
  پديده »كانديداي پوشش��ي« براي اولين بار در انتخابات ايران طرح 
مي شود. فهم پوششي بودن اين كانديدا نه براساس تحليل صحنه و روابط 
سياسي افراد كه براس��اس پذيرش و اعالن رسمي صورت مي گيرد. بعد 
از ثبت نام جهانگيري و ايضاً محمد هاش��مي، رسانه هاي همسو با دولت 
به صورت يك صدا و هماهن��گ اين حركت را پوشش��ي اعالم كردند و 
عوارض اين پذيرش را نيز پذيرفتند. برخي اين كار را وصيت هاشمي و 
برخي توصيه سران اصالحات به روحاني دانستند. عده اي آن را »كمك 
به روحاني« دانس��تند و عده اي آن را »ركب به روحان��ي« مي دانند كه 
ممكن است حرص قدرت، فرد پوششي را به رقيب واقعي تبديل كند. اما 
سؤال اساسي اين است كه طرح اين مسئله و اين ورود براي چيست؟ آيا 
روحاني مشكل تكلم و بيان دارد؟ قطعاً خير! روحاني خطيب توانمندي 

است و از اين نظر سرآمد است. اگر فرض بر اين است كه مهره ها به صورت 
شطرنجي با رقيب چيده شوند، باز چند نفر به يك نفر به نفع روحاني است 
و مظلوميت توليد مي كند. يكي از داليل پيروزي احمدي نژاد در 1388 
همين مسئله بود. يعني چند نفر را به هاشمي ارجاع داد و همه را پازلي در 
مقابل خود تعريف كرد  و موفق شد. اما اينكه روحاني اين مسئله را شخصاً 
پذيرفته باشد، بسيار قابل تأمل اس��ت زيرا نه فقط آورده براي وي ندارد 

بلكه تحقير نيز محسوب مي شود. 
اما ش��ايد بتوان مهم ترين دليل آن را اشراف نداش��تن كانديداي اصلي 
دولت مستقر بر فضاي عمومي كشور دانست. پيچيده و تخصصي شدن 
سؤاالت در مناظرات اشراف بر جزئيات را الزم دارد و روحاني بارها ضعف 
در اين اشراف را لو داده است. از سوي ديگر فرمان حوزه اقتصادي كشور 

و همچنين اطالعات مربوط به دولت پيش و همچنين اشراف بر اقتصاد 
مقاومتي در حيطه اطالعات جهانگيري محس��وب مي ش��ود و او آمده 
است تا كمك كننده و پاس��خگوي عملكرد چهارساله دولت باشد. زد و 
خوردي را كه به باال و پايين رفتن رأي دولت كمك مي كند، او انجام دهد 
و نفر اصلي در هاله اي از آرامش مسير را به س��المت طي كند. اما چون 
پوششي بودن رسماً اعالم شد، طبيعتاً سبد رأي مستقل براي هاشمي و 
جهانگيري شكل نمي گيرد كه بعداً بخواهند تحويل روحاني نمايند و از 
صحنه خارج شوند. از سوي ديگر آگاهي بينندگان مناظرات از پوششي 
بودن كانديداه��ا، تصنعي بودن رفتار انتخاباتي آن��ان را به ذهن متبادر 
مي كند و غير جدي ب��ودن تالش ها و دفاعيات مناظ��ره را به يك تئاتر 

تبديل خواهد كرد. 
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معاون سازمان توسعه تجارت:

استقراض 28 هزار ميليارد توماني 
بانك هاي خصوصي در 11 ماه!

