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 سرو صداي رفراندم                      
  حقوقدان -اميرفيض

 از  ،شيخ حسن روحانی گھگاه مانوری ميدھد که طرفدارانش خيال کنند اوکسی است وزنده است
   .استباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی  ۵٩جمله درخواست رفراندم به استناد اصل 

درصالحيت مجلس است نه رئيس  ۵٩رجاع موضوعات به ھمه پرسی بموجب ھمان اصل ا 
   .جمھوری

   .ی بايد ازسوی دوسوم نمايندگان مجلس تصويب وبه واليت فقيه ارجاع گردديشنھاد ھمه پرسپ 
موافقت با درخواست رفراندم  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی ١١٠نا براصالحيه  اصل ب 

   .مجلس ازحقوق ولی فقيه است
ی ھا بوسيله ھمه پرسنآاعمال  س نتواند تصميم  گيری کندلمسائل مھمی که مج ۵٩نابر اصل ب 

     .صورت خواھد گرفت

بنا براين  اوال دولت روحانی درمسئله ھمه پرسی فاقد صالحيت وھيچکاره است تنھا بعدازطی جريانات 
اجرای ھمه پرسی را داشته خاص خودش وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ممکن است ماموريت 

   .باشد

جمھوری اسالمی نافذ  بانجا که مصوبات مجلس اسالمی بدون مالحظه وتائيد شورای نگھنآزا 
نيست  تصميم مجلس نسبت به موردی که به ھمه پرسی ارجاع خواھد شد بايد به تصويب 

بايد ازھفت خوان رستم  ۵٩بنابراين برای قابل اجرا شدن اصل  ،ھم برسدی نگھبان شورا
  .ودراين مراحل سخت دولت  روحانی کوچکترين اراده وقدرتی ندارد بگذرد

ز متعدد قدرت  کارم  ،یلوپ یب ،اعتياد ،فقر ،قاچاق ،با مشکالتی ازقبيل بيکاری ولت روحانید 
اختالفی درحل ، مشکالتی نيست که مافيای قدرت مواجه است  که ھيچکدام ازاين مشکالت و
و ماھيتا مواردی نيستند  ن نباشدآمجلس قادربه حل وفصل ن وجود داشته باشد  ويا آفصل  و

    .اشدکه نيازبه ھمه پرسی داشته ب
نظرميرسد  موضوع اجباری بودن ويا نبودن حجاب ازمسائلی است که ظرفيت ھمه پرسی ب 

اسالمی بودن حجاب  .نھم به مالحظه قدرت شورای نگھبان برمسائل مذھبیآ ازمردم را دارد و
   .ابل ارجاع به ھمه پرسی بنظر نميرسدق
ت سبک شدن تحريم ھاست که ريکا ودرنھايمآوضوع ديگر تجديد نظردرروابط سياسی با م 

   .ويا دولتقوق ولی فقيه است نه ھمه پرسی ومجلس اتخاذ چنين سياستی ازح
ردگی ظاھری خاطر شيخ حسن را مشغول ساخته مسئله واليت فقيه زآاھرا تنھا موردی که ظ 

ميتوان  ۵٩کسی فکرميکند که با اجرای اصل رواختيارات نامحدود اوست که بايد گفت اگ
  .يت فقيه را پاک کرد به سادگی خودش اعتراف کرده  استظلمت وال

خودشان حداقل ميدانند که  ؛مضا ميکنندا مه پرسیھومارطرای ايجاد مشروعيت بسانيکه ک 
  مريکا آپروبال دادن به خواست  ؛عملشان چقدرپوچ است ولی موقعيتی است برای مطرح شدن
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واليت فقيه را نميشود ازطريق قانون اساسی جمھوری اسالمی برچيد راھی که مسلمانان زمان عثمان 
    .، شايد سنت اسالمی باشد برای گذر ازحکومتھای اسالمیبساط عثمان بکاربستندبرای برچيدن 

****  

نيمٔه اول خالفت عثمان به خوبی پيش رفت. در اين مدت دولت نيز پايدار بود، ولی با شروع سال  
به دليل اين که عثمان برخی از نزديکان و فاميلش را  ھای مخالف ه کات گرويھا و تحرھـ آشوب ٣١

