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  رانرفراندم ومسائل هسته اي

  گاهي افرادي كه داراي اختالل شخصيتي هستند<

  >به اختالل ذاتي هم دچارميشوند

  )(قسمت اول                                                  

      حقوقدان -اميرفيض

نکه ازموضوع ھمه پرسی آ ولی با ؛شدحسن روحانی خواستار ھمه پرسی  ،استحضار ھمگانیپيرو
است که موضوع ھمه پرسی مورد نظر او ھمه پرسی در باره فعاليت ورد ولی معلوم آبتی به ميان نيحص

   .ھسته ای جمھوری اسالمی است

درزمانی که دبيرشورای عالی بود ومذاکرات ھسته ای را مديريت ميکرد ھم پيشنھاد ھمه پرسی نسبت او 
رای مردم اين بود که مردم مسئول اثرات آمقصود او ازمراجعه به  را مطرح کردعاليت ھسته ای فبه 

  .احتمالی فعاليت ھای ھسته ای ايران شناخته شوند نه دولت

ارجاع فعاليت ھسته ای به ھمه پرسی ازجناح اصالح طلبان  که تز ت اينموضوعی که بسياربااھميت اس
 مناسبتی سبب توضيح بيشتری ،شايد دراين تحريرميرحسين موسوی بوده است ( ،ن تزآوعنوان کننده 

  .)بشود

ن براساس قانو< داشت مدعی شد که اخيرا درسخنرانی مفصلی که درکنفرانس اقتصادی کشور روحانی
 بايد ، اجتماعی وفرھنگی به جای اينکه درمجلس مطرح شودائل مھم اقتصادی، سياسیاساسی، مس
  >سال است که اين اصل اجرا نشده است ٣۶ ؛رای عمومی وھمه پرسی گذاشته شودآمستقيما به 

  ادعاي شيخ حسن در بطالن

ن توسط رئيس جمھوريک کشوری واقعا آاساسی وجود دارد که نقل  بطالن ادعای نغز! شيخ حسن دو در
  .وراستآاسف 

  بطالن اول 

بجای مجلس  ،قانون اساسی ۵٩رفراندم ماده <: شيخ حسن اين است که  گفتهبطالن فاحش درادعای 
رای عمومی وھمه آمستقيما به  بايدبجای اينکه مشکالت مملکتی درمجلس تصويب شود « :عمل ميکند

  )عين عبارت اوست( »ی گذاشته شودپرس

  .ورده ميشود تاشاھد قضيه باشدآ ۵٩اصل  .خير چنين نيست
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 هرا ممکن است اعمال قوه مقننه از، اجتماعی وفرھنگی ، سياسیدرمسائل بسيارمھم اقتصادی - ۵٩اصل
ويب رای عمومی بايد به تصآ. درخواست مراجعه به ھمه پرسی ومراجعه مستقيم به مردم صورت گيرد

  .دوسوم مجموع نمايندگان مجلس باشد

  59مفهوم حقوقي اصل 

اصل مزبور کوچکترين محدوديتی دراعمال قوه مقننه به لحاظ ھمه پرسی ايجاد نکرده است وبه  
اه کميسيون ھای متعدد مجلس ر از قوه مقننه خودرا که مجلس تکاليفعبارت ديگر ھمانطور 

 نآ وسائل مجلس درتصميم گيری ميباشند يکی از و ابزار ،ودرواقع کميسيونھا عمال ميکند ِ ا  
ن آرای عمومی است  که قانون اساسی جمھوری اسالمی به کم وکيف آابزارھا ھم مراجعه به 

   .مقررات دارد

يما مستق بايدمشکالت مملکتی بجای اينکه درمجلس مطرح شود <ادعای شيخ حسن به اينکه بنابراين 
  .است باطل رای مردم رجوع شود آبه 

 وجود ندارد و ل اختياراستبومقاکه معنای حکم راميدھد < بايد >بھيچوجه عبارت  ۵٩درماده  
  .اين بدان معناست که مجلس مخيراست که موضوعی رابه ھمه پرسی ببرد يا نبرد

مقننه يعنی مجلس حمل براين واقعيت است که ھمه پرسی ازحقوق قوه  ۵٩اصالت ومجرد ماده  
  .است نه قوه اجرائيه ورئيس جمھور

، اجتماعی وفرھنگی .....> بنابراين مسائل بسيارمھم اقتصادی، سياسی< مقيد شده به  ۵٩ماده  
 ن انحصاراآايد بسيارمھم بودن ھرمسئله ای قابل ارجاع به ھمه پرسی ازسوی مجلس نيست ب

جلس وکميسيون ھای وابسته نتوانند درتشخيص ن بدان معناست که مآ معين شود و بوسيله مجلس
  .رضايت عمومی بنظراکثريتی برسند منافع ملی کشورو

به ھيچوجه قابل ارجاع  ، موضوعی که تاکنون درمجلس مطرح نشدهچنين مستفاد ميگردد ۵٩اصل  از
   .به ھمه پرسی نيست

  تی)آبجث ( يباشد يا خير؟يا مسئله ھسته ای ايران قابل ارجاع به ھمه پرسی ازسوی مجلس اسالمی مآ

ارجاع موضوع به ھمه پرسی موافقت  که دوسوم نمايندگان مجلس بايد با ۵٩شرط مقرر درماده  
نجا که ممکن است ازارجاع مسائل مملکتی به آ قانونگزارخواسته است تاين معناست که کنند با

دم مر زا يشترمردم خودداری شود ومجلس که متشکل ازنمايندگان مردم است وعلی االصول ب
   .مداخله درامورراداشته باشند مسئول است و درمسائل ومشکالت کشور وارد

ت مردم قانون اساسی بوسيله ھمه يلی حاکم          ّ بمناسبت تج   ،درقانون اساسی کشورھای دمکرات 
مه ھ وقانون اساسی اياالت متحده از پرسی رسيمت پيدا ميکند ازباب نمونه قانون اساسی فرانسه

نھم با نصاب سه چھارم اکثريت نمايندگان آ ؛نون اساسی تبعيت کرده اندپرسی درتصويب قا
  .)مريکاآ(
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مجلس موسسان جايگزين  کشورھا ازجمله قانون اساسی مشروطيت ايرانبرخی از درقوانين اساسی 
  .ھمه پرسی شده است

 که مربوط ١٧٧قانون اساسی جمھوری اسالمی  دوماده دررابطه با ھمه پرسی وجود دارد يکی ماده در
متن  ن استناد کرده وآاست که شيخ حسن به  ۵٩وديگری ھمين ماده  ،به بازنگری درقانون اساسی است

  .ورده شدآنھم درباال آ

  بالمصرف  (اصل) ماده

 ھم سابقه اجرائی نداشته سال ٣۵ست کما اينکه ااجرا  اساسی جمھوری اسالمی ماده بالدرقانون  ۵٩ماده
اساسی مشروطيت ارائه شود ميتوان اصل دوم متمم را مشابه قانون  در نأواگربخواھيم قرينه ای برای 

    .گرفت

  ن باتفاق نگاه ميکنيمآ به دالئل بالاجرائی 
با وکه با تامل ومجال تفکروگفتگو به باورکثيری ازحقوقدانان  تصميم گيری درمجالس مقننه  

ردرک واحاطه حضور شخصيت ھائی که بھرحال درموقعييت نمايندگی مردم قراردارند وازنظ
ھمه  جه نتي از ؛زش واعتباربيشتراسترا ا، بمراتب بيت برتری راحائز ھستندبرمسائل کشورموقع

نظرات ( يدآپرسی که غالبا توام با ھيجانات وتبليغات ونطق وخطابه ومريد ومرادی بدست مي
  .حقوقی متمايز)

