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خبر روزنه

رئیس قوه قضائیه:
سامانه جامع فهرست محکومان 

متواری راه اندازی می شود
میــزان: رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: برای  �

عملیاتی ســازی راهکار هــای «جلــب محکومان 
متــواری» در کوتاه ترین زمان ممکن در بســیاری 
از موارد نیاز بــه وضع یا اصالح قانون نداریم و با 
بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم 
امر مزبور را پیش ببریم. بسیاری از دستگاه ها برای 
احراز صالحیت و اعتبارســنجی مراجعه کنندگان 
دارای مقررات الزام آوری هستند و تنها کافی است 
به این دستگاه ها اعالم شود فرد دارای محکومیت 
اســت تا از ارائه خدماتی مشــخص به او اجتناب 
شــود و به ایــن ترتیــب تبعــات متواری شــدن 
محکومان افزایش یابد. محســنی اژه ای در رابطه 
با تحقق راهکار هــای «جلب محکومان متواری» 
که از مفاد ســند تحول قضائی اســت، دستورات 
مهمی را به مراجع ذی ربط صــادر کرد؛ از جمله 
آنکــه «مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه» 
را مکلف کــرد تا با همکاری «دادســتانی کل» و 
«معاونــت راهبردی قوه قضائیه» در ســریع ترین 
زمــان ممکن نســبت به تکمیــل و آغــاز به کار 
«ســامانه جامع فهرســت محکومان متواری» و 
اتصال این ســامانه با سیستم های سایر دستگاه ها 
نظیر «بانک مرکزی» و «ناجــا» اقدامات مقتضی 
را به عمل آورد و در مرحله بعد نســبت به ایجاد 
«سامانه جلب هوشمند» اقدام کند. رئیس عدلیه 
همچنین به معاون حقوقی خود نیز دســتور داد 
تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشــخص، نسبت 
به تدویــن مفاد ناظر بــر تصویب قانــون درباره 
خألها و موارد مورد نیــاز در امر چگونگی تحقق 
اقدامات  متواری»،  راهکار های «جلب محکومان 

الزم را به عمل آورد. 

 شورای نگهبان با اختصاص بودجه 
برای جهاد تبیین مخالفت کرد

ایلنا: هادی طحان  نظیف، ســخنگوی شــورای  �
نگهبان، در توییتر خود نوشــت: در ادامه بررســی 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ در شــورای نگهبان، اختصاص 
بودجــه پیش بینی شــده برای جهــاد تبیین در جزء 
الحاقی بند «ی» تبصره ۶ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشــور، مغایر بند ۱۰ اصل ســوم قانون اساسی 

یعنی برخالف نظام اداری صحیح شناخته شد.
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مخالفت مرکز پژوهش های مجلس 
با تغییر قانون درباره ساعات رسمی

مجلــس  � پژوهش هــای  مرکــز  فــارس: 
شــورای اســالمی در گزارشی، با نســخ قانون 
تغییر ســاعت رســمی کشــور مخالفت کرد. 
در جمع بنــدی ایــن گــزارش آمده کــه لذا با 
توجه به بررسی کارشناســی آثار اجرای قانون 
تغییر ســاعت رســمی کشــور به ویژه بر میزان 
صرفه جویــی مصرف انرژی و ســاعت پیک بار 
بــرق و با توجــه به توضیحات منــدرج در این 
گزارش پیشــنهاد می شــود، کماکان این قانون 
همچون ســنوات گذشته اجرا شــود. به  دلیل 
نتایج پژوهش های  توجیه پذیری و مستند بودن 
مطالعه آثار تغییر ســاعت رســمی کشور و با 
توجه بــه اهمیت جایــگاه صرفه جویی انرژی 
و تنظیــم فعالیت هــای اجتماعی بــا توجه به 
اوقات شرعی، پیشــنهاد می شود که این قانون 
کمافی السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب 

طرح پیشنهاد نمی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
آقای رئیسی با ژیان نمی شود در 

