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  ی مددمي ابراههي دفاعحهيال
  شش ماه هشتاد و آبانم  يکبيست                                                                      دي خورشزي و پرويی موالوسفي 
 
   

   دفاعيه ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهراناليحه
 
  نظر استان تهراندي محترم دادگاه تجداستير
 

:احترامَا  
 

 انقالب اسالمی تهران مطالب ٢٨از دادگاه شعبه / ط/٨۶/٨٨۶١پرونده کيفری  حکم صادره دردرخصوص اعتراضيه

.ذيل به استحضار ميرسد   

 رای دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن رای٢١۴ماده مطابق  -١

 دوش دادگاه می بر و تکليف بسيارسنگينی راستای رعايت اصل برائت تدوين شده است   ماده دراين. صادرشده است

کند ل متفن حکم به محکوميت متهم صادرپايه داليحريم اصل برائت می بايستی برپاسداری ازدادگاه محترم در. گذارد

 توسط  کيفری امور دليل در. قانون اساسی نموده است ٢٧ قض اصلن مبادرت به  ،مقام قضاوتاينصورت درغيردر

قاضی حق ندارد بر . قانون گذار احصاء شده ودادگاه در چهارچوب قانون به حق ارزش يابی داليل ارائه شده بپردازد 

رای نمايد و از طرف ديگر دادگاه در استناد و يا پيش داوری ها اقدام به صدور، گفته ها و شنيده ها دس و گمانپايه ح

چگونگی هر پرونده وبلکه اوضاع و احوال حاکم بر. شد نمی باکامل برخوردارآزادی عمل و اختياراد قانونی ازبه مو

، ماده ) يعنی احراز آگاهی و سوء نيت متهم ( معنوی عنصرو) هم اعمال قابل انتساب به مت( مادی شکل گيری عنصر

دادنامه صادره ازجانب دادگاه . قانونی متناسب را شناسايی و در خصوص تطبيق آن با اعمال متهم دقت کامل را ببندد 

.محترم از اين لحاظ از استحکام و استواری الزم برخوردار نمی باشد   

:چرا که  

دادنامه به در. می باشد ، صورت گرفته است عیره فاقد هرگونه دليلی مبنی بر اينکه تبانی دسته جمدادنامه صاد) الف

 به   که مربوط آنچه در.  حکم اشاره شده است داليل ه عنوان  ب محتويات پرونده  و ، گزارش ماموريناظهارات متهم

ه  اعالم نموده است کَاضور دادگاه ، صراحتح  و دفاعيات در کليه جلسات بازجويی، متهم در اظهارات متهم می باشد

گزارشات مامورين . منزل آقای اسالو بازداشت شده استورود به را داشته که قبل ازقصد مراجعه به منزل آقای اسالو

.حاکی از آن است که آقای مددی قبل از ورودبه منزل آقای اسالو بازداشت شده استوضابطين نيز   

س بعنوان همراهی با حاضر هيچک پرونده در.  دو نفر می باشد  و حضور حداقل رکتم مشاتبانی و تجمع مستلز) ب

، می بايستی آقای گر تبانی و اجتماعی صورت می گرفتحاليکه ادر.  و تجمع محکوم نشده است تبانیآقای مددی در

معاونين وان مباشرين يا شرکاء وقالب يک پرونده و بعنبانی و تجمع را صورت داده اند درمددی با افراد ديگری که ت
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.منع پيگرد آزاد می باشنده آقای مددی دستگير شدند با قرارافرادی که همرا. می گرفتندمورد محاکمه قرار   

جايگاه وقوع جرم کند ، قصد ارتکاب جرم درل احرازمادی بزه انتسابی را با دليدادگاه محترم که نتوانسته عنصر) ج

صرفنظر از .  زدن امنيت کشور محکوم نموده استادره آقای مددی را به علت داشتن قصد بر همرای ص نشانده و در

شناسايی ارائه داليل مبنی بردادگاه از ،قابل استناد نمی باشد) قصد مجرمانه ( معنوی ، عنصرمادیاينکه فقدان عنصر

