
 
 

سازی اذهان عمومی و در های اصلی حکم دادگاهم و دفاعیه دادگاه تجدیدنظر را به منظور شفافموارد اتهامی، بخش

گناهی من کافی است. باشد که در تاریخ که بهترین کردم، که بنظرم برای اثبات بیمنتشر اعتراض به حکم غیرعادالنه ام 

#جای_پژوهشگر_زندان_نیست داور است ثبت شود.   

 تجدید نظر دفاعیه

 ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

و  ۹۲۷۲۷۲۹۰۹۲ یبا کد مل میفرزند کر یاحمد کامیلموکل اینجانب : با سالم، احتراماً، وکالتاً به استحضار می رساند 

دادگاه انقالب اسالمی  51صادره از شعبه محترم  اللبالبالبلنسبت به دادنامه شماره ، صادره از نقده ۵۵۱۱۱شماره شناسنامه 

ابالغ شده است، معترض بوده و درخواست تجدیدنظر  44/09/99صادر گردیده و در تاریخ  42/08/99تهران که در تاریخ 

 .اردحکم صادره و نقض آن را ددر 

 : قانون آئین دادرسی کیفري  تقدیم میگردد 232دالیل تجدیدنظرخواهی بر اساس عدم رعایت مفاد بندهاي الف، ب و ت ماده  

ز آنجائیکه در رد اتهامات وارده به موکل در الیحه بدوی مفصالً و مشروحاً دفاعیات خود را بیان داشته ایم و متأسفانه ا

دادنامه معترٌض عنه بدون توجه به عرایض و دفاعیات تنظیم و تقریر یافته لذا به داللت بندهای الف و ب و ت از قانون آئین 

دادرسی کیفری ضمن اعتراض و نقد رأی صادره و تجدیدنظرخواهی، ناگزیر بخشی از دفاعیات مطروحه در الیحه بدوی 

ی گردد، با این امید که قضات و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر استان با را جهت تنویر ذهن عالیمقامان مجدداً بیان م

  .دقت همیشگی و اتکاء بر لزوم حفظ حقوق شرعی و قانونی شهروندان در این عریضه مداقه خواهند فرمود

 ایراد شکلی -الف

اگرچه در دادسرا . تفهیم نشده استنه در مرحله دادسرا و نه در مرحله دادگاه به موکل ( نگهداری شوکر)اتهام ردیف ت

محسوب میگردد، این اتهام را تفهیم ننمودند و  7بازپرس محترم اشاره بدان داشته اند لکن به علت اینکه اتهام مذکور درجه 

عنوان اتهامی تفهیم و  3نیز مالحظه میگردد که  45/55/98مورخ  98502230471005483در کیفرخواست شماره 

لذا صدور حکم بر محکومیت موکل به این اتهام فاقد وجهه قانونی بوده و از سوی . قرار گرفته استموضوع کیفرخواست 

با درجات باالتر جمع میگردد و مصداق تعدد نیست، اتهامات موکل به فرض اثبات  7دیگر با توجه به اینکه مجازات درجه 

نا بر ب)یشان برابر با میانگین حداقل و حداکثر مجازات استعنوان نخواهد بود و در نتیجه حداقل مجازات قانونی ا 3زاید بر 

 3یعنی حداقل مجازات مرتکب جرم همکاری با دولت متخاصم در  فرض تعدد تا ( اصالحی قانون مجازات 532بند ب ماده 

 (سال 50و  5میانگین )سال و شش ماه 1جرم برابر است با 

دادگاه در ( 5399قانون کاهش مجازات مصوب  4ماده )ازات اسالمیقانون مج 58از سوی دیگر به حکم تبصره ذیل ماده 

حکم صادر نماید که دالیل آن را ذکر نماید که در ( سال و نیم در مانحن فیه 1)صورتی میتواند به بیش از حداقل مجازات

 .دادنامه چنین امری محقق نشده است

 

