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بازخوانی15

قوانین ایاالت متحده ،گوشههای نانوشتهای دارد که رؤسای جمهور از آن به نفع خود بهره میبرند

مقایسه تطبیقی آرای فقهی
و رفتار سیاسی آیتاهلل منتظری

از دست قانون چه کاری برمیآید؟

اریک پوس�نر* :دونالد ترامپ بهوضوح کینهتوزی
میکن��د .او خیلیها را به باد فحش گرفته اس��ت؛
ازجمله فرمانداران ایالتی ،نمایندگان سنا ،قاضیای
که اخیرا ً او را محکوم کرده است و نیز ملکه زیبایی
سال  ۲۰۱۴را .به مطبوعات هم حمله کرده و گفته
بود اگر رئیسجمهور ش��ود ،قوانین ضدافترا وضع
میکند تا بتواند روزنامههایی را که «تعمدا ً مقاالت
منفی ،وحشتناک و دروغ» درباره او منتشر میکنند،
تحت پیگیرد قانونی قرار دهد .منتقدان آقای ترامپ
از خود میپرس��ند آیا مردی با این مقدار خشونت،
برای پس��ت ریاس��تجمهوری قابلاعتماد است.
اما حامیان او ،مانند س��ناتور جان مککین و میچ
مککانل ،رهبر اکثریت مجلس سنا ،به ما اطمینان
میدهند قانون اساسی ترامپ را محدود خواهد کرد.
آق��ای مککین در مصاحبه ب��ا نیویورکتایمز
گفته است« :من همچنان معتقدم برخی نهادهای
حکومتی هستند که اگر کسی بخواهد از چارچوب
قانون اساس��ی تجاوز کن��د ،او را مهار میکنند .ما
()۱
کنگره را داریم .دادگاه عال��ی را داریم .ما رومانی
نیستیم».
براس��اس اص��ل تفکی��ک ق��وا ،ق��درت بی��ن
رئیسجمهور ،کنگره و سیس��تم قضایی تقس��یم
میشود .نظام حزبی ،مطبوعات و سنتهای سیاسی
آمریکایی نی��ز میتوانند ق��درت رئیسجمهور را
محدود کنند .اما این محدودیتها عم ً
ال چه معنایی
خواهند داشت؟
بس��تگی دارد آقای ترامپ بخواهد چه کار کند.
مس��ائل مورد تأکید او مهاجرت و تجارت است .او
نمیتوان��د ب��دون حمایت کنگره ،دی��وار مکزیک
را بس��ازد اما میتوان��د با صدور اح��کام مربوط به
مهاجرت ،مهاجران غیرقانونی را اخراج کند.
همچنین میتواند براساس قوانین موجود ،ورود
مسلمانان به کش��ور را ممنوع کند .این قوانین به
رئیسجمهور اجازه میدهد نگذارد آن دسته از اتباع
خارجی که ورودشان به کشور از نظر او «برای منافع
ایاالت متحده زیانبخ��ش خواهد بود» ،وارد خاک
این کشور شوند .در این صورت اولین بار نخواهد بود
که چنین تصمیمی گرفته میشود :رئیسجمهور
رونالد ریگان از این قانون تمجید کرده اس��ت ،چه؛
براس��اس قدرتی که قانون اساس��ی به او داده بود،
توانس��ت سال  ۱۹۸۱جلوی س��یل مهاجران اهل
هائیتی را به خاک ایاالت متحده بگیرد.
آیا آقای ترام��پ میتواند همانطور که تهدید
کرده است ،بهاجبار برای چین تعرفه گمرکی وضع
کند؟ بله! میتواند .کنگره به رئیسجمهور اختیار
داده است در مقابل کشورهای بیگانهای که دست
به اقدامات تجاری غیرمنصفانه (مانند دامپینگ())۲
دکت�ر میث�م پاش�ایی* :نزدیک به  15س��ال از زمان
اج��رای پروژه راهآهن غرب میگ��ذرد اما این راهآهن
تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است؛ راهآهن غرب
بخش��ی از کریدور ترانزیتی کش��ور به شمار میرود
که میتواند در افزایش س��هم ترانزیت کش��ور نقش
بس��یار مهمی را ایفا کند .با وجود نیاز مردم منطقه،
گالیههای فراوان مردم و نمایندگان مجلس ،ساخت
راهآهن غرب با مش��کل رو به رو است و اجرای پروژه
آن در بالتکلیفی به س��ر میبرد؛ این در حالی اس��ت
که برخ��ی تصمیمگیرندگان بخش ریل��ی بدون در
نظر گرفتن اولویتها و تخصیص بودجه به طرحهای
نیمهتمام ریلی در صدد اح��داث راهآهن برقی و آغاز
پروژهه��ای راهآهن در مناطقی هس��تند که ش��اید
نیازشان چندان فوری نباشد .راهآهن غرب کشور مراکز
 2استان غربی کشور را به شبکه راهآهن متصل میکند
و تا خسروی در مرز عراق امتداد مییابد .راهآهن عراق
نیز تا خانقین در نزدیکی خسروی کشیده شده است
و در صورت توافق طرفین میتوان راهآهن دو کش��ور
را در مرز خس��روی به یکدیگر متصل ک��رد .راهآهن
غرب ارتباط ریل��ی ایران تا دری��ای مدیترانه خواهد
بود؛ ای��ن محور  610کیلومتر ط��ول دارد و عملیات
اجرایی آن از س��ال  80آغاز شده است .چندی پیش
نیز با توافق سران  4کشور ایران ،سوریه ،ترکیه و عراق
تفاهمنامههایی امضا شد که براساس آنها قرار شد در
آینده نزدیک با ایجاد ویزای مشترک شامگن و تسهیل
ارتباطات ،امکان سفر در این  4کشور با یک ویزا فراهم

