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  رفراندم ومسائل هسته ايران

  گاهي افرادي كه داراي اختالل شخصيتي هستند<

  >به اختالل ذاتي هم دچارميشوند

  )ومد(قسمت                                                   

  حقوقدان -ميرفيضا

مقابل مجالس  ن درآبه ضعف ھمه پرسی وبی اعتباری  ١اين تحرير، بيشترين فصل قسمت اول 
. اکنون دراين قسمت به اتفاق به مسائلی درررابطه با مشکالت وموسسان اختصاص يافتقانونگزاری 

  .ايران وھمه پرسی رجوع ميشود ای ھسته

  مطلوب شيخ حسن از همه پرسي 

 ١٠ازاظھارات مفصل شيخ حسن دراجالس اقتصادی چنين مستفاد ميگردد که ايشان عالقه دارد الاقل ھر
ھدف  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی رجوع شود ۵٩ماده   ِ ی  سال يکبارمشکالت کشور به ھمه پرس

که بھيچوجه واجد نھم مفاصاحسابی آ ؛ازمردم نيستدولت  ازاين کارچيزی جز دريافت مفاصاحساب
   .بگذريم داليلش بسياراست ؛اعتباروارزش نميباشد

 شورکل اساسی کمش< :سی خاتمی ھم قرارگرفت وبالفاصه گفت! شيخ حسن فورا مورد تا! ونغزفکربديع
 ت رو داده شوداقدری به حضر اگر و >يکی حصراست وديگری مسئله اتمی که بالجبازی مواجه است

  .فتابه راميخواھند به ھمه پرسی رجوع دھندآب کردن آ

  موضوع حساس دراصرارشيخ حسن به همه پرسي 

 ل شيخ حسن قرارحساستری درمقاب                                                         ِ اما درمورد اصراربه ارجاع مسئله ھسته ای به ھمه پرسی موضوع  
درصورتی که مردم خواھان انرژی ھسته ای باشند بايد تبعات  ن ھمانطور که خودش گفتهآ گرفته است و

  .بردارد ا درازتحريمھای شديد تا جنگ ونابودی ايران روھمه چيزشامل  ،. تبعاتھم تحمل کنند نراآ

.  يک حقوقدان ھرقدر شيخ حسن درھمان اوايل کارش چند بارگفت که من حقوقدان ھستم نه سرھنگ
   .جھل به موضوع ايجاد تعھد نميکند>ميداند <باشد  ابتدائی 
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اين واقعيت که مسئله ھسته ای يک امرپيچيده وھرچه باشد علمی نوين وازدسترس مردم خارج بوده  در
مردمی  ودرکالمی ساده  ازا مردم نميدانند که انرژی ھسته ای چيست  اساس و ؛وھست ترديدی  نيست

ژی ھسته انر نميتوان انتظارداشت که بدانند  که برای شستن مقعدشان ازمراجع تقليد کسب دستورميکنند
نھا ھم ميگويند پس خوبست آ ؛به انھا گفته شده که انرژی ھسته ای ازبرق ارزان تراست ٢ .ای چيست

  .فعاليت و ازطريق تقدير وخدا نه کارنھم آ ؛. عادت مردم خواستن وداشتن استيمباشکه ماھم داشته 

  ٣ گاه چنين اتفاق ميافتدکه گاھ      به مال مفت رسيدی ھالک کن خود را               

  اقتباس ازسياست روح اهللا خميني

 و ب وبرق وتلفن آن ن متکی نشد بلکه مجانی شدآتنھا به اسالم وارائه  ۵٧خمينی درشورش  ميدانيد
نيست  کارساز تنھائیه ب اوخوب ميدانست که وعده اسالم ؛اسالمی پيوند زد حکومت اتوبوس راھم به

ب واتوبوسشان آ ھرچند زندگی مرفه دارند ولی درحدی نيست که برق و ايرانيان اسالم دارند ولیا زير
  .فتنداو ر اين وعده دروغ مردم به استقبال از مجانی باشد با

مورد مسئله ھسته ای سازکرده به اين توضيح  در اوفتنه سازی ر وحانی ھمان سياست دروغشيخ حسن ر
ھا برداشته شود بھرقيمتی  بايد تحريم –چرخش چرخ اقتصادی مھم است نه سانتيفيوژھا <که ميگويد 
-کاری انجام داد ھا نميشود اين تحريم ورد وباآرونق اقتصادی بوجود  و بايد برای مردم کار -که ھست

