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 یبسمه تعال

 

    شماره ژهیکه بر اساس حکم و لیامضاء کننده ذ یتهران به تصد یدادگاه انقالب اسالم ۵۱ شعبه

 یبا حفظ سمت دادرس دادگاه عموم نجانبیا هیمحترم قوه قضائ استیر 72/2/02مورخ  011/77772/0111

به پرونده  یدگیجهت رس  72/8/00 خدر مور یفریک یدادرس نیقانون آئ ۴۷۳هستم مستند به ماده  زیتهران ن

بعمل آمده و اخذ  قاتیبه تحق تیاست . با عنا لیتشک میفرزند کر یاحمد کامیل یاتهام /ط د08/70772کالسه  

را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با  یمدافع ختم دادرس لیوک هیدفاع حهیدفاع از متهم و مالحظه ال نیآخر

 . دینما یم یمبادرت به صدور رأ لیبر شرف و وجدان به شرح ذ هیتک

 «دادگاه یرأ»

صادره از  ۵۵۳۱۳و شماره شناسنامه  ۹۲۷۲۷۷۹۰۹۷ یبا کد مل میفرزند کر یاحمد کامیلدر خصوص اتهام  

حسب  قهیوث دی، آزاد به قمتأهل، پژوهشگر، ، فاقد سابقهیسیانگل یرانیمضاعف ا تیتابع یدارا ۵۴۱۵نقده ، متولد 

 ینگهدار -. برانیا یاسالم یجمهور هیعل کایبا دولت متخاصم آمر یارهمک -صادره دائر بر: الف فرخواستیک

 عدد افشانه گاز اشک آور. کی

 . یخارج یمشروبات الکل تریل کی ینگهدار -پ

 عدد شوکر کی ینگهدار -ت

 «گردشکار»

 یو مردم شناس یاست که على الظاهر تحت عنوان کارشناس ارشد جامعه شناس یاز افراد یکی یاحمدکامیل 

 ی، ازدواج و از طرفدر حوزه خانواده یشرع یو مبان نیقوان فیو تضع یغرب یمبان جیترو یرا در راستا یاقدامات

سازمان اطالعات سپاه  یداد تحت رصد و اشراف اطالعات یانجام م یستیو اومان یغرب یلزوم اقتباس از مبان

 قرار گرفت .  یپاسداران انقالب اسالم

اهل  کرد و تی، از قومیغرب جانیمتولد شهر نقده از توابع استان آذربا میفرزند کر لیمعروف به کام یمحمد احمد

بوده  مشهور استان انیاز افراد و بازاری احمد میکر یمتمول متولد شده و پدر و ی. او در خانواده اباشد یسنت م

زبان  نیبه چند یاحمد لیداشته است ، کام یو تجار یمال یدر سطح کشور و خارج از کشور داد و ستدها یو حت

 :دیگو یباره م نیباشد؛ او در ا یکشور را دارا م نیدر چند یباشد و تجربه زندگ یمسلط م

هستم  یرد ی، فارسی، فارسیسی، انگلیاستانبول ی، آذری، ترکیکرمانج ی، کردیسوران یکرد یمسلط به زبان ها

 «.در حد قواعد تسلط دارم زین یبه زبان فرانسه در حد متوسط و زبان عرب نیهمچن



 لیاز تحص یسالگ ۵۱قصد داشته به خارج از کشور مهاجرت کند در  نکهیبه خاطر ا ینوجوان نینامبرده در سن

خود را در  یدوران مطالعات جانب نیهم. او در دشو یداوطلب م یدوره خدمت سرباز یدهد و برا یانصراف م

 :دهد یادامه م یموضوعات اجتماع

و رمان  درسی ریغو  یکردم و مطالعات درس یرمان ترجمه م یکتابها یدر دوره راهنمائ لیعد از ترک تحصب»

 طینوشتم و به علت شرا ینوجوانان مقاله و داستان کوتاه م یمجله ها یسرودم و برا یداشتم و شعر م یاجتماع

بود به شدت  یو مسائل اجتماع رانکردستان همواره در معرض جنگ و بح یمرز ییایکه در منطقه جغراف یخاص

 «.نمود یاجتماع یتهایمن را عالقمند موضوع کودکان و اقل

هزار تومان در  ۴۱۷پدرش ) یها تیرا به اتمام رسانده و با حما یخدمت سرباز یسالگ ۵۰تا سن  یاحمد لیکام

و فروش منسوجات  دیخر نهیدر زم یسالگ ستیکند و تا سن ب یم یدر شهر مهاباد راه انداز ی( مغازه ا۱۲سال 

 انیاز آشنا یکیبه واسطه  یقابل توجه از. او پس از کسب در آمد و پس اندکرده است تیفعال یکرد یو لباس ها

 یپس از قبول یاحمد لی. کامسکونت داشته است یکند و حدود دو ماه در منزل و یپدرش به انگلستان مسافرت م

 .شود یم لیو انتشارات مشغول به تحص یرشته طراح یدانشگاه شیدر دوره پ یلیزبان و تحص یدر آزمون ها

ر به کشو لیادامه تحص یو دو سال کار در بازار برا یبعد از اتمام سرباز: »  دیگو یباره م نیدر ا یداحم لیکام

را در خصوص  یدانشگاه شیگرفتم ... مقطع پ رشیپذ ت تیمزدر کالج ساو ۷۱کردم و در سال  متیعز سیانگل

 رییارتباطات لندن دادم. بعد از آن با تغ را به دانشگاه لیتحص یسال بعد تقاضا کیو چاپ گذراندم و  یطراح

 « گرفتم. یو انتشارات در همان دانشگاه مدرک کارشناس طیرشته به اقتصاد مح

به شماره  ییایتانیو پاسپورت بر ۳۵۳۰۵۱۹ یبا شناسه اعتبار سیانگل تیتابع یدر حال حاضر دارا یو

 باشد .  یم ۱۵۷۷۱۴۰۱۷

کند و  یسفر م هیبه ترک سی، از انگلهیدر ترک یقاتیپروژه تحق کیبه خاطر انجام  ۰۰تا  ۰۳از سال  یاحمد لیکام

 نیاستان کردنش ۵۱مردم شناسانه به  یبا نگاه«  هیبه شرق و جنوب شرق ترک گرید ینگاه»تحت عنوان  یپژوهش

