اسناد ديگری از بیدادگاهھای جمھوری اسالمی عليه کارگران ٣ -

)*(

توضيح :از آنجا که در اين "دادگاهھا" ھيچ سندی به "متھم" داده نمیشود ،رأی دادگاه نيز،
شفاھی قرائت شده و حداکثر وکيل مدافع "متھم" )در اين مورد آقای احسان پويافر( میتواند از
متن رأی صادره ،رونويسی نمايد .لذا ما در اين بررسی کوتاه ِ رأی صادره ،نسخۀ
روی ِ
دستنويس رأی "دادگاه" و رونويس آن توسط وکيل مدافع را مبنا قرار داده و ضميمه میکنيم.

چنانچه در اين حکم مالحظه میکنيم )اسناد اول و دوم ضميمه( ،قاضی و ھيئت رئيسه دادگاه رأی
خود را به استناد کيفرخواست و گزارش ادارۀ اطالعات شھريار و اظھارات متھم و  ...صادر
کردهاند ،اما از آنجا که ھيچيک از اين مستندات نه در اختيار "متھم" ،نه وکيل مدافعش است و نه
شخص ثالث بیطرفی از آنھا اطالع دارد ،ھيچ مبنايی ھم برای اطمينان از درستی چنين قضاوت و
رأی صادرۀ آن وجود ندارد ،بنابراين به لحاظ حقوقی ،اين رأی از ھمان ابتدا باطل است .بوضوح
پيداست که چنين آرائی از پيش و به دستور وزارت يا ادارۀ اطالعات صادر شده و کار قاضی و
دادگاه فقط ابالغ رسمی و حفظ ظاھر حقوقی دادن به آن است .از اينرو نيازی ھم به ارائه مستندات
مورد ادعای خود ندارند ،حکم ،حکم است و الزماالجرا ،خود بريده و خود دوختهاند!
" ترجيع بن ِد" "فعاليت تبليغی بر عليه نظام مقدس جمھوری اسالمی ايران و به نفع گروھکھای
مخالف  "...که در تمامی "احکام" صادرۀ چنين "دادگاه"ھايی به خصوص عليه فعالين کارگری ،جزو
مھمترين "مدارک"شان بوده و گناھی کبيره و نابخشودنی است ،در اين رأی نيز طبعا ً به صورت
تبليغ آقای غالمرضا غالمحسينی عليه اين
اتوماتيک تکرار میشود ،بدون اين که از مورد مشخص
ِ
"نظام مقدس"! و يا آن "گروھکھای مخالف" مشخص ،نامی برده شود ،زيرا اگر اين ادعا را مستند
به فعاليتھای ايشان کنند ،دم خروس بيرون میزند و خود اعترافی بر ضديت اين نظام ضد کارگری
با منافع کارگران است .زيرا آقای غالمحسينی يک کارگر شرکت واحد و عضو سنديکای کارگران
اين شرکت بوده و "جرمی" بجز اين نداشته و تمامی فعاليتش دفاع از حقوق حقۀ خود و منافع
ھمطبقهایھايش در چارچوب اساسنامۀ اين سنديکا بوده و ھيچ سند و مدرکی دال بر تبليغ ايشان عليه
نظام و يا رابطه با "گروھک"ھای مخالف وجود ندارد .اما از آنجا که نظام سرمايهداری جمھوری
اسالمی ،ماھيتا ً و عميقا ً و عمالً ضد کارگر است ،طبعا ً ھر فعاليت صنفی کارگران در جھت کسب
حقوقشان ،با منافع سرمايهداران و نظام و دولت حامی و دستگاه قضايی مربوطهاش در تضاد بوده و
لذا "جرم" تلقی شده و "فعاليت تبليغی بر عليه نظام  " ...به حساب میآيد! بنابراين اگر نوع فعاليت
آقای غالمحسينی و يا ھر کارگر فعال ديگری را مصداق "فعاليت تبليغی عليه  "...بنامند و لذا آنرا
"جرم" اعالم کنند ،در حقيقت ،رسما ً اعتراف کردهاند که اين نظام ضد کارگر و فعاليتھای کارگری
است .ھرچند چنين نظامی ،با چنان "دادگاه" گوش به فرمان و استاد ازل فرمودهای ،کمترين شرمی از
چنين کاری نيز ندارد ،مگر در سری اول اين نوع اسنادی که منتشر کرديم ،نديديم که در ارتباط با
ھمين آقای غالمحسينی ،سنديکای کارگران شرکت واحد را وقيحانه "تشکل غير قانونی" ناميده و
عضويت ايشان در آن سنديکا را "جرم" خواندند؟
اين "دادگاه" با دادن  ٢٠روز فرصت برای تجديد نظر خواھی به پايان میرسد .آقای غالمحسينی با
نوشتن عبارت "اعتراض دارم" و اثر انگشت خود در پای اين حکم ،تصميم خود را مبنی بر تجديد
نظرخواھی در ھمانجا اعالم کرده است.
در کمتر از  ٢٠روز درخواست تجديد نظر توسط آقای احسان پويا فر وکيل مدافع آقای غالمرضا
غالمحسينی به دادگاه ارائه میشود ،اما پس از  ۵ماه اين درخواست و دادنامۀ صادره توسط شعبۀ اول
دادگاه شھريار ،در شعبۀ ٣۶دادگاه تجديد نظر استان تھران ،مورد "بررسی" و صدور حکم نھايی

