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مجازات تعدادی از محکومان

س��رانجام پس از هفته ها گمانه زنی انتخابات 
ریاست جمهوری و کنگره آمریکا برگزار شد. 
ش��رایط سیاسی و امنیتی حاکم بر آمریکا در 
حالی اعالم نتیجه نهایی انتخابات میان بایدن 
و ترام��پ را به روزه��ای آینده موکول و حتی 
امکان حقوقی ش��دن سرنوشت انتخابات نیز 
وجود دارد که این انتخابات در نوع خود دارای 
نکات و پیام های قابل توجهی است که در چند 
بعد قابل توجه است. نخست آنکه طی ماه های 
اخی��ر مراکز نظر س��نجی و اندیش��کده های 
آمریکای��ی از برتری قاطع بایدن خبر داده و از 
شکست ترامپ در ایالیت های مهم و حساس 
خبر می دادند حال آنکه این نظرات چندان با 
نتایج آرا همخوانی نداش��ته است که نمود آن 
در ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا می توان 
مشاهده کرد که بعضا به تاخیر در اعالم نتایج 
آرا منجر ش��د. این اشتباه محساباتی البته در 
سال 2016 نیز مش��اهده می شود که به رغم 
پی��ش بینی ها، ترامپ توانس��ت ب��ر هیالری 
کیلینتون پیروز شود. با این اوصاف دو نتیجه 
حاصل می ش��ود. اوال آنکه ب��ا توجه به نقش 
اندیش��کده ها و مراک��ز تحقیقاتی در تصمیم 
گیری های دولتمردان آمریکا به خوبی می توان 
چرایی سیاست های ناپخته و غیر عقالنی آنها 
را دریافت. وقتی مراکز تصمیم سازی، مراکزی 
با چنی��ن ضعف های عظیمی هس��تند قطعا 
خروجی آن تصمیم گیری ها و سیاست های 
بحران زده و غیر منطقی اس��ت که از س��وی 
سران آمریکا از کاخ سفید گرفته تا کنگره سر 
می زند. ثانیا، وضعیت این اندیشکده ها و محافل 
رس��انه ای آمریکا  این هشدار را برای نهادها و 
سازمان های بین المللی که منبع اطالعاتی خود 
را چنین ساختارهایی قرار داده اند به همراه دارد 
که نه تنها در مس��یر صحیح قرار ندارند بلکه 
دچار خطاهای اس��تراتژیک نیز شده اند. نمود 
عینی این رفتار را در عملکرد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و س��ازمان مل��ل در قبال فعالیت 
های هسته ای ایران می توان مشاهده کرد که با 
استناد به ادعاهای همین اندیشکده ها و محافل 
رسانه ای آمریکایی به موضع گیری علیه ایران 
پرداخته ان��د. ناکام��ی این س��اختارها در باب 
انتخابات آمریکا، س��ندی دیگر بر واهی بودن 
ادعاهای آمریکا علیه سایر کشورهاست که به 
واسطه گزارش های ادعایی این اندیشکده ها به 
جوس��ازی و حتی اعمال تحریم علیه ایران و 

بسیاری از کشورها می پردازد. 
دوم آنک��ه مواضع بایدن و ترامپ نش��انگر 
تغییر در ماهیت ساختار حاکم بر آمریکاست 
که سقوط آنها به ورطه کوتوله های سیاسی 
را آشکار می س��ازد. ساختاری که زمانی در 
چارچوب عقالنیت سیاسی به منافع آمریکا 
می نگریس��ت به جایی رس��یده ک��ه امروز 
نامزده��ای ریاس��ت جمهوری آنه��ا، منافع 
فردی را بر منافع و انسجام ملی برتری داده 
که ادعاه��ای ترامپ و بایدن مبنی بر تقلب 
در انتخاب��ات و اع��الم پی��روزی زودهنگام، 
پیش از اعالم نتایج خود س��ندی بر این امر 
اس��ت. هر ک��دام از این دو نف��ر که به کاخ 
س��فید راه یابند قطعا توان اداره منس��جم 
آمری��کا را نخواهن��د داش��ت و زوال درونی 
آمریکا سرعت بیشتری خواهد گرفت. سوم 
آنک��ه نگاهی واقعی ب��ه درون آمریکا بیانگر 
آش��وب و هرج و مرج سیاس��ی و اجتماعی 
در این کش��ور اس��ت بگونه ای ک��ه در کنار 
رقابت ناس��الم انتخاباتی، احتمال کش��یده 
ش��دن دامنه نزاع ب��ه درگیری های خونین 
خیابانی بس��یار باالس��ت. در این ش��رایط 
این مس��ئله مطرح است که آمریکایی که با 
چنین وضعیت نابس��امانی در داخل مواجه 
اس��ت و انتخابات در آن به صحنه درگیری 
نظامی منجر می ش��ود چگونه ادعای تالش 
برای صلح و امنیت جهان را دارد و اقدام به 