صورت ه�اي مالي بانك ها نش�ان مي دهد ك�ه رها كردن 
ن�رخ س�ود بانك�ي در كن�ار ديگ�ر مش�كالت قديم�ي 
بانك ه�ا مانن�د معوق�ات كالن، بده�ي دول�ت و اموال 
م�ازاد غيرقابل ف�روش، موجب به هم ريختگ�ي ترازنامه 
بانك ه�ا و ب�روز بح�ران نقدينگ�ي در بانك ه�ا ش�د. 
به گزارش فارس، در روزهاي اخير بحث بحراني بودن يا نبودن 
بانك هاي كشور مطرح و پاسخ و واكنش هايي هم در بر داشته 
است. حسن روحاني، رئيس جمهور در پاسخ به پرسش فارس 
وجود بحران بانكي در كش��ور را از بيخ و بن منكر ش��د. بانك 
مركزي هم به كساني كه درباره ورشكستگي بانك ها صحبت 
مي كنند، هشدار شديدي داد.  براي درك بهتر در كنار اظهارات 
شفاهي يا كتبي مسئوالن، بررس��ي آمارهاي بانك مركزي و 
صورت هاي مالي برخي بانك ها پاس��خ دقيق تري از وضعيت 
فعلي سيستم بانكي ارائه مي دهد. طبق آمارهاي بانك مركزي، 
بدهي بانك هاي تجاري دولتي از 2هزار و 663 ميليارد تومان 
در پايان س��ال 92 به 14 هزار و 710 ميليارد تومان در پايان 
بهمن ماه 95 رسيد و بدهي بانك هاي تخصصي دولتي در اين 
مدت كمتر از 6 هزار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت.  اما 
بدهي بانك هاي غيردولتي و خصوصي از 2 هزار و 116 ميليارد 
تومان به 40 هزار و 530 ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت. 
علت رشد عجيب و وحش��تناك بدهي بانك هاي خصوصي و 
غيردولتي چه مي تواند باش��د جز بحران نقدينگي؟ به عبارت 
ديگر بانك ها بيش از 31 هزار ميليارد تومان در 11 ماهه سال 
95 از بانك مركزي پول گرفتند كه فقط 28 هزار ميليارد تومان 
آن از سوي بانك هاي خصوصي و غيردولتي انجام شده است.  
رها كردن نرخ سود بانكي در سال 92 و اوايل سال 93 موجب 
شد نرخ سود س��پرده به بيش از 25 درصد و در برخي بانك ها 
به 28 درصد برسد. رشد بي محاباي سود بانكي و ركود توأمان 
اقتصاد كه باعث عدم وصول درآمدهاي پيش بيني شده بانك ها 
از محل تسهيالت اعطايي و س��رمايه گذاري ها شد، ترازنامه 
بس��ياري از بانك ها را به هم ريخت و چندين بانك را زيان ده 
كرد.  نب��ود امكان فروش اموال مازاد، رش��د ش��ديد معوقات 
بانكي و بدهي دولت به بانك ها از ديگر عوامل و علل اين بحران 
قلمداد مي شود اما آتش شكل گيري اين بحران به هر صورتي 
كه بررسي شود، همان رها كردن نرخ س��ود در يك سال اول 
دولت يازدهم است، آن هم در شرايطي كه كارشناسان مستقل 

شديداً درباره تبعات اين اقدام هشدار مي دادند. 

مقابله چين – روسيه با تنش زايي امريكا در كره
شبه جزيره كره جايي است  كه به نظر مي رسد ترامپ   جهان
تصمي�م گرفت�ه بارديگ�ر روحي�ه غيرمتمدنان�ه و 
جنگ طلبانه امريكايي را در آنجا به نمايش بگذارد و با 
تهديد كره شمالي تنش را به حدي باالببرد كه روسيه 
و چين وادار شوند براي حفظ موازنه قوا و كنترل عطش 
قدرتنمايي تيم تازه به كاخ س�فيد رسيده، تحركات 
نيروهاي نظامي امريكا آن منطق�ه را از نزديك رصد 
كرده و تحت نظر بگيرند. در همين حال وزير خارجه 
روسيه به امريكا هشدار داد كه مانند سوريه واشنگتن 
از برداشتن گام هاي يكجانبه اي در قبال كره شمالي 
احتراز كند. از امريكا هم صداهاي مختلف البته بيرون 
مي آيد: معاون ترامپ زبان به تهديد دوباره كره شمالي 
باز كرده است و مشاور ترامپ گفته فعاًل گزينه نظامي 