 یرابطه م نیدر ا یکند. و یمهاجرت م رانیا بهکند و پس از آن مجددا  یمنتشر م ۹۷۷۲در سال  هیکردستان ترک

 :سدینو

 کیرا همان موقع آغاز کردم و  میدرم برگشتم و پروژه هافوت ما یبرا ۰۴سال در سال  ۵۱بار بعد از  نیاول

نامه با موضوع  انیپا یبار برا نیازدواج مجدد پدرم و سوم یبار برا نی، دومپدرم دادم لیو تحو دمیمغازه هم خر

 ۰۰در سال  گرفتم میرا به من زد و تصم ییضربه نها برادر جوانمفوت  تیو رسانه برگشتم ... و در نها تیهو

 «. برگردم رانیبه ا

 در حوزه زنان:  یوابسته به دولت متخاصم خارج یموسسات برانداز خارج یپروژه ها یاجرا

 :HIVOSبرانداز هیفوس  ادیپروژه بن یاجرا

 یمال تیرا با حما رانیپروژه ختنه زنان در ا یو دیمشخص گرد یاحمد لیاسناد بدست آمده از کام یبررس در

انجام داده است . به  رانیدر ا ورویهزار  ۹۷۷ انهیبا بودجه سال ۹۷۵۱ یال ۹۷۵۵ یموسسه هیفوس در سالها

 ۵۴۲۵ یسالها یط ورویهزار  ۱۷۷پروژه موسسه برانداز هیفوس با بودجه  یمجر یاحمد لیکام گریعبارت د

 بوده است .  رانیدر ا ۵۴۲۱ یال

بخش  ریمد (tini van goorون گوور) ینیت یآقاپروژه تحت نظارت  نیاسناد به دست آمده مشخص شده که ا در

 یاحمد لیبر اساس اسناد موجود کام نیهیفوس انجام شده است . همچن ادی( بنMENA) قایو شمال آفر انهیخاورم

 دانش جادیداده ، ا ی، جمع آور قیتحق یتاتوسعه دهنده و هماهنگ کننده پروژه را در راس تیپروژه مسئول نیدر ا



 یپروژه با هدف توانمندساز نیبر عهده داشته است . ا رانیدر ا FGMدرباره  و مذاکرات ی، آموزش و الب

 یاحمد لی. کامانجام شده است یاحمد لیکام یپژوهش مینفر از ت ۵۴ یال ۱زنان و با مشارکت  یتیو جنس یاجتماع

ها را پس از ارسال گزارش به هیفوس  نهیانجام داده است و مبالغ و هز ریسه قرارداد به شرح ز یپروژه را ط نیا

را  ریز یها تیموظف بوده فعال یاحمد لی. بر اساس سند قرارداد کامکرده است افتیمشخص در یدر بازه زمان

باط ، ارتزنان یها شامل توانمند ساز تیفعال نی. ادیاجرا نما رانیهیفوس در ا ادیشدن پروژه بن یعمل یدر راستا

 .باشد یم نیها و قوان استیس رییکردن جهت تغ یبو ال یدولت یبا دستگاه ها

 یزنان همواره در اسناد باالدست هیخشونت عل قیاز مصاد یکیزم به ذکر است پروژه ختنه زنان به عنوان ال

 نیا یدر سراسر جهان برا یهنگفت یبودجه ها یالملل نیمورد توجه بوده است و موسسات ب یو غرب یستیفمن

 .کنند یم نهیموضوع هز

باشد در بند سوم هدف پنجم خود  یفرهنگ و تمدن غرب م جیترو قیاز مصاد یکیکه  ۹۷۴۷به عنوان مثال سند  

بار مانند ازدواج کودکان و ختنه دختران( با صراحت به موضوع ختنه زنان اشاره  انیهمه اقدامات ز یکن شهی)ر

که به عنوان  ۹۷۴۷سند  نکهی. با توجه به اندینما تیهدف فعال نیا یکند در راستا یکند و کشورها را موظف م یم

لذا  ،دارد دیتأک زیشود و بر موضوع ختنه زنان ن یدر کشور شناخته م یمل تیبر هم زننده امن قیاز مصاد یکی

رنداز ب ادیبن نی، عالوه بر اگردد یم یکشور تلق تیامن هیو اقدام عل تیسند و فعال نیهر گونه اهداف ا یریگیپ

ا ب یباشد و همکار یم یاسالم یجمهور یموسسات فعال در حوزه برانداز نیاز شناخته شده تر یکیهیفوس که 

 نیپروژه را تأم نی، بودجه اباشد یکشور م تیامن هیعل یبا دولت متخاصم خارج یهمکار قیموسسه از مصاد نیا

 نموده است .

اهداف سند  یساز ادهیپ یبا بودجه موسسه برانداز هیفوس در راستا یاحمد لیتوان گفت کام یم یطور کل به

 .وژه ختنه زنان را انجام داده استپر یو مل یداخل تیبر ضد امن ۹۷۴۷

 سیدر انگل یاحمد لیداوطلبانه کام یها تیو فعال ییو اجرا یسوابق کار

کارگر انگلستان در آمد  ستیالیجوانان حزب سوس تهیکم تیبه عضو ۹۷۷۹تا  ۵۲۲۲ یسالها نیب یاحمد لیکام 

تا  ۹۷۷۷از سال  یو نی. همچننمود تیدر حوزه حقوق کارگران و حقوق بشر فعال تهیکم نیو به عنوان مسئول ا

به  ۹۷۷۹در سال  یداشت. و تیعضو -دفتر واقع در لندن  -آکسفامبین الملل  یدر موسسه امداد رسان ۹۷۷۴

 اریانگلستان در آمد و کار خود را به عنوان دست Amnest International) (المل نیدفتر عفو ب تیعضو

، عضو ۹۷۷۴از سال  نیهمچن یادامه داد. و ۹۷۷۱در حوزه حقوق کارگران و حقوق بشر تا سال  یمطبوعات

سمت مشغول  نیدر ا ۹۷۷۱و تا سال  دیگرد یو چلس نگستونیک الجک ی، فرهنگیآموزش یپروژه ها ییاجرا تهیکم