  در ماهیت-ب

 تجدیدنظر؛ریاست دانشمند و مستشاران اندیشمند دادگاه 

از آنجائیکه برداشت اولیه و تلقی ابتدایی از ماهیت و شخصیت موکل تاثیر به سزایی در تفسیر تحقیقات گذاشته 

محسوب نمیگردد و اساساً شهروندی " فرد امنیتی"است، اجازه میخواهم بدواً و مقدمتاً در اثبات اینکه موکل 

از شهروندان عادی در تحقیق است نکاتی را مورد مداقه  عادی و حتی به واسطه امر پژوهش، به مراتب محق تر

چه اینکه اگر با تصور امنیتی به موکل نگاه کنیم ممکن است دچار خطای دید شده و حقیقت و ماهیت . قرار بدهیم

 .رفتاری که قرار است مورد قضاوت قرار گیرد کشف نگردد

 

 



 
 

 عالیجنابان؛ 

اجرای پروژه بنیاد »میشود که پس از معرفی پیشینه موکل، ذیل تیتربا نگاهی به دادنامه معترض عنه مالحظه *

 : چنین آمده است عبارتی«   HIVOSبرانداز هیفوس

 مالی حمایت با را ایران در زنان ختنه پروژه وی گردید مشخص احمدی کامیل از آمده بدست اسناد بررسی در»

 به.  است داده انجام ایران در یورو هزار ۱۱۱ سالیانه بودجه با ۱۱۲۲ الی ۱۱۲۲ سالهای در هیفوس موسسه

 ۲۹۳۲ سالهای طی یورو هزار ۰۱۱ بودجه با هیفوس برانداز موسسه پروژه مجری احمدی کامیل دیگر عبارت

 « است بوده ایران در ۲۹۳۲ الی

پس از این عبارات که تا صفحه   دادنامه است، دادگاه از صفحه  ، دادنامه صادره به ارائه مستنداتی در رابطه با 

اثبات این همکاری پرداخته است و پس از بیان مستنداتی که اکنون به صحت و سقم آن نمیپردازیم امر همکاری 

بودن این « ضدامنیتی»دوم رکن مادی اتهام یعنی تلقی نموده و به بخش « اثبات شده»با یک بنیاد خارجی را 

 :همکاری پرداخته و در تبیین آن این عبارات ذکر شده است

و  یستیفمن یزنان همواره در اسناد باالدست هیتشونت نل قیاز مصاد یکیزم به ککر است رروهه تتنه زنان به ننوان ال »

ند کن یم نهیموضوع هز نیا یدر سراسر جهان برا یهنگفت یابودجه ه یالملل نیمورد توجه بوده است و موسسات ب یغرب

. 

 شهیباشد در بند سوم هدف رنجم تود )ر یفرهنگ و تمدن غرب م جیترو قیاز مصاد یکیکه  ۹۷۰۷به ننوان مثال سند  

کند و کشورها  یبار مانند ازدواج کودکان و تتنه دتتران( با صراحت به موضوع تتنه زنان اشاره م انیهمه اقدامات ز یکن

بر هم  قیاز مصاد یکیکه به ننوان  ۹۷۰۷سند  نکهیند . با توجه به اینما تیهدف فعال نیا یکند در راستا یرا موظف م

سند و  نیهر گونه اهداف ا یریگیدارد ، لکا ر دیتأک زیشود و بر موضوع تتنه زنان ن یدر کشور شناتته م یمل تیزننده امن

موسسات  نیاز شناتته شده تر یکیبرنداز هیفوس که  ادیبن نیگردد ، نالوه بر ا یم یکشور تلق تیامن هیو اقدام نل تیفعال

 یبا دولت متتاصم تارج یهمکار قیموسسه از مصاد نیبا ا یباشد و همکار یم یاسالم یجمهور یفعال در حوزه برانداز

 نموده است . نیرروهه را تأم نیباشد ، بودجه ا یکشور م تیامن هینل

بر ضد  ۹۷۰۷اهداف سند  یساز ادهیر یبا بودجه موسسه برانداز هیفوس در راستا یاحمد لیتوان گفت کام یم یطور کل به