مسابقات فرمول یک شرکت کرد
ایســنا: عضو کمیســیون برنامــه  و بودجه  �

عنوان کــرد: آقای رئیســی، با ژیان نمی شــود 
در مســابقات فرمول یک شــرکت کــرد، هنوز 
برخــی از مدیران دولت با عــزم، اراده و همت 
شــما همراه نیســتند. احســان ارکانــی گفت: 
نماینــدگان انقــالب اســالمی مجلــس در دو 
ســال گذشــته همواره در برابر انبوه مشکالت 
به مردم امیدواری داده انــد که دولت انقالبی 
می آیــد، بنابرایــن چنانچــه امروز اســتاندار یا 
مسئولی مردمی را از حل مشکالت ناامید کند، 
خیانتی بزرگ به مــردم و دولت انقالبی اتفاق 
افتاده اســت. نماینــده مردم نیشــابور افزود: 
افت شــاخص های اقتصادی، ســرمایه گذاری، 
اشتغال و کارآفرینی و انبوه مشکالت حل نشده 
مردم اســتان و شهرســتان های حوزه انتخابیه 
پذیرفتنی نیســت. وزارت ارشاد در شهرستان ها 
نه تنها بودجه اختصاص نمی دهد، حتی وقتی 
ســرمایه گذاری حوزه  در  بخــش خصوصــی 
فرهنگی نیز وارد می شود، با دستورالعمل های 

غیر کارشناسی مواجه می شود.

 شــرق: شــروط  عجیب حســن عباســی (که طرفدارانش او را تئوریسین 
انقالبــی می داننــد) برای ادامه مذاکــرات ایران با غــرب چنان عجیب و 
خارج از قواعد منطق و عقل بــود که صدای محمدعلی انصاری، رئیس 
ســتاد بزرگداشــت امام خمینی(ره) و همچنین حســین کنعانی مقدم از 
سیاســت مداران اصولگرا را هم درآورد. عباسی چند روز پیش مدعی شد 
که چهره بین الملل عوض شــده، پس ایران باید روی میز مذاکره فهرست 
بلندبــاالی مطالبات خودش را بگذارد. او این فهرســت را این گونه اعالم 
کرد: «در رأس این فهرســت این است که ما باید کاخ سفید را به حسینیه 
بدل کنیم، دوم بر ســر زنانشان حجاب می کنیم، ســوم کلیات دین اسالم 
را می بایســت بپذیرنــد، چهارم قانون همجنس بــازی را باید ملغی کنند، 
پنجم سیستم فساد را باید جمع کنند، شش اینکه امسال فرانسه تصویب 
کرده محارم به شــرط اینکه بیش از ۱۵ سال داشــته باشند، بتوانند با هم 
ازدواج کنند که این قانون باید ملغی شــود؛ زیرا جمهوری اســالمی ایران 

این انحطاط اخالقی و فساد را بر نمی تابد».
حســین کنعانی مقدم در گفت وگو با ایلنا به این شرط و شــروط  واکنش 
نشــان داد و درباره شروط شش گانه حسن عباسی، گفت: «به نظر می رسد 
که او دارای فرضیات و تئوری هایی اســت که بیشــتر به طنز شبیه بوده تا 
واقعیت های سیاســی دنیا. البته او این صحبت هــا را با این هدف مطرح 
کرده که بعد از ظهور حضرت ولی عصر(عج) باید این اتفاقات بیفتد. نکته 
بعدی این اســت که بعضی افــراد در جامعه ما حرف هایــی را نزد افکار 
عمومی مطرح می کنند که بیشــتر برای دیدن شدن بوده و درک و فهمی از 

واقعیت های عصر حاضر و مسائل سیاسی و جهانی ندارد».
این فعال اصولگرا ادامه داد: «به کســی که زیــاد جوک می گوید، نباید 
ایراد گرفت و فکر کنیم که باید با او برخورد جدی شــود. حرف های حسن 
عباســی بیشتر جنبه طنز دارد، چون می خواهد دیده شود، رسانه ها هم به 

او می پردازند به هدف خودش رسیده و بر سر زبان ها می افتد».
کنعانی مقدم همچنین درباره اینکه آیا قصد سیاسی پشت صحبت های 
او وجود دارد یا خیر گفت: «بله وجود دارد. او ســعی می کند با تمســخر 
واقعیت های جامعه به ویژه مذاکرات وین که در شــرایط فعلی یک مسئله 
بسیار حســاس برای جامعه و سیاست ما ســت، این افکار را برای جامعه 