گرد  انیانجمن دانشجو ۹۷۷۱کارگر انگلستان در سال  ستیالیجوانان حزب سوس تهی. مسئول سابق کمبه کار بود

 تیمسئول نی. آخرانجمن را بر عهده داشت نیا تیمسئول ۹۷۷۰نمود و تا سال  جادیرا ا سیانگل یدر دانشگاه ها

تا  ۹۷۷۰ یدر سالها ایر مدکوپ یبه عنوان مشاور کارشناس مسائل اشتغال در شرکت رسان ها تی، فعالیحمدا

 ( بوده است.۹۷۵۷

 عبارتند از : یاحمد لیکام یها تیاز فعال گرید یبرخ

 ۹۷۷۴ هیتا ژانو ۹۷۷۹ هیاز ژانو -، انگلستان ، لندنیکارمند موزه هاکن -*

موزه در  نیپرداخته است. ا یپناهندگان لندن م یشفاه خیو ثبت و ضبط تار یمدت به جمع آور کی یط یاحمد

 یرسد سالها است پروژه جمع آور یفعال بوده و به نظر م اریو عراق( بس رانیکردستان )ا خیتار یبررس نهیزم

 یداوطلب به عنوان رابط موزه هاکن نیجربا مها یرا در دستور کار دارد . ارتباط و همکار یاطالعات گسترده ا



 یاطالعات انجام م یجمع آور یموزه برا نیاست که ا یاز جمله اقدامات نیو مراکز و موسست مشابه با مهاجر

 دهد .

 ۹۷۷۱تا  ۹۷۷۴از  -، انگلستان ، لندنیپناهندگ یشورا یپناهندگ یکارمند دفتر نظارت شورا-*

 ۹۷۷۱تا  ۹۷۷۳از  -انگلستان  ی، وزارت دادگسترانانگلست یمشاور ارشد دادگاه سلطنت -*

و در  هیو افغان در انگلستان ته یرانیا - یجوامع کرد نهیمفصل در زم یگزارشات یدوره زمان نیدر ا یاحمد

 انگلستان قرار داده است .  ینظر وزارت دادگستر ریانگلستان ز یدادگاه سلطنت اریاخت

 : یگذار رینفوذ و   تأث نهیدر زم یآموزش یدوره ها

 یو توانمند ساز یآموزش یدوره ها

خود گذرانده که نقش  لیبا مدرک تحص رضهم ع یآموزش یدر انگلستان دوره ها لیدر زمان تحص یاحمد لیکام 

مراکز و موسسات برانداز  یدوره ها از سو نیدارد و از آنجا که ا یو یکنون یها تیدر انجام فعال یمهم و اساس

 از سالها قبل یجاسوس یها سیباشد که سرو یمحتمل م اریاجرا شده است بس یجاسوس یها سیو مرتبط با سرو

و نفوذ در  رییتغ جادیا یو آموزش آنها در راستا تیو ترب یاحمد لیهمچون کام یبر افراد یگذار هیضمن سرما

 : دیگو یم نیچن نیگذرانده ا یآموزش یدرباره دوره ها یاحمد لیکرده اند کام تیترب یاسالم یجمهور ستمیس

در  انهیو خاورم استیس - سیانگل برینتاشهر ک مردم شناسی ازدر و ارشدم را  قیروش تحق دوره فشرده»  

ل و قب رانیو بحران منطقه و ا یالتأسیس عرب دیجد ی، کشورهاهیترک یدانشکده  اقتصاد در خصوص امپراطور

زنان در دانشگاه  هیو خشونت عل سمیو کودکان در مورد فمن تیجنس - یبعد از انقالب در موضوع مردم شناس

 «.ذراندمگ لیپروژه هم بعد از تحص تیریدوره مد -سوآز 

از  یکی. دانشگاه سوآز رانده استئلندن گ SOASسوآز  یتیرا در دانشگاه امن تیو جنس سمیدوره فمن یاحمد لیکام

 MI6 سیانگل یجاسوس سیدر سرو یریو آموزش کادر مجرب و متخصص جهت به کار گ تیترب یمراکز اصل

 یها سیخلوت سرو اطیح زباشد در اصل دانشگاه سوآ یم ییاروپا یمراکز حساس لندن و کشورها ریو سا

و زنان نشأت گرفته از دوره  تیبه موضوع جنس یاحمد لیکام یعالقه مند هیاول شهیباشد و ر یم یغرب یجاسوس

ز ا یو زنان در دانشگاه سوآز گذرانده است . او در بخش تیو جنس سمیدر موضوع فمن است که نامبرده یآموزش

 :دیگو یم نیدوره ها چن نیرزومه خود در خصوص ا

و  یمند سازن، توایو پژوهشگر قیروش تحق یو تخصص یحرفه ا یآموزش یمدارک دوره ها یاحمد لیکام

 بی( را به ترتPolicy Influencingها ) استیبر س یگذار ری( و تأثLobbying) یگریو الب انهیدر خاورم استیس

هلند  MDF( و موسسه مشاوره و آموزش LCEلندن در انگلستان ) استی( ، اقتصاد و سBBKاز دانشگاه برک بک )

 «. باشد ی( دارا م۹۷۷۲ - ۹۷۵۳)

 (:MDFگذاران ) استیبا س یگر یآموزش الب یها دوره

 تیریدر خصوص مد ییو دوره ها یحرفه ا یآموزش یدوره ها»از رزومه خود ذکر کرده که  یدر بخش یو 

، موسسه یده گانه زندگ یو مهارت ها یتی، مطالعات جنسمطالعات صلح ارتباطات و حل بحرانپروژه ها ،  یدانیم

سوابق  ی. با بررساست ندهگذرا ۹۷۵۰ یال ۹۷۷۲ یسالها یهلند ط MDFرا در موسسه « مشاوره و آموزش 

وس و انداز هیفموسسه بر یو معنو یمال تیموسسه تحت حما نیشود که ا یمشخص م MDF یموسسه آموزش

 . وزارت خارجه هلند قرار دارد



 سن ازدواج  شیقانون افز بیو تصو هیته یاعمال نفوذ در راستا

را در موسسه برانداز هیفوس  استمدارانیو نفوذ بر س ریو تأث یگر یالب یحرفه ا یکه دوره ها یاحمد لیکام