 .«رروهه تتنه زنان را انجام داده است یو مل یداتل تیامن

 گیری کرد که تالصه دادنامه چنین است:لکا تا اینجا میتوان نتیجه

 تالش نموده است. ۹۷۰۷متهم در راستای ریاده سازی اهداف سند -بمتهم با بنیاد هیفوس همکاری کرده -الف

با در نظر گرفتن این ترتیب، ادامه دادنامه نیز تنها به این موضوع تواهد ررداتت که بنیاد هیفوس یک بنیاد برانداز محسوب 

تفاوتی با همکاری با یک میگردد و به نبارت دیگر چون مجری تصمیمات براندازانه دولتهای غربی است، همکاری با آن 

دولت برانداز ندارد و در رایان دادنامه نیز با استدالالتی که اکنون به آن نمیرردازیم دولت امریکا را متتاصم تلقی و این 

 همکاری را همکاری با دولت متتاصم بیان داشته اند.

 "کیفیت آن)ضد امنیتی بودِن همکاری("س و سر "اصل همکاری"بنابراین، ترتیب استداللی دادنامه چنین است که در آغاز 

 یک دولت در روشش یک بنیاد بیان گشته است. "متتاصم بودن"و نهایتا  "طرِف همکاری "تبیین شده است و در بتش بعدی

از اینرو برای ندم تصدیع وقت نالیجنابان با ککر یک توضیح کوتاه قصد دارم تنها به یک رکن مهم در این ساتتار استداللی 

. روشن است که اگر همکاری است "وصف ضدامنیتی"ردازم که فقدان آن موجب اثبات برائت موکل تواهد شد و آن رکن بر

نباشد، سایر مباحث اهمیت و موضونیت تود را از دست تواهد « ضد امنیتی»همکاری با یک دولت متتاصم واجد کیفیِت 

 داد. 



 
 

قانون مجازات اسالمی کیفیت همکاری مقید به این شده است  ۱۷۰متن ماده گرچه اثبات این امر نیازمند استدالل نیست و در 

 باشد« نلیه جمهوری اسالمی ایران»که 

 

با اینحال جهت اثبات اینکه همکاری اگر نلیه جمهوری اسالمی نباشد مجرمانه نیست مثال شایع و بارزی که میتوان 

در  5398نیان و تروریستهایی چون دانش در تیر ککر کرد همکاریهای نظامی در باالترین سطوح بر نلیه جا

است. این همکاریهای مجاز نه  5380نمالت آزادسازی موصل و یا همکاری نلیه تروریستهای طالبان در مهر 

فقط در برابر دشمن مشترک بلکه در راستای اهداف انساندوستانه در قالب صلیب سرخ و هالل احمر نیز تحقق یافته 

 است.

گرفتن اینکه همکاری ضرورتا باید برنلیه جمهوری اسالمی ایران باشد، مجددا نگاهی به تالصه لکا با درنظر

 استدالل مندرج در دادنامه بیندازیم:

 

بر هم زننده  قیاز مصاد یکیکه به عنوان  ۰۲۰۲سند  نکهیبا توجه به ا »

دارد  دیتأک زیشود و بر موضوع ختنه زنان ن یدر کشور شناخته م یمل تیامن

کشور  تیامن هیو اقدام عل تیسند و فعال نیهر گونه اهداف ا یریگیلذا پ ،

از شناخته شده  یکیبرنداز هیفوس که  ادیبن نیگردد ، عالوه بر ا یم یتلق

با  یباشد و همکار یم یاسالم یجمهور یموسسات فعال در حوزه برانداز نیتر

 یکشور م تیامن هیعل یبا دولت متخاصم خارج یهمکار قیموسسه از مصاد نیا

با بودجه موسسه برانداز  یاحمد لیتوان گفت کام یم یطور کل به...باشد 

 یو مل یداخل تیبر ضد امن ۰۲۰۲اهداف سند  یساز ادهیپ یهیفوس در راستا

 -ایراداتی که بر این استدالل وارد است چنین است: الف.« پروژه ختنه زنان را انجام داده است