اشغال کشورها می نماید؟
 ب��ه هر تقدیر می توان گف��ت که انتخابات 
اخیر آمریکا ج��دای از نتیجه آن، یک پیام 
مهم را ب��ه هم��راه دارد و آن اینکه آمریکا 
دیگر آن قدرت ادعایی نیس��ت و دلبستگان 
به برخوردار شدن از منافع همراهی با آمریکا 
باید به فکر تجدید نظر در دیدگاه هایش��ان 
باش��ند چرا که قط��ار زوال درون��ی آمریکا 
ش��تاب گرفته و آمریکا  توان حفظ انسجام 
داخل��ی خوی��ش را هم ندارد چه رس��د به 

کمک به حل مشکالت سایر کشورها.  
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رئیسی در بازدید از مجتمع قضایی خانواده:

زندان راه 
پرداخت مهریه نیست

رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده 
شماره یک استان تهران گفت: احیای نقش قاضی مشاور زن 
در مجتمع ه��ای قضایی یک��ی از ضرورت های مهم برای حل 

مشکالت مجتمع های خانواده است.
آیت اهلل رئیس��ی در بازدید س��رزده از مجتمع قضایی خانواده 
شماره یک استان تهران، پس از بازدید از این مجتمع و دیدار 
رو در رو ب��ا مراجع��ه کنندگان، کارکنان و قض��ات، با حضور 
در جم��ع کارکن��ان و قضات این مجتمع ن��کات مهمی را در 
رسیدگی به پرونده های مربوط به مسائل خانواده مطرح کرد.

وی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و قضات مجتمع قضایی 
خانواده ش��ماره یک استان تهران، با بیان اینکه طبق آیات و 
روایات، اساس و بنیان خانواده بر مودت، رحمت و عشق ورزی 
بنا شده است، گفت: رابطه زوجیت یک ارتباط حقوقی است، 

اما اساس و پایه آن را دلدادگی تشکیل می دهد.
رئیس��ی ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناس��ی دقیق مشکالت 
موجود در بنیان خانواده که باید توسط دانشگاهیان، حوزویان 
و مس��ئوالن بخش های مختلف کشور انجام شود، تاکید کرد: 
اگر نظام خانواده به هر ش��کلی دچار آس��یب و تزلزل ش��ود، 
دادگاه راه ح��ل این آس��یب ها نیس��ت، بلک��ه دادگاه آخرین 

مرحله رفع این آسیب و مشکل است.
وی ب��ا تاکید بر ل��زوم تقویت نظ��ام حکمیت برای مس��ائل 
خان��واده، آن را راه��کاری عن��وان کرد که ق��رآن کریم برای 

مسائل و دعاوی خانوادگی مطرح کرده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قرآن کریم راهکار حل مسائل 
خانواده را حکمیت عنوان کرده است، خطاب به قضات گفت: 
اهمیت حکمیت در اینجاست که ممکن است شما یک حکم 
ط��الق ص��ادر کنید و یک روز بعد س��ازش ص��ورت گیرد یا 
بالعکس یک حکم س��ازش صادر کنید، ولی هرگز این سازش 

اتفاق نیافتد.
رئیسی، احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع های قضایی 
را یکی از ضرورت های مهم برای حل مش��کالت مجتمع های 
خانواده و حرکت به س��مت اصل حکمی��ت در این پرونده ها 
عنوان ک��رد و افزود: از کارهای مهمی ک��ه در این دوره باید 