قرار گرفته و حکم قطعی پس از يک ماه ديگر به شعبۀ اول دادگاه شھريار اعاده میشود) .اسناد سوم
و چھارم ضميمه را مالحظه نماييد(
از "دادگاھی" با چنان ماھيت و کيفيت ،که چنان رأی فرمايشی صادر میکند " ،آيا از "دادگاه تجديد
نظر"اش ،انتظار ديگری میتوان داشت؟ بيله ديگ ،بيله چغندر! اگر اين "دادگاه" در حکم بدوی
"تجديد نظر" میکرد ،يعنی اگر حکم را لغو نمیکرد ،حداقل تخفيفی بر آن حکم قائل میشد ،نشان
میداد که برخالف "دادگاه" اول ،اين "دادگاه" و قاضیاش مستقل است ،اما با توجه به نوع استدالالت
و استنادات به نظير ھمان "مواد قانونی" دادگاه اول ،بدون شرح آنھا و بويژه اعتراض و درخواست
نظر آقای غالمحسينی نسبت به آن رأی را ،بدون کمترين توضيحی ،بیشرمانه غير موجه و
تجديد
ِ
غير مستدل خواندن ،نشان میدھد که اين "دادگاه" ھم تنھا دکوری "قانونی" و زائدهای از ھمان اولی و
ھمان "نظام" است و ھمه سر و ته يک کرباسند ،شايد بايد ممنون اين "دادگاه" ھم بود که با تشديد و
اضافه کردن مدت زمان حبس در رأی اوليه" ،تجديد نظر" نکرده است !!!
"دادگاه تجديد نظر" پيروزمندانه طابق نعل بالنعل حکم اوليه را تأييد و تصريح میکند و آن را با
استناد به کيفرخواست و گزارش ادارۀ اطالعات شھريار و اظھارات متھم و ...قانونی و قطعی اعالم
کرده و با انجام اين مأموريت خود ،آن را به شعبۀ اول دادگاه انقالب اسالمی شھريار اعاده و ابالغ
مینمايد.
به ھمين سادگی و با ظاھری "قانونی" و حق به جانب ،طی يک سری مراحل اداری طوالنی و به
قانون سرمايه و سالحی در دست آنان برای بيخ ديوار
کارگيری "موادی قانونی" ،که در حقيقت
ِ
نشاندن کارگران است ،با سرنوشت يک کارگر بازی کرده و به ناحق ،حقوق انسانی او را پامال کرده
و با محروم کردن او از ھر تالشی برای حفظ و يا کسب حقوقش ،او را در چنان فشار و تنگنايی
قرار می دھند ،که ناگزير از  ٣٠ميليون تومان وثيقۀ کمرشکناش میگذرد و آن "بھشت اسالمی" را
به مناديانش واگذار میکند و برای اينکه بتواند در فضايی بازتر به فعاليتش ادامه داده و فرياد حق-
طلبانهی خود و ساير ھمطبقهایھايش را به گوش جھانيان برساند ،به خارج پناه میبرد و با چنين
اقدامی ،ارزش آزادی را با چنين بھای سنگينی ،ارج میگذارد.
ما در بخشھای بعدی اين نوع اسناد ،به جوانب ديگری از احکام اين نوع "دادگاه"ھا و تبعات و
)* *(
پيآمدھای آن خواھيم پرداخت.