بوده است. یعنی  4051تا  4055صویب شده است و به گواهی همین دادنامه همکاری موکل از ت ۹۷۵۱در سال  ۹۷۰۷سند 

این همکاری رهوهشی وجود داشته و تاتمه یافته است. لکا نمیتوان آن را مشمول همکاریهای در  4030ریش از تصویب سند 

 جهت ریاده سازی سند مککور دانست. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

مورد نقد قرار گرفته  69اردیبهشت  21در ایران این سند برای اولین بار توسط رهبر انقالب در تاریخ  -ب

 69ممنوع نشده است به استناد سیاستهای اعالمی سال  69است و طبیعتاً نمیتوان موکل را برای امری که تا سال 

یعتاً از موکل انتظار نمیرود پیش از نهادهای طب. این امر مصداق بارز عقاب بالبیان است! مواخذه و بازخواست کرد

به ویژه اینکه خود نهادهای امنیتی نیز پس از توجه و انذار دادن رهبر ! امنیتی متوجه تبعات امنیتی این سند باشد

 .معظم انقالب، به این سند توجه نمودند

ایشان قرار گرفته است  رهبر انقالب صریحاً بیان داشتند که در این سند مواردی که موضوع مخالفت -ج

 و دخالت کشورهای دیگر در سیاستگذاری آموزشی، لذا ناقص سازی  "نظام آموزش و پرورش"مربوط است به 

زنان که سنتی مذموم در برخی مناطق کشور است از نظر همه سیاستگذاران کشور مورد نکوهش است  الت جنسی

باشد نیز کراهت این سند موجب استحباب  1202حتی اگر مبارزه با این ناقص سازی در زمره توصیه های سند 

ی کاف. ندارد( ختنه)زنان این سنت غلط نخواهد شد و اساسا نقد رهبری معظم به سند مذکور ربطی به ناقص سازی

بیندازیم که در ذیل به نقل از سایت رسمی رهبری  1202در باب مخاطرات سند  ایشاناست نگاهی به توضیح 

(Khamenei.ir )آمده است: 



 
 

  

 

 

ختنه )این فرایند 2060همچنین در پژوهشهای متعدد و معتبر دانشگاههای ایران، پیش از این و برای مثال در سال  

 :مورد نکوهش اطبا و متخصصین سالمت قرار گرفته است که تنها یک نمونه آن در زیر مشاهده می شود( زنان

  

حال سوال این است که آیا یک موضوع غیرامنیتی که پیش از ممنوعیت اجرای این سند در میان پژوهشگران 

 !سوب میگردد؟ی شده است مصداق اقدام بر ضد امنیت مح متعدد مطرح شده و توسط موکل نیز بررس

 



 
 

 

 

که همگی تحت قوانین داخلی کشور و با مجوز نهادهای -ایشانهای پژوهشالزم به ذکر است که 

شناسی کامال اند و این مساله در مردمزنجیروار به هم متصل بودهبه صورت  -رسمی منتشر شده

اتفاق میافتد تقریبا  ، مثال در جوامعی که ختنه زنانها به هم ارتباط دارندآسیب چراکهمحتمل است 

کمااینکه ایشان در حین انجام  حتما ازدواج کودکان نیز شایع است و این یک قاعده جهانی است

)نه به عنوان  پژوهش ختنه زنان به موضوع ازدواج کودکان و پس از آن نیز به موضوع صیغه محرمیت

 ات سوء اجتماعی شده است(یک تاسیس کاربردی در فقه، بلکه به عنوان پدیده ای که منجر به تبع

های گذشته نیز وی روی موضوعاتی نظیر زباله گردی کودکان کار کرده که به رسیده است. در سال

 های مختلف حقوق کودکان در جامعه شهری پرداخته است. جنبه

اش وجود دارد در نظر برای بررسی سوابق و کارهای وی باید مجموعه کارهایی که در کارنامه کاری

و این موضوع کلیدی باید مورد قبول واقع شود که ایشان محقق حوزه کودکان بوده و  ته شودگرف

هست و تمامی موضوعات و جامعه آماری و هدف وی در مورد موضوعات کودکان و آسیب های آنان 