بررسي نمي شود. 
به گزارش جوان، روزنامه انگليس��ي زبان »ژاپن نيوز« به 
نقل از منابع آگاه در دولت ژاپن در حالي از اعزام شناورهاي 
تجسس��ي روس��ي و چيني براي تعقي��ب و جمع آوري 
اطالعات از ناوگروه يو اس اس كارل وينسون كه در راه شبه 
جزيره كره است، خبر مي دهد كه چين و روسيه در چند 
روز گذشته مكررا نگراني خود را از مواضع تند دولت امريكا 
عليه كره شمالي اعالم كرده اند.  خبرگزاري اسپوتنيك 
روسيه گزارش داده اس��ت كه ممكن است هدف پكن و 

مسكو از اعزام اين ش��ناورهاي تجسسي دادن هشدار به 
امريكا باشد.  بر اس��اس گزارش روزنامه »ديلي تلگراف« 
پكن به دنبال كمك روسيه براي جلوگيري از بحراني در 
خصوص كره شمالي همزمان با افزايش نگراني ها درباره 
اقدامات بعدي واشنگتن و پيونگ يانگ در منطقه است.  ناو 
هواپيمابر كارل ويلسون در كنار يگاني از ناوهاي امريكايي 
در اوايل آوريل سال جاري ميالدي از واشنگتن به سمت 
شبه جزيره كره حركت كرد. اگرچه ابتدا قرار بود كه اين ناو 
گروه به سمت استراليا برود.  يكي از خبرگزاري هاي رسمي 
كره جنوبي از قول منابع دولتي اين كشور گزارش داد كه 
عالوه بر يو اس اس كارل ويلسون، دو ناو هواپيمابر امريكا 
يو اس اس رونالد ريگان و يو اس اس نيميتز هم قرار است 
در روزهاي آتي وارد درياي ژاپن شوند.  واشنگتن و سئول 
در حال بحث درباره رزمايش هاي مشترك هستند كه اين 
سه ناو هواپيمابر نيز در آنها شركت دارند. انتظار مي رود ناو 
هواپيمابر كارل ويلسون در 25 آوريل سال جاري ميالدي 

وارد درياي ژاپن شود و دو ناو ديگر نيز به آن بپيوندند. 
   ادامه تهديدها

ديروز و در واقع يك روز پس از آزمايش موشكي ناموفق 
كره ش��مالي، مايك پنس، مع��اون رئيس جمهوري 
امريكا، از منطقه غيرنظامي حائل ميان دو كره ديدار 
كرد و از چند كيلومتري كره شمالي، هشداري تند به 
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تغيير قانون انتخابات اصل پذيرفته شده حقوقي است
در آستانه هر انتخاباتي »اختيارات شوراي نگهبان« تخطئه و 

محمد اسماعيلي
تالش مي شود از يك سو به افكار عمومي اينگونه القا شود كه علت   يادداشت

تامه برخي نابساماني هاي صورت گرفته در سطح اجرايي كشور، 
به رويكرد و رويه هاي اين نهاد انقالبي بازمي گردد و از سوي ديگر تمركز مي شود تا ضرورت 

تغيير »هدفمند« قانون انتخابات به عنوان يك نياز اساسي روز بيان شود. 
اصل »تغيير قوانين س��ابق« و »انطباق دادن برخي از مفاد آن با ش��رايط و نيازهاي روز 
كشور« به لحاظ حقوقي يك اصل پذيرفته شده بوده اما در عين حال نبايد منجر به تضعيف 

عالي ترين مرجع ناظر و تفسير كننده قانون اساسي شود. 
جريان غربگراي داخلي بر همين اساس همواره تالش كرده اصل »نظارت استصوابي« شورا 

را اختياري غيرحقوقي و ضرورت جايگزيني نظارت »استطالعي«را مطرح كند. 
به عنوان نمونه يكي از مقامات هاي رسمي قوه مجريه در سال94 با هدف به چالش كشاندن 
اختيارات شوراي نگهبان بيان مي كند: »شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري 
انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش بيني شده 
كه نظارت كند تا خالف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي تواند 

كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند.«
اين اظهارات خالي از مستندات و غيرمدلل در حالي است كه به تصريح اصل99قانون اساسي 
نظارت »استصوابي« نظارتي درون گراس��ت به اين معنا كه » نظارت« و » تصميم گيري« 
توأمان و ناظر در موارد تصميم گيرى هم حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند 
تا جلوى هرگونه اشتباه يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. در مقابل »استطالعي« 
نظارتى است كه ناظر موظف است تنها از وضعيتى كه مجريان انجام مى دهند، اطالع يابد، 
سپس بدون آنكه خود اقدام عملى كند و نحوه اجرا را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده 

