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طلسم دادگاه جرم سیاسی شکسته شد

حاشیه جدید مجلس؛ سفر نمایندگان به مشهد
دیگه چه خبر

«تبرئه»؛ اولین رأی هیأت منصفه

اولین دادگاه جرم سیاسی؛ یک گام به جلو

یادداشت

ا ی ن ک ـ ـ ه در روزهــای اخیــر بعضــی از جلســات
دادگاههــا بــه عنــوان دادگاه رســیدگیکننده بــه
جرایــم سیاســی برگزار شــده و اخبــار آن هم کم
و بیــش در مطبوعات منتشــر شــده اســت جای
صالح نیکبخت خوشــبختی دارد .نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در
حقوقدان و وکیل سیســتم قضایــی کشــور ما تا ســال  95بــه دلیل
دادگستری
تعریــف نشــدن جــرم سیاســی و نبــودن قانــون
مربــوط بــه آن و پس از آن به دلیل اجرایی نشــدن این قانــون عدهای که
اتهامــات سیاســی داشــتند با عنــوان متهم امنیتــی محاکمه میشــدند و
حسب مورد به مجازاتهای سنگینی محکوم شدهاند .با این حساب باید
تأکیــد کرد که تشــکیل این دادگاههــا به تبع قانون تصویب شــده در مورد
جرم سیاســی گامی به جلو است .هر چند اینکه این اتفاق  41سال بعد از
تصویب قانون اساســی و پیشبینی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه
علنــی و بــا حضور هیأت منصفه صورت گرفته جای تأســف دارد و شــاید
اگــر تأیید رئیس قوه قضائیه نبود این دادگاه همچنان تشــکیل نمیشــد.
با این حال همچنان آنچه مســأله اساســی اســت و متأســفانه کمتر مورد
توجه حقوقدانان قرار میگیرد همین محتوای قانون جرم سیاسی است.
بگذریم از اینکه در برخی کشــورهایی که آزادی مطبوعات و ســندیکاها را
پذیرفتهاند ،جرم سیاســی نوعاً منتفی شــده است .در کشور ما با تصویب
قانون جرم سیاســی عمالً جرم سیاســی از مفاهیم و تعاریف رایج خارج
شــده اســت و چنانکه افتد و دانی جرم سیاســی منطبق بر قانون موجود
محدود به انتقاد ،نشر اکاذیب ،افترا و توهینی است که علیه قوای سهگانه
و ارگانهای وابسته به آنها و رؤسای سه قوه انجام شود.
توجه داشــته باشــیم که گرچه در قانون اساســی تأکید شــده که مخالفت
بــا حاکمیت سیاســی کشــور یــا نظام جمهــوری اســامی از مصادیــق قانون
جرم سیاســی نیســت .اما در مقــام واقع صرف نظر از معــدود گروههایی که
در جریان مبارزه با نظام سیاســی دســت به اســلحه و خشــونت بردهاند؛ در
طول  40ســال گذشــته کمتر سازمان و گروه سیاســی داخلی بوده که با نظام
جمهوری اســامی حتی مخالفت مسالمتآمیز کرده باشد و اصوالً در زمره
مخالفان نظام قرار بگیرد .با این حال در این مدت بســیاری از راهپیماییها
و اجتماعــات و اقدامــات نهادهــای صنفــی ماننــد ســندیکاها و انجمنهای