 و عدم جانبداریها قصد و نیت در همه آنبوده است و یا به دوران کودکی آنان ارتباط مستقیم دارد و 

با نگاه  شناس کامال محرز است که تالش کردهوی به عنوان پژوهشگر و مردمو رسالت علمی 

طور که خصوص برای جامعه هدف مثبت باشد، همانعلمی موضوعات را بررسی و نتیجه آن به

دانید تحقیق ایشان در خصوص آسیب ختنه دختران مصرف داخلی داشته و به این مفتخر است می

پژوهشی جامع » نام سنتبه نی و نشر مقاالت و انتشار این پژوهش در قالب کتاب رساکه آگاهی



 
 

زا و مضر برای روان و تاثیر به سزایی در کاهش این سنت بسیار آسیب«  بر باب ختنه زنان در ایران

 جسم کودکان این سرزمین داشته است. 

بوده است که صرفاً برای موضوع لذا روشن است که همکاری با بنیاد هیفوس در قالب دو قرارداد 

 "ختنه زنان" صورت گرفته است و هیچگونه همکاری دیگری نیز اتفاق نیفتاده است.

 

 عالیجنابان؛ 

مالحظه میفرمایید که اگر دقت به ظرایف پرونده صورت میگرفت و همه حقایق با عینک بدبینی دیده نمیشد اکنون 

بود، لذا تقاضا داریم ابتدا این ذهنیت که موکل مشغول به اقدام بخش بزرگی از پیچیدگی این پرونده رفع شده 

ضدامنیتی بوده را بنا به دالیل منطقی گفته شده کنار بگذاریم و بدون پیش داوری، به ارکان سه گانه جرم بپردازیم 

 .تا با بررسی واقعیت پرونده توصیف حقوقی صحیح اتخاذ گردد

 سایر ارکان 

 همکاری با بنیاد هیفوس*

همکاری اولیه ایشان در خصوص کار تحقیقاتی بر ختنه زنان به عنوان یک ایده کامال شخصی و 

خانوادگی شکل گرفته و از آنجا که خانواده ایشان ختنه شده بودند و پدیده ختنه دختران در مناطق 

این موضوع موردتوجه وی به عنوان دستمایه  بودهالخصوص محل تولد ایشان فراگیر کردستان و علی

 یک کار پژوهشی قرار گرفته است. 

دیگری به نام  NGOاش را با فیلمی در این خصوص تهیه کرده و تجربیات میدانی 48متعاقبا در سال 

های اربیل و سلیمانیه ها نیز بر روی همین موضوع در استاندر کردستان عراق که آن« وادی»

 مشغول به کار بودند، به اشتراک گذاشته است.  کردستان عراق

ر د «نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه» نیزدر ترکیه و بر روی کتابی 44تا سال  48از سال 

زمان به ایران نیز رفت و آمد داشته است. شناسی مشغول به تحقیق بوده که همحوزه مردم

دانشگاه علوم  درگیر با مساله ختنه زنان،های مراجعات مکرر وی به سازمان بهزیستی استان

نتیجه مانده و از آنجا که ها متاسفانه بیوزارت بهداشت و درمان و استانداریپزشکی هرمزگان، 

ها نبود و وی مصر به انجام پژوهشی در این خصوص بوده این موضوع اولویت کاری این سازمان

انی این پژوهش را تقبل کرده آن را پذیرفته زمانی که وادی پیشنهاد اسپانسر کردن فاز اول مید

باشد. بعد از  یپژوهشطرفانه و مشروط بر آنکه این همکاری صرفا علمی و نتایج آن مستقل، بی

« هیفوس»ای به اسم فاز نخست که شش ماه به طول انجامید، موسسه وادی وی را با موسسه

د معرفی کرده و دو قرارداد بعدی موکل بودر کردستان عراق که اسپانسر پژوهش ختنه ی آنان نیز 

نیز دهی در نوشتن گزارشبه وی با وادی و در تعاقب آن و با نظارت وادی منعقد گردیده که وادی 

 کمک میکرده است.