يس نشريه فدرمجله اينتر ،انسهسوربن فر –مريکا آستون نريپ –محققان دانشگاه اکستر انگلستان  
تحقيقی منتشرساخته که  ،نآ ماه نسبت به ھمه پرسی واعتبار ذرآ ٢٧شماره  ،سلطنتی بريتانيا

   :ن اين استآفشرده 

گرايشھای طبيعی انسان به دنباله روی ازجمع باعث ميشود که افراد بيشتربراساس نظراعضای < 
قی ھمان نشريه تحقي >د واين باعث تصميم گيری غلط ميشود، دوستان وھمسايه ھا  تصميم بگيرنخانواده

    .>ازاشتباھات تاريخی وفجايع بشری شناخته شده دنباله روی ازجمع مسئول بسياری<: نوشته است

سوره  ١١٧و ١١۶ سوره مائده و ١٠٠يات قرانی ازجمله آحقوق اسالمی به اعتبارصراحت  
 تبعيت ازنظراکثرمردم موجبصريحا اعالم داشته < و ؛نيست اعتباری برای نظراکثريت قائل انعام

 ن راميتوانيد درتحريرآمشروح ومفصل بحث مزبور ومستندات اتکائی (  >گمراھی مسلمانان است
  ١ )رای اکثريت درنظام جمھوری اسالمی مالحظه بفرمائيد(

نجھت بدي ته ای دارد واعتباری نظرمردم نوشبی  ن دربابآنی درتفسير نوين قرآيکی ازمفسران قر 
نرا با نظرمفسرين ومحققين اساتيد دانشگاه  اکستر انگلستان آھنگی آھموره ميشود  تاآينجا ابه 

ھنگی نظر را سندی برای اصالت بی اعتباری ھمه پرسی درھمه آواين تفاھم وھم  ،مالحظه نمائيد
   .بدانيم ، فلسفه اسالم وفلسفه تجدد ودمکراسی گرائی ازمنه ھای قديم وجديد

   :او نوشته است

                                               
١ - 25Nov2014.pdf‐Amirfeyz‐FT‐DarIRIhttp://1400years.org/AmirFeyz/RayeAksariyat  



 حقوقدان -اميرفيض -١-رفراندم ومسايل ھسته ای ايران                                           ٧از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠١/٠٧يد (چھارشنبه) شتير  

 نادان معرفی شده اين است که اکثريت براساس منطق وفکرصحيح کار ،ن اکثريتآقر علت اينکه در<
راه  ،لوده به ھوس ويک مشت دروغ وفريب وتخمين استآنان يکمشت گمان ھای آنميکند وراھنمای 

  .ھرچند که طرفداران راه حق اندک باشندبايد ازخدا گرفت نه مردم  حق را

دی يات متعدآن درآد قرنچه که دربعضی مسلم شده که اکثريت عددی ھمواره راه صحيح راميپيمايآبرخالف 
جلد پنجم  ۴٩. (صفحه>اين موضوع رانفی کرده وبرای اکثريت عددی اھميتی قائل نيست .......

  )تفسيرنوين

  نظرخواهي ينمونه ها براي بي اعتبار

موضوع را تجسم داد وارائه نمونه بيشترکارسازاست ازجمله ھمان خيلی مسائل ھست که بابحث نميتوان 
   .نظرخواھی از مردم

ن آ ورد ودرتھران نصب کرد مردم ازآھنگامی که حاج امين الضرب اولين موتور مولد برق رابه ايران 
مين ا وميگفتند ھرکس به چراغ شيطان دست بزند ميميرد. نرا چراغ شيطان ميناميدندآ دوری ميکردند و

 رايگان کرد مردم استقبال نکردند حتی سيم کشی داخل خانه ھارب برق رامجانی ميداد مصرفش راھم ض
   .ی نشان ندادندتراھم عھده دارشد بازھم مردم رغب

