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نقدی درباره یک سوال
امير فيض – حقوقدان
دربرنامه پرسش و پاسخ اعليحضرت سوالی در رابطه باجنبش سبز مطرح شد که از آنجا که کليت سوال تاکنون مطرح
نشده شايسته نقداست.
سوال اين است> :بنظرمن جنبش سبز درايران دارای ھويت مذھبی است< )سوال کننده روزبه ونکوور(
پاسخ اعليحضرت  -تمرکز من برروی کسانی است که خواھان سکوالريسم ھستند ،من فکر نميکنم آنانی که خواھان
سکوالريسم ھستند ھويت مذھبی دارند ولی ھرکس ميتواند خواھان سکوالرباشد ،درحاليکه ھمچنان به باورھای مذھبی
خود پايبند است

****
تصور ميشود که مقصود سوال از بکاربردن واژه >ھويت< ماھيت بوده است ،زيرا ماھيت به معنای شناختن حقيقت
اشياء است وھويت ،که ھمان شخصيت است شناسائی خصوصيات انسان ھا ازقبيل اخالق ،توانائی ھای قانونی
وھمچنين وابستگی ھای قومی ودينی ومذھبی است.
مشکل توجه برانگيز اينجاست که دين ومذھب به انسان ھا تعلق دارند که بمجرد تولد دارای شخصيت طبيعی ميباشند
بنابراين مولفه دين ومذھب ھيچ توجھی وپيوستگی )ھويتی( باشخصيت ھای حقوقی مانند شرکتھا ،احزاب واجتماعات
بھرتعداد که باشندندارد بنابراين نميتوان گفت که جنبش سبز ھويت مذھبی دارد ولی ميتوان گفت که افراد تشکيل دھنده
جنبش سبز ھويت مذھبی دارند ،البته که دارندخيلی ھم شديد .بنا براعتبار قانون اساسی ھمه ايرانيان ھويت اسالمی و
تشيع رادارند مگرخالف آن ثابت شود
اين قسمت که خط تاکيد دارد نقد پاسخ اعليحضرت ھم ھست
حاشیه – ھمانطور که عرض شد دين ومذھب اختصاص به انسان ھادارد نه حيوانات ولی تشيع اين حرمت رانگھداری
نکرده وتشيع )شيعه علی بودن( رابه حيوانات وپرنده ھاھم تسری داده است از جمله شير راگربه مرتضی علی ميداند
روايتی خواندم که ميگويد اگرشيری بشماحمله کرد بگوئيد ای گربه مرتضی علی دست ازمن بدار اگر آن شيير شيعه
علی باشد شمارارھا ميکند ولی اگر سنی باشد شماراخواھد خورد.
اهلیت وموجودیت
مشکل بزرگ جنبش سبز مذھبی بودن يانبودن نيست بلکه اھليت وموجوديت اجتماعی است .اھليت توانائی قانونی
است که به شخص اجازه وامکان ميدھد که از حقوق مدنی واجتماعی وسياسی وحتی حقوق فردی خود استفاده کند
اھليت ،حق ومرتبه ای است که فقط به انسان زنده تعلق ميگيرد سير اجتماعی واقتصادی سبب گرديد که برای اجتماع
افراد که برای يک منظور مشترک قانونی باھم معاضدت ميکنند ھم نوعی شخصيت بوجود آيد که بنام شخصيت حقوقی
توصيف شده است ،توضيح اينکه شرکتھا ،انجمن ھا ،احزاب ،جنبش ھا درصورتی که بابيش از دونفرتشکيل شده باشد
ودارای اساسنامه ورھبر ومسئول واقامتگاه قانونی باشند وباانجام تشريفاتی به ثبت رسيده وحضورش رادرجامعه آگھی
نمايد دارای بخشی از حقوق متعلقه به شخصيت طبيعی ميشود ودرعبارت ديگر آن شخصيت حقوقی دارای اھليت ميگردد
به اين معنی که افرادی که مسئوليت آن شخصيت حقوقی رادارند اھليت شخصيت حقوقی راازقوه به فعل درميآورند.
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درتطبيق مورد باجنبش سبز ازآنجاکه جنبش مزبور مجازی است يعنی نه اساسنامه ثبت شده دارد ونه رھبرومسئول و
صريح ھم اعالم کرده که فاقد رھبروياھيئت رھبری است اساسا فاقد شخصيت واھليت است تابتواند درزمينه حقوق
اجتماعی مشارکت نمايد.
ضرب المثل معروف خودمان به اينکه اول برادريت راثابت کن وبعد ادعای ارث وميراث کن مصداق موضوع است.
اخيرا آقای امير ارجمند بعنوان مشاور آقای موسوی وسخنگوی شورای ھماھنگی راه سبز گفتگوئی باايرانيانی چند
داشتند که متن منتشرشده آنرابنده ھم ديدم.
ادعای مشاورموسوی بودن آنھم از نوع ارشدش اشکالی ندارد ،اين عادت برخی از ايرانيان است که ھم ارشدند وھم
ھمه کاره ولی آنجاکه از نردبان شورای ھماھنگی راه سبز باالرفته است پائين کشيدنی است.
شورای ھماھنگی راه سبز ھمانطور که از اسمش پيداست يک ھيئت است نه فرد بنابراين برای اينکه اھليت حقوق
پيداکند که سخنگو داشته باشد واز اھليت خود منتفع شود بايد به ھيئت شخصيت حقوقی درآمده باشد که درنيامده
ادعای اينکه فشاررژيم مانع است وارد نيست زيراثبت آن درخارج از کشور که ارتباطی به فشاررژيم ندارد وانگھی
موسوی وارجمند که خودراملتزم به رعايت قانون اساسی جمھوری اسالمی ميدانند اين شعبده بازی ھا برازنده نيست.