به مدت سه سال موضوع قرارداد بوده که فوت پدرش در آن   44ارتباط موکل با هیفوس از سال 

م صرفا رسمی و از طریق ایمیل و محدود به ارائه گزارش راجع به ای ایجاد کرده و این ارتباط هوقفه

 پژوهش ختنه زنان بوده است. 

و با  ها در ایران اطالعی نداشتهگاه و به هیچ صورت از موسسه هیفوس و سوابق آنموکل هیچ

یران از ا توجه به اینکه در آن زمان بعد از اتمام تحصیالت تازه به ایران بازگشته بود نه شناخت کافی

 شناخته است. داشته و نه دیگر پژوهشگران این حوزه را می

شده بندیگاه و هیچ زمان دسترسی به اسناد محرمانه و طبقهدانید موکل هیچهمچنان که می

 است. و هیچ زمانی آسیبی به منافع ملی نرسانده و نیت آن را هم نداشته نداشته



 
 

سال بوده است که البته در  3اجرای پروژه پژوهشی مدت -1نتایج حاصله بدین شرح است که 

پایان  184ذکر شده است)صفحه  1331تا  1331دادنامه نیز این مدت سه ساله تایید شده اما از 

موکل در آغاز مجری پروژه بنیاد وادی بوده است و -1( که اشتباه است. 31/11/1118قرارداد آخر 

 پروژه نیز مشخص است  سپس مجری پروژه هیفوس و دستمزد های مدیر

 

هیفوس اساسا یک نهاد هلندی است و موکل هنوز هم نمیداند چرا این بنیاد امریکایی تلقی  -1

 شده است؟ 

یکی از بودجه گذاران آن امریکا است و بر فرض که  -بنا بر استطالعات اخیر-بر فرض که  -1

موجب امریکایی شدن این بنیاد شود. باید پرسید موکل از این امر مطلع  "،بودجه امریکایی"

 بوده؟

 بر فرض آیا همکاری با یک بنیاد امریکایی موجب همکاری با دولت امریکا می شود؟ -3

چه بوده است؟ علیه چه کسی  که کمترین ارتباطی با امنیت داشته باشد افعال عینی موکل

وی کوچکترین ارتباطی داشته اند به سبب یا به  هیچیک از اشخاصی که بابوده است؟ 

غیر سبب شغل و سمت و مسئولیت خود به اسناد طبقه بندی شده یا حتی غیر طبقه 

 بندی شده و اساسا به امور امنیتی ارتباط و دسترسی نداشته اند.

میان قرارداد اولیه این پژوهش با موسسه وادی بوده و بر اساس حسن اعتمادی که تاکید میگردد 

و توسط زن و شوهری کرد اهل سلیمانیه  وجود داشته کردستانی به خاطر هم قومیتی NGOوی و 

و حال اینکه اتهام همکاری با که بودجه گذار آنان نیز بوده ادامه همکاری با هیفوس  اداره می شده

وجه ممکن برای موکل که مواضع روشن و مخالف نسبت به هیچدولت متخاصم آمریکا به

 قبول نیست. است قابلدر خاورمیانه داشتهاخیر های آمریکا استسی

روشن است که فعل مادی مثبت و اقدام ارتکابی میتواند رکن مادی چنین اتهامی باشد. وقتی 
مشخص نیست چه کاری را موکل انجام داده است که مصداق فعالیت ضدامنیتی باشد انصاف 

مباحات و مشمول قاعده عمل به حکم میکند که قرارداد تنظیمی ایشان با هیفوس را مصداق 
 تلقی نماییم. قبح عقاب بالبیان

الزم به ذکر است که ممکن است این مجموعه اقدامات پژوهشی در شمایل اجرای پروژه نفوذ به 

نظر برسد و با تلقی کردن آن اقدامات به عنوان ابزار نزدیکی به مسئوالن، موکل مجری پروژه نفوذ 

ر برخی موارد دانسته شود. اگرچه این امر از شیوه های دشمن و سرویسهای اطالعاتی رقیب د