تسنیم

گــروه سیاســی /اولیــن متهــم جــرم خیلــی ســریع بســته و مختومــه شــد .اشــاره القاصیمهــر محاکمــه خواهــد
سیاســی در تاریــخ جمهوری اســامی امــا آنطور کــه قبالً علــی القاصیمهر ،شد.
پــای میــز محاکمــه رفــت؛ علیرضــا دادســتان تهــران خبــر داده بــود قــرار
آنطور که احمدی گفته بود زاکانی
زاکانــی ،نماینــده قــم و رئیــس مرکــز اســت پروندههــای دیگــری هــم وارد بــه دلیــل ســخنانش درباره گســترش
پژوهشهای مجلــس .این دادگاه روز ایــن فرآیند شــوند .او روز  24شــهریور فســاد در کشــور و نبــود نظــارت روی
یکشــنبه برگزار شــد خبرش با یک روز گفتــه بود کــه «برای  ۵نفــر از متهمان آن بــا شــکایت ســازمان بازرســی کل
تأخیر ،دیروز ســر از رســانهها در آورد .به عنوان جرم سیاســی کیفرخواســت کشــور مواجه شــده و دادسرا جرم او را
نتیجه هم آنطور که احمد مؤمنی راد ،صادر و به دادگاه کیفری ارســال شــده «سیاسی» و «یک نقد اصالح گرایانه»
ســخنگویهیــأتمنصفــهجرائــم اســت ».او در همــان زمــان افــزوده تشخیص داده است.
مطبوعاتی و سیاســی به «ایرنا» گفته ،بــود کــه  ۱۸پرونــده دیگر نیز از ســوی
درباره جلســه دادگاه زاکانی که روز
تبرئه زاکانی بود.
دادســرای تهــران ،مصــداق جرائــم یکشــنبه تشکیل شده اطالعات زیادی
شــاکی نماینده قــم در این دادگاه ،سیاسی شــناخته شده اســت .با وجود بــه جــز ســخنان احمــد مؤمنــی راد
و ز ا ر ت ا ط ال ع ـ ـ ا ت ب ـ ـ و د  .ع ل یرضــا این هنوز رســماً اعالم نشــده متهمان
ســخنگویهیــأتمنصفــهجرائــم
زاکانی ســال قبل در یــک برنامه زنده مد نظــر دادســتان تهــران چه کســان مطبوعاتی و سیاسی در دست نیست.
تلویزیونــی گفته بــودوزارت اطالعات دیگری به جز علیرضا زاکانی هســتند .مؤمنــی راد در گفتوگویــی بــا «ایرنا»
در پرونده فســاد پتروشیمی «گزینشی هــرچنــددرهمــانهفتــهپایانــی بعد از توضیح مراحل شــکلی تشکیل
عمــلمیکنــد»و«ایــنمجموعــه شــهریورماه ،نعمــت احمــدی ،وکیل این دادگاه گفته است« :در این جلسه
خطــا میکنــد ».حــاال بــا ایــن اوصاف دادگســتری خبر داده بود کــه او نیز به پــس از قرائــت قــرآن ابتــدا نماینــده
اولیــن پرونده جــرم سیاســی در ایران عنوان یکــی از متهمان سیاســی مورد دادســتان کیفرخواســت را قرائت کرد

