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 بسمه تعالی
 رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان تهران

 سالم با
 

13/85/1490 
ط د نسبت به دادنامه / ٨٥/٧٩٥٧کامرانی در پرونده کالسه  يی وکيل آقای صالحاحترامًا اينجانب يوسف موال27/6/85

مبنی بر محکوميت موکل به يک سال حبس به اتهام انجام فعاليت تبليغی عليه نظام  ٢٧/٦/٨٥-١٣/٨٥/١٤٩٠شماره
ی رسيدگی مجدد تقاضا  سال معلق شده به داليل ذيل معترض بوده و٥ ماه آن برای ٩اسالمی ايران که مدت  جمهوری

  .دارم
دادگاه انقالب و در دفاعيات شفاهی ارائه داده ام بازداشت موقت  ١٣همانطوريکه در اليحه ی ارائه شده به شعبه  -1

وثيقه موکل  خالف قانون آيين دادرسی کيفری بوده، بالوجه دادگاه و بازپرس عليرغم آماده بودن  روز٩٧موکل به مدت 
  .ولی وثيقه امتناع نموده انداز پذيرش و صدور قرار قب

قبول دادگاه  امنيتی نبوده و خارج از صالحيت دادگاه محترم انقالب می باشد که اين موضوع هم مورد اتهام موکل -2
 .محترم بدوی قرار نگرفته است

 از قوانين مصوب و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های فردی نحوه ی دستگيری و بازداشت موکل خارج -3
  .مورد اعتراض اينجانب و موکل می باشد بوده، از اين بابت هم

باشد موکل، وکيل دادگستری است و شغلش اقتضا می کند از موکلين  همانطوريکه در پرونده مربوطه مندرج می -4
در  رماين در حالی است که دادگاه محت. اعمال و عقايد آنها در چارچوب قانون دفاع نمايد خود بدون در نظر گرفتن

مخلفين امنيت مّلی و قوميت گرا ذکر  سطر سوم دادنامه، يکی از داليل اتهام موکل را وکالت از افراد مخالف نظام و
از وظايف موکل نمی باشد تا ) مخالفين و مخلين امنيت ملی و قوميت گرا ) نموده است بنابراين نه تنها شناسايی اين افراد

وکيل دادگستری  از طرف هر) يعنی عدم پذيرش وکالت آن افراد(د، بلکه اين امر وکالت آنها خودداری نماي از پذيرش
خصوصًا قوميت گرا مفهوم حقوقی نداشته و  ا ز طرف ديگر اين عبارات. خود خالف وظايف و قوانين وکالتی می باشد
 افراد فوق مرتکب اگر. کيفری جمهوری اسالمی ايران خارج می باشد از دايره عناوين مجرمانه مصرح در قوانين

از ( کند آنها هستند که مسئول عواقب کيفری اعمال خود می باشند و نه وکيلی که از آنها دفاع می جرمی شده باشند خود
موردشان قضاوت شده و مسئوليت اعمال خود  که اين افراد هم اگر موکل وکالت آنها را به عهده گرفته در) جمله موکل

  .رسد صدور اين رای خالف اصل شخصی بودن جرم و مجازات می باشد بنا براين به نظر می. را به عهده گرفته اند 
مطرح  های بيگانه اگر در چارچوب قوانين باشد و عليه کليت نظام مطلبