد کرد واجد اين معناست که 

   .زدجمھوری اسالمی فراھم سا

  ستردخالت دانشگاه  وست مين

زادی سران جنبش سبز آقای ترامپ مبنی برلزوم آملی واظھارات  آشتیجالب توجه اينکه بموازات طرح 
سران جنبش سبز  ھم يک جلسه سخنرانی تشکيل داد وبا محکوم کردن حصردانشگاه وست مينستر

محکوميت سران جمھوری اسالمی خاصه شخص سيد علی را به استناد قوانين جزائی جمھوری اسالمی 
ن بموازات اظھارات آخامنه ای است  که وقوع به وتھديد جدی  اين عمل درواقع يک ھشدار و اعالم نمود

  .ملی نميتواند بدون ارتباط باشد آشتیقای ترامپ وطرح آ

مريکاست  آدرعين حال معرکه مزبور مويد وابستگی شديد وغيرقابل بحث جنبش سبز واصالح طلبان به 
نھا آکردن  برای تارومار سران جنبش سبز قدمی است گرچه برخی عقيده دارند که جانبداری ترامپ از

  .يدآمريکا بحساب آوميتواند ازتوافقات پنھانی با 

  ملي آشتيسابقه بهانه 

 اعالم کرد که بمناسبت شرائط  ٢٠١٣سپتامبرسال  ٢٧برای اولين باراميرحسين جھانشاھی در
او درمصاحبه  ملی خواھد کرد و آشتیھنگی برای رسيدن به يک آجديد  فعاليت خودراصرف ھم

ملی اقدامات  آشتینظام جمھوری اسالمی درزمينه برقراری ارو اظھاراميد واری کرد که <فيگ با
   .>عملی نشان بدھد

  شورای تجزيه طلبان که بخشی ازجنبش سبز شناخته  از ،ملی آشتیاعالم درخواست دومين
ک اين زمينه ي در مورد عالقه وحمايت خود معرفی کرد و ملی را تز آشتی  که ود،ميبميشود 
مزبور يعنی موضوع  ن زمان زيادآورد  که آملی بوجود  آشتیھم بنام سازمان  ؛اسمی ،سازمان
يت معلوم شد که فعال ،که بعد ھا بشرحی که مالحظه کرده ايدبرجسته نبود درحاليملی  آشتی

ملی يک کاراتفاقی وتبليغاتی نبوده وزمينه را برای طرحی که  آشتیشورای تجزيه طلبان برای 
ن متصل به جريانات بين آمطرح ميکند وريشه  نراآ امروز ،سرسلسله جنبان جنبش سزخاتمی 

   .المللی است  فراھم ميساخته

 