و بــر اســاس بنــد «ث» مــاده  ۲قانون و مشــتکی عنه و مطالعه پرونده آنان
جرم سیاســی علیرضا زاکانی را متهم تشکیل جلســه داد و پس از مشورت و
به نشــر اکاذیب کرد و سپس با دعوت ارائه دیدگاههای مختلف با رأیگیری
رئیــسدادگاهنماینــدگانوزارت به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانســت.
اطالعات شکایت خود را با ذکر دالیل بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان
مطــرح کردند .بعد از آن آقای زاکانی سیاســی که بر اساس اصل  ۱۶۸قانون
در ســخنانی مشــروح و مفصــل با ذکر اساســی و نیز قانون جرم سیاسی باید
دالیل و شواهد از خود دفاع کرد ».وی با حضــور هیأت منصفه برگزار شــود،
همچنین توضیح داده اســت« :هیأت تشــکیل شــد ».قانون جرم سیاسی در
منصفه پس از اســتماع سخنان شاکی اردیبهشتماه ســال  95توسط رئیس
جمهــوری ابــاغ شــد امــا بــرای چهار
سال هیچکدام از محاکم و دادگاههای
ایــران ،هیــچ اتهامــی را «سیاســی»
تشــخیص ندادنــد تــا در عمــل ایــن
صنفــی کارگــران ،روزنامهنــگاران ،دانشــجویان و ...از مصادیــق مخالفــت با
قانــون رنــگ اجــرا به خــود نگیــرد .بر
نظــام تلقی شــده و تحت عنــوان اجتمــاع و تبانی موضوع مــاده  610قانون
اســاس ماده یک این قانون ،جرائمی
مجــازات اســامی محکوم شــدهاند و هماکنون نیز تعدادی از همین اقشــار
کــه «بــا انگیــزه اصــاح امــور کشــور
یعنــی کارگــران ،معلمــان ،روزنامهنــگاران و دانشــجویان بــا تلقــی کــردن
علیه مدیریــت و نهادهای سیاســی یا
اتهامات شان به وصف «امنیتی» در زندان به سر میبرند.
سیاســتهای داخلی یا خارجی کشور
این همه محصول کاســتیهایی است که در تعریف جرم سیاسی حادث
ارتــکاب یابــد ،بــدون آنکــه مرتکــب
شده .زیرا به باور حقوقدانان بینالمللی و ایرانی ،تنها انتقاد ،توهین ،افترا یا
قصــد ضربــهزدن بــه اصــل نظــام را
نشر اکاذیب علیه مقامات سیاسی نیست که میتواند مضمون جرم سیاسی
داشــته باشــد جرم سیاســی محسوب
باشــد .بلکــه در جهان بیکــران دکترینهــای حقوقی اصوالً جرم سیاســی به
میشود».
مــواردی اطالق میشــود کــه در آن اوالً متهم ارتکاب به جرم سیاســی علیه
هنــوز معلوم نیســت که آیا جلســه
حاکمیــت سیاســی اقــدام کرده و انتقــاد یا فعالیت سیاســی مســالمتآمیز
محاکمــه علیرضــا زاکانــی بــه عنــوان
نموده اســت و ثانیاً هدف مرتکب جرم سیاســی نه اســتفاده شــخصی بلکه
اولیــن دادگاه جرم سیاســی در کشــور
منافع عموم و جامعه باشد.
به صــورت علنی برگزار شــده یا خیر؟
آنچــه گفته شــد نافی این نیســت که به عنــوان یک حقوقــدان تصویب و
امــا از شــواهد ایــن گونــه برمیآید که
اجــرای قانون جــرم سیاســی را گامی به جلــو میدانم ،امــا معتقدم ضمن
احتمــاالً این دادگاه علنــی نبوده .چرا
استقبال از این اقدام باید کاری کرد تا نواقص موجود برطرف شود .برطرف
که گزارشــی از برگــزاری و جزئیات آن
کردن این اشــکاالت بهتر از آن اســت که دشمنان کشور با سوءاستفاده از این
توســط هیچ کدام از رســانهها منتشــر
نواقص علیه قوانین کشورمان فضاسازی کنند.
نشــده و تنهــا منبــع خبــر توضیحــات
از این جهت جا دارد که همچنان برای مشــخص کردن دقیقتر مرز بین
جرایم امنیتی و جرایم سیاسی بکوشیم تا در تمام مواردی که اقشار مختلف
مردم به شــکل مســالمتآمیز اقدام بــه فعالیت سیاســی میکنند و اعمال
آنهــا مصــداق جرمی مشــخص میشــود در چارچوب قانون جرم سیاســی،
در دادگاه علنــی و با حضور نمایندگان مطبوعــات و هیأت منصفه محاکمه
شــوند .در این معنا اســت که قانون جرم سیاسی مورد نظر تصویبکنندگان
قانون اساسی تحقق مییابد.
فرامــوش نکنیــم کــه بســیاری از آن خبــرگان خــود در دادگاههــای رژیم
گذشته به جرایم امنیتی محکوم شده بودند .آنها به قانون اساسی مشروطه
و متمــم آن اســتناد میکردند و میگفتند جرم ما امنیتی نیســت بلکه جرم
سیاســی اســت .زیرا ما در اعمال خود و ارتکاب جرم مجرم سیاسی بودهایم
نــه این اقدامــات را به خاطر منافع شــخصی انجــام دادهایم و نه دســت به
خشونت زدهایم.