 انتظار هــــــــنيا به غيراز پاسخ آی ميشد درھمان سال راجع به ايجاد کارخانه برق درايران ھمه پرس اگر
اثرتحوالت ونيازجامعه به چه  در ن زمان  برق آدر ت باورکند کهيا حتی يکنفرميتوانسآ و ؛ديگری بود

  .که بدون برق زندگی ممکن نميشود سيری خواھد رسيد

يا انرژی ھسته ای ميخواھيد يا خير ھمان اعتباری رادارد که اگردرمورد آھمه پرسی ازمردم به اينکه 
   .برق ازمردم ايران ھمه پرسی ميشد

  ديگر هاي نمونه

ه ھا وفراھم کردن سيستم کوری درشآجمع  –ب لوله کشی را جايگزين کردن آودوش و بستن خزينه ھا
تبديل ارتش محلی به ارتش  –ن به ھنگ موتوری آارتش  وتبديل  متوقف کردن ھنگ سوار –تاکسی 

سايرموارد مشابه  ھمه اين وتاسيس دانشگاه  حتی نصب تابلو برای مغازه ھا و منظم ونظام سربازی
درمورد انحالل ھنگ ھای سوار) روبروشد م وروحانيون وحتی ارتشيان (تغييرات با مقاومت سخت مرد

  .که اگررفراندم ميشد مسلما جواب منفی بود

 اساسا درجامعه تشيع ايران ھرايرانی بايد ازنظريک مرجع تقليد نسبت به تمامی امورزندگی وکسبی و
قليد که تظر مراجع ، ننآمعناست وبجای احکام  شرعی تبعيت کند دراين جوامع اصال ھمه پرسی بی 

   .، محمول برھمه پرسی استمحدود به چند نفراست

  مسئوليت مسئولين كشور ومردم
 ولی انسان ھای مسئول ،رامی بينندنی آومنافع  قدری جلوتر فقط  ينده نيستندآ مردم قادربه ديدن دورو

بينند درست مانند يک فرمانده نظامی که با دوربين به دورنگاه بايد ب ينده راآخيلی دورتروفرداھای  ،جوامع
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امعه  با ھمه پرسی حرکت اينجاست که اگرج .ميکند ويک سرباز که فقط به جلوی خود نگاه ميکند
  .ونه  خواھد چرخيدری آ چنبره در وھمچنان  ،د افتادبدور خواھ بسيار ازکاروان ترقی ورفاه مردمکند

   .ن نماينگان مردم را صاحب نظردانسته استآسيستم دمکراسی خط بطالن برھمه پرسی کشيده وبجای 

د ن نظام کشور متکی ھستنيکاش تحرير حاضر به نظراعليحضرت وکسانی که به ھمه پرسی  برای تعي(

   )برسد

مشروعيت رفراندم درجمھوری حقوقدانان جمھوری اسالمی خاصه شورای نگھبان به عدم  
مجلس تشخيص  ؛ ۶٨سال  بازنگری قانون اساسی جمھوری اسالمی اند که در گاه شدهآاسالمی 

  .ورده اندآ مصلحت  ومرکزتحقيقات استراتژيکی رابوجود

باب  ٨ن آ باب از٢مجمع تشخيص مصلحت مقررکرده  کهوظيفه برای  ٨قانون اساسی جمھوری اسالمی 
  .ارجاع ازسوی رھبری است وديگری  تھيه وپيشنھاد سياست کلی نظام با يکی  حل معضالت نظام

   .شده است ۵٩جايگزين رفراندم ماده  ،عمال مجمع تشخيص مصلحت که مالحظه ميکنيد

مرکز  ،حقوقدانان جمھوری اسالمی به وجود مجمع تشخيص مصلحت قانع نشده وبرای محکم کاری
 ٧۶که درخدمت نھاد رياست جمھوری بود وازسال  ندوردآبوجود  ۶٨تحقيقات استراتژيکی را درسال 