به مقام ديگرى گزارش دهد. 
با ثبت نام هاي فله اي شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهوري در هفته اخير، عناصر 
و رسانه هاي گسترده وابسته به يك جريان خاص تالش كردند تا در پوشش ضرورت 
قانون انتخابات، تقليل اختيارات اين ش��ورا به عنوان يك ضرورت مطرح شود.  اگرچه 
اصل تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري را اعضاي شوراي نگهبان نيز پذيرفته اند 
اما اين احساس نياز نبايد منجر به آن شود كه افكار عمومي از اين نهاد انقالبي انتظار 
قانونگذاري داشته باشند چرا كه اين وظيفه مجلس شوراي اسالمي است كه با تمركز 
عالمانه بر نقش قانون عادي، در تسهيل اجراي قانون اساسي، از طريق تبيين مفهوم 
عرفي، مفاهيم مندرج در اصل 115 قانون اساسي، اقدامات نيمه كاره خود در تغيير قانون 

انتخابات رياست جمهوري را تمام كند. 
 البته تمركز مجلس بر تغيير قانون انتخابات نبايد منجر به توسعه يا تضييق شرايط مقرر در 
اصل 115 قانون اساسي باشد، اشكالي كه)در تصويب قانون جديد انتخابات توسط مجلس 
در سال 91 وجود داشت( ايراد شوراي نگهبان را نيز به دنبال داشته و نتيجه آن معطل تدابير 
تقنيني بود.  در قانون سال 91 مصوب مجلس) كه علي الريجاني در نطق روز يك شنبه هم 

به آن اشاره كرد( چند ايراد اساسي وجود داشت از جمله اينكه:
� نظارت استصوابي شوراي نگهبان تعديل ش��ده بود و در حالي كه قانون، وزارت كشور را 
به عنوان مجري برگزاري انتخابات معين كرده است اما در مقابل مجلس خواهان تشكيل 

شورايي متشكل از سه قوه در سطح باالتري از وزارت كش��ور براي نظارت بر روند اجرايي 
انتخابات شده بود!

� مجلس همچنين »محدودي��ت بي ضابط��ه« را جايگزين»محدودي��ت قانوني« ثبت 
نام كنندگان كرده ب��ود، به اين معنا كه هر ف��رد صالح و توانمندي در انتخابات رياس��ت 
جمهوري ش��ركت كند، مگر آنكه چند ده نفر )از دل حزب هاي سياسي(صالحيت وي را 

تأييد كرده باشند. 
به راستي چگونه مي توان با اين شكل قانون نويسي هم اصول حاكم بر مردم ساالري ديني را 

محقق كرد و هم اختيارات قانوني و عقالني شوراي نگهبان را حفظ كرد؟
آيا مي توان به اين شكل قانون نوشت و از البي گري و رانت خواري در سطح سياسيون براي 

رئيس جمهور شدن جلوگيري كرد؟
آيا اين گونه قوانين با نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات)در هر مقطع زماني( و 

همچنين نظارت احصايي شوراي نگهبان بر قانون اساسي در تعارض نيست؟
اگر چه به گفته سخنگوي شوراي نگهبان همه دستگاه ها در تعريف رجل سياسي به عنوان 
يكي از مصاديق صحت توانمندي نامزدها براي احراز پست رياست جمهوري، قصور داشته اند 
اما اين پذيرش، نبايد به معناي »تحديد اختيارات ش��وراي نگهب��ان« و از جمله نظارت 

استصوابي و نظارت احصايي اين شورا توسط مجلس باشد. 
»رجل سياسي-مذهبي«به عنوان يكي از مولفه هاي شناخت كانديداهاي صالحيت دار 
تأكيد ش��ده در اصل115 قانون اساس��ي و بند يك از ماده 35 قان��ون انتخابات از جمله 
بايسته هايي است كه بايد در تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري مورد توجه قرار گيرد و 
به جاي تأكيد بر راهكارهاي صرفاً حزبي مانند آنچه در قانون سال 91وضع شده بود مبني 
بر »تاييد صالحيت هر كدام از نامزدهاي انتخاباتي توس��ط 500 نفر از اس��اتيد دانشگاه، 
حقوقدانان، قضات، وكال، نمايندگان سابق ادوار مجلس، ائمه جماعات و معلمان و پزشكان و 
برخي از صنوف ديگر« در حد وظايف خود به تبيين و شرح عبارت هاي به كار رفته در برخي 