محمد امامی در دادگاه:

طواف پیکر شهدای
خان طومان
در حرم مطهر رضوی

از بازیگران شریف سریال شهرزاد عذرخواهی میکنم
خبر

پ یکــر مطهــر ۷نفــر از شــهدای
مدافع حــرم منطقه خانطومان
سوریه روز گذشته در حرم مطهر
رضوی طواف داده شد.
بــه گــزارش ایلنــا ،پیکــر ایــن
ش ـ ـ ه د ا ســپس بــرای تشــییع و
تدفیــن بــه زادگاهشــان منتقــل
خواهــد شــد .چنــدی قبــل پیکــر
 ۷نفــر از شــهدای مدافــع حــرم
منطقــه خــان طومان ســوریه در
عملیــاتتفحــص،شناســایی
و پــس از تطبیــق نمونــه DNA
در مرکــز ژنتیــک ســپاه  ،هویــت
پیکر این شــهدا که از استان های
مازنــدران،البــرز،قزویــنو
خوزســتان بودند ،شناســایی شد.
پیکــر مطهــر ایــن شــهدا دیــروز
توســط خادمــان آســتان قــدس
رضــوی در حــرم مطهــر امــام
رضا(ع) زیارت و طواف داده شد
و ســپس برای تشییع و تدفین به
زادگاهشــان منتقــل می شــود .با
توجه به شــیوع گســترده ویروس
کرونــا  ،ایــن مراســم در مشــهد
مقــدسبــدونحضورمــردم
شــهید پــرور برگــزار و بــه صورت
زنده از شــبکه های ســیما پخش
شــد .شــهیدان واالمقــام رضــا
حاجــیزاده،علــیعابدینــی،
محمد بلباسی و حسن رجایی فر
از اســتان مازندران ،شــهید زکریا
شــیری از اســتان قزوین  ،شــهید
مجیــد ســلمانیان از اســتان البرز
و شــهید مهــدی نظری از اســتان
خوزســتان از شــهدای تفحــص
ش ـ ـ د هم ن ط ق ـ ـ هخ ـ ـ ا نط و م ـ ـ ا ن
هستند.

محمد امامــی هم مانند دیگر متهمان
اقتصــادی ادعا دارد که حتــی یک ریال
هــم بــه بیــت المــال بدهــکار نیســت.
دیروز و در چهارمین جلسه رسیدگی به
اتهامات  34متهم بانک ســرمایه که به
ریاســت قاضی مســعودی مقام برگزار
شــد نوبت بــه دفاعیات محمــد امامی
رســید .او با قرارگرفتن در جایگاه شروع
بــه اعتراض به نماینده دادســتان کرد و
گفت :آقای قهرمانی در تالش هستی که
زمینه برچیده شــدن سفره صدها نفوذ
را فراهــم کنی و آنچه کــه گفتی و کردی
فســاد ستیزی نبود .اردیبهشت سال 96
پــس از شــش ماه ســخت در زنــدان در
دانشــگاه تورنتو وقتی از علت بازداشت
من پرسیده شد گفتم که قوه قضائیه با
عدالت کارش را انجام میدهد و غیرتم
اجازه نداد که بیاخالقی عدهای را بهنام
کشور حساب کنم و حیثیت نظام و ایران
لکــه دار شــود .امامــی گفــت :هرچیزی
تاریــخ مصرف دارد کمی این شــانتاژها
نخ نما شــده است و خطاب به نماینده
دادســتان ادامــه داد :اگــر مــن حقــی بر
گردن بیتالمال دارم تو به باور و اعتقاد
مــردم بدهکاری .بــه گزارش میــزان در
ادامــه رئیــس دادگاه بــه متهــم گفــت:
اگر توضیــح دهید که چقدر مســتندات
داریــد و چــه دالیلــی را ارائــه میدهیــد
مفید اســت چرا که برخــی از متهمان و
وکال دفاعیاتشان مرتبط با شماست که
امامــی پاســخ داد :از بنــده نخواهید که
جــزء به جزء وارد شــوم .آقــای قهرمانی
دروغ گفته و مسائل کلیتر را نیز مقرون
بواقعنمیگوید.
متهــم امامــی گفــت :ازســال95
تــا امــروز نامههــای متعــددی را بــرای
مســئوالن بانــک نوشــتم و امالکــم در
بهترین نقــاط تهران و لواســان را بهنام