میزنن��د ،اقدام متقابل کند .تعیی��ن مصداق برای
اقدامات تجاری غیرمنصفانه هم به رئیسجمهور و
مقامات تجاری س��پرده شده است .جورج بوش در
سال  ۲۰۰۲تعرفههای گمرکی سنگینی برای چین
و بعضی کش��ورهای دیگر وضع کرد که بسیاری از
تحلیلگران علت وضع آنها را سیاسی میدانستند.
س��ازمان تج��ارت جهانی تعرفهه��ای گمرکی
س��نگین را در این باره غیرقانونی تشخیص داد اما
آقای ترامپ میتواند بهسادگی این حکم را نادیده
بگیرد و در واقع ایاالت متحده را از سازمان تجارت
جهان��ی خارج کند؛ درس��ت همانط��ور که بوش
س��ال  ۲۰۰۲ایاالت متحده را از پیمان منع تولید
موشکهای بالستیک بیرون کشید .اگر آقای ترامپ
چنین کند ،میتواند پیمان آتالنتیک شمالی را که
نات��و از دل آن بیرون آمده اس��ت ،زیر پا بگذارد .او
ناتو را تشکیالتی منسوخ و ازکارافتاده خوانده است.
آقای ترامپ ماه میگذش��ته سوگند خورد که
سیاستهای زیس��تمحیطی رئیسجمهور اوباما
را لغ��و کند .او چنین کاری را نی��ز میتواند بکند.
میتواند توافقنامه تغییرات آبوهوایی پاریس را رد
کند؛ همانطور که رئیسجمهور بوش سال ۲۰۰۲
معاهده ایجاد دادگاه کیفری بینالمللی را که قب ً
ال
امضا ش��ده بود ،رد کرد .آقای ترامپ میتواند مانع
تصویب مقررات آتی آبوهوایی شود و ممکن است
با خارجکردن آمریکا از معاهده ،مقررات فعلی را نیز
اجرا نکند .حتی اگر دادگاهی جلوی او را بگیرد ،او
میتواند حاضر به اجرای مقررات نشود؛ همانطور
که آقای اوباما حاضر به اجرای قوانین مهاجرت نشد.
با در دستگرفتن قدرت اجرایی به این روشها،
آقای ترامپ پا جای پای اسالف خود خواهد گذاشت.
بهدنب��ال واقعه یازدهم س��پتامبر پلیس آمریکا به
بازجویی ،تجسس و بازداشت گستردهای دست زد.
رئیسجمهور بوش نیز بهخاطر توجیه این اقدامات
از فرمانده کل قوای خود تقدیر کرد .آقای اوباما نیز
مصوبات قانونی را جسورانه تفسیر میکرد؛ هرچند
از مشاجرات قانون اساسی که آقای بوش درگیر آن
بود ،پرهیز میکرد و نیز برای توجیه مداخله نظامی
در لیبی در سال  ۲۰۱۱و توجیه اجرا نکردن قوانین
مهاج��رت ،بر اختیارات قانون اساس��ی متکی بود.
آقای ترامپ در برابر منتقدان خود کمتحمل است
و غیرمستقیم اشاره کرده است که از قدرت فدرال
خود علیه آنها اس��تفاده خواهد ک��رد .او نمیتواند
کسی را صرفاً بهخاطر انتقادکردن به زندان بیندازد
ولی میتواند به س��ازمانهای دولتی دس��تور دهد
ضد مدیران شرکتهایی که او را عصبانیکردهاند،
قدرت نظارتی گس��ترده خود را اعمال کنند مانند
جف بیزوس ،مؤسس س��ایت آمازون .آقای ترامپ