سن ازدواج که  شیو پروژه او در خصوص افزا یکند که و یخود اقرار م یاز صحبت ها یگذرنده است در بخش

 نیتر یاز اصل یکیمنتشر شده  «پژوهشی جامع بر باب ازدواج کودکان در ایران»سکوت  نیطنبه نام  یدر کتاب

از افتخارات اوست که  یکیباشد و معتقد است که  یم یقانون مدن ۵۷۳۵ یماده قانون رییو تغ الحاص گرانیباز

 شده است لیدر کشور تبد یساز میو تصم یریگ میکتابش به عنوان مرجع تصم

 یقلمداد کند ول یسن ازدواج را اتفاق شیموضوع افزا نیدارد که حضور خود در ا یسع یاحمد لیهر چند کام 

و  نیو ارتباط با مسئول یو چانه زن یگر یالب یدر راستا یاحمد لیاز آن دارد که کام تیاسناد به دست آمده حکا

 متعدد تحت یرا در دوره ها یرانیا ین اسالمیفرهنگ و قوان رییبر آنها و تغ ریتأث یگذاران در راستا استیس

 :کند یم انیب نیچن نشیاز جلسات خود با مرتبط ب یکی. و در برانداز هیفوس گذرانده است ادیبن تیحما

کار را  ییپروژه ها ای، کشور شود یگذار استیس حیطه دهم که وارد یانجام م قیتحق یطور میمن در کارها» 

 استیوارد برنامه و س یقانون قیدهم و از طر یمجلس ارائه م ندگانیداشته باشد و به نما یکنم که خروج یم

 .« شودکشور  یگذار

 مجلس و نفوذ بر آنها ندگانیاز نما یبا برخ ارتباط

از  یسن ازدواج با برخ شیافزا نهیبه اهداف و اغراض خود در زم یابیدست یبرا یاحمد لیمنظور کام نیبد 

ده ارتباط برقرار نمو یتیشاه عنا یاوشیس بهیو ط یخانم پروانه سلحشورهمانند  یاسالم یمجلس شورا ندگانینما

و به  دینما یکودکان ارائه م دواجافراد مشاوره در خصوص موضوع از نیاز موارد به ا یاریاست و در بس

خود را  یها یاحمد برنامه ها و سخنران یحرف ها و مطالب آقا ریتحت تأث یاوشیو س یخانم ها سلحشور یعبارت

او استناد  تقایتحق جیکنند و به نتا یم یسخنران یاحمد لیمدنظر کام دگاهیکنند و در جلسات مختلف با د یم میتنظ

 .کنند یم

 یاقابل استناد بر یکننده منبع علم نیتأم باب ازدواج کودکان در ایران() پژوهشی جامع بر  سکوت نیطن کتاب

 ریکه آنان با آن درگ یباشد و در واقع چالش جد یسن ازدواج م شیطرح افزا ای ۵۷۳۵طراحان و موافقان الیحه 

 یی، روامحل تأمل آن یاز محتوا ریکه غ یبخشد در صورت یم یآنان وجه علم یادعاها هستند را مرتفع کرده و به

ته اخباشد که نه به آن پرد یم یفراوان و جد یدهایابهام و ترد یمحل بحث و دارا زیانجام شده ن قیتحق ییایو پا

روش  یو سقم علم ت، صحیظاهرا به صرف چاپ شدن کتاب با مجوز رسم یعنی. شده و نه طرح مسأله شده است

 حهیاسناد موجود بعد از رد شدن ال ی. براساس بررساست دهیفرض لحاظ گرد شیمورد نظر به عنوان پ قیتحق

 تیماانجمن حو  (بد سرپرست تنهاتر است نیکمپ ریدب) یمیرح هی، سا یاوشیس بهیخانم ط یمتهم با همکار ۵۷۳۵

دولت  وایروشنفکر و ش امیمانند پدر حوزه حقوق کودک ) یمدن نیبا فعال یریبه دنبال ارتباط گ از حقوق کودکان

طرح  بی، طرح دوباره و تصوفشار شیافزا یبرا یاجتماع یها بیآس نهیدر زم ینفعال ی( و سازماندهیآباد

 یاوشیو س یخانم سلحشوربا دعوت  یاحمد لی. عالوه بر آن کامازدواج کودکان در مجلس بوده است سن شیافزا

سن  شیهمان افزا ای یقانون مدن ۵۷۳۵طرح اصالح ماده  یشرکت کننده در بحث و بررس یاصل یاز اعضا یکی

 یکیخود  یدر رزومه کار یداحم لیراستا کام نی. در همباشد یمجلس م یو حقوق ییقضا ونیسیازدواج در کم

سن ازواج  شیبه منظور افزا MP یاتاق فکر پالمان یخود را ارائه و مشاوره در پارلمان برا یاصل یها یژگیاز و

 .دارد یم انیب «رانیکودکان در ا

 

 



 :  میپرداز یم یاحمد لیسن ازدواج کام شیپروژه افزا یادامه به بررس در

 : رانیازدواج کودکان در ا پروژه

 یکامل احمد یپروژه ها نیاز مهم تر یکی رانیدر ا  Early Child Marriage(ECM) پروژه ازدواج کودکان 

 رانیسن ازدواج در ا شیپروژه با هدف افزا نی. اانجام شده است رانیدر ا ۵۴۲۱ یال ۵۴۲۴ یاست که در سالها

 صورت گرفته است. یگذار استیو س یقانونگذار ندیفرا قیاز طر

جزء اهداف و برنامه  شهیخانواده( هم فیموثر در تضع یاز راه ها یکیسن ازدواج )به عنوان  شیافزا موضوع

 .شده است دیموضوع تأک نیآنها همواره به ا یدشمنان انقالب مورد توجه بوده است و در اسناد راهبرد یاصل یها

 :  رانیپروژه ازدواج کودکان در ا یاجرا یبرا ییاروپا یکشورها یبا سفارتخانه ها یو همکار ارتباط

الملل بوده که از  نیبرانداز ب یموسسات و سازمان ها یاصل یاز پروژه ها یکی رانیسن ازدواج در ا شیافزا

 است که یخارج ینهادها نیو مرتبط نیمعتمد از یکیکه  زین یاحمد لی. کامشده است ییدر کشور اجرا ربازید

 نیب یبه سازمان ها یدر تهران دارد با دسترس ییاروپا یکشورها یبا سفارت خانه ها زین یارتباطات گسترده ا

سن ازدواج تحت عنوان  شیافزا یمذکور در راستا یسفارت خانه ها تیبرانداز همچون هیفوس و حما یالملل

 یپروژه با شبکه ا نی. اخود را آغاز نمود یها تیفعال ۵۴۲۴( از سال EMC) کانپروژه ازدواج زودهنگام کود

بر  یارگذ ریمتأسفانه ضمن ارتباط و تأث، مردم نهاد یو سازمان ها ی، رسانه ای، مدنیعلم نیمتشکل از فال دهیچیپ

، یو خارج یداخل یشبکه رسانه ا تیسازان کشور و با حما میمجلس و تصم ندگانینما یگذاران )برخ استیس

 . در دستور کار خود قرار داده اند را رانیسن ازدواج در ا شیکردن افزا یقانون

 ازدواج و زنان ختنه از گیری جلو برای زنی چانه و گری البی و سیاستگذاری پروژه محتوای خصوص در متهم

 روژهپ در خود اهداف پیگیری برای حاکمیتی و دولتی های دستگاه در خود نفوذ نیت و قصد به ایران در کودکان

... و نامتعارف روابط سازی عادی و شدن رسمی ازدواج، سن افزایش زمینه در کودکان ازدواج و زنان ختنه های

 :می نویسد و کرده اشاره

 عنوان به هک بود این تفکر این مبنای. نشد آن از استقبالی و نیامد در ارا مرحله به هرگز که بود کلی ایده یک این»

 رشی مرتبط موسسات و افراد با را هایم پژوهش راهکارهای و نتایج خواستم می شناسی مردم حیطه در پژوهشگر

(Share) ارک وزارت قضائیه، قوه بهزیستی، درمان، و بهداشت وزارت شامل اینها اهم. بگذارم گفتگو به و کرده 

 در ادافر که بود این احساسم من و کنند می مرتبط کار آسیبها و کودکان حیطه در که مراکزی قبیل این و رفاه و

 .« باشند داشته کارشناسی و علمی اطالعی دست این از های آسیب و موضوعات از مکانها این

 اشیفروپ و تضعیف زمینه در دشمن راهبردهای از یکی عنوان به ازدواج سن افزایش گفت توان می کلی طور به

 در که باشد می کشور در راهبرد این سازی پیاده سردمداران از یکی احمدی کامیل که باشد می خانواده نهاد

 شکاه به منجر( مجلس های پژوهش مرکز تحقیقات ملهج از گرفته صورت تحقیقات بر بنا شدن عملی صورت

 شرایط در که شد خواهد کشور در موالید درصتی ۹۷ کاهش همچنین و ها ازدواج موردی هزار ۵۷۷ حداقل

 . بود خواهد فاجعه یک امر این جمعیت فعلی بحرانی

 :  دولتی عناصر از برخی با ارتباط

 سازی پیاده و غربی برانداز بنیادهای نظر مد اهداف و ها برنامه اجرای راستای در احمدی کامیل آن بر عالوه

 با تدول از وی مثال عنوان به است نموده برقرار سازی تصمیم سطوح و دولتی بدنه با ای گسترده ارتباطات آنها

 امور معاونت کشور، های کتابخانه و اسناد سازمان ، دادگستری وزارت کودک حقوق ملی مرجع مدیران از برخی



 در( حقوقی معاون) زادگان گرامی اشرف و( شهروندی حقوق معاون) سجادی شهناز ها خانم) خانواده و زنان

 .است داشته نزدیکی های همکاری زنان امور معاونت با ازدواج سن افزایش الیحه تدوین در و باشد می ارتباط

 :  سنت اهل مذهبی رهبران با ارتباط

 باطاتارت زنان ختنه و ازدواج سن بردن باال زمینه در اهدافش پیشبرد و خود تحقیقات انجام منظور به احمدی کامیل

 نرخ بردن باال زمینه در را آنها نظر بتواند تا است داشته محروم و مرزی های استان در مذهبی رهبران با زیادی

 هیز اسماعیل عبدالحمید النامو نظیر سنت اهل برجسته روحانیون از برخی با بین این در او دهد، تغییر ازدواج

 و زاهدان علمیه حوزه مدیر جزینکی عبدالصمد مولوی ،(زاهدان مکی مسجد و علمیه مدرسه رئیس و موسس)

 «سکوت طنین» جمله از خود متعدد های کتاب در او. است داشته کردستان مذهبی رهبران از نوری قاسم مولوی

 ذارگ تأثیر و مهم نقش و قدرت به توجه با دارد تأکید «پژوهشی جامع بر باب ختنه زنان در ایران» سنت نام به و

 و گری البی و سازی آگاه با تا است ضروری فرهنگی موضوعات و مذهبی مقاصد بردن پیش در مذهبی رهبران

 اراست همین در نمود جلب فرهنگی و اجتماعی موضوعات تغییر زمینه در را آنها نظر مذهبی، رهبران با رایزنی

 با هصحن پشت مذاکره و گری البی» را خود برجسته های فعالیت و ها توانمندی از یکی خود انگلیسی رزومه در

 فتوا گرفتن طریق از ،ECM ازدواج نرخ بردن باال مورد در ایران استان هفت در مذهبی رهبران و محلی حاکمان

 . دارد می عنوان «جمعه نماز خطبه در موعظه و

 

  ایران گرایان همجنس پروژه

 دوجنسگراها و مرد باز همجنس زن، باز همجنس درباره احمدی کامیل های پروژه از یکی ممنوعه شهر پروژه

LGB باشد می ۹۷۵۰ الی ۹۷۵۷ سال از ایران در. 