  >نھاآثال وام

ن که ھمين شيخ حسن سرپرست ارشد آ البته اين حرفھا وشعارھا با شيخ حسن باب شده واال قبل از
ی اتمی ن( بود شعارھا برمحورفعاليت ھای ھسته ای  ِ         انرژ   انرژی اتمی حق مسلم –اموس ملی ماست    

   .نھا ميچرخيدآامثال  و )ماست

ژويد که اگرايران ازحق استفاده شيخ حسن ميخواھد بگ ِ  انر  ھا حذف وايران  ، تحريمھسته ای بگذرد ی  
 . تا باميليون درروز خواھد رسيد ١٠بھشت ميشود و محدوديت توليد نفت ھم ازيک ميليون بشکه به 

  .بنمايد) مريکاآ( ۵+١ايران را تسليم به استناد موافقتنامه ژنو  ،مشتاق مردم                   ِ اين تصوير وسناريوی  

ساخته ھيچ ارتباطی با انرژی  وارد فشارسخت به ملت وکشورھا که  درصورتی که بخش عمده تحريم
مريکاست که سالھای سالھا بعنوان ضمانت اجرای نوکری وحفظ آسياست ديگر ا تحريم ،ھسته ای ندارد

  .)پايدارخواھد ماند (درگذشته دراين مورد توضيحات کافی داده شده است برايران  مريکاآتسلط 

                                               
ر پسر بيا باھم دبود که حوصله بغل دستی خود را برده بود. گفت کتاب  خواندنله ای در ھواپيما مشغول سا ١٢-١٠ميگويند جوان  - ٢

گاو، ھم گوسپند و ھم اسب  جوان پاسخ داد، پيش از رفتن به موضوع بحث يک پرسش دارم، ھم» موضوع ھسته ای بحث کنيم«باره 
ند فضله ھايی اندازه فندق و اسب گلوله گلوله؟ مردی که پس ميدھد و گوسف خوارند ولی چطور است که گاو تاپاله بزرگی ر سه گياهھ

 گفت، توکه عقلت به فضله گاو و گوسپند قد نمیعقلم نمی رسيد. پسر ماند. گفت در  ه دعوت کرده بود در پاسخ لرا به مجادجوان پسر 
کس متخصص اتم شده است ولی پاسخ ھمان پرسش جوان ھمه  دھد چه لزومی در بحث اتمی است. مزاحم نشو بگذار کتابم را بخوانم. 

  ک-حساله را ھم نمی دانند.  ١٢-١٠
 ح ک ۴۶٢برگ  – ١از کتاب امثال و حکم دھخدا جلد  - ٣
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نه مردم  ،نآنھم ازتبعات آ مھم تراز ،ند که انرژی ھسته ای چيستع مردم نه تنھا نميدانتوده ھای وسي
ِ  بلکه متخصصين   ن درجمھوری اسالمی که ھيچ آعلوم ھسته ای ھم نميتوانند پيش بينی کنند که تبعات            

  .ن سرجايش نميچرخد چه خواھد بودآمھره 

 ھائی که ھم اکنون دررابطه با گرفتاری ارثآ حتی باصطالح مسئولين کشورھم از ،نه تنھا مردم عادی
ھمواره مدعی  ن اظھارات سيد علی است کهآدليل روشن  ؛فعاليت ھسته ای محاصره شده اند غافل اند

درسخنرانی خود  ١٣٩٣ديماه  ١٧روزانھمقتصاد ايران نداشته ھا ھيچ تاثيری به حال ا که تحريم بود
   .بزرگی کرده استھا ايجاد مشکالت  برای اولين باراعالم کرد تحريم

ھا ايجاد  سال تازه فھميده که تحريم ١٠ولی توده مردم ميداند پس از وقتی سيد علی که خودرا قيم و
 ده ھستند قرنھا ھم بگذريقمملوک ولی ف و که محجور مشکالت کرده پس بايد انتظار داشت که توده مردم

   .نتوانند مشکالت وتبعات مسائل ھسته ای  رادرک کنند

 رم و  ّ تو   دانشمندان اقتصادی درخواست کرد که مسئله از ،درکنفرانس اقتصادی با التماسشيخ حسن 
    .نرا برای مردم عادی تشريح کنندآرابطه 

دارند نميدانند رساگراين واقعيت است که مردم ن سروکارآ عنای تورم راکه دائم بااعتراف به اينکه مردم م
د به عوارض ناخوشايند واتالف کننده که حتی خود شيخ ھيچ چيزی ازفعاليت ھسته ای نميدانند تا چه رس