ش از این اش��اره کرده است بهخاطر آنچه بهزعم
پی 
او اختاللآفرینی علیه تراستها محسوب میشود،
به فعالیتهای سایت آمازون رسیدگی خواهد کرد.
او میتواند به وزارت دادگستری دستور دهد آن
دسته از جرائمی را که منتقدانش مرتکب شدهاند،
در اولویت قرار دهد تا به پرونده آنها زودتر رسیدگی
شود .مخالفان سیاسی را میتوان بهدلیل نقض قانون
مالی مبارزات انتخاباتی متهم کرد .همچنین مقامات
دولتی س��ابق ،مثل هیالری کلینت��ون را میتوان
بهدلیل نقض قوانین حفظ اسرار ،متهم کرد .حتی
اگر اتهامات به س��رانجام نرسد ،پرداخت دستمزد
وکال برای متهمان سنگین خواهد بود.
آقای ترامپ همچنی��ن میتواند قوانین حفظ
اس��رار فدرال را س��ختگیرانهتر از رؤسای جمهور
پیشین به اجرا درآورد و با این کار از روزنامهنگارانی
که مسائل امنیت ملی را گزارش میکنند ،زهرچشم
بگیرد .در زمان ریاستجمهوری اوباما آن دسته از
کارمندان دولت که اسرار را فاش کرده بودند ،تحت
پیگیرد قانونی ق��رار گرفتند .به این دلیل انتقادات
زیادی به اوباما ش��د .اما وزارت دادگس��تری علیه
روزنامهنگارانی که اطالعات فاششده را منتشر کرده
بودند ،اقامه دعوی نکرد.
پس آق��ای ترامپ چه کاری نمیتواند بکند؟ او
نمیتواند مالیات خودش را کاهش یا افزایش دهد .او
باید همان بودجهای را خرج کند که کنگره تصویب
ک��رده و برای همان کارهایی که کنگره مش��خص
کرده اس��ت .این چیزی است که او را در چارچوب
نگه خواهد داش��ت؛ مگر اینک��ه برای مقصود خود
مکزیک را ترغیب کند به او پول بدهد و آن س��وی
مرز آمریکا کارش را بکند.
او گفته است قاتالن مأموران پلیس را با فرمان
قوه مجریه محکوم به اعدام خواهد کرد اما نمیتواند
به این وعده عمل کند .هر کاری که بخواهد بکند،
باید اول مطمئن ش��ود دیدگاههایش در چارچوب
قوانی��ن میگنج��د .اگر به این بهان��ه که تغییرات
آبوهوا صرفاً ساخت ه و پرداخته چین است ،بخواهد
از مقررات آبوهوایی کنار بکشد ،هیچ دادگاهی به
او اجازه نمیدهد .ولی اگر بگوید مقررات آبوهوایی
بر مبنای ارزیابی فرضی از آسیبهایی شکل گرفته
اس��ت که تا  100س��ال آین��ده رخ نخواهند داد،
میتواند موفق شود.
همه چیز تا حد زیادی بستگی دارد به اینکه آقای
ترام��پ چقدر بخواهد فهم موجود از قانون را با زور
پیش ببرد .قوانین حاشیه پنهانی دارند که صراحتاً
عنوان نشده ولی رؤسای جمهور باید از آن تبعیت
کنند؛ اما دادگاهه��ا آن را تحمیل نمیکنند .آقای
ترامپ میتواند نیروه��ای نظامی را بدون تصویب