 هک هایی چالش بررسی و دگرباشان حول باورها و احساسات درک پروژه این اصلی اهداف احمدی، کامیل گفته به

 کند می رد هویت مثابه به را باشی دگر که پدرساالر و سنتی محور، طبقه مذهبی، ای جامعه در زندگی اثر بر آنها

 :کند می توصیف چنین را LGB پروژه اهداف( ممنوعه شهر) احمدی کامیل کتاب از بخشی در باشد می

 ایران جامعه در!  موازی روابط مشکالت حل و بحث برای را محیط و بشکند را ها یخ خواهد می مطالعه این»

 «نماید آماده

 بین در (Polygamy) موازی روابط مسائل به پرداختن کند می دنبال تحقیق این که شکنانه ساختار اهداف از یکی

 داشتنو  موازی روابط که است معتقد پروژه این. باشد می خصوص این در شکنی تابو برای تالش و خانواده

 ویژه به و است مردود شدت به ایران جامعه در قانونی و رسمی همسر کنار در عاطفی و جنسی شریک چندین

 هزمین روابط نوع این کردن مطرح با تا دارد قصد پروژه این و دارد بیشتری مشکالت و ها محدودیت زنان برای

 جالب نکته. آورد فراهم را متاهلین ویژه به مردان و زنان برای قاعده از خارج روابط از شکنی قبح و سازی عادی

 فرادا همان یا جنسیتی و جنسی اختالالت دارای که افرادی به پروژه این که ایناست پروژه این خصوص در دیگر

 این دوی هر و هستند جنسیت مردانه و زنانه جنبه دو دارای که)  Transsexual یا Transgender تراجنسیتی

 همجنس مردود و نامتعارف انحرافی، های گرایش بر تنها فقط و است نپرداخته( فعالند زمان هم طور به ها جنبه

 غیر و شکنانه ساختار مسائل به پرداختن و شکنی قبح پروژه هدف دهنده نشان امر همین و است پرداخته گرایانه

 رینبیشت و بوده ایران در دار ادامه موضوع یک همجنسگرایی وی گفته به. باشد می همجنسگرایی همچون متعارف

 قانونی مجازات تهدیدات و ها محکومیت و تبعیضات ، ها داوری پیش با روز هر هاLGB که است این نگرانی

 . شوند می مواجه



 مواجه آنها با جامعه در و خانه در موازی روابط در زنان که مشکالتی حل و بحث ، آن اهداف دیگر از همچنین

 مذهبی رهبران محلی، دولتی مقامات و جامعه اعضای حکومتی، بدنه میان در آگاهی افزایش طریق از شوند، می

 رب گذاری تأثیر و گری البی در احمدی آقای موفق قبلی تجارب به توجه با ، باشد می اجتماعی فعاالن سایر و

 رهبران سخنرانی و عبدالحمید النامو از فتوا گرفتن زنان ختنه موضوعات در محلی رهبران و گذاران سیاست

 برخی با البی و مشاوره ازدواج سن افزایش و زنان ختنه موضوع در محلی اجتماعات در سنت اهل مذهبی

 در احتماال ازدواج، سن افزایش راستای در مدنی قانون ۵۷۳۵ ماده اصالح راستای در تالش و مجلس نمایندگان

 ایران در موازی روابط و گرایان همجنس مشکالت حل راستای در احمدی کامیل گری البی شاهد نزدیک آینده

 . بود خواهیم

 

 

 : المللی بین های رسانه با ارتباط

  : خارجی معاند های رسانه با همکاری 

 ینب سطوح در که ارتباطاتی به توجه با شده شناخته و مشهور چهره یک به شدن تبدیل راستای در احمدی کامیل

 و موقت ازدواج زنان، ختنه ازدواج کودکان، موضوعات در خود تحقیقی های نوشته و مطالب است داشته المللی

 لندن، کیهان هرانا، وایر، ایران وله، دویچه فردا، رادیو نظیر معاند های شبکه و ها خبرگزاری با سفید ازدواج

  .است کرده ارسال زن جهان ماچولند، اینترنشنال، ایران تو، و من آمریکا، صدای

 موضوعات در احمدی آقای که اجتماعی های شبکه از آمده بدست مستندات براساس که است حالی در ها گفته این

 ستمرم ارتباط آمریکایی برانداز نهادهای با مرتبط توانا آموزشکده با زنان ختنه و کودکان ازدواج نظیر خود کاری

 داشته درخواست آموزشکده این از موردی در حتی و است داده انجام سایت این با را هایی مصاحبه و است داشته

 امنیت و تی آی تخصص با نفر یک نیز توانا موسسه و دهند ارائه وی به را دیجیتال امنیت به مربوط آموزشهای که

  .کند می معرفی وی به را دیجیتال

 : ایران علیه بشر حقوق گزارشگر به گزارش ارسال

 بجل سازی، حساس ایران، در بشر حقوق نقش بهانه به المللی بین فشارهای افزایش راستای در احمدی کامیل 

 ریهمکا و حمایت با ایران علیه بشر حقوق گزارشگر شهید احمد با گیری ارتباط به اقدام المللي بین توجهات

 رنامهب مدیر ،نویبی نادیا از ایمیلی طی احمدی کامیل آمده دست به اسناد براساس نماید می هیفوس برانداز موسسه

 اریسپ به را او نویبی نادیا.  باشد داشته شهید احمد با ارتباطی تا کند می درخواست هیفوس، ایران در آزاد جامعه

 ریسپه تارا و مستوفی مانی به را احمدی ارتباط، برقراری برای نیز او و کرده معرفی شهید احمد مشاور ،ریچر

 به نه سایت و رویترز و سی بی بی در خود های گزارش از لینک چند احمدی ایمیل این در. دهد می ارجاع فر

 دارد می عنوان نویبی نادیا ایمیل این در. است کرده ارائه را ایران در دختران ختنه مورد در) (No FGM ختنه

 . برد می پیش ایران در را زنان ختنه و کودکان ازدواج پروژه دو دارد همزمان طور به احمدی که

 

 

 

 



 : دار مسأله و انقالب ضد بنیادهای و موسسات با ارتباط

 : ایران مطالعات بنیاد

 تارتباطا کلیه از کودکان ازدواج زمینه در مشهور و المللی بین شخصیت یک ساختن راستای در احمدی کامیل

 فعال و برانداز بنیاد چندین با ها رسانه بر عالوه و است نموده استفاده هدف این به دستیابی جهت خود المللی بین

 . است داشته ارتباط اسالمی جمهوری علیه

 نامه ایران نشریه به خود معرفی با ایران، مطالعات بنیاد به ایمیلی طی احمدی کامیل آمده دست به اسناد براساس

