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 سعيد ترابيان عضو هيئت مديره سنديکااليحه دفاعيه وکالی 
  

ششماه هشتاد و مهردهم                                                                            رکت واحدشفعالين سنديکای  
                                                                                                               

                                                                                                          

   دادگاه انقالب تهران١۴ياست محترم شعبه ر
  

  پرونده كالسه: موضوع 
  

   ؛با احترام
  

 صديق و زحمتکش شرکت واحد تهران می باشد که در طی دوران خدمت خويش کارگران ازسعيد ترابيانآقای 

  . شرکت واحد را انجام داده و هيچ تخلفی مرتکب نشده است با دلسوزی تمام وظايف محوله از جانب

 به عنوان يک انسان تالشگر و عدالت جو که شاهد نا بسامانی ها و سوء مديريت  و سعيد ترابيانآقای 

 در يافتی پاسخگوی نيازهای ناکارآمدی شرکت واحد بوده و از طرفی در تنگنای اقتصادی گرفتار آمده و حقوق

ده و مديران شرکت واحد و نهادهای صنفی فعاليت موثری در مسير مطالبات بر حق کارکنان معيشتی وی نبو

از اينرو و در شرايطی که فعاليت های صنفی حساسيت سياسی و امنيتی ايجاد نمی کرد و به . انجام نمی دادند

ضاء به اتهام حضور رغم اطالع مقامات امنيتی از شکل گيری سنديکا و برگزاری انتخابات و با هيچيک از اع

که هرگز و هيچوقت  ترابيان آقای. در سنديکا بر خورد ننموده اند،جذب فعالبت سنديکای شرکت واحد می گردد

قبل از تشکيل سنديکا هيچ نوع تجربه فعاليت صنفی نداشته و تحت تاثير يک نگرش عاطفی، اخالقی که عدالت 

ده است با شور و حرارت يک کارگر دلسوز که در دامن انقالب در مورد کارگران کمتر به اجراء گذاشته ش

ارزشهای انقالب اسالمی پرورش يافته است در جهت هدايت مسئولين به اتخاذ تصميمات صحيح و منطبق با 

. روح و ارزشهای انقالب اسالمی در جلسات سنديکا و در بعضی از حرکت های اعتراضی شرکت نموده است

 معرفی  از طرف مسئولين محترم امنيتی و قضائی به عنوان فعاليت های تبليغیمجموعه اين فعاليت های صنفی

.  قانون مجازات اسالمی تقاضای مجازات شده است۵٠٠ و ۶١٠شده و در کيفر خواست صادره بر مبنای مواد

و متاسفانه در کيفر خواست صادره روشن نشده است که کداميک از فعاليت های موکل مصداق تبليغ عليه نظام 

 قلمداد شده است  و اين عدم شفافيت لطمه جدی به اعتبار ۶١٠کداميک از فعاليت های وی از مصاديق ماده 

 که هر گونه شک و شبهه ای به نفع متهم تفسير می گردد، عدم یدر امور کيفر. کيفر خواست وارد می کند

فر خواست صادره دارای ايراد تعيين و تشخيص مصاديق جرم  موجب تضييع دفاع متهم شده و از اين جهت کي

در کيفر خواست . ايراد ديگری که به کيفر خواست وارد است، غير مستدل بودن آن می با شد. جدی می باشد

صادره هيچ دليلی مبنی بر اينکه چرا فعاليت صنفی موکل تبليغ عليه نظام و يا عليه امنيت کشور ارزيابی شده، 
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عتراضی و حداکثر روشن کردن چراغ اتومبيل و يا دعوت به متوقف صدور اعالميه های ا. ارائه نشده است

اگر قرار باشد که اين قبيل . کردن کار برای ساعتی، از فعاليت های متعارف صنفی کارگران محسوب می گردد

 ١۵٠سيب برساند، در آن صورت در بيش از آفعاليت های متعارف امنيت يک کشور را تضعيف يا به آن 

ر روز اقشار مختلف اجتماعی به بهانه های مختلف دست به اعتراض و حتی اعتصاب می کشور جهان که ه

 که در آنجا انجمن ها و نهادهای صنفی فعال یاتفاقًا کشورهاي. شد يستی هيچ نوع امنيتی بر قرار نبازنند، می با