* -سومين سری از اسناد منتشر شده توسط کميسيون حقوقی نھادھای ھمبستگی با کارگران ايران – خارج کشور
* *  -جھت اطالع خوانندگان ،متن موادی که در اسناد ھمراه به آنھا اشاره شده را در زير میآوريم:
ماده  ۵٠٠قانون مجازات اسالمی
ھر کس عليه نظام جمھوری اسالمی ايران يا به نفع گروه ھا و سازمان ھای مخالف نظام به ھر نحو فعاليت تبليغی
نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواھد شد.
............................................
ماده  ٢۴٠قانون آئين دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب ـ کتاب دوم – درامور کيفری )(٧٨/١/٢٢
– جھات درخواست تجديدنظر به قرار زير است.
الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه يا فقدان شرأيط قانونی شھادت در شھود و يا دروغ بودن شھادت آنھا

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون .
ج – ادعای عدم توجه قاضی به داليل ابرازی .
د – ادعای عدم صالحيت قاضی يا دادگاه صادرکننده رأی .
تبصره – اگر درخواست تجديدنظر به استناد يکی از جھات مذکور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود
جھات ديگر مرجع تجديدنظر می تواند به آن جھت ھم رسيدگی نمايد.
......................................
ماده  ٢۵٧قانون آئين دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب ـ کتاب دوم – درامور کيفری )(٧٨/١/٢٢
– دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته بشرح زير اتخاذ تصميم می نمايد:
الف – اگر رأی مطابق قانون و داليل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن  ،پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی
اعاده می نمايد.
ب – ھرگاه رأی از دادگاه فاقد صالحيت يا بدون رعايت تشريفات قانونی و يا بدون توجه به داليل و مدافعات طرفين
صادر شده و عدم رعايت موارد مذکور به درجه ای از اھميت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و
يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد رأی صادره را نقض و بشرح زير اقدام می نمايد :
 – ١اگر عملی که محکوم عليه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت  ،جرم نبوده و يا به لحاظ شمول
عفو عمومی يا ساير جھات قانونی قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به ھر دليل برائت متھم را احراز نمايد حکم
بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می نمايد ھرچند محکوم عليه درخواست تجديدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم
عليه در حبس باشد فوراً آزاد خواھد شد.
 – ٢اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به ھر علت نقض شود جھت ادامه رسيدگی به دادگاه صادر کننده قرار
اعاده می گردد و دادگاه مکلف به رسيدگی می باشد.
 – ٣اگر رأی به علت عدم صالحيت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح
ارجاع می نمايد.
 – ۴اگر دادگاه تجديدنظر حکم بدوی را مخالف موازين شرعی يا قانونی تشخيص دھد با ذکر مبانی استدالل و اصول
قانونی آن را نقض و پس از رسيدگی ماھوی مبادرت به انشاء رأی می نمايد .رأی صادره جز در موارد مذکور در
ماده ) (٢٣۵اين قانون قطعی می باشد.