کنگره به کش��ورهای خارجی بفرستد .دادگاهها به
احتمال زیاد وارد این نزاع نمیشوند .درباره پیشنهاد
او در اوایل س��ال جاری مبنی بر کش��تن خانواده
تروریس��تها چه میتوان گف��ت؟ دادگاهها طبق
روال خود ،در مس��ائلی ک��ه مربوط به فعالیتهای
نظامی خارج از کشور میشوند ،در برابر تصمیم قوه
مجریه تمکین میکنند .او شاید حتی تالش کند
بودجههای مصوب را در موارد تخصیصیافته خرج
نکند یا آنها را بیاعتنا به خواسته کنگره جابهجا کند.
پس صرف نظر از انتخاب��ات آینده ،چه چیزی
بین ما و ترامپ افسارگس��یخته فاصله میاندازد؟
سناتور مککین و مککانل میگویند کنگره ولی
فقط حق وتوی اکثریت دو مجلس( )۳میتواند آقای
ترامپ را از اعمال اختیارات قانونیاش منصرف کند.
ش از این کنگره به رئیسجمهور
این اختیارات را پی 
داده اس��ت .کنگره میتواند تهدی��د کند بودجه را
نمیدهد اما حق رئیسجمهور برای وتوکردن قانون
و منصوبک��ردن مدیران دولتی ب��ه او برگ برنده
باارزش��ی میدهد .عزل رئیسجمهور با اعالم جرم
علیه او بشدت دشوار است .چنین چیزی هرگز رخ
نخواهد داد.
دادگاهها مانع دیگری هستند اما آنها باید عرف
دیرین خ��ود را لغو کنند؛ یعنی تمکی��ن در برابر
تصمیم رئیسجمهور در مس��ائل مرب��وط به امور
خارجه و مقررات داخلی .ب��رای مثال دادگاه عالی
میتوان��د برخالف قانون اساس��ی ،اعالم کند ورود
مس��لمانان ممنوع اس��ت اما نمیتوان پیشبینی
کرد آقای ترامپ چگونه واکنش نش��ان خواهد داد.
پ��س از آنکه یکی از قاضیهای فدرال بهنام گونزالو
کوریل بنا به درخواستی که در منازعه طوالنیمدت
دانشگاه ترامپ مطرح شد ،علیه ترامپ حکم صادر
کرد ،آقای ترامپ او را آدمی «بدعنق» و «مکزیکی»
نامید؛ حالآنکه قاضی کوریل ،آمریکایی است.
بزرگتری��ن مانع آقای ترامپ برای دس��تیابی
به قدرت گس��ترده ،اصل تفکیک قوا نیست؛ بلکه
میلیونها کارمند فدرالی هستند که باید برای او کار
کنند .اکثر این کارمندان روحیه حرفهایگری دارند
و خودش��ان را وقف کارشان کردهاند .آنها بهراحتی
زیر بار دس��تورات مستبدانه باالدستیها نمیروند.
همانطور که رئیسجمهور «هری ترومن» قبل از
ریاس��تجمهوری «دوایتآیزنهاور» گفته بود« :او
اینجا خواهد نشس��ت و خواهد گف��ت :این کار را
بکنید! آن کار را نکنید! هیچکدام هم انجام نخواهد
شد» .برای اینکه کارها پیش برود ،آقای ترامپ باید
در سازمانها به طرفداران دولت ،مناصب مدیریتی
بدهد اما برای چنین کاری نیاز به همکاری مجلس
س��نا دارد یا باید جسورانه حق رئیسجمهور برای

این پروژه حیاتی نزدیک به  15سال است پیشرفت چندانی نداشته

راهآهن غرب کشور همتراز با «پارسجنوبی»
ش��ود و بدیهی است با توس��عه زیرساختهای ریلی،
جادهای و هوایی این امکان س��ریعتر محقق میشود.
چندی پیش نیز معاون اول رئیسجمهوری گفته بود:
یکی از برنامههای مهم دولت احداث بزرگراهها و بویژه
توجه به راهآهن غرب کش��ور است که این راهآهن تا
مرز خسروی کشیده س��پس به عراق متصل خواهد
ش��د که با اجرای ای��ن طرح زوار ایرانی آس��انتر و با
استفاده از خط پرسرعتی که برای این مسیر طراحی
شده ،سریعتر میتوانند به عتبات عالیات تردد داشته
باشند .دکتر جهانگیری بر این مساله تأکید کرده بود
پ��س از اجرای خط راهآهن غرب تا عراق ،این مس��یر
را تا س��وریه و لبنان گس��ترش خواهیم داد ،از این رو
در این مس��یر بزرگترین کاری که برای س��ال آینده
در استان کرمانشاه صورت خواهد گرفت ،تقویت خط
ترانزیتی در منطقه غرب خواهد بود که موجب تحول
و توس��عه خوبی برای این منطقه خواهد ش��د .طبق
گفتههای معاون اول رئیسجمهوری ،مس��یر راهآهن
غرب کش��ور پس از گسترش به س��وریه و لبنان این
ظرفیت را دارد که به کش��ورهای آفریقایی و اروپایی
نیز متصل ش��ود .از این رو اجرای طرح راهآهن غرب
موجب گسترش و رونق بازار کار در این منطقه خواهد