ٌه موفق ترين ، در رد بوده بويژه در صنعت حمل و نقل همه ساله ده ها حرکت اعتراضی صورت می گيرد

تلقی کردن دعوت به اعتصاب و يا اعتراض مسالمت آميز بعنوان . کشورها در حوزه توسعه اقتصادی می با شند

يک اقدام ضد امنيتی نشان از آن دارد که موئلفه ها و متغيرهای دخيل در امنيت که يک مفهوم چند بعدی است، 

فعاليت های .شناسائی است، به درستی درک نشده استدر حوزه اقتصاد، اجتماعی،فرهنگی،سياسی،نظامی قابل 

 حوزه اقتصادی و اجتماعی، و رفع آسيب ها قبل از یصنفی کارگران بهترين وسيله برای شناسايی ناکارآمد

د که نهای هشدار دهنده می باشه های صنفی همانند دستگاه اطالعيواعالميه .رسيدن به مرحلٌه بحران می با شد

ّدبرو مدير را متوجه آفت های دستگاه تحت مديريتی شان می نمايد و از اين جهت به لحاظ مسئولين دلسوز و م

از سوی ديگر فعاليت صنفی کارگران موجب رشد و .نتيجه و تبعات کامًال در مسير تحکيم امنيت کشور می باشد

 رانندگان عضو در کما اينکه.تعالی آنها شده و به بازدهی کار و مسئوليت پذيری بيشتر آنها کمک می کند

سنديکا،نسبت به نحوٌه استفاده و نگهداری از اتومبيل ها دلسوزی بيشتری به خرج داده و با رفتار شايسته و جلب 

رضايت مسافران در حد توان خود در تقويت امنيت کشور و رفع نارضايتی ها گام برداشته اند و با انتقاد سازنده 

جه نواقص و مشکالت حوزٌه مديريتی خود نموده و از اين طريق نيز به از مديريت شرکت واحد مسئولين را متو

اهميت فعاليت صنفی کارگران به حدی است که در اساسنامه سازمان بين .تقويت امنيت اقتصادی کمک نموده اند

اکيد المللی کار ميثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در قوانين اساسی و قوانين کار اکثر کشورها مورد ت

در تمامی کشورهای توسعه يافته،هزينه اندک اعتراضات و اعتصابات در مقابل . و حمايت قرار گرفته است

فوايد دراز مدت اقتصادی و اجتماعی در جهت منافع عمومی قابل تحمل تشخيص داده شده و در هيچ جايی از 

ز اين رو يک عرف ريشه دار و فراگير و ا. دنيا اين هزينه ها بعنوان آسيب رسانی به امنيت معرفی نشده است

شکل گرفته مبنی بر اينکه حمايت از فعاليت های صنفی موجب شکوفايی اقتصاد و جلب رضايت کارگران و 

بنابراين عدم توجه به تاثيرات مثبت فعاليت های صنفی و عدم درک . موجب تشويق و دلگرمی آنها می گردد

ی آن و قراردادن فعاليت های مسالمت آميز کارگران در حوزه عمل درست مفهوم امنيت، موئلفه ها و متغيرها

 مبنای حقوقی کيفر خواست را شديدًا متزلزل می کند و متاسفانه تصوير نادرست و ضعيفی از اقتدار ۶١٠ماده 

امنيتی ايران را به نمايش می گذارد و اين در شرايطی است که ايران در مقابل تهديدات و اعمال فشارهای 

  .جی بعنوان يک قدرت منطقه ای خود را به درستی کشوری با ضريب امنيتی باال تعريف و معرفی می کندخار

از اين رو دادستان محترم با داليل علمی و فنی رابطه بين امنيت کشور و فعاليت های صنفی مسالمت آميز را 

نيت کشور روشن کردن چراغ بايد اثبات کندو نشان دهد که چگونه در چهارچوب يک پروژه و استراتژی ام

اتومبيل با قصد جلب توجه مديران شرکت واحد به مشکالت کارگران و يا صرف دعوت به اعتراض می تواند 
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باز هم در آن صورت کارگران . به فرض که چنين رابطه ای برقرار گردد. روی امنيت کشور تاثير بگذارد

 امنيت کشور نموده اند نمی بايستی به عنوان اقدام عضو سنديکا را که مسئولين را متوجه نقاط آسيب پذير