   .بعنوان بخش تحقيقات مجمع تشخيص نظام وارد عمل شد

   :ر چنين تعريف شده استمرکز مزبو ھدف ووظائف 

 ،، اقتصادی، سياسیدرزمينه ھای مختلف بين المللیانجام مطالعات استراتژيکی  وظيفه اين مرکز<
 –ارائه مشاوره به رھبری  –ازجمله تدوين سياستھای کلی نظام  –، فرھنگی واجتماعی ميباشد حقوقی

                   ِ                              مرکز مطالعات استرات ژيک  نتيجه مطالعات خود رابرای   -ارائه راه حل نسبت به معضالت کالن کشور
که بفارسی وانگليسی منتشرميشود>  ريه ای بنام فصلنامه استمسئولين کشورارسال ودارای نش

  درتوضيح مرکز وعلت بوجود امدن ان  امده است 

ی جمھوری رمان ھاآاری وانسجام درونی که درعين وفاداری به راتژی جامع باسازک<طراحی مرکزاست
د برخوردارباشکشورکافی نسبت به توان وموقعيت ملی ومنطقه ای وبين المللی  یازواقع بيناسالمی 

ساز وکاررسمی برای دستيابی به  مسلتزم نھادی است که با بسيج تمامی توان علمی وکارشناسی کشور،
  )نالينآگرفته شده از روزنامه ھمشھری (                                    >وردآچنين ھدفی را فراھم 

المی يک عنوان الکی واسمی نيست بلکه با وفاداری به يعنی مرکزمطالعات استراتژيکی جمھوری اس
رمان جمھوری اسالمی متشکل ازافراد برجسته ودانا وتوانا به تشخيص مشکالت فنی وعلمی وحقوقی آ
دراين  ع مسائل ھسته ای راھم دربرميگيرد)که بالطب( خواھند بودوبين المللی  اقتصادی واجتماعی  و

ی سال رئيس که ادعايش اين است که فقط حقوق خوانده سالھا خوند جوانآيا ميتواند يک آصورت 
  .کزمزبور باشدرم
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اين مھم رادربھره گيری ازاين تحرير ازياد نبريد که شيخ حسن روحانی که امروز خواھان ھمه پرسی 
سال رئيس  ٢١يعنی بمدت  ١٣٩٢تاسال  ١٣٧١برای رفع مشکالت ھسته ای کشوراست ازسال 

 سال بر مصيبت ھسته ای ايران ٢١جمھوری اسالمی بوده وبه عبارت روشن  مرکزمطالعات استراتژيک
    .اشراف داشته است

مالحظه ميکنيد که مجمع تشيخص مصلحت با داشتن مرکز مطالعات استراتژيک ديگرعمال نيازی به ماده 
نيست ومشکالت کالن اعم ازداخلی وخارجی وعلمی وفنی وغيره بوسيله  قانون اساسی رژيم ۵٩

   .حل وفصل وبه مقامات مربوطه داده ميشود اتژيک استر کارشناسان مرکز

  معضل مملكتي چيست

   .ھرچيزی که مانع رسيدن انسان به ھدفش باشد  درزمره مشکالت ومعضالت شخص شناخته ميشود

تی وق ،ولی اين تعريف درمورد معضالت کشور صادق نيست وميتوان گفت که مشکالت رودرروی کشور
  .نرا پيش بينی نکرده باشدآ کم وکيف وبرخورد باشود که قانون معضل ويا مشکل کالن شناخته مي

   .ن مواجه شدآ ن اشاره ميشود ميتواند يکی ازمواردی باشد که دولت مشروطه ايران باآنمونه ای که به  

 مدند وآمريکائی که درخدمت دولت ايران بود برآ با شوستر تدردوره دوم مشروطيت روسھا به مخالف
 مجلس تحت تاثير سخنانی که مدرس و ؛ايران خارج شود از روز شوستر ۶التيماتومی  دادند که ظرف 