از مفاد قانون انتخابات گذشته بپردازند. 
نكته اساس��ي آنكه مجلس به عن��وان وضع كنن��ده قوانين عادي كش��ور بايد توجه 
داشته باشد كه بر اس��اس اصل6قانون اساس��ي و همچنين اصل 115 مبني بر آنكه 
»رئيس جمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب 
گردد، كه بر اساس آن رئيس جمهور بايد ايراني االصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي 
حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب 
رسمي كشور باش��د« بايد به گونه اي به وضع قوانين در اين حوزه متمركز شود تا در 
اختيارات اين شورا مداخله نكرده و نظارت بر انتخابات ) كه به معناي اخص به شوراي 

نگهبان واگذار شده(را تضعيف نكند. 
در پايان بايد تأكيد كرد كه مجلس شوراي اسالمي همانگونه كه براي احقاق حقوق مينو 
خالقي تالش كرد تا نظارت استصوابي شوراي نگهبان را تقليل داده و با اصرار قانون مصوب 
شده را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد در اين باره نيز در جهت احقاق حقوق عامه 

جامعه گام برداشته و به تغيير نظام مند قانون انتخابات متمركز شود. 
از سوي ديگر شوراي نگهبان نيز قصور گذشته را جبران كند و مسير تغيير قانون انتخابات 

را به عنوان يك ضرورت حقوقي هموار سازد. 
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رئ��ي�س ات�ح�ادي�ه 
فروشندگان دوچرخه و   اقتصادي

موتورسيكلت با اشاره به اينكه ساالنه 2 ميليون 
دس�تگاه دوچرخه وارد كش�ور مي ش�ود، گفت: 
هزينه هاي ب�االي توليد و افزاي�ش واردات باعث 
شده »آساك«، تنها كارخانه توليدكننده دوچرخه 

ايراني در كشور تعطيل شود. 
محمد خادم منص��وري در گفت وگو با تس��نيم، درباره 
تعطيلي كارخانه دوچرخه سازي آس��اك قوچان به ارائه 
توضيحاتي پرداخت و اظهار داش��ت: اين واحد توليدي 
قدمتي بيش از 35 س��ال دارد كه حدود 10س��ال پيش 
به دليل مش��كالت متعدد تعطيل ش��ده بود ام��ا در دو 

سال گذش��ته مديريت اين ش��ركت اقدام به راه اندازي 
مجدد اين واحد توليدي كرده بود. وي با اش��اره به اينكه 
هزينه هاي باالي توليد به همراه واردات گسترده دوچرخه 
از چين باعث شد توليد محصول براي اين كارخانه توجيه 
اقتصادي نداش��ته باش��د، افزود: اين واحد توليدي تنها 
كارخانه توليدكننده دوچرخه س��ازي كش��ور محسوب 
مي ش��د كه با تعطيلي آن بايد تدبير جدي براي صنعت 
دوچرخه س��ازي كش��ور گرفته ش��ود. رئي��س اتحاديه 
فروشندگان دوچرخه و موتورسيكلت تصريح كرد: در حال 
حاضر برخي كارخانجات اقدام به واردات و مونتاژ دوچرخه 
مي كنند اما فقط مجتمع صنعتي دوچرخه سازي قوچان 

بود كه به توليد محصوالت داخلي اقدام مي كرد. 

بزرگ ترين كارخانه دوچرخه سازي ايران هم تعطيل شد

برخي در حمله به قوه قضائيه 
با دشمنان همنوا شده اند
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رئيس قوه قضائيه: 

  ما در صحت راه خود شكي نداريم اما متأسفيم 
كه عده اي ب�ا فريبكاري و به كار بس�تن ابزارهاي 
نخ نما ش�ده به ميدان مي آيند و عليه قوه قضائيه 

شعارهايي را مطرح مي كنند