. چرا که فعاليت آنها در حوزه شناسايی معلول و نه علت قابل درک می باشد. مجرمانه مورد سرزنش قرار داد

در کيفر خواست آمده است که فعالين سنديکا می خواستند با انجام اعتصابات حمل و نقل تهران را فلج کرده و 

  :يتی را فراهم آورند در صورتی کهموجبات نارضا

اعتصابی با آن وسعتی که در دادخواست آمده است هرگز صورت نگرفته و هيچ وقت فعالين سنديکا چنين  -١

  .اعتصابی را مد نظر نداشتند

 .سنديکا هرگز بدنبال فعاليت های راديکالی نبوده است -٢

شد که بتواند حمل و نقل شهری را مختل کند، در آن اگر سنديکا از چنان محبوبيت و حمايتی بر خوردار با -٣

اند می  صورت مسئولين شرکت واحد که چنين نارضايتی را در بين کارکنان زحمتکش شرکت واحد ايجاد کرده

 .ت های نا سالم مديران می باشديبايستی محاکمه شوند و نه کارگران که قربانی و زيان ديده فعال

رانندگان با قصد و نيت صنفی برگزار می گردد، مخاطب آن مديران شرکت واحد با توجه به اينکه اعتصاب  -۴

و د و نمی تواند سمت و سوی امنيتی به خود بگيرد، چرا که در نهايت همانند همه جای دنيا با وعده نمی باش

 جمله بت مذاکرات مسئولين ازو صنفی قابل کنترل و حتی پيشگيری می باشد، کما اينکه در چندين نوعيدهای

 .شهردار تهران با فعالين سنديکا نتيجه بخش بوده است

از جمله دغدغه های مقامات امنيتی بصورتی که در پرونده منعکس شده است و در طی جلسه دادرسی نيز  -۵

جريانات سياسی مخالف نظام جمهوری اسالمی از فعاليت های سنديکا بهره برداری : مطرح شده اين است که

ای صنفی با درايت و تدبير مسئولين می تواند تحت کنترل قرار گرفته و پذيرش فعاليت های فعاليت ه. کنند

از طرف ديگر ديده شده . صنفی می تواند حسن نيت و اعتماد به نفس نظام تلقی شده و به تبليغ مثبت بدل گردد

 کشور به راه افتاده غات عليه نظام در خارج ازياست در پی اظهارات بعضی از مقامات سياسی موجی از تبل

است و سوء برداشت هايی از آن بعمل آمده است و يا فعاليت هسته ای صلح آميز تبليغاتی را عليه نظام موجب 

آيا ايران بعنوان يک کشور مقتدر دارای حاکميت و صاحب حق می بايستی تحت تاثير جو نا سالم . شده است

يت خود عدول کند؟ به همان ترتيبی که نمی توان مقامات خارج و جريانهای سياسی قرارگرفته و از حق حاکم

برداشت جريانهای سياسی کشورهای خارجی مورد سرزنش قرار داد ، به همان مسئول کشور را به خاطر سوء 

ترتيب هم نمی توان رفتارها و سوء استفاده های جريانهای سياسی خارج يا داخل را به عنوان دليلی عليه 

 .مورد استفاده قرار داد کارگران شرکت واحد 

  طرحموکل که فاقد هر گونه سابقه کيفری بوده در چهارچوب سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی در صدد -۶

مطالبات صنفی با استفاده از ظرفيت قانون اساسی قوانين عادی و امکانات و منابع جمهوری اسالمی ايران 

 قانون مجازات ۶١٠ مصاديق اجتماع و تبانی موضوع مادة بوده، حضور و فعاليت وی در سنديکا نمی تواند از

تشکيل سنديکا حتی اگر مجوز قانونی آن صادر نشده باشد باز هم نمی تواند به عنوان . اسالمی قلمداد می گردد

جرم تلقی کردد، چرا که صدور اعالميه و دعوت به اعتصابات نمی تواند به عنوان اقدامات خشونت آميز ضد 
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 . قرار گيرد۶١٠وع مادة امنيتی موض

مصاحبه با رسانه های خارجی هر چند که ممکن است امر قابل سرزنشی باشد ولی با عنايت به اينکه در  -٧