  :ازجمله اينکه خيابانی ايراد کردند

 ازما گرفته شود ولی سزاوار زوراستقالل ما به  دی وزاآاشد که شايد مشيت خداوند براين قرارگرفته ب<
  >دست بدھيم از نراآنيست که ماخودمان  بدست خويش 

ھيچ وقت ممکن نيست ملتی که خودش رازنده < :خيابانی ھم درمجلس گفت
  .بدست  ديگران واگذارکند> اتصورميکند اموراتش ر

فی ويامناقدام مثبت مجلس تصميم گرفت  ؛مجلس درمعضل بزرگی قرارگرفت
به نايب السلطنه واگذارکند که نايب السطنه  ماتوم روسيه رادرمقابل التي

نرفت ر موافقت نکرد مجلس خواست اختياررابه دولت بدھد دولت ھم زير با
ھم التيماتوم راپذيرفتند  اننآ نفرازنمايندگان داد و ۵ناچارمجلس اختياررا به 

ولت ودماتوم منحل ساخت با التيولی دولت مجلس رابه اعتبارتصميم  موافقت 
اجانب وسلطه دولت مستبد به معنای بازگشت سلطه  را پذيرش التيماتوم

   .شناخت

وقوع  سال ريشه اجرائی دارد و ٢٠نه مشکلی که  ،التيماتوم روسيه يک معضل کالن شناخته ميشد ،ریآ
به  ی ويا ندانمکاری وودراثراشتباه کارکم  نھم خارج ازحيطه اقتداردولت جمھوری اسالمی نبوده وکمآ
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روحانی کشوررا درمقابل معضلی قرارداده   حسن اين بنده برنامه ريزی دقيق با دست اندرکاری شيخ اعتقاد
  ٢ .دننداشته باش را به بھانه فعاليت ھای اتمی مريکا آسلطه  شچاره ای جز پذير که مردم

ژانس را پذيرفته آيران عضويت ، ابه خواست ملت ايران ؛سمان نازل نشدهآ مشکل ھسته ای ايران از
ژانس آن کشورھا مانند ايران ازحقوقی که آرا دارند وھمه ژانس آکشورھم مانند ايران عضويت  ١٨٠و

ژانس ھمانند ايران مشکل ھسته ای آکشورعضو  ١٧٩ن آی ميا تماآ ؛نھا داده بھره مند ميشوندآبه 
می ايجاد شده برای ايران ارتباطی به حق پس مشکل ات ،ندارند که ندارند اگر و ؟معضلی دارند يا خير

ندارد که مورد سوال قرارگيرد بلکه اشکال دررابطه با عملکرد دولت وھمين استفاده از انرژی اتمی 
مک ن کآن به معضل شدن آ وياحل نشخص شيخ حسن است که با مشکالت جلورفته وبجای متوقف ساخت

   .کرده است

  .فی برای ادای حق مطلب نيستمعلوم است که تحرير حاضر کا

    دارد.... ادامه

  

 

 شوستر و ھمکارانش مورگان 

 

                                               

دانست. » ماليه ايران گرنه يک آمريکايی که اصالح«ھا از مجلس دوم مورگان شوستر را شيخ محمد خيابانی از جناح دموکرات - ٢

تين السلطنه و حاج عزالملک نيز در حمايت در آخرين جلسه رسمی مجلس دوم ھمچنين ھشترودی، دھخوارقانی، سليمان ميرزا، م

  از شوستر سخن گفتند.

 السلطنه بود با اين کار مخالفتالسلطنه در ايران را توقيف کند ولی روسيه که پشتيبان شعاعشوستر درصدد بود که اموال شعاع

لتيماتوم از آغاز با آمدن شوستر مخالف بود در اين مورد به دولت ايران او انگليسی ھاه در خفا با ھمکاری ک دولت روسيه  کرد. 

  ند.ھای روس و انگليس دست به چنين اقداماتی نزداد و از دولت ايران خواست تا تعھد دھد که از اين پس بدون توافق با سفارت

  


