
  حقوقدان –    ِ    اميرف يض  

   ٢۵۴٩خرداد  ٢٧پنجشنبه 

    ٢٠١٠جون  ١٧

  

انتشار يافته ) ٢۵۴٩(خرداد سال جاری  ٢۵در رابطه با به اصطالح پيشنهاد اخير موسوی است که بتاريخ اين تحرير
  . است

  آيـــا ميتوان به پيشنهاد مزبور ترتيب اثر داد، يعنی آنرا در مسير حقوقی يک پيشنهاد دانست؟ 

  .سئوال باال جواب بدهدبه اين تحرير قاصد است که 

ابطه حقوقی است و ضهرحرکت اجتماعی يا سياسی تابع يک نظم است و هر چيز که تابع نظم باشد بالطبع متکی بر يک 
  . درمجرای اين ضابطه حقوقی است که اصالت و حقانيت نظم ويا حق به اثبات می رسد

  . نيست داگر از آن چارچوب خارج شد ويا داخل درچارچوب قرار نگرفت پيشنهاپيشنهاد بطورکلی تابع نظمی است که 

مشخص و  ،پيشنهاد از نظر حقوقی يک نوع ايجاب است، شرط صحت ايجاب چيزهايی است، از جمله اينکه طرف ايجاب
. نياز به طرف دارددرآيد،  ليشنهاد، به حالت قبوچرا که برای اينکه ايجاب از حالت ايجاب بودن پ. محدود ومعين باشد

ايجابی که طرف نداشته باشد، پيشنهاد به . داشته باشد مويعنی يک شخصيت حقوقی ويا شخصيت طبيعی مشخص ومعل
  . هواست

  : با تطبيق جلو برويم، راحت تراست

  پيشنهاد موسوی يک ايجاب است، قبولش از ناحيه چه کسی می تواند فعليت پيدا کند؟ 

ها کننده مدعی است که جنبش سبز فاقد رهبری است و نيازی هم به رهبری ندارد، نياز به درحاليه موسوی يعنی پيشن
سازمان ندارد و متشکل از نامحدود ونامعلموم گروه هايی است با عقايد مختلف، چگونه اين عدم محدوديت، عدم مديريت 



حقوقی بدهد و در مسير نظم  او شکل) پيشنهاد(و عدم مسئوليت وعدم وجود شخصيت حقوقی می تواند به ايجاب 
   .پيشنهاد جريان بياندازد

  : مسير پيشنهادي موسوي

با اتصال به قبول بصورت عقد ويا توافق درآيد الزم است مسيری را که قانون ونظم ) ايجاب(برای اينکه پيشنهادی 
  . پيشنهاد معين کرده طی نمايد

جنبش سبز از نظر صورت يک واحد حقوقی است ولی از نظر معنا وماهيت، فاقد . پيشنهادموسوی، به جنبش سبز است
چون فاقد اساسنامه، ثبت و فاقد مسئول و مدير ويا ساير شرايط شخصيت حقوقی (شخصيت حقوقی وتنها يک اسم است 

  ) است

اد صالحيت در شخصيت های حقوقی به کيفيتی است که مسير هر پيشنهادی بايد از صالحيت مفروش شده باشد، ايج
. اساسنامه وساير اسناد حقوقی آن شخصيت حقوقی تعيين کرده ومتصديان و مسئولين آن شخصيت را نيز معرفی کرده

قرار گرفته و آنرا قبول ويا رد ويا ) پيشنهاد(بنابراين در شخصيت های حقوقی مديران هستند که می توانند طرف ايجاب 
  . الح کننداص

آيا جنبش سبز در چنين موقعيتی قرار دارد؟ جنبش سبز در مسير صالحيت افتاده است؟ مسلما خير، بنابراين مسير 
  . ی به جنبش سبز فاقد شرايطی است که الزمه قبول ويا رد پيشنهاد باشدوسوحرکت پيشنهادی م