کرد شروع به نمايان شدن و شدت گرفتن با بخشش منصب و شغل فرماندار و رييس قشون کرده بود 
. اين کار مشابه کاری که سيد علی ميکند ستم اش و دورٔه خلفای راشدين ادامه يافتکه تا پايان دوره

گری که ديگر ھم از اشرافی . برخیھا شدندديدگان خواستار برکناری آنستم ديدگان زيادی پيدا کرد و
نوشته ويلفرد مادلونگ، به  درست شبيه زندگانی سيد علی.  در مدينه رايج شده بود شکايت داشتند

داد، به طوری که نفوذ آنان روی که قوم و خويشش بودند بيش از حد امتياز می اميهعثمان به بنی
بدرفتاری کند.  و عمار ياسر محمد مانند ابوذر غفاری، عبدهللا بن مسعود وی سبب شد که با صحابهٔ 

و  ۶۵٠ھای را در سال اسالمیاين موضوع و مسائل ديگر خشم مردم در مناطق مختلف حکومت 
بعد از اينکه مروان بن حکم، عموزادٔه عثمان، به عنوان مشاور وی انتخاب . ميالدی برانگيخت ۶۵١

اعضای شورای  بويژهشد، بر وی تسلط يافت. اين امر باعث اعتراض بسياری از صحابٔه محمد 
  د.حمايت خود را از وی قطع کردنانتخاب عثمان گرديد. بسياری از آنان به عثمان اعتراض نموده و 

ھای زيادی را برانگيخت. مخالفان او، عثمان را به خويشاوندساالری و اين روش حکومت مخالفت
، ھمسر پيامبر و دختر ابوبکر، عايشهکردند. به نوشته جان بوکر، سر دسته مخالفان او فساد متھم می
در دانشنامٔه بريتانيکا، علی عثمان را به عنوان  سيد حسين نصربنا بر نظر  .بودند محمدو علی داماد 

به . طرفی را بين ھواداران و مخالفان وی اتخاذ کرده بوداما موضع بی. شناختخليفه به رسميت می
نوشته رابرت گليو، علی حداقل به لحاظ معنوی سردستٔه مخالفان عثمان بود. در دوران خالفت عثمان، 

  از جمله طلحه و زبير از منتقدان عثمان بودند.  محمدعلی به ھمراه صحابٔه ديگری از 

شورشيان منزل عثمان را محاصره کردند، علی با اصرار بر اينکه عثمان نبايد از آب منع شود، تالش 
  .کرد تا از شدت حصر بکاھد

نگار معاصر، اعضای اين گروه از مھاجرين بر طبق روايت محمود بن لبيد بن عقبه اوسی، تاريخ
اميه شامل و از بنی و حکيم بن حزام علی) شامل سعيد بن زيد، ابوجھم عدوی، جبير بن مطعم(بجز 

بن اسيد، از انصار به سرکردگی محمد بن  و عبدالرحمن بن عتاب مروان بن حکم، سعيد بن عاص
  د.بودن تن ٣٠در کل نزديک به ديگران که و  مسلمه

سخنرانی به باالی منبر رفت و در مورد شورشيان صحبت ، عثمان برای ی کهاين گونه گذشت تا روز
که باعث نبرد در  ندبه حرفش اعتراض کرد انکرد؛ يکی از صحابه حرف وی را تأييد کرد و ديگر
اش محاصره عثمان چند روز در خانه .اش برده شدمسجد شد، عثمان در اين بين زخمی شد و به خانه

ھا با غالف شمشير به يکی از آن ند،ردند و در خانه را آتش زدانقالب گران به خانٔه او حمله ک ،بود
ژوئن سال  ٢٠ھـ ( ٣۵الحجة سال ذی ١٨سپس با شمشير عثمان را در تاريخ  سر عثمان ضربه زد،

  .گذشت کشتسال می ١٢سال داشت و از خالفتش  ٨٢م) در حالی که ۶۵۶

 ک-ح