موکل در ایمیلی به از ضمایم جلب مینمایم که  4بوده است لیکن عنایت عالی را به پیوست 

هیفوس صریحاً اعالم داشته است که علیرغم ابراز تمایل مسئوالن دولتی برای تمرکز 

ه و ب بر موضوع "ختنه زنان" اما موکل انگیزه ای برای ادامه این ارتباط با مسئوالن ندارد

شنی اعالم میکند که هیفوس خودش میتواند این ارتباط را به سرانجام برساند. عالیجناب مالحظه رو

میفرمائید که اگر موکل به قصد ایجاد این ارتباط و نتیجتاً نفوذ این پژوهشها را انجام داده بود، طبعاً 

فقیت برنامه اش، میبایست در این برهه که امکان ارتباط با مسئوالن فراهم شده است به تصور مو

 شدت و حدت بیشتری به این ارتباطات میبخشید نه اینکه برعکس ابراز کند که انگیزه ای ندارد.

نکته دیگری که قابل توجه است این است که عواید مالی تحقیقات موکل به صورتی حیرت انگیز 

یت دارند که بزرگنمایی شده است تا انگیزه غیرپژوهشی موجه گردد! ریاست محترم دادگاه عنا

اگرچه مجموع هزینه های یک پروژه تحقیقاتی به عنوان بودجه در نظر گرفته می شود، اما دستمزد 

کوچکی از این مبلغ است. در پیوست دوم مالحظه میفرمائید که قرارداد  بسیار مسئول پروژه بخش

مشخص است موکل درج شده است و دستمزد مجری پروژه)موکل( در آن قید شده و مبلغ آن نیز 

که در حد یک کارمند متوسط و مبلغی متعارف است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که با 



 
 

دالر( هرگز کسی امنیت خود و خانواده اش را به خطر نمی اندازد 3111چنین مبلغی) ماهیانه حدوداً 

ه و مشخص است که موکل حتی مورد حمایت مالی نهادهای غربی نیز نبوده است چه رسد ب

 اینکه مامور اجرای پروژه نفوذ باشد.

یورو(  لذا کل بودجه پروژه توسط موکل  18811و  4811عبارتست از  181و  133)مستند به صفحات 

هزار یورو محکوم  011دریافت نشده است که اکنون به عنوان رد وجوه دریافتی ایشان به بازپرداخت 

 شده است!

**** 

 ر دادگاه تجدیدنظر استان تهران:ریاست ارجمند و مستشاران عالیقد

اساسًا از امور سیاسی مدتهاست که بی اطالع موکل که پژوهشگری نخبه است ، 

و محکومیت در این پرونده با بنیان غلط و استداللهای سست موجب دفع  بوده

 این و نداشته اسالمي جمهوري نظام با نناد و ضدیت قصد وجه هیچ به موکل ایشان از نظام خواهد شد.

اینکه موکل صریحا چندین بار ننوان کرده اند که نلیه امنیت اقدامی نکرده و میگردد.  احراز موکل نملکرد در مداقه با امر

، 4030اتهامات را انکار کرده اما در تضاد و تقابل با این اظهارات، دادگاه با تفسیری موسع و ارتباط دادن موکل به سند

 ت.اس تعمد در راندن و طرد کردن یک شهروند از دامان قانونگراییت، بدون تردید مصداق ایشان را مرتکب جرم دانسته اس

 

به داللت اصل ، عالیمقامانكه با دقت نظر واسعه و همیشگي لذا امید است 

از قانون اساسی ناظر بر اصل برائت و نیز باتوجه به وجود شبهات  73

جدی در اعتبار تفسیر موسع و انتساب اتهامات وارده و مصادیق آن با 

از قانون مجازات اسالمی مبتنی بر قاعده فقهی دراء  021استناد به ماده 

موکل منجر به صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه صادره و حکم به برائت 

 تقویت امید ایشان به عدالت گردد.

 با تجدید احترام

 احمدی کامیلامیر رئسیان فیروزآباد، وکیل 

 )تجدیدنظرتواه(

 

 

 