 مقاله ارانتش خواستار ،(است زنان حقوق مودر در دینی ضد و اندیشانه دگر نظرت و آرا کننده منتشر که) بنیاد این

 زیبا سوی از شده معرفی را خود وی. شود می نشریه این در ایران در بازان همجنس حقوق مورد در خود

 خاندان هبودج با و دارد قرار آمریکا واشنگتن در ایران مطالعات بنیاد است ذکر به الزم. کند می معرفی میرحسینی

 ،(انقالب ضد فمنیست) افخمی مهناز ،(امناء هیأت سابق رئیس) پهلوی اشرف و شود اداره می پهلوی منحوس

 . هستند ایرانی ضد بنیاد این اصلی اعضای از (پهلوی اشرف دفتر رئیس) گلسرخی عالمرضا

 

 : ایران زنان های پژوهش بنیاد

 و مشارکت پیگیر ایمیلی طی و است داشته ارتباط نیز ایران زنان های پژوهش بنیاد با احمدی کامیل همچنین

 شهمسر مقاله انتشار همچنین و( همجنسبازان و زنان ختنه کودکان، ازدواج موضوع با خود مقاله پذیرش درخواست

 به مالز. است شده ترکیه کردستان زنان جنبش با ایران زنان جنبش میان تعامل عدم موضوع با «رحمانی شفق»

 امین گلناز ریاست و آمریکا ساکن بهایی جامعه انجمن بودجه با( WSF)  ایران زنان های پژوهش بنیاد است ذکر

 .شود می اداره( آمریکا ساکن فمنیست فعال) عبادی شیرین و( بهایی انقالب ضد فعال)

 : ORCGIDموسسه 

 بین که ایمیلی طی کند می فعالیت ۹۷۴۷ سند ترویج راستای در که است فمنیستی موسسات از رکیدوا موسسه

 :دده می توضیح چنین پروژه این خصوص در شده بدل و رد رکیدوا پروژه اعضای از سارا و جولیا نام به فردی

 شاخص از یکی که داد انجام ۹۷۴۷ پایدار توسعه سند تحقق برای زیادی تالش Orchid Project رکیدوا پروژه» 

 دنیا سراسر در و شد خواهد بررسی است مرسوم پدیده یک آن در که کشورهایی در صرفا FGC پایان آن های

 به دهپدی این با مخالفت الاقل کنند تالش که است شده خواسته احمدی کامیل از ایمیل این در.  شد نخواهد بررسی

 .« شود تبدیل عمومی فرهنگ یک

 : نروژ دولت مبدأ اطالعات سازمان

 در کننده حمایت قوانین وجود گردد، می اروپایی کشورهای در مهاجر جذب بسط به منجر که مواردی از یکی

 فعالیت زمینه خمردر شرب برای شالق: مثال طور به. است مبدأ کشورهای در بشری حقوق ضد رفتار یک مورد

 در قوانینی( همسری چند و همجنسبازی زنان، ختنه کودکان، ازدواج) موارد همه در تقریبا احمدی، کامیل های

 یم تدوین ندارد وجود آنان از حمایتی مبدأشان کشور در که افرادی پناهندگی از حمایت برای اروپایی کشورهای

 جاثبات روا برای مبدأ کشورهای در میدانی های پژوهش انجام قوانین، این تصویب برای الزم موارد از یکی. شود

 هدهع بر را میدانی مطالعات این تدوین نقش پازل، این در دقیق احمدی کامیل که است بشری حقوق ضد هنجار آن

 . دارد



 به شده خواسته وی از شده، ارسال احمدی کامیل به نروژ کشور «مبدأ اطالعات مرکز» سوی از که ایمیلی در

 .هدد قرار سازمان این اختیار در دقیقی اطالعات زنان ختنه به مبتالیان پناهندگی مقررات تدوین تسهیل منظور

 :  اسرائیل به سفر

 سفرهای اقتصادی فعالیت ایام در و نوجوانی دوران در ثروتمند ای خانواده در زندگی واسطه به احمدی کامیل

 زا بسیاری به متعددی سفرهای انگلیس به سفر از پس ولی است داشته همسایه کشورهای برخی به متعددی

 .است هداشت زمین کره غرب در آمریکا و کانادا کشورهای تا فیلیپین و مالدیو مثل ترین شرقی از جهان کشورهای

 انگلستان، سلطنتی دادگاه با همکاری از سال دومین در یعنی ،۹۷۷۱ سال اواخر در احمدی کامیل راستا همین در

 از که ارشیگز بررسی از. کند می سفر اسرائیل به دیگر تبار بریتانیایی فرد یک همراه به خبرنگار عنوان تحت

 . است اسرائیل کردتبار جوامع بررسی و مطالعه آن از هدف فهمید توان می است شده تهیه سفر این

 سئواالت جلسه آن در که است داشته را ساعته چندین جلسه اسرائیلی امنیتی مأموران با فرودگاه در ظاهرا او

 ایه فعالیت که کند می بیان احمدی کامیل آنجا در اند داشته او های فعالیت و سوابق و زندگی مورد در مختلفی

 ینا"ملل تسخیر شده"  خاطراتش از بخشی در او ام بوده زندان و تعقیب مورد خاطر همین به و است داشته سیاسی

 :کند می نقل چنین را موضوع

 تانکردس در ام خانواده گذشته و سابقه و بریتانیا با ارتباطم خصوص در همچنین و ام زندگی جزئیات مورد در»

 ودمب رفته که دیگری کشور هر و اندونزی مراکش، سوریه، مصر، به چرا که پرسیدند من از همچنین. شد سئوال

 و عراق ایران، مقامات تعقیب تحت و زندان در که حقیقت این از و ام سیاسی های فعالیت از ام، کرده سفر یا و

 من که ودب بزرگی شاهکار و برجسته شاق، کار یک اسرائیلی مقامات دید از مسائل این و کردند سئوال بودم ترکیه

 .«داشتم خود زندگی در

 است داشته اسرائیل با ارتباطاتی نیز قبال ظاهرا که است کرده سفر اسرائیل به بریتانیایی فردی با احمدی کامیل

 : یسدنو می باره این در او است داشته دیدار نیز اسرائیلی برجسته های شخصیت از برخی با احمدی سفر این در

 تماس در او با لندن در خودم نزدیک پشتیبان طریق از قبال که اسرائیلی فرهیخته شاعر ،گابریل با بعد، روز» 