بانــک زدم .مهــر  95خــودم بازداشــت
شــدم و ســپس آزادم کردند و بــه کانادا
رفتــم و بازگشــتم در نتیجه هیچ دلیلی
نداشــت تا با این لبــاس در اینجا حاضر
باشــم .مــن از آقــای قهرمانی شــکایت
کــردم .او بــار دیگر خطاب بــه قهرمانی
گفــت :شــما چــه تصــوری از پروژههای
ســاخته شــده از ســوی مــن یــا درحــال
ســاخت داریــد کــه گمــان میکنید من
امــوال بانــک ســرمایه را تــاراج کــردهام
و حتــی دکمه سردســتم را نیــز از بانک
ســرمایه گرفتــهام .امامــی ادامــه داد:
جلسه قبل نماینده دادستان گفت بنده
وام گرفتــهام و به حســاب هنرپیشــهای
ریختــم در حالــی کــه بــا مــن قــرارداد
نداشته است حال میخواهم بدانم آیا
شما قراردادی از من خواستید که من به
شما ندادم؟ همچنین بگویید آن دختر
 ۱۴ســاله که پــول به حســاب وی ریخته
شده است کیست؟ این فرد دختر مدیر
مالــی بنــده هســتند و من حــق دارم به
حساب دیگری پول واریز کنم و این برای
من منع قانونی ندارد.
در ادامــه جلســه قاضــی از متهم در
مــورد میزان تســهیالت دریافتــیاش از
بانــک ســرمایه پرســید و امامی پاســخ
داد ۲۰ :میلیارد سپرده قبل از تسهیالت
داشــتمو ۵۰میلیــاردهــممیــزان
تســهیالت بــود .مــن وامــم را بهخاطــر
پدرم تسویه کردم وگرنه نمیکردم چرا
که همــه زندگی من پدرم هســت و من
بــا اکراه ایــن کار را کردم .این بوی تعفن
پروندهســازی است که بلند شده .متهم
امامی بیــان کرد :من به بیتالمال یک
ریال بدهکار نیستم که هیچ طلبکار نیز
هستم و حاضرم این ادعا را اثبات کنم،
بهترین ملک را دادم و «سون» (نام یک
شــرکت) را تســویه کردم ،مــن به بانک