ش��د .اما باید یادآوری کنیم اقدامات الزم برای تأمین
اعتبار راهآهن غرب کشور ضمن بهرهگیری احتمالی
از مکانیسمهای فاینانس برای عملیات اجرایی مالیر
تا کرمانش��اه به طول  141کیلومتر که تاکنون صرفاً
به علت محدودیت اعتبارات ساالنه و تناسب نداشتن
آن با هزینههای واقعی طرحها به طور مناسب عملی
نشده است .محور راهآهن اراک -کرمانشاه از ایستگاه
سمنگان در نزدیکی شهرستان اراک (نخستین ایستگاه
در مس��یر اراک -اهواز) آغاز ش��ده که پس از عبور از
مالیر (کیلومتر  )92و حاشیه (سه فیروزان) به موازات
جاده نهاوند -کرمانشاه و صحنه -کرمانشاه در کیلومتر
 266به ایستگاه کرمانشاه میرسد .راهآهن غرب کشور
(هم��دان -مالیر -اراک -کرمانش��اه -خس��روی) ،در
مجموع به طول  610کیلومتر است که هماکنون فقط
قسمت اراک تا کرمانشاه آن در دست اجراست اما چرا
راهآهن غرب با توجه به اینکه از مسیرهای استراتژیک
کشور به شمار میآید ،همچنان با تأخیر روبهرو است؟
میتوانیم این اطمینان را به مردم کشور بدهیم که اگر
اعتبار کافی بدهند این پروژه نیز در  4سال به سرانجام
میرس��د اما متأسفانه تزریق اعتبار در سالهای اخیر
بس��یار پایین و با نیازهای واقعی طرح منطبق نبوده

و به همین علت مجموعه پروژه راهآهن غرب کش��ور،
بالتکلیف باقی مانده است .از آغاز پروژه تا پایان سال
 86تنها حدود  45میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده
ش��ده و این در حالی است که کل طرح نزدیک 900
میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و تنها پس از  6سال7 ،
درصد اعتبار اختصاص داده شده در صورتی که باید به
طور میانگین سالی  150تا  200میلیارد تومان اعتبار
تخصیص داده شود تا این پروژه دستکم در  4سال به
پایان برسد اگرنه همان طور بالتکلیف میماند .اخیرا ً با
مذاکراتی که وزارت راه و شهرسازی با شرکت سیتینگ
چین داش��ته است ،این شرکت متعهد شد در صورت
عقد ق��رارداد ب��رای راهاندازی راهآه��ن غرب [مالیر-
کرمانشاه ،کرمانشاه -خسروی] ،این پروژه را با بهترین
کیفیت تا  4سال آینده احداث و تحویل بدهد .البته این
شرکت از لحاظ اعتبار و قدرت سرمایهگذاری جزو 500
شرکت موفق در دنیاست و طبق آخرین آمار منتشره
رسمی هماکنون رتبه  338دنیا را دارد و هماکنون 75
درصد توان مالی آن در بانک و بورس س��رمایهگذاری
ش��ده و  25درص��د باقیمانده نی��ز در امور اینچنینی
نظیر راهآهن ،مسکن ،مترو و ...سرمایهگذاری میشود.
کارشناسان شرکت سیتینگ چین برای راهآهن غرب