  : آيا پيشنهاد موسوي، موضوع قابل بحث است

  . پيشنهاد موسوی، جريانی را داد که با طی آن يک پيشنهاد واجد شرايط حقوقی شناخته شودعرض شد که نميتوان به 

هرچيزی قابل بحث وطرح است ولی اينکه آثار حقوقی مترتب آن می شود يا خير، موضوع اصلی در هر بحث و نقدی 
  . است

است و آثاری برآن مترتب است، مسنله  کوبيدن آب در هاونگ هم يک کار است ولی آيا آن کار حاصلی دارد وکار عقاليی
  . اساسی است

درصورتی که طرف قبول مشخص و محدود نداشته باشد، از حريم اصالت و ضمانت هم ) ايجابی(هرطرح و يا پيشنهاد 
  . و اين بدان معنی است که هر پيشنهادی با اکثريت ميتواند در مجرای قبول يا رد قرار گيرد. بدور خواهد بود

طرف قبول، در جنبش سبز نا محدود و نا مشخص است چگونه می توان به اکثريت رسيد که ايجاد کننده حق درحاليکه 
  در کالمی ديگر چند نفر به پيشنهاد موسوی آری بگويند که آن آری ها قبول تلقی گردد؟ . قبول برای ايجاب است

مجرای حقوقی وحقانيت پيشنهاد، اکثريت است، درحاليکه پيشنهاد موسوی بعلت ساختار جنبش سبز نمی تواند در مسير 
  . قرار گيرد، لذا، آن پيشنهاد مانند باد در هوا است

ی دعوت برای انسان وقتی نامه ای دريافت می کند که خطاب به خودش نيست، آنرا يک آگهی تلقی می کند، مثل آگه
  . نمايش و خريد کاال، پيشنهاد موسوی در عرض همان آگهی است نه بيشتر

  : مالكيت يا سابقه

حرز باشد که پيشنهاد دهنده را  ـُ لک يا حقی است بايد مشخص و م ـُ کسی که پيشنهادی می دهد، اگر موضوع پيشنهاد م
  . د مالکيت است  ــَ برآن حق وملک ي



پيشنهاد دهنده با  ،بايد بين سابقه و پيشنهاد) پيشنهاد موسوی از آن قسم است(د اگر پيشنهاد جنبه رفتاری داشته باش
 رموضوع پيشنهاد، رابطه هماهنگی وجود داشته باشد واگر چنين نبود، پيشنهاد، در مسير قبول ويارد موضوع قرا

  . نميـــگيرد و در مسير بی توجهی خواهد افتاد

سابقه جنايت، تجاوز به مال و ناموس مردم را دارد اگر پيشنهاد ايجاد يک دار سال ) ٢٠(ازباب مثال کسی که  بيست 
اعتبار سوابق زشت آن پيشنهاد دهنده  هاالخالق وجايگاه نگهداری از زنان و کودکان بی سرپرست را داد، اين پيشنهاد ب

  . قابل اعتبار نيست و اساسا بکل رد می شود

ايرانيان خارج از کشور، اغفال  کاران، کشتار بدون محاکمه زندانيان، ترورموسوی به علت سوابق وهمدستی با جنايت
جوانان برای عبور از روی مين ها، حمايت آشکار از خمينی وخط او و حمايت از جمهوری اسالمی و واليت فقيه، کسی 

  . نيست که پيشنهاد او با سوابق وپيشينه او هماهنگ باشد

   :پشت اين پيشنهد چه خوابيده است

دقيقا ميداند، پس . آيا موسوی نميداند که پيشنهاد اوفاقد ارکان پيشنهاد است و مانند تير هوايی است که فقط صدا دارد
رويداد های درراطه با جنبش سبز در ايران  .چرا تير هوايی انداخته است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در اين مختصر يافت

ود گرفتار شده است، تالش ــــــول وسقوط فوق العاده سريعی که انتظارش بو خارج از ايران گواه است که جنبش به اف
های مذبوحانه جنبش در سالگرد انتخابات و شکست مفتضحی که موسوی و کروبی با اعالميه خودشان به جنبش نيمه 