عالوه بر ملک پول نیز دادم.
قهرمانــی هــم در ادامه این جلســه
گفت :امامی صالحیت دریافت این ۵۰
میلیارد را نداشته و مالیات نداده است.
 ۵میلیارد فروش خالص ارائه دادند .در
حالی کــه صورت مالی که به بانک ارائه
دادند  ۱۰۹میلیارد بوده اســت و شرکت
در روز تســهیالت افتتــاح حســاب کرده
اســت .آقای امامــی  ٥٠میلیــارد تومان
تسهیالت گرفت و باید در زمان سررسید
 ٦٥میلیارد تسویه میکرد؛ اما به جهت
خودروهــای نذری که پخــش میکردند
این مبلغ تسویه نشد.
امامــی همچنین در شــروع جلســه
دیــروز خطــاب به اهالــی رســانه گفت:
بدیهیترین خواسته من این است که به
همان میزان که کیفرخواست را پوشش
دادید دفاعیات من را نیز پوشش دهید.
بزرگترین مشکل من طی این چند سال،
محرومیت رســانهای بوده است.متهم
امامــی افزود :در ادامه از ظلم بزرگی که
در حق بازیگران شریف سریال شهرزاد
شــد و از آنها بــه دلیل همه توهینهایی
کــه به خاطر مــن صورت گرفته بــود ،با
تمــام وجــود عذرخواهــی میکنــم و از
نامــه حمایتــی کــه بــرای مرخصی من
نوشــتند کمال تشــکر را دارم .از اینکه به
خاطر این نامه مورد حمله رسانهها قرار
گرفتنــد عذرخواهی میکنــم.وی ادامه
داد :مــن از کودکی کار کردم و ســاختهام
و میسازم .تشنه شهرت نبودم و نیستم
و از دقایق زندگی برای تحقق رؤیاهایم
اســتفاده کردم و کارنامهام مستندترین
متن دفاعیه من اســت .امامی در ادامه
با اشــاره به عناوین برخی از ســریالها و
فیلمهایی که خــود در تولید آنها نقش
داشته است،افزود :اینها همه محصول
ذوق و خالقیت من به سینما است.

ســخنگویهیــأتمنصفــهجرائــم
مطبوعاتی و سیاســی است که آن هم
یــک روز پــس از برگــزاری ایــن دادگاه
مطرح شــده است .این در حالی است
کــه روز  25شــهریورماه ،محمــد جواد
حشمتی ،رئیس کل دادگستری استان
تهــران در اســتودیوی پخــش خبــر ۲۱
شــبکه اول ســیما گفتــه بــود« :دادگاه
مجرمــان سیاســی بــا حضــور هیــأت
منصفــه برگــزار میشــود و مجرمیــن
از حضــور وکیــل در همــه جلســات
رســیدگی برخــوردار خواهنــد بــود و
دادگاههــا علنــی برگــزار میگــردد».
ضمن اینکه اصل  168قانون اساســی
نیز که اشــاره بــه برگــزاری دادگاههای
جــرم سیاســی دارد ،تأکیــد کــرده این
دادگاهها باید علنی باشــند .این اصل
قانون اساســی میگوید« :رســیدگی به
جرائــم سیاســی و مطبوعاتــی علنــی
اســت و بــا حضــور هیــأت منصفــه در
محاکم دادگســتری صــورت میگیرد.
نحــوهانتخــاب،شــرایط،اختیــارات
هیأت منصفه و تعریف جرم سیاســی
را قانــون براســاس موازیــن اســامی
معین میکند ».اما حاال که با برگزاری
دادگاه علیرضــا زاکانــی ،طلســم 40
ســاله اجرای اصل  168قانون اساسی
در زمینه جرم سیاســی شکســته ،باید
منتظر بود و دید در ادامه کار وضعیت
برگزاری این دادگاههــا چگونه خواهد
بود و کــدام متهمان طبق قانون جرم
سیاسی محاکمه خواهند شد.