تضاد با خویش

انتص��اب در تعطی�لات( )۴را به کار گی��رد .ترامپ
میتواند طرفداران دولتش را در شاخههای اجرایی
مناصب سیاسی و نیز در دادگاهها منصوب کند.
بهع�لاوه مدیران انگشتش��ماری که با مقاصد
سیاسی منصوب شدهاند ،بر حجم عظیم کارمندان
دول��ت ،کنت��رل مح��دودی خواهند داش��ت .این
کارمندان اگر مخالف آن رؤسای باالدستی باشند،
میتوانند دستورات را با تأخیر انجام دهند ،اطالعات
را به مطبوعات لو دهند ،تهدید به اس��تعفا کنند یا
شیوههای دیگری به کار گیرند تا قدرت ابتکار عمل
آق��ای ترامپ را تضعیف کنن��د .در ضمن ب ه لطف
حمایتهای خدمات اجتماعی ،اخرا ج این کارمندان
نیز کار سختی است.
اما آق��ای ترامپ میتواند دوب��اره پیش بیفتد.
او میتواند طرفداران دولت را فقط در ش��اخههای
اجرایی مناصب سیاس��ی منص��وب نکند؛ بلکه در
دادگاهها نیز چنین کند .همچنین شاید بتواند آنها
را در مناص��ب خدمات اجتماع��ی هم جذب کند.
اگر وزارت دادگس��تری ،آن دسته از مقامات شاخه
اجرای��ی که قانون را نادیده میگیرند ،تحت پیگرد
قانونی قرار دهد ،باز رئیسجمه��ور ترامپ راهحل
دیگری در آستین خواهد داشت .مانند رئیسجمهور
جورج بوش پدر که متهمان ماجرای مکفارلین را
در س��ال  ۱۹۹۲از مجازات نجات داد ،او میتواند با
دستور عفو ،همه آنها را نجات دهد.
* اری��ک پوس��نر ()ERIC POSNER
استاد دانش��کده حقوق دانشگاه شیکاگو و یکی از
نویسندگان «قوه مجریه بیقیدوبند؛ بعد از جمهوری
مدیسونی».
---------------------------------پینوشت:

 -1معروف است در زمان استقرار نظام کمونیستی
بر رومانی که تا  ۱۹۸۹ادامه داش��ت ،این کشور در
زمره سرسختترین و دیکتاتوریترین حکومتهای
کمونیستی بوده است.
 -2فروش کاال در کشور خارجی بهقیمتی کمتر از
قیمت داخلی.
 -3کنگره آمریکا مشتمل بر دو مجلس است :سنا
و مجل��س نمایندگان .هر یک از ای��ن دو جداگانه
تشکیل میشوند و به وظایف خاص خود میپردازند.
این دو مجلس در یک روز مشخص ،جلسه مشترک
برگزار میکنند که به آن جلسه کنگره میگویند.
 -4انتصاب عضو ارش��د فدرال در زمان تعطیالت
مجل��س نی��از به تایید مجل��س ن��دارد؛ در غیر از
تعطیالت باید به تایید مجلس برسد.
منبع:نیویورکتایمز
ترجمه :سوده هرمزان؛ ترجمان

ایران «مالیر -کرمانشاه ،کرمانشاه -خسروی» حدود 2
میلیارد و  500میلیون دالر برآورد هزینه کردهاند .به
هر حال مساله کمبود اعتبار در حالی مطرح میشود
که این روزها خبر اجرای پروژههایی ش��نیده میشود
که هزینههای باالیی نیاز دارند اما مانند راهآهن غرب
مورد نیاز فوری مردم نیستند؛ برای مثال برقی کردن
راهآهن تهران -مشهد ،احداث راهآهن چابهار یا راهآهن
گرگان -مشهد و پروژههایی مانند قطار سریعالسیر و
قطار مغناطیسی یا مگلو از جمله پروژههایی هستند
که شاید امروز با وجود  4هزار کیلومتر طرح نیمهتمام
ریلی ،ضرورت نداش��ته باشند؛ با این وجود مسؤوالن
بر اجرای آنها تأکید دارند و اجرای آنها را با وس��واس
خاصی پیگیری میکنند .این پروژه به لحاظ اهمیت
قابل قیاس با پروژه پارسجنوبی است و هر روز تاخیر
در اج��رای آن در حقیقت ظلم به منافع ملی اس��ت.
توجیه پروژه راهآهن غرب کشور اتصال تهران -بغداد
است و قطعا توسعه ارتباطات حملونقل بین دو کشور
فرصتهای اقتصادی بسیاری برای ایران در عراق ایجاد
خواهد کرد .با توجه به س��هم  3درصدی ایران از بازار
عراق متاسفانه در مقایسه با کشورهای همانند چین
و ترکیه س��هم کمتری از بازار این کشور را داریم .در
پارسجنوبی تنها در یک مخزن گاز مشترک با قطر،
این کشور روزانه  123میلیارد تومان گاز بیشتر از ایران
برداش��ت میکند که تنها با پول چند روز آن میتوان
پروژه راهآهن غرب را کلید زد.