انجام شود، استفاده از ظرفیت بانوان در قضاوت است.
وی سازوکارهای حل اختالف، داوری و مشاوره را از مهم ترین 
سازوکارهای پیش از دادگاه عنوان کرد که باید فعال شوند و 
در مجموع راهبرد حکمیت در موضوع پرونده های خانواده را 

تقویت کند تا کار به دادگاه ها و محاکم نرسد.
رئیس��ی با بیان اینکه مسائل مربوط به خانواده و زن، مسائلی 
چند س��احتی اس��ت که نباید آن را صرفاً یک مسئله حقوقی 
دانس��ت، عن��وان کرد: موضوع��ات مربوط به خان��واده و زن، 
از جمل��ه مباحث چند رش��ته ای هس��تند و ب��ه همین دلیل 
مطالع��ات و راهکارهای��ی که درباره آن ها ارائه می ش��ود باید 

چند رشته ای باشند.
وی همچنین به مس��ئله مهریه اش��اره کرد و افزود: از مهریه 
در متون دینی به عنوان صداق یاد ش��ده که صداق به معنای 
نش��انه صداقت طرفین اس��ت. برهمین اساس مهریه نباید به 
سالحی بین دو طرف برای کشمکش آن ها تبدیل شود. گاهی 
زوج به واس��طه مهریه بر زوجه ظلم می کند و گاهی این ابزار 

توسط زوجه علیه زوج استفاده می شود.
وی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه اس��ت که حتماً 
باید پرداخت ش��ود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج 
توانایی پرداخت آن را نداش��ته باش��د، باید مهریه را تقسیط 

کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن ِدین از او نیست. 
از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت ِدین اموال 
خود را به نام کس دیگ��ری کنند، این خود مجدداً یک جرم 

دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.
رئی��س ق��وه قضاییه با اش��اره به ض��رورت وجود س��ازوکار 
پش��تیبانی و اطالعاتی برای قاضی گفت: وقتی یک زن برای 
مهریه یا نفقه خود به عدلیه و دس��تگاه قضایی پناه می آورد، 
قاضی باید به اطالعات و حس��اب های طرف مقابل دسترسی 
داش��ته باش��د تا اگر ظلمی به او روا ش��ده، بتواند از این ظلم 

جلوگیری کند.
رئیسی با بیان اینکه مهریه ِدینی است که باید پرداخت شود 
و کس��ی نگفته این ِدین نباید پرداخته ش��ود، تاکید کرد: ما 
گفته ای��م اگر احراز ش��ود که زوج توانای��ی پرداخت مهریه را 
ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او »زندان رفتن« نیست.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به جدی گرفتن موضوع »عاطفه 
مادری« توس��ط قضات خانواده، گفت: من از مردانی که رحم 
و م��روت ندارند و بعضاً برای هفته ها و ماه ها، مادر را از دیدن 
فرزندش��ان محروم می کنند، تعجب می کنم. مگر می شود به 
عاطف��ه مادری بی توجه بود؟ م��ادران در این مواقع به عدلیه 
پن��اه می آورند تا اجازه ندهند نس��بت به عاطفه مادری آن ها 
این ظلم فاحش انجام شود. حتماً باید جلوی این نوع روحیات 

که بخواهد حق فرزند را نادیده گرفت، گرفته شود.
وی با بیان اینکه خانمی که به عدلیه پناه می آورد، حتماً باید 
از او رفع ظلم ش��ود، گفت: ما باید سازوکاری در دادگستری 
ایجاد کنیم که اجازه داده نش��ود ظل��م جدایی طوالنی مدت 
فرزند از مادر اتفاق بیفتد. ما باید دسترس��ی قاضی به اس��ناد 
و اطالع��ات را به نحوی ایجاد کنیم که به دسترس��ی افراد به 
حقوق شان کمک کند. رئیس��ی همچنین با بیان اینکه نباید 
اج��ازه داد که طالق توافقی به س��هولت انجام ش��ود، گفت: 
طالق توافق��ی عموماً مربوط به ماه های اول زندگی اس��ت و 

ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طالق درس��ت است 
یا درست نیس��ت. نقش حکمیت، مشاوره و ریش سفیدی در 