خبــر اول اینکــه ،ســفر اعضــای فراکســیون محرومیتزدایــی به مشــهد طی
چند روز گذشــته با حواشــی زیادی همراه بوده اســت .به گزارش انتخاب ،ماجرا
از آنجایی شــروع شد که در رســانههای داخلی اعالم شد اکثریت قریب به اتفاق
نمایندگان حاضر در این سفر با همراهانی عازم مشهد شدند .جالب اینکه گفته
شد نمایندگان در این سفر بین یک تا  6همراه داشتند؛ اتفاقی که حاال این سؤال
را مطــرح میکنــد که هزینه عزیمت همراهان نماینــدگان از کدام بودجه و منبع
تأمین شــده اســت؟ شــنیدهها حکایت از آن داشــت که منابع و بودجه این ســفر
از ســوی شهرداری مشهد تأمین شــده است.احســان قاضیزاده هاشمی رئیس
فراکســیون محرومیــت زدایــی در این باره گفت :این ســفر به دعوت شــهرداری
مشــهد انجــام گرفت و آنــان در جریان جزئیات هزینهها و مخارج هســتند ،البته
اگر هزینهها را خودشــان تأمین کرده باشند.رحمتاهلل فیروزی نماینده نطنز که
از جملــه حاضــران در این ســفر بوده دربــاره منبع تأمین هزینههای ســفر اظهار
بیاطالعــی کرده و در پاســخ به این پرســش که گفته میشــود برخی نمایندگان
با خانواده و همراه عازم مشــهد شــده بودند ،تصریح کرد :بلــه این اتفاق افتاد و
برخی با خانواده و برخی تنها و مجردی در این سفر حاضر شدند.فیروزی درباره
هزینهها گفت :هزینه خاصی نبود .نمایندگان در این سفر غذاهای معمولی مثل
خورشت قیمه ،عدسی ،عدس پلو و شله زرد و شله مشهدی میخوردند.

قاضیزاده هاشمی ،کروبی را ویزیت کرد

خبــر دیگــر اینکه ،فاطمه کروبی ،همســر مهــدی کروبی در رابطــه با وضعیت
جســمانی وی گفــت :بهدنبــال عمل جراحــی اخیر همســرم در بیمارســتان الله
که بهصــورت موضعی و برای ترمیم شکســتگی مهره دوازدهم کمرشــان انجام
پذیرفــت ،آقــای کروبی ســه روز پــس از عمل به محل حصــر بازگردانده شــدند.
متأســفانه شرایط جســمی آقای کروبی ناشی از شرایط ده ســاله حصر و اتفاقات
اخیر از جمله ســه زمین خوردگی و عمل اخیر در مهره کمرشــان بهشدت آسیب
دیده به نحوی که در حال حاضر در استراحت مطلق قرار دارند .با وجود این باید
اذعان کنم که شرایط روحیشان علیرغم همه مشقتها عالی و بانشاط است.به
گزارش برنا ،وی افزود :در چند روز گذشــته مشــکل چشمی همسرم را آزار میداد
که جناب آقای دکتر قاضیزاده هاشــمی وزیر ســابق بهداشت و درمان به عیادت
و ویزیــت آقای کروبی آمدند .تشــخیص ایشــان عفونت چشــمی ناشــی از عمل
جراحی بود که برای درمان چشم آسیب دیده اقدام شد.

پرداخت سیصد هزار درهم به خانواده دو صیاد ایرانی

دســت آخر اینکه ،سرکنســولگری جمهوری اســامی ایران در دبی مطالب
منتشــر شده از سوی برخی ســایتها درباره دو صیاد ایرانی را غیردقیق عنوان
و اعالم کرد ۲۷ :مرداد  ۹۹بهدنبال حادثه تیراندازی به شــناور ایرانی که ظاهراً
وارد آبهای امارات شــده بودند متأســفانه دونفر از صیــادان ایرانی جان خود
را از دســت دادنــد .به گــزارش ایرنا ،بر این اســاس دیه کامل قتــل غیرعمد در
امارات دویست هزار درهم است و حسب فقه مالکی و قانون امارات چیزی به
نام تغلیظ دیه (افزایش مبلغ دیه) در ماههای حرام وجود ندارد .با وجود این
دولــت امارات به خانواده هرکدام از مقتوالن ســیصد هزار درهم نقد پرداخت
کرد.بر اســاس اعالم سرکنســولگری ایــران در دبی،حل ســریع و چند روزه این
ماجرا (که مســبوق به سابقه نیست) و میتوانست در شرایط کنونی به بحرانی
در روابط تبدیل شود ،نتیجه حسن نیت طرفین و پیگیری جدی وزارت خارجه
و سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در دبی بود.