هيچيک از مواد قانون مجازات به آن اشاره نشده است لذا با توجه به اصل قانونی بودن مجازات در فقدان قانون 

باط شخصی به جرم عملی که وصف ن نمی توان صرفًا به استمنع کننده مصاحبه با رسانه های خارجی را

تفسير موسع در امور کيفری کامًال منع شده است، از طرف ديگربا عنايت به محتوا و . مجرمانه ندارد حکم داد

 و اذيت خانواده به هنگام رمضمون اين مصاحبه ها که صرفًا در خصوص امور صنفی و اخبار مربوط به آزا

 .دستگيری بوده، اطالق تبليغ عليه نظام به فعل موکل توجيه قانونی ندارد

. سر می برد و خانواده وی تاکنون فشارهای زيادی را متحمل شده اند موکل در شرايط اقتصادی دشوار به -٨

ت وی به محيط کارش صاف حکم می کند که صدور حکم برائت و فراهم کردن امکان بازگشنعدالت و ا

 .مشکالت وی به سطح بحرانی ارتقاء پيدا نکند

بهره برداری احتمالی جريانات سياسی و يا رسانه های خارجی، نمی تواند موجبات مسئوليت موکل را فراهم  -٩

کند، در غير اينصورت انتقادات مقامات قوای سه گانه از يکديگر بعضی وقتها تبليغات منفی در رسانه های 

رجی را موجب شده است، از جمله مصاحبة اخير رياست محترم قوة قضائيه در انتقاد از تغيير مديران در خا

از اين رو نمی توان صرفًا به استناد عکس العمل و مقاصد رسانه ها . دولت می بايستی وصف مجرمانه پيدا کند

 .نه توصيف کرديا جريانات خارجی مخالف نظام جمهوری اسالمی ايران، يک عمل را مجرما

نظام و با قصد و نيت تغيير، الف  که از اقشار آسيب پذير می باشد از موضع سياسی يا مخترابيان قای آ  -١٠

جايگزينی يا تضعيف نظام جمهوری اسالمی ايران کالمی نگفته و عملی مرتکب نشده است، ممکن است به 

ت قصور حادر بکارگيری ادبيات و اصطالعلت کم تجربگی در فعاليت های صنفی و نداشتن آموزش کافی 

که اين امر با عنايت به زحماتی که نامبرده در جبهه های جنگ برای حفظ نظام . ورزيده يا دچار اشتباه شده باشد

 .اشدمقدس جمهوری اسالمی ايران متحمل شده است قابل اغماض می ب

 قانون مجازات اسالمی را به ۵٠٠  و۶١٠در جهت روشن شدن ذهن دادگاه بطور خالصه مبانی نظری ماده 

  :بحث می گذاريم

  

   قانون مجازات اسالمی قابل استناد عليه موکل نمی باشد؛۵٠٠ماده 
  

  هر جرمی نيازمند تحقق سه عنصر قانونی، معنوی و مادی است،

 وارد ١٣۵٧های مخالف در سال هعنصر قانونی؛ جرم تبليغ عليه جمهوری اسالمی ايران يا به نفع گرو -١

هر نحو فعاليت " اين دو جرم به علت کلی بودن مفاهيم مندرج در آن و ابهام در عبارت. قانون جزای ايران شد

نظام جمهوری اسالمی، گروهها و سازمانهای مخالف نظام مطالب مخالف موازين اسالمی و اساس " تبليغی

به مشرب فکری و سياسی مفسر جمهوری اسالمی دارای اشکال و با اصل قانونی بودن جرايم معارض و بسته 

از اين رو به لحاظ رعايت حال متهم الزم است اصل تفسير مضيق قوانين . آن قابل تفسير های متفاوت است
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در حاليکه در کيفر خواست صادره . مورد توجه قرار گيرد) منطقی و اصولی( کيفری و عدم استفاده از قياس

 .ن مجازات اسالمی را مورد توجه قرار داده است قانو۵٠٠دادستان محترم تفسير موسع از ماده 

جرمی عمومی است و خواست . ا.م. ق۵٠٠عنصر معنوی؛ به لحاظ عنصر معنوی، جرم موضوع ماده  -٢

