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دشار  برگزی شمس قهفرخنيدادگاه افش     

هشنبسه   ١٣٨٧مهر  سی  یکارگرتشکل  جادي ایبرا ی هماهنگتهيکم                                                   
   

با حضور وکيل ايشان آقای محمد شريف   - فعال کارگری -دادگاه افشين شمس قهفرخی  جلسه ٢٩/٧/٨٧روز سه شنبه 

را محاربه به دليل عضويت  در اين جلسه، قاضی دادگاه اتهام افشين شمس. دادگاه انقالب اسالمی اصفهان برگزار شد در

 قانون مجازات اسالمی است که نص آن ١٨۶ماده  مستند قانونی قاضی دادگاه. در حزب کمونيست ايران اعالم کرد

در برابر حکومت اسالمی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقی  هر گروه يا جمعيت متشکل که« : چنين است 

اهداف آن  ه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند و به نحوی در پيشبردهواداران آن، ک است تمام اعضاء و

پس از تفهيم اتهام توسط قاضی،   » .باشند فعاليت و تالش موثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته

 نيز با آن که قبال اليحه  ،محمد شريف، وکيل شمس. خود دفاع کرد افشين شمس که از روحيه خوبی برخوردار بود از

قاضی از افشين  سپس. دادگاه ارائه کرده بود در اين جلسه به طور شفاهی نيز از موکل خود دفاع کرد دفاعيه کتبی به

آخرين دفاع به اين معناست که اين جلسه، آخرين  اخذ. شمس خواست که اگر به عنوان آخرين دفاع مطلبی دارد بيان کند

جلسه دادگاه پس از آخرين دفاع افشين به پايان رسيد و . خود را صادر کند ست و قاضی بايد رایجلسه دادگاه شمس ا

بازداشت او به  در اين جلسه، وکيل افشين از دادگاه درخواست کرد که قرار. دادگاه به زودی اعالم شود قرار است رای

  .قرار کفالت تبديل شود

ن چنين استنباط کرد که دفاعيات شمس و وکيل او قاضی را مجاب کرده است می توا از آنچه در فضای دادگاه گذشته

  ما از. منتفی خواهد شد و قرائن موجود برای اثبات اتهام محاربه کافی نيست و به احتمال زياد اين اتهام شواهد  که است 

  .يمهست شرط  و  خواهان آزادی بی قيد می کنيم و افشين شمس قهفرخی به عنوان فعال کارگری دفاع 

  

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧مهر ٣٠
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