.قصد مجرمانه نيز خودداری نموده است   

اليت های صنفی موکل در سنديکای شرکت واحد اختصاص داده شده است که حاکی از آن بخش عمده دادنامه به فع) د

مرتبط با اتهام تفهيم فعاليتهای غيرموکل بخاطرد وصف مجرمانه بوده واست که مراجعه موکل به منزل آقای اسالو فاق

دی و احترام کيفری و حقوق شهرونمغاير با اصول دادرسی عادالنه و آيين دادرسی ، محکوم شده است که اين امرشده

.، مشروع می باشدبه آزادی های قانونی  

 تجمعیاينکه هرازداشته ، صرفنظررازل آقای اسالومقابل منت گردد که آقای مددی قصد تجمع دربا فرض اينکه ثاب) ه

آنجا نيروی انتظامی از. باشديبايستی منتهی به وقوع جرم گردد، قابل تعقيب م، بلکه تجمع مي وصف مجرمانه را ندارد

مصاديق جرم عقيم و حداکثر ، بنابراين موضوع ازبازداشت نموده استزل آقای اسالوآقای مددی را قبل از ورود به من

.شروع به جرم می باشد که طبق قانون مجازاتی برای آن پيش بينی نشده است  

۶١٠عنصر معنوی جرم ماده  -٢   

 قصد ارتکاب سپسگردد واجتماع ،احراز به انجام تبانی وبايستی ابتدا قصد متهم مي۶١٠دهبرای تحقق جرم موضوع ما

 مذکور دليلی  از موارد هيچ يک دادگاه محترم در. اثبات گردد) اقدام عليه امنيت(ارتکاب جرم  جرم از طريق تبانی و

.ارائه نداده و سوء نيت عام و خاص متهم را اثبات ننموده است  

حکم برائت  و صدور تقاضای نقض دادنامه صادره قانون اساسی، ٢٧هذا با عنايت به دفاعيات فوق با استناد اصل علي

به عرض دادگاه محترم تجديد "  را ذيال۶١٠توضيحات بيشتر، مباحث حقوقی مادهارائه مسيردر" ضمنا. متهم را داريم

.می رساندنظر   

  باشد ، قابل استناد عليه موکل نمی۶١٠ماده 

 با ردد و عمدتَا به صورت دسته جمعی تحقق يافته و يا تشديد می گَابه ارتکاب جرايمی است که ماهيتاين ماده ناظر

اشاره به عنوان محارب در اين ماده هم ناظر به وسيله ، هم قصد و . حتی اسلح صورت می پذيردتوسل به خشونت و

ی به فعاليتهای اين رو قابل تسرمی گردد ، ازمانه متوجه امنيت کشورفعل مجريت وهم نتايج و خطراتی است که ازن

است تنظيمی هيچ دليلی که حاکی کيفر خودر.  نيات خير خواهانه نمی باشدخشونت آميز با قصد ومسالمت آميز، غير

ت آميز افرادی قرار انجام اقدامات خشونت آميز توسط موکل باشد ارائه نشده بلکه موکل خود قربانی اقدامات خشوناز

با توجه به عدم ارائه دليل از طرف دادسرا در خصوص . سالمت آميز صنفی را بر نمی تابندگرفته است که فعاليت م

فاع در اين مورد می باشيم و  ، موکل و علی االصول اينجانبان فارغ از د۶١٠ارتکاب اعمال مجرمانه موضوع ماده 

به بحث  شان نزول اين ماده راعمل و اه خود پيرامون گستره حوزهترم، ديدگ جهت روشن شدن ذهن دادگاه محصرفَا

می گذاريم ، همانطوری که دادگاه محترم استحضار دارند برای وقوع هر جرمی اتحاد سه عنصر مادی ، معنوی و 

:دبه پيرامون تحقق عنصر مادی و معنوی مطالبی به استحضار می رسان" قانونی ضروری می باشد که ذيال  
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  ؛۶١٠عنصر مادی ماده  -١