*مدرس دانشگاه

ی لغوی،
حسن رحیمپور ازغدی :البت ه اگر ب ه معنا 
ی تعهد
ن نوع 
ی «وکال��ت» ک ه متضم 
ن ه اصالح 
ی از
ن «ولیفقیه» و «مردم» و حاک 
دوجانب ه میا 
ل است ،نظر داشت ه باشیم،
ف متقاب 
ق و تکالی 
حقو 
ت فقیه،
ب والی 
ن در با 
ی است .بنابرای 
ی لفظ 
بحث 
ن یکطرفه
ت داد 
آرای عمومی ن ه ب ه مفهو م وکال 
ت اس��ت
ی حاکمی 
ک فقی ه برا 
ن م��رد م ب ه ی 
و اذ 
تو
ت فقی ه از ناحی ه مرد م اس�� 
ی نیاب 
ن�� ه ب ه معن 
ث
ی فقیه ،احدا 
ب ک ه مرد م برا 
ن با 
ی از ای 
ن�� ه حت 
ی عقد نیست
ل کنند زیرا اول 
ت و سلط ه مستق 
والی 
ی با حکومت
ت ک ه مناسبت 
و دومی ،عقد جائز اس 
(ک ه باید «الزم» و بادوا م باش��د) ندارد و س��ومی
ن معنی
ش نداریم .البت ه بدا 
ی بر ج��واز 
ه م دلیل 
ی فقی��ه واگذارده و اظهار
ت ب ه ول 
ک�� ه مرد م امار 
ت (ب ه معنی
ی وکال 
ت میکنند ،میتواند نوع 
اطاع 
ی و حقوقی) دانس��ت ه شود اما
ی ن ه اصطالح 
لغو 
ت عد م نص،
ت «وکالت» ن��دارد و در صور 
ماهی 
ی «تعهد الزم» و غیرقابل
ت مرد م با رهبر ،نوع 
بیع 
ض و پیمانشکنی
ق نق 
ت و مردم ،ح 
ف اس�� 
تخل 
ت فقی ه عادل ،از باب
ندارند حا ل آنک ه اگر حکوم 
ت از ناحی ه مردم» بود ،مرد م میتوانستند
«وکال 
ی که
ت اراده کنند او را عز ل کنند در حال 
هر وق 
ت و باید از حاک م صالح،
ت نیس 
ی درس 
ن چیز 
چنی 
ت کرد .و مرد م و رهبر ،هر دو
ت اطاع 
س از بیع 
پ 
ل کنند .درباره اتهام
ش عم 
باید شرعا ب ه تعهد خوی 
ی یا حق
یو 
ی برکنار 
ش برا 
ن ب ه حاک م و تال 
زد 
ی در پرهیز از قضاوتهای
ی منتظر 
شورش ،آقا 
ی و جناحی
ی ماد 
عجوالن ه علی ه حاک م یا انگیزهها 
ف یا تعویض
ی تضعی 
ش برا 
و قدرتطلبان ه در تال 
ی بس��یار به
س نظ��ام ،احتیاطها 
ف رئی 
و ح��ذ 
ت زد ه
ی ک ه ب ه حکوم 
خ��ر ج داده و درباره اتهامات 
ن میدهد.
ل نشا 
میشود ،عکسالعم 
ط به
ت مربو 
س خب��رگان ،در مذاکرا 
در مجل 
ی از
ن یک 
ت فقدا 
ل «خل ع رهب��ری» در صور 
اص 
ن است؛اینکه
ن س��ؤال م ای 
ط میپرسد« :م 
شرای 
ت زننده
ی از ش��رایط» ،تهم 
میگویید «فاقد یک 
ک نف��ر در روزنام ه یا در
کیس��ت؟ اگر هر روز ،ی 
ط رهبری
ن رهبر فاقد شرای 
ت ک ه ای 
ی نوش 
مقالها 
س خبرگا ن تشکیل
ی مجل 
ت آیا ما باید فور 
اس 
ی باید داشت ه باشد؟» حتی
ن معین 
دهی م یا میزا 
ی اینکه
ی میگوید« :برا 
ی حجتیکرمان 
ی آقا 
وقت 
ن
ی نگهبا 
ش نیاید ،شورا 
ی پی 
ی منتظر 
اشکا ل آقا 
ی نگهبان
ی شورا 
ت دهید ،یعن 
را در اینجا دخال 
ی اینکار جمع
ن را برا 
ص بدهد و خبرگا 
تشخی 
خ میدهد« :هر روز
ی پاس�� 
ی منتظر 
کند» ،آقا 
ن تش��کیل
س خبرگا 
ی نباید مجل 
ی هر عذر 
برا 