 .« کردم دیدار بودم

 «دادگاه یرأ»

 صومتخ یکدیگر با معنی به لغت فرهنگهای در و شده گرفته دشمن معنی به خصم ریشه از متخاصم واژه طرفی از

 سوره النار اهل تخاصم الحق ذالک) آمده کریم قرآن در که نیز تخاصم واژه آمده کند دشمنی دیگری با آنکه یا کننده

 دعوی طرفین به گاهی حقوقی اصطالح در و رود می کار به کردن خصومت یکدیگر با معنی به( ۱۳ آیه ۴۰

 واژه کهآن جالب و نیستند مشغول یکدیگر با مسلحانه جنگ به آنان است بدیهی که حالی در گویند می متخاصمین

 اتیتبلیغ حمالت اوج نشانگر که سرد جنگ چون اصطالحاتی و باشد نمی مسلحانه جنگ معنی به لغت در هم جنگ

 ریجمهو قانونی موارد در و باشد می شده شناخته کامال ای واژه الملل بین روابط در است یکدیگر علیه کشور دو

 مین است ایران با جنگ حال در لزوما که دولتی معنی به متخاصم دولت واژه از قانونگذار استفاده ایران اسالمی

 حال در کس آن لزوما دشمن لفظ از ایران قانونگذار و منظور( مسلح نیروهای مجازت قانون 00 ماده ۱ بند) باشد

 منظور ۵۴۰۹ مصوب مسلح نیروهای جرائم مجازات قانون ۹۱ ماده طبق و باشد نمی است ایران دولت با جنگ

 یا بوده جنگ حال در ایران اسالمی جمهوری نظام با که هایی دولت و ها گروه اشرار از است عبارت دشمن از

 .  است ملی امنیت ضد بر آنان اقدامات یا و دارند را آن براندازی قصد



 رس به مسلحانه جنگ حال در ایران با که نیست دولتی لزوما متخاصم خارجی دولت از منظور ایران قوانین در لذا

 .تاس خصمانه بلکه نبوده طرفانه بی یا دوستانه ایران با دولت آن روابط که است دولتی منظور بلکه برد می

 و ضمنی و صریح اقاریر و اسالمی انقالب پاسداران سپاه اطالعات سازمان حقوقی معاون گزارشات به عنایت با

 اب ایران در زنان ختنه پروژه اجرای و هیفوس برانداز بنیاد با ارتباط و متهم متناقض و بالوجه اظهارات بعضا

 به را هیفوس نام ۵۴۰۱ سال در ایران اسالمی جمهوری دولت اینکه و سال ۱ در یورو هزار ۹۷۷ سالیانه بودجه

 ورهد گذراندن و کرد ممنوع را آن با همکاری یا بنیاد این فعالیت هرگونه و است افزوده برانداز سازمانهای لیست

 هیهت راستای در نفوذ اعمال و انگلیس در متهم توسط گذاران سیاست با گری البی و سازی توانمند و آموزشی های

 با یهمکار و ارتباط و آنها بر نفوذ و مجلس نمایندگان از برخی با ارتباط و ازدواج سن افزایش قانون تصویب و

 عناصر از برخی با ارتباط و ایران در کودکان ازدواج پروژه اجرای برای اروپایی کشورهای های خانه سفارت

 گزارشگر به گزارش ارسال و خارجی معاند های رسانه با همکاری و ایران همجنسگرایان پروژه اجرای و دولتی

 یاشغال سرزمینهای به سفر و دار مسأله و انقالب ضد بنیادهای و موسسات با ارتباط و ایران علیه بشر حقوق

 ۴۵۱۷۷۷۷) ایران گمرک توسط مشروب ارزش تعیین و مشروب و آور اشک گاز افشانه و شوکر کشف و فلسطین

 اسالمی مجازات قنون ۱۷۰ ماده استناد به لذا. است مسلم و محرز بزهکاریش موجود قرائن و شواهد دیگر و( لایر

 قانون ۵۹ ماده وث ت بندهای و ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ۹۹ ماده تبصره و الف بند و ۵۴۷۱ مصوب

 مجازات قانون ۵۰ ماده ب بند رعایت با مجاز غیر مهمات و سالح دارندگان و مهمات و اسلحه قاچاق مجازات

 نمودن دار خدشه لحاظ به تعزیری حبس مجازات کاهش قانون ۵۹ ماده تب و  بندهای و ۵۴۲۹ مصوب اسالمی

 هب آمریکا متخاصم دولت با همکاری) الف بند اتهام مورد در را نامبرده اقدامات متهم زیانبار آثار و کشور امنیت

 ضبط و حبس ماه ۱ تحمل به( آور اشک گاز افشانه عدد یک نگهداری) ب بند اتهام مورد در و حبس سال ۰ تحمل

 پرداخت و حبس ماه ۱ تحمل به( خارجی مشروب لیتر یک نگهداری) پ بند اتهام مورد در و دولت نفع به افشانه

 ت بند اتهام مورد در و مشروب انهدام و( لایر۹×  ۴۵۱۷۷۷۷) مشروب ارزش برابر دو معادل نقدی جزای

 به توجه با و نمایم می محکوم دولت نفع به شوکر ضبط و حبس روز ۲۵ تحمل به( شوکر عدد یک نگهداری)

 مبلغ سهیفو برانداز بنیاد از الذکر فوق پروژه اجرای بابت اینکه بر دائر متهم صریح اقاریر و پرونده محتویات

 قانون ۹۵۳ ماده به مستند گردیده تحصیل جرم ارتکاب اثر در فوق وجه و نموده دریافت وجه یورو هزار ۱۷۷

 ایام. گردد می ضبط ایران اسالمی جمهوری دولت نفع به و مسترد فوق وجه ۴۵۲۹ مصوب اسالمی مجازات

 روز ۹۷ ظرف و حضوری صادره حکم. گردد محاسبه و کسر اسالمی مجازات قانون ۹۷ ماده استناد به بازداشت

 .باشد می تهران استان تجدیدنظر دادگاه در اعتراض قابل

 

 صلواتی ابوالقاسم

 تهران عمومی دادگاه دادرس و اسالمی انقالب دادگاه پانزدهم شعبه رئیس 