موضوع طالق های توافقی بسیار موثر است.
رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از آن دسته دفاتر مشاوره ای که 
در مرحله اول مراجعه یکی از زوجین، آن ها را سریعاً به طالق 
توصیه می کنند، گفت: دع��اوی حوزه خانواده، وکالی خاصی 
را می طلبد. درس��ت است که وکال از موضوعات حقوقی مطلع 
هستند، اما این کافی نیست و وکالی مربوط به دعاوی خانواده 
باید با مسائل این حوزه آشنا باشند. مشاهده می شود که برخی 
دفاتر مش��اوره در همان مرحل��ه اول مراجعه خانواده، به جای 
آنک��ه طرفین را به س��ازش دع��وت کنند آن ه��ا را به جدایی 
توصیه می کنند. این کار نه ش��رعی، نه حقوقی و نه متناسب 
با سیاس��ت های نظام است. هر کس که مشاور روانشناسی بود 

لزوماً نمی تواند مشکالت خانواده ها را حل کند.
وی دادگاه را آخرین مرحله رس��یدگی به مش��کالت خانواده 
دانس��ت و در همین زمینه بر نقش شوراهای حل اختالف در 
بخش خانواده و حوزه مش��اورت قبل از دادگاه خانواده، تاکید 
ک��رد. رئیس ق��وه قضاییه با بیان اینکه یکی از ش��اخص های 
تالش در مجتمع های قضایی خانواده، وقت گذاش��تن قضات 
بر روی یک پرونده برای صلح و سازش است، گفت: همانطور 
که ش��ورای حل اختالف کارآمد آن شورایی است که صلح و 
سازش بیشتری داش��ته باشد، مجتمع قضایی کارآمد هم آن 
مجتمعی اس��ت که صلح و سازش بیشتری در آن دیده شود. 
خانمی که مسئول شعبه شورای حل اختالف بودند گفتند که 
ما ۵0 درصد مسائل خانواده را در شعبه شورای حل اختالف 

حل می کنیم که این آمار، آمار خیلی خوبی است.
رئیس��ی عنوان کرد: کاه��ش احکام مربوط به بازداش��ت در 
دادگاه های خانواده، کار بس��یار خوبی است چرا که هم دوره 
کروناس��ت و ه��م اینکه با صرف بازداش��ت فرد، پ��ول تهیه 

نمی شود.  مرکز رسانه قوه قضاییه

سخنگوی دولت گفت: بعضی از افزایش قیمت ها به دلیل این بود 
که نتوانستیم ارز را به موقع وارد کنیم و کاالها دیر وارد کشور شد.

عل��ی ربیعی در حاش��یه جلس��ه هیئ��ت وزی��ران در جمع 
خبرن��گاران در باره تاکید مقام معظم رهبری برای رصد و کنترل 
قیمت ها و برنامه دولت اظهار داشت: خوشبختانه در چند جلسه 
اخیر س��تاد اقتصادی دولت این موضوع در دس��تور جلس��ه بود. 
بخش��ی از افزایش قیمت ها به دلیل این بود که نتوانس��تیم ارز را 
به موقع تهیه کنیم و کاالها دیر وارد کش��ور ش��دند. نهاده ها دیر 
وارد و خریداری ش��د. تمهیداتی اندیش��یده شد که بتوانند از ارز 
مبادله ای و تهاتر استفاده کنند. نهاده هایی که روی قیمت مرغ و 

تخم مرغ تاثیر داشت مورد توجه قرار گرفت.
وی عن��وان کرد: برخ��ی کاالها در گمرک مانده بود. همیش��ه 

کاالهای��ی در ورودی و خروجی گمرک داریم. بخش��ی از این کاالها 
انتظار داش��تند با ارز ۴200 تومانی بیایند مانند برنج که قیمت آزاد 
اعالم شده بود و وارد کننده مدعی بود با ارز قبلی بخشی از آن را وارد 
کرده اس��ت. با تصمیمی که در مورد گمرک گرفته ش��د و با ارزهای 
غیر نیمایی و تمهیدات بانک مرکزی گشایشی در این زمینه صورت 
گرفت. پیش بینی ما این اس��ت اینها تاثیر خ��ود را روی بازار خواهد 
گذاشت. ستاد تنظیم بازار هم جلسات خود را پیوسته و منظم برگزار 
می کند و تقس��یم کاری هم میان وزارت جهاد کش��اورزی و صمت 
صورت گرفته اس��ت تا بتوانیم زنجیره کنترل و توزیع را یکجا ببریم.