شود».
ی خود نیز معتقد بود که
ث فقه 
ن در مباح 
ایشا 
ن حاک م
ف وقو ع چند خطا نمیتوا 
ی ب�� ه صر 
حت 
ن را تا
ق خطا ک��رد 
را زیر س��وال ب��رد و باید ح 
ت نهتنها خطا ،بلک ه
ت شناخ 
ی ب ه رسمی 
حدود 
ن ب ه کلی
ی را ه م نمیتوا 
ن جزئ 
ی گناها 
ی برخ 
حت 
ف وقو ع خطا یا عصیان،
ت و ب ه صر 
ی دانس 
منتف 
ت کرد .مساله
ض بیع 
ش و نق 
علی ه حکومت ،شور 
ب در
ت ک ه اگر معیو 
ی نیس 
ی خریدن 
خ کاال 
از سن 
ت کرد و کاال را
ن بیع 
ی حک م ب ه بطال 
آمد ،براحت 
س داد و معامل ه را بر ه م زد زیرا خطا
ب ه اصطال ح پ 
ی گناه از افراد بشر سر میزند« :اذا
و اشتباه و حت 
ن مما یکثر وقوعها
الخطا و االشتباه و کذاالعصیا 
ف عنها
ض البیع ه والتخل 
ی افراد البشر و جواز نق 
ف
ب تزلز ل النظا م و عد م قراره اصال .فال
حنیئ ٍذ یوج 
ی المبی ع ذاتا
فف 
س للمقا م بما اذا ظهر التخل 
یقا 
ن ان ه
ل فبا 
ی ان ه خ 
او وصفا کما اذا با ع الش��یء عل 
ث یحکمون
ن معیبا حی 
ح فبا 
ی ان ه صحی 
خمر عل 
فیهما بفساد البی ع او الخیار فیه ،فتامل» .ایشان
ح میکند
ی تصری 
ی دیگر 
ی جلوتر رفت ه در جا 
حت 
ف در حکومت
ف و انحرا 
ی احراز خال 
ک ه اگر کسان 
ظ همه
ن لحا 
ی و بدو 
کنند ،نمیتوانند ب ه سادگ 
ن است
ت کنند بویژه ک ه ممک 
ض بیع 
جوانب ،نق 
ن بهانه
ی کرده و ب ه ای 
ن ادعای 
س فردا چنی 
هر ک 
ث
ف و متزلز ل کند و باع 
ی را تضعی 
نظا م اجتماع 
ی شود« .هلال یصیر تجویز
هر ج و مر ج و بیقانون 
ن امامهم
سع 
ف بعضالنا 
هذا المر وس��یل ه لتخل 
مستمسکا بهذا العذز فیلز م الهر ج و المرج».
ن ه م پیشتر رفت ه و میگویند :حتی
ن از ای 
ایشا 
ی یا چند ظلم
ف وقو ع چند گناه جزئ�� 
ب ه ص��ر 
ی که
ص یا صدور دستور 
کوچک در موردی خا 
ک منجر ش��ود ،در صورتی
ب ه گناه یا ظل م کوچ 
تو
ی نظا م در مس��یر درس�� 
ل جهتگیر 
ک ه اص 
ی نشد ه
ن رهبر 
ث منعز ل شد 
ی باشد ،باع 
اسالم 
ن
ش ب ه مرد م نمیدهد ،اع م از اینک ه آ 
ق شور 
وح 
ت یا امور
ی در گفتوگو و محاورا 
ت جزئ�� 
معصی 
یو
ف حکومت 
ق افتد یا در وظای 
ی رهبر اتفا 
شخص 
ت حکومتی
ی او (چ ه رسد ب ه دیگر مقاما 
اجتماع 
ل وزرا و
ن قرار دارند ک ه ش��ام 
ب پایی 
ک ه در مرات 
ن و ...میشود) .زیرا بدیهی
ن و استاندارا 
کارگزارا 
ت ک ه حاکمان ،معصو م نیستند و نیز چ ه بسا
اس 
ت و گناه و ظل م ب ه
ی ب�� ه نظر مردم ،معصی�� 
کار 
ن عذر یا
یآ
ن برا 
شمار آید حا ل آنک ه مس��ؤوال 
ی دارند و با ناظر
ی داش��ت ه یا نظر دیگر 
توضیح 
ف نظر دارند و ب ه
منتقد ،موضوعا یا حکما اختال 
ت و ظلم
ال گناه و خیان 
ت دیگر ،موضو ع اص 
عبار 
ن اشتباه میکنند.
ت و معترضا 
نیس 
ادامه دارد