بنابراين اگر متهم به قصد نقد نه . فعاليت تبليغی به قصد آسيب رسانی برای نظام، شرط تحقق اين جرم است

 محقق نخواهد ۵٠٠را بيان يا به رشته تحرير در آورد جرم مندرج در مادهآسيب رسانی به ارکان نظام مطلبی 

متهم عالوه بر عمد در بيان مطلب يا هر فعلی که جنبه تبليغی دارد می بايستی در جستجوی نتيجه که آسيب . شد

 .رسانی به نظام جمهوری اسالمی است، نيز باشد

عليه نظام : ب  فعاليت تبليغی به هر نحو : ند، الفعنصر مادی؛ در عنصر مادی هم دو موئلفه حضوردار -٣

 .جمهوری اسالمی ايران بودن

منظور از فعاليت تبليغی انتشار و بيان مکرر يک پيام خاص و ترويج يک تفکر به وسيله مبلغين و مروجين 

وعة جرايم به اگر چه برای تحقق تبليغ نياز به تکرار عمل است و در نتيجه به ظاهر اين جرم در زير مجم. است

عادت قرار می گيرد، اما با توجه به اينکه عمل مرتکب در جرم، فعاليت تبليغی است و نه صرف تبليغ، اين 

در لسان و عرف حقوقی علوم سياسی فعاليت تبليغی و . جرم در حقيقت در زيرمجموعه جرايم مستمر قرار دارد

ليغ و ترويج مبتنی بر صنعتهای خطابه و جدل است و تب. ترويجی در مقابل فعاليت علمی تحقيقی قرار می گيرد

فعاليت تبليغی متاخر از هر فعاليت علمی، . مخاطبين چنين فعاليتی نوعا توده مردم غير متخصص می باشند

نگاه توسط مبلغين و آتحقيقی است به اين معنی که نخست بايد توسط عالمان، محققان، نظريه پردازان تدوين شود 

 فعاليت علمی تحقيقی در  وتفکيک بين فعاليت تبليغی ترويجی. ن مردم تبليغ و ترويج گرددمروجين در ميا

در . مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی که باالترين مرجع صاحب نظر در اين امر است به چشم می خورد

و سياستها  مصوبة شورای عالی انقالب فرهنگی درباره اهداف ٢٢ تا ١٨ صفحات ١٣۶٧وعه قوانين سال ممج

 اين مصوبه در ضمن بحث از حدود ٣ماده " ب" در بند١٣۶٧ ارديبهشت ٢٠و ضوابط نشر کتاب مورخ 

قانونی ابتدا کتبی که مخل به مبانی اسالم و حقوق عمومی است و لذا شايسته نشر نيست بر شمرده که از آن 

  .جمله است

   تبليغ و ترويج الحاد و انکار مبانی دينی:الف

   فحشاء و فساد اخالقی ترويج:ب  

   بر انگيختن جامعه به قيام عليه جمهوری اسالمی ايران و ضديت با آن:ج  

 ترويج و تبليغ مرام های گروههای محارب و غير قانونی و فرق، همچنين دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی :د  

  و استکباری

  شی و بينش مبنی بر حفظ استقالل کشور تبليغ وابستگی به يکی از قدرتهای جهانی و ضديت با خط م:ز 

   همين مصوبه آمده است موارد ذيل از شمول بندهای مذکور در حدود قانونی خارج است٣ و ٢در تبصره 

   کتب تحقيقی و علمی در زمينه مکاتب الحادی و غير آن که فاقد موضع گيری تبليغی و ترويجی باشد:الف

زمينه های اخالقی و جنسی به دور از تحريک و ابتذال به شيوه  تبين مسائل مورد نياز جامعه در جهت :ب 
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  علمی جهت آموزش و شناخت

 طرح اشکاالت و انتقادات و بيان نارسايی های جمهوری اسالمی جهت ريشه يابی و شناخت دقيقتر مسائل و :ج 

  و افترادستيابی به راه حلهای مناسب و سازنده با بيان استداللی و اصالح طلبانه بدون توهين 

 طرح و نقل افکار و گفتار مواضع فکری و علمی مخالفان انقالب و نظام به منظور بررسی محققانه و :د 

  عالمانه و انديشه های آنان

   نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصالح و بدون شائبه های سياسی و استعماری:خ 