   .گاه نيستآحسن ھم 

  انرژي هسته ايدرمنازعه  مواردي ازدرك مردم عادي

ب  موال  ،لطف درجھان< ُ  ِّ     به ح     
 بھرگوشه ازچادر. بسته است

اجالس  ،بسته است زھرا
توھم ، يک ويک ۵گروه 
ل آتن  ۵، دنيا به گروه است
  >بسته است عبا

سرنوشت جھان دردست <
. ، نيست ۵+١گروه 

اذن خدا  اختيارجھان ھستی با
> ل عباستآتن   ۵دردست 
  مھری 

 ،پاسدارجليل بابا زاده قانع<
سليم تن آل عبا متو ۵فرمانده سپاه حضرت عباس دراستان اردبيل درمراسم صبحگاھی اعالم کرد ما به 

   )نالينآکيھان (                                               >                   نميشناسيمبرسميت  را ۵+١و
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   >مريکا رابه مذاکره کشانده استآ ؛دانش ھسته ای ايرانامام جمعه سمنان <

   ماهيت حقوقي ادعاي شيخ حسن بررجوع به مردم

  ن است که:آماھيت حقوقی ادعای شيخ حسن بررجوع به مردم ھمانند 

بجای رجوع به ولی وقيم صغير به خود  ،ن حق متعلق به صغيراستآحقی است که خواستار کسی که

 ،دان بودن شيخ حسن اين است که به ملتی که فاقد حق حاکميتمعنای حقوقيا آ ،صغير ومحجور رجوع کند

علم حقوق اجازه نميدھد با يک  ی محتاج به ولی فقيه است رجوع وھمه پرسی کند؟نظرقانون اساس از و

که  منھای ولی او حتی درمورد  يک کاسه ماست معامله کرد تاچه رسد به فعاليت ھای ھسته ایصغير 

ھزينه جنگ عراق  تعادل با ھزينه فعاليت ھای اتمی نزديک به<بنابراعالم يکی ازوکالی مجلس اسالمی 
  .>وايران است

  شيخ حسن ودانشمندان وكاردانان

 ،دولت دربخش اقتصادی ازدانشمندان<شيخ حسن درھمان کنفرانس اقتصادی اعتراف واقرارکرده که 
نھا خوب  آايم وسوال نکرديم وازدانش فرين ھا نپرسيده آ، صاحب نظران وکار، محققاندانشگاھيان

 دکه برميداراولين تصميمش اين بود که ھرقدمی  دولت شيخ حسن)ولی دولت يازدھم ( ،استفاده نکرديم
  .صاحب نظران مشورت کند با

   .يدشيخ حسن هم دروغ گفته وهم ميگويد به نشاني هاي زيرتوجه بفرمائ

وھين ت را به رگبار نھاآناظربوديم که دولت شيخ حسن بجای استفاده ازروشنفکران وکاردانان ومنتقدين  
شوند چه حقی ديگرتغذيه مي بی سوادھا که ازجای(، )تازه به دوران رسيده ھاوتحقير سپرد عبارات (

 نقدرآخری آبزدل وترسو) اھانت (، ود ھستند)معترضان، کوردل وحس(، و حرف بزنند)دارند ازتوافق ژن
ی ارائه دھد (عده ا شيخ  وتفسيری برای برائت ؛سانسوری بکندنرا خودآبود که دولت ناچارشد  گذار اثر

  .)دمتولی مردم شده اند شماچکاره ايد که متولی مردم شده اي

داشتند  شکارآمتعاقب اھانت  ھا وتحقيرھای شيخ حسن اعضای دولت اوھم دراين برنامه ريزی ھا نقش 
   .درنشريات منعکس شد ،به منتقدين نھا ھمآلنترانی ھای  و

بخشنامه ای خطاب به نشريات  جمھوری اسالمی بود که شورای امنيت ملیفشار دولت  نھا مھمترآھمه  از
ن بخشنامه آمتعاقب  و >نشريات اجازه نقد وبررسی مذاکرات ژنو را ندارند< ،نآصادرکرد که برطبق 

شدند ومدير وطن امروز به دادگاه  سين بعلت نقد توافقنامه ژنو توقيفنھم دی والح  بود که روزنامه
   .شکايت شد ٩٣سی درسال جواد قدو ، ازجلس اسالمی شکايت شدنبويان نماينده م از ،احضارشد