وط مرگ مرده دادند آخرين رمق جنبش هم به هوا رفت تا جايی که روزنامه ها و خبرگزاری های آمريکايی هم اين سق
: هم اظهار داشت» مک کين«، حتا سناتور )تايمز کواشنگتن پست و نيويور(گيرند آسای جنبش را نتوانستند ناديده ب

  » من نمی توانم اين مسئله را ردکنم که اوپوزيسيون ايران وادار به تسليم شده است«

خرداد و اعالميه موسوی  ٢٢عد از سالگرد اينکه نفس تازه ای به اين مرده بدهند، درست يک روز ب یآمريکايی ها برا
وکروبی در خودداری از تظاهرات، اجالس تخصيص جايزه آزادی را به جنبش تشکيل دادند که در اين جلسه باراک 

ظرف يکسال اخير مردم ايران در پی «: اوباما به سختی از جنبش سبز دفاع کرد و تالش های آنان را ستود و حتا گفت
بدون علت به زندان افتادند و به اتهام ول خود کوشيده اند وبا سرکوب درخيابان ها روبرو شدند و کسب حقوق جهان شم

  ١. دروغين به خدمت بيگانه محکوم شدند

  : حاشيه

نکته جالب در اظهارات اوباما اين است که ايشان خدمت به بيگانه را خيانت واتهام دانسته ولی توجه آنرا به ايادی 
بش سبز که در خدمت آمريکا هستند رد می کند که اين دم خروس است که حتا در همين اجالس جايزه آزادی به جن

  ) پايان حاشيه(جنبش سبز نمايان است 

سايت های وابسته به جنبش سبز در خارج عموما در جهت انتقاد از جنبش و خاصه اعالميه بی معنا و بل در جهت 
اين جريان که . رفتند و جنبش را ورشکسته آنهم به تقصير سران ادعايی جنبش دانستندخواست جمهوری اسالمی قرار گ

واشنگتن به ترتيب دادن اجالس جايزه . باختصار عرض شد الزم ساخت که يک تقالی عمومی به معارضه با آن برخيزد

                                            
شده بود اعالم کرديم واستاد امير فيض هم نوشتاری بسيار آن زمان که اعالميه هايی در رابطه با کرد های اعدام شده صادر  - ١

پشتيبانی از آنان داشت سياسی و حقوقی آگاهی نمی توان از محتوای پرونده اشخاص تا زمانی  مبنی براينکه، روشن در آن باره داشتند
با اين جمله آقای اوباما معلوم می شود جرم آن اشخاص همکاری با بيگانه بوده  بلکه موجب مسئوليت سياسی می گردد، ايسته نيستش

 را که در خدمت بيگانه بوده اند ويا بدون ارتباط با جنبش سبز فقط در جهت همکاری با بيگانه،و رژيم گلوگاه پشتيبانان جنبش سبز 
اين کار، همکاری با بيگانه يعنی خيانت به کشور در هر حال و در هر زمان، بنابراين پشتيبانی از يک عده خائن  .گرفته بوده است
  ک-ح .تواند مسئوليت سياسی همفکری با خاينين را به همراه داشته باشد اعدام شده می



هم زمان يعنی بفاصله يک آزادی به جنبش سبز و سخنرانی باراک اوباما و چند شخصيت ديگر آمريکايی براه افتادو
  . هم بتوانند يک تنفس مصنوعی به جنبش سبز بدهند قافروز، پيشنهاد موسوی هم براه افتاد تا شايد اين جريانات به ات

  می شود؟  ،آيا اين ننفس مصنوعی سبب زنده شدند جنبش سبز از اول مرده سبز

نتسب بش سبز از اول مرده بود را دارد ولی جمله ای مپاسخ اين پرسش که نياز به بحث و ارائه دليل کافی براينکه جن
  . به استالين است که ميتواند گويای وضع جنبش سبز باشد

  !!شاف در مقعد چه سود است مرده را
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