شارکت حداقل دو نفر ميسر می با م تحقق مادی جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرايم ، از  طريق ارتکاب جرايم 

، ی و کليدی تحقق اين ماده می باشد مجرمانه توسط افراد عنصر اصل ارتکاب فعل يا ترک فعل، به عبارت ديگرگردد

د در اينجا فعل آثار آن آسيب رسانی و متزلزل کردن امنيت کشور می باش  يا  ب اين جرايماز طرف ديگر نتيجه ارتکا

دوده اعمال مح ت عمل خود يا نتايج زيان بارش دراقدامات با ويژگی خاص می باشد که به لحاظ شدمجرمانه، اعمال و

سالح سرد  ، استفاده ازشرارت باربطورمثال ايجاد رعب و وحشت و ارتکاب اعمال . می گيردناک قرارو افعال خطر

ارتکاب ، شيوه و وسيله عمل مجرمانهدر اينجا عالوه بر. باشداين جرم ميمصاديق بارز، راهزنی و آدم ربايی ازو گرم

 موکل را که حداکثر شامل توان اقداماتمنطقی نمي علمی وضرورت دارد که با هيچ تفسيرآن و مشارکت حداقل دو نفر

. قلمداد کرد۶١٠مصاديق جرايم موضوع ماده زاری نشستهای صنفی می باشد را از، صدور بيانيه و برگسخنرانی   

 شرکت ل سنديکا با آرای اکثريت کارگرانتشکي .صنفی وصف مجرمانه نداردديکايی وفعاليت سنوی دررفتاراعمال و

 ٢۶ ومطالبات حقوق کارگری منطبق اصل صنفیجمع کارگران شرکت واحد برای امورشرکت و تواحد جرم نيست و

.قانون اساسی جرم محسوب نمی گردد   

عنصر معنوی ؛ -٢  

يجه آن آسيب نت ، قصد مجرمانه و بالطبع  جرم عمومی است ماهيتَاه۶١٠معنوی جرم ، موضوع مادبه لحاظ عنصر

 با مشارکت حداقل بايستی عامدَامرتکب هم می تحقق آن خواهد بود به عبارت ديگرشروط ازرسانی به امنيت کشور

.يک نفر برای ارتکاب جرم اقدام کند و هم با سوء نيت نتيجه را جستجو کند   

به فرض به رسميت نشناختن سنديکا، سنديکايی جرم محسوب نمی شود و وفعاليتهای صنفیشرايطی که هيچ يک ازدر

چوب فعاليتهای سنديکايی جرمی مرتکب نشده است تا شناسايی چهارلذا موکل در. گيردازات قانونی به آن تعلق نميامتي

موکل در اوراق پرونده منعکس است و که درهمانطوری.  ضرورت پيدا کند۶١٠ص موضوع مادهسوء نيت عام و خا

ت طريق مسالماز حقوق صنفی و قانونی خود ازاعضا سنديکا، دفاع ، هدف و قصد موکل و سايراعالم نموددادگاه نيز

 کم درراديکالی شدن مطالبات گروه های اجتماعی تقويت امنيت ملی و جلوگيری ازيز ن  فعاليتها آميز بوده و نتيجه اين

 به حسن نيت وی در ساماندهی خواهانه دليلی استحقوق صنفی کارگران با نيت خيرمی باشد دفاع ازآمد و آسيب پذير

نهايت مجموعه اعمال و رفتارهای آقای مددی در ، دروزه مديريتیرفع نواقص حمربوط به حوزه کاری خويش وامور

 قابل اعمال و ۶١٠ ماده اقد هرگونه سوءنيتی است و نتيجتَاجهت سامان امور و عدالت خواهی و خير خواهی است و ف

.انطباق با رفتار و گفتار نوشتارهای وی نمی باشد   

 
دي خورشزي و پرويی موالوسفي دکتر  

ی مددميراه ابی آقایوکال  

 