قابل قبول تر کند».
او افزود: «رســانه ها نباید به حرف های او توجه کرده و آن را منعکس 
کنند. حســن عباسی فکر کرده یک جنگ روانی علیه آمریکا به راه انداخته 
اســت. اما این جنگ روانی برگشتش بیشتر به سمت افکار عمومی خواهد 
بود که مردم ممکن اســت این تصور در ذهن شــان ایجاد شود که خدایی 
نکرده برخی کســانی که در این کشور تریبون دارند، از عقل و هوش خوبی 

برخوردار نیستند».
محمدعلــی انصاری نیز در نشســت ســتاد مرکزی بزرگداشــت امام 
خمینی(ره) درباره ســخنان حســن عباســی، گفت: «همه چیز جمهوری 
اســالمی در چارچوب یک آیین نامه دینی تعریف شده است. اگر ما گفتیم 
باید فالن جا را حسینیه کنیم، این ترویج دین نیست. امام حسین(ع) احتیاج 
ندارد که کاخ ستمگران حسینیه شود. اما اگر به جوامع دیگر گفتیم شما به 

ســابقه تاریخی، فرهنگ و اصالت خودتان نگاه و به آنها عمل کنید، قطعا 
آن جامعه پیشرو خواهد بود. این تبیین انقالب و راه امام است».

او افزود: «راه نجات ما امروز، راه امام و پیروی از کسی است که از خدا 
و مکتب امیرالمؤمنین(ع) حرف می زند. پرونده نظام جمهوری اســالمی 
علی رغم همه مشــکالت یــک پرونده نورانی و قابل دفاع اســت و ما باید 
این ســرمایه را پاس بداریــم و نباید بگذاریم با مالمت هــا و واگرایی ها از 
دست ما گرفته شــود». حسن عباســی، چندین ماه پیش نیز درباره تبدیل 
کاخ سفید به حسینیه ســخن گفته بود که با واکنش مدیر مسئول روزنامه 
جمهوری اســالمی مواجه شــده بود. حجت االسالم مســیح مهاجری در 
یادداشــتی نوشــته بود: «یکی دیگر از همین قماش افراد [حسن عباسی]، 
چندی قبل گفته بود به زودی آمریکا را تســخیر خواهیم کرد و فالن طبقه 
کاخ سفید را به حسینیه تبدیل خواهیم نمود. این شخص حتی در زیرزمین 
کاخ ســفید محلی را هم به عنوان اصطبــل در نظر گرفته و مژده داده بود 
که این وعده ها به زودی محقق خواهند شــد. از این قبیل تئوریســین های 
نابغه، فــراوان داریم که هر روز درحــال تولیدمثل هســتند. مهم تر اینکه 
عــده ای نیز پای صحبت این تحلیلگران کم نظیر می نشــینند و به ابداعات 
آنها با دقت گوش می دهند». مهاجری در ادامه نوشته بود: «ایراد اساسی 
این اســت که این افراد، وانمود می کنند به حاکمیت منتســب هستند و از 
حمایت های خــاص برخوردارند و همین امر موجــب واکنش های منفی 
داخلی و سوءاســتفاده های تبلیغاتی خارجی می شود و این هردو به زیان 
نظام جمهوری اسالمی است. در مواردی البته مسئوالن بعضی دستگاه ها 
از ایــن قبیل افراد و ســخنان بســیار شورشــان برائت جســته اند ولی این 
کافی نیســت و حاکمیــت باید برای حفاظت از جایگاه نظام، حســاب این 
خودتئوریســین پنداران را از نظام جدا کند تا اعتمادها برگردند و دشمن نیز 

نتواند سوءاستفاده کند».
همه چی دان!

شرط گذاری حسن عباسی برای ادامه مذاکرات، تنها سخنان عجیب او 
در ســالی که گذشــت نبود، او در آذرماه در ویدئویی که در فضای مجازی 
منتشر شد، دانشگاه امام صادق را زیر سؤال برد و عنوان کرد: «کل اعضای 
هیئت علمی اقتصاد دانشــگاه امام صادق در ۲۰ ســال گذشته از مسئولین 
اقتصادی کشور بودند. چرا اقتصاد کشور، اسالمی نشده است؟ مگر رئیس 

دانشکده اقتصاد دانشــگاه امام صادق یعنی آقای مصباحی مقدم، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس نبود؟ ایشــان مگر عضــو مجلس خبرگان 
رهبری نیســت؟ مگر ایشان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؟ 
آقا مگر شما چند مسئولیت باید داشته باشید تا بتوانید کار کنید؟ می گویند 
اگر من عضو مجلس خبرگان بودم باید کمیته اقتصادی خبرگان از موضع 

آقا یعنی از باال به پایین راه بیفتد».
او در ادامــه خطاب به حجت االســالم مصباحی مقدم کــه از فعاالن 
سیاسی اصولگرا ســت، گفت: «شما در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
هســتید ما باید بیایم دم در مجمع، التمــاس کنیم طرح هایمان را بگیرند؟ 
شــما در صحن مجمع هســتید. ما می خواهیم کســی را به عنوان نماینده 
مجلس انتخاب کنیم و بفرستیم که آن هم حاال شاید به کمیسیون اقتصاد 
راه پیدا کند. این در حالی اســت که شــما رئیس آن کمیســیون هســتید. 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت، عضو مجلس خبــرگان رهبری، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق 
و عضو شــورای فقهی بانک و بورس هســتید اما در تلویزیون می نشینید و 

حرف دیگری می زنید».
عباسی در اواخر تابستان امســال یعنی زمانی که طالبان بر افغانستان 
تســلط پیدا کــرده بــود، اصالح طلبان را مــورد طعنه قــرار داد و گفت: 
«اصالح طلبانی که امروز علم جنگ برداشته و نظام را به مداخله در فتنه 
 پنجشــیر تحریص می کنند، همان کسانی هستند که در زمان اشغال کویت 
توســط صدام و حمله آمریکا به عراق، صدام را خالــد بن ولید خوانده و 

خواستار مداخله ایران در جنگ خلیج فارس به نفع صدام شدند».
حســین شــریعتمداری، مدیرمســئول روزنامه کیهان نیز از این سخنان 
اســتقبال کرده و در یادداشــتی نوشــت: «حــاال یک پیشــنهاد منطقی و 
همه پســند در میان است و آن اینکه یک تیپ از مدعیان اصالحات تشکیل 
شــود و مدعیان اصالحات جهت اعزام به افغانستان در آن ثبت نام کرده و 
برای مبارزه به پنجشیر و یا هر نقطه دیگر افغانستان اعزام شوند. نام «تیپ 

اصالحاتیون»! هم اسم با مسمایی برای این تیپ است!».
حســن عباسی در خردادماه و در اوج انتخابات ریاست جمهوری به این 
فرایند نیز رحم نکرد و گفت مردم کشورهایی که انتخابات ندارند، اعصاب 
راحتی دارند: «ما یک مشــکلی داریم که از دوره آقای خاتمی و از سال ۷۶ 
شــروع شــد. قبل از آن هم در مجلس پنجم ایجاد شده بود؛ آن هم اینکه 
آمدیم مدل دموکراســی غربی در رقابت های انتخاباتی را پذیرفتیم! اشتباه 
کردیم. امارات که انتخابات ندارد، اعصاب مردمش راحت تر نیســت؟ قطر 
که انتخابات ندارد. عمان که انتخابات ندارد. ترکمنســتان که همین باالی 

سر ایران است، انتخابات ندارد. اینها اعصاب مردمش راحت تر نیست؟».
او در فروردین ماه نیز گفته بود هر کســی از اصالح طلبان که می خواهد 
در انتخابــات ثبت نــام کند، بایــد بگوید موضعــش دربــاره نظریه جواد 
طباطبایی چیســت و اگر معتقدند اســالم ُمرده است و اعتقادی به اسالم 
ندارند، غلط می کنند در انتخابات ثبت نام کنند. عباســی در تهدیدی دیگر 
نیز عنوان کرد: «سلبریتی ها این بار اگر در زمان انتخابات بخواهند بیایند و از 
اینها حمایت کنند، ما هم با ادبیات خودشان با آنها برخورد خواهیم کرد».

واکنش ها به مردی که می خواهد کاخ سفید را حسینیه کند

«جوکر تایم» حسن عباسی