 قوقدانح -اميرفيض -٢قسمت  -ايران ای رفراندم و مسايل ھسته                                     ٧از  ۵برگ  ٢٠١۵/٠١/٠٩شيد (آدينه) ناھيد  

  خودپرسي 

 گاھانآ و منتقدين از ، چرای کنيم چراشيخ حسن ودولت او ازانتقاد موافقنامه ژنو وحشت داردخودپرس
نھم آ  کنترل خارج شده به ھمه بدو بيراه ميگويد از چرا  ؟سياست ھسته ای ايران اعالم رنجش ميکند به
؟ چرا اصراردارد که جريان ھسته ای ايران رابه ھمه يافته رسانه ای شھرت ،بد دھنی وسبگ مغزی در

ت چرا باتوسل به شورای امني ؟پل بزند وحتی مجلس گاھان آ پرسی ببرد يعنی روی دانشمندان ومنتقدين و
  برای اينکه: ؟ورده استآن قطعنامه دھن دوز مطبوعات را بدست آملی 

    ري اوسرايت كرده استاو به اختالل ذاتي وفك ياختالل شخصيتظرروانی   ازن

  :وازنظرسياسی برای اينکه

دود کودتا درفضای سياسی ايران قسمت سوم  مريکائی (به تحريرآماموريتی که درمالقات با مک فارلين 
گاھی عمومی ممکن است قابل آ رمحيطی بدورازبه عھده شيخ حسن نھاده شده است د ٤رجوع شود) 

    .اجرا باشد

  ئي دولت آاعتراف به ناكار

 رددولت  ئی آن درناکاری وعدم کارآاظھارات مفصل شيخ حسن درکنفرانس اقتصادی بيشترين فصل 
   .کشوراستمختلف  قسمتھای

 ؛مانميدانيم چه کسانی حق دريافت يارانه رادارند وچه کسانی ندارند< :درھمان سخنرانی بالصراحه گفتاو
مد آ خرما نميدانيم که چه کسانی چقدر درآ. گيريدبما ميگويند سه مليون تومان را ماخذ ب< :اواضافه کرد

  .دارند>

يبه غر بااين مسائل بسيارابتدائیچقدراست و نانآمد آ دولتی که خودش نميداند وضع مردمش چيست ودر
تبعات  چگونه است که مسئله ھسته ای و ،وشرم ھم نميکند نھم درحدی که رسما بيان ميکندآاست 

   .دھدميوری واعتياد وفقرحواله آيکاری ونان ايرانی گرفتارمشغله ب ميليون ٧٠نرا به آنامعلوم 

ی ارجاع ول ؛گاه استآ؟ بطورمسلم گاه نيستآ وقانون شکنی ھا يا فکرميکنيد که شيخ حسن ازاين ايرادھاآ
راه  عنی موافقت نامه ژنو تنھامريکا واجرای سند اسارت ايران يآلطه                          ُ به ھمه پرسی برای بازگشت س  

زيرا ازنظرحقوق سياسی خارجی وبين المللی ملت ايران  ؛مريکاستآوبھترين راه برای برای شيخ حسن 
ود شيخ حسن مثبت خواھد ب مريکا وسياستآصغيرشناخته نميشود ونتيجه ھمه پرسی که مسلما بادخالت 

وارجاع موضوع به ھمه پرسی ھم رفع اتھام  ؛مريکا برايران بسيارموثراستآبه استحکام حقوقی تسلط 
  .ی ازشيخ حسن خواھد بودابد
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  بدهكاري ازقسمت اول اين تحرير

يا مجلس ميتواند برطبق اختياری که دارد موضوع آدرقسمت اول اين تحرير اين موضوع مطرح شد که 
   .ن به اين تحريرمحول شدآ؟ وپاسخ به ھمه پرسی ارجاع کند را

مجلس نيست بلکه محتوای حقوقی  ساختمانقانون اساسی جمھوری اسالمی  ۵٩مقصود ازمجلس درماده 
 درتشبيه ھمانند دادگاه مجلس را حفظ ميکند حقوقی وشخصيت ازجمله وظائف وتکاليفی است که ھيئت

  .ئين دادرسی رعايت شده باشدآ تمام قواعد مقرردراست که دادگاه وقتی واجد صالحيت واعتباراست که 

ن ازسوی آن موضوع وارجاع آ ھی ازگاآ ،نخستين شرط ورود وصالحيت مجلس نسبت به موضوعات
    .دولت به مجلس است