 همين ماده در می يابيم که مراد از ٢تبصره " ج "  و بند٣ه ذيل ماد" ج"بعالوه در مصوبه فوق در تناظر بند

تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی ايران دقيقًا بر انگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوری اسالمی ايران و 

ضديت با آن است نه طرح اشکاالت و انتقادات و بيان نارسايی ها در جمهوری اسالمی با بيان استداللی همچنين 

همين ماده درمی يابيم دفاع از نظام سلطنتی و استبدای و استکباری با بررسی محققانه و " د"در اثر تقابل بند

  .اولی ممنوع و دومی مجاز است. عالمانه آراء و انديشه های مخالفان انقالب و نظام تفاوت بنيادی دارد

 ترويجی و تبليغی که ممنوع است تفکيک در قانون مطبوعات نيز بين فعاليت تحقيقی که مجاز است با فعاليت

 مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده پيشنهاد ها، توضيحات مردم و مسئولين ٣طبق ماده . شده است

  .را با رعايت موازين اسالمی و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برساند

  . پرهيز از توهين، تحقير و تخريب می باشدانتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و: تبصره

 نشريات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی که در اين فصل محقق می شوند  – ۶ماده

  .آزادند

نشر مطالب الحادی و مخالف موازين اسالمی و ترويج مطالبی که به اساس جمهوری اسالمی ايران لطمه وارد 

  .می کند

تشويق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی عليه حيثيت و منافع نظام ايران در داخل و خارج ايران با تحريص و 

 قانون مجازات ۵٠٠ می شود که منظور قانونگذار از واژه فعاليت تبليغی در ماده حتحقيق حقوق فوق، واض

استدالل نيست بلکه به قرينه اسالمی به هيچ وجه فعاليت تحقيقی و علمی و اظهار نظرهای مبتنی بر منطق و 

تقابل اظهارات مستمر فاقد پايه های منطقی و استداللی سطحی و شعاری بيانات خطابی،غيرعلمی غير سازنده 

  .در راستای حمايت از نظامی غير از جمهوری اسالمی است

  

  موئلفه يا عنصر دوم عليه نظام جمهوری اسالمی؛
  

  .را تبيين کرد" نظام جمهوری اسالمی"و سپس منظور از " عليه"در اين موئلفه می بايد نخست مراد از 

مراد از عليه يعنی بر ضد و مقابله و رويارويی و در نهايت عليه نظام يعنی اقدام در جهت بر اندازی و تغيير 

نظام و نظام جمهوری اسالمی نظامی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی معرفی شده و از دو رکن 

بنابراين عليه نظام جمهوری اسالمی يعنی بر ضد نظام جمهوری با نفی .  جمهوريت تشکيل شده استاسالميت و
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اسالميت نظام از قبيل تبليغ جمهوری الئيک، جمهوری سوسياليستی، جمهوری دمکراتيک غير اسالمی و يا نفی 

لطنت، مشروطه يا جمهوريت از قبيل سلطنت مشروطه يا نفی هر در رکن اسالميت و جمهوريت از قبيل س

مطلقه و مانند آن، فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی يعنی فعاليت غير علمی و غير تحقيقی کسی که در 

ضديت با نظام جمهوری اسالمی فعاليت تبليغی می کند و آن فرد نمی تواند معتقد و طرفدار اين نظام باشد، بلکه 

اين در شرايطی است که موکل برای پيروزی انقالب تالش نموده و . از منکران و براندازان به حساب می آيد

در جبهه های جنگ تحميلی شرکت نموده و به قانون اساسی رای داده و تالش در چار چوب قانون اساسی و 

 فعاليت سنديکايی را شيوه مناسبی برای تامين حقوق کارگران که پشتيبان واقعی استقالل، تماميت ٢۶ماده 

  .د، قلمداد می کندنيت کشور می باشارضی و امن

عليهذا با عنايت به دفاعيات حضوری متهم که صادقانه فعاليت های سياسی خود راصنفی معرفی کرده و هر 

گونه انگيزه و هدف سياسی در فعاليت های صنفی را منکر شده و يک کارگر شرافتمند می باشد، و با بذل توجه 

 .ست ورد استدعابه دفاعيات حاضر صدور حکم برائت م
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