س��خنگوی دولت افزود: عرضه مرغ و تخم مرغ از وزارت صمت مجزا 
ش��د و در بازار از س��وی جهاد کشاورزی انجام خواهد شد و فکر می 
کنم در روند تاثیر داشته باشد. با اختیارات داده شده و هماهنگی های 

صورت گرفته و اقدامات به موقع، بخشی از مشکالت در حال مرتفع 
شدن است. 2۵ هزار تن برنج ترخیص شده و الحمدهلل ذخیره سازی 
کاالها وضع مناسبی دارد. مدتی به علت کمبود از ذخیره ها استفاده 

کردیم و فکر ما به میوه و اقالم مربوط به شب عید است.
ربیعی خاطرنش��ان کرد: امیدوار هستیم با تالش بانک مرکزی 
برای اینکه جاهایی که ارز ۴200 تومانی اس��ت را به سرعت تامین 
کند و در مورد بقیه ارزها با ش��یوه هایی از طریق صادرات به داخل 
بیاید و اینکه به منظور یکپارچگی در تولید و کش��ت مسئولیت به 
جهاد کش��اورزی داده شد تا بتوانیم در روزهای آینده کاهش قیمت 
داشته باشیم. در مورد قاچاق، قیمت گوسفند و سایر کاالها در این 
سمت و آن سمت مرز تفاوت وجود دارد و در این زمینه تصمیماتی 
گرفته ش��د. صادرات تخم مرغ هم قطع ش��ده ت��ا بتوانیم به تعادل 
قیمت برسیم. وی در رابطه با تعطیلی های گسترده تر و ارتباط آن 
با مخالفت شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اساسا شورای عالی 
امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه تعطیلی نداشته است. شورای 
عالی امنیت ملی یک مصوبه داشته است که تشکیل ستاد ملی کرونا 
را تایید کرده و گفته مصوبات آن مانند مصوبات شورای عالی امنیت 

ملی است و به امضای مقام معظم رهبری رسانده است و اساسا این 
تعبیر هدفدار است و شایعه ای بیش نیست. ربیعی در قسمتی دیگر 
از صحبت ها در رابطه با تدابیر دولت برای کنترل قیمت ها گفت: در 
رابطه با ارز با افزایش صادرات تالش کردیم ارز بیشتری تامین کنیم. 
پول ما در برخی از کشورها هست و تالش های برای برگشت صورت 
گرفته و ما باید بپذیریم مثل س��ال های قبل نیستیم که ارز زیادی 
در  کشور داشته باشیم. در مورد کنترل بازار هم سیاست هایی که در 
مورد تفکیک وظایف صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفته بیان شد 
و زنجیره کاالهای مهم گوشت و مرغ و تخم مرغ به جهاد کشاورزی 
سپرده شد و در مورد نهاده ها در گمرک تصمیم گرفته شد و با این 

تصمیمات ان شاءاهلل شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
سخنگوی دولت در رابطه با کاالهای اساسی ترخیص نشده، 
گف��ت: همیش��ه ما حدود ۷ میلی��ون ت��ن در ورودی و خروجی 
گمرک داریم.   تصمیمی که ما گرفتیم در مورد برنج این بود که 
حدود یکسال است ما با ارز ۴200 تومانی واردات نداریم و تعرفه 
ها را کاهش دادیم که قیمت وحش��تناک باال نرود و وارد کننده 

فکر می کرد بنا بر ارز ۴200 تومانی است .

در آیین رونمایی از سامانه موشکی جدید هوافضای سپاه: 

قدرت موشکی ما ضامن عقب نشینی دشمنان است

صفحه 2

 ربیعی در حاشیه جلسه دولت:

دلیل برخی افزایش قیمت ها، عدم تهیه به موقع ارز بود