ھيچ شاھدی دردست نيست که مجلس درجريان مذاکرات ھسته ای با غرب قرارداشته است ويا اينکه 
زمجلس دعوتی درمالحظه پيشرفت اساسا مجلس درباره ھزينه ھای طرح ھسته ای دخالتی داشته ويا ا

 مدهآ تمی برای جمھوری اسالمی بصورت سياست امنيتی درھا گرديده باشد اساسا مسئله انرژی ا طرح
  .دنرا نداشته انآ که  افراد حق دخالت در

ھيچگاه  زاد گفته است ازمجلس اول تاششم که ايشان ھم نماينده مجلس بودهقای احمد شيرآ 
   .مجلس درجريان اين پروژه ھا قرارنداشته است

ت که رسانه ـــــخط قرمزی اسای درايران طرات احتمالی پروژه ھای ھسته ـــصحبت ازمسئله خ< 
   >ی داخل ايران نميتوانند نزديک شوند وگفتگو دراين باره سبب تضعيف رژيم ميشودھا

  ايران درلندن) جمشيد بزرگمھر تحليل گرميز(                                                                    

ھی مجلس ازمذاکرات وموافقت نامه ژنو دليل گاآاعتراضات برخی ازنمايندگان مجلس به عدم  
  د.رادرجريان مسئله ھسته ای قراردھ قاطعی است که دولت نخواسته مجلس

قای وزيرخارجه آ< محمدی عضو کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی گفته است قاآابراھيم  
م ن تنطيدرکميسيون امنيت اعالم کرد که کمپين گارگزاران ھسته ای برای افکارعمومی خارجيا

  ن مطلع باشد>آ کمپين وشعار از شده بود ووزارت خارجه نميخواست بخش داخل کشور

  )کيھان تھران(                                                                                                       

بيانات < :قای احمد شوھانی عضوکميسيون امنيت وسياست خارجی مجلس اسالمی گقتهآ 
 >نرا رعايت کنندآ ن بايد اعتبارآ است ونمايندگان ومنتقد الخطاب رھبرفصل

 ديدار جاری پس از لذرماه ساآروز يکشنبه دھم قای دکترواليتی مشاوراموربين الملل خامنه ای آ 
ھمگان بايد بدانند که < :مده بود گفتآبا نماينده سازمان ملل متحد درامورعراق که بتھران 

امه اد ره واست وپس ازاينکه ايشان فرمودند ما بامذاک طابخفصل النقالب  فرمايشات رھبرمعظم ا
   .سخنی درجھت مخالفت با مذاکرات ھسته ای گفته شود ن موافقم ديگرنبايد آ
  > معظم فصل الخطاب استرھبر فرمايشات < :فرمانده سپاه پاسداران  گفته 
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  .ميدانند الخطابعلی را فصل  اظھارات سيدقاليباف شھردارتھران والريجانی رئيس مجلس  

   فصل الخطاب مشكل مجلس است  

فصل الخطاب يعنی کالمی که حکم بين باطل وحق راميدھد 
   .ن حرفی وسخنی نيستآوديگرباالی 

درجوامع دمکراسی فصل الخطاب قانون ودرمواقع ترديد حکم 
  دادگاه عالی است 

جوامع  در و ؛خداستولی درجوامع اسالمی فصل الخطاب کالم 
فصل الخطاب  حرفی است که  ؛تشيع مانند مردم بدبخت کشورما

ن نه حرف آميزند وروی ولی جامعه  و امام ودرغياب امام رھبر
   .ديگرونه انتقاد وغيره قابل تقابل است

بنابراين باتوجه به اينکه اظھارات سيد علی درباب مسائل ھسته 
 فصل الخطابای برای مجلس ودولت وديگرارکان کشور 

محسوب است  وقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم مبانی فقه 
برخالف لذا مجلس اسالمی نميتواند  ،تشيع را مالک عمل ميداند

وبه عبارت توضيحی  فصل الخطاب سيد علی تصميمی بگيرد
گاھی مجلس وامضای موافقتنامه آم ازنظر دمکراسی به اعتبارعد

ت قرارخواھد داشت وازنظر مبانی فقه تشيع ومقام نيابت امامت که ژنو مجلس درمقابل ايراد عدم صالحي
  حکم ھمان حکم فصل الخطاب سيد علی درمسائل ھسته ای خواھد بودن شناخته شده آسيدعلی واجد 

  ست ا قانوني نيست بلكه وجود دوقانون متضاديادداشت ذهني داشته باشيد كه مشكل كشورما بي 

   .پيدا شود يرشايد ضرورتی به ادامه اين تحر

  

  

   

 

  

  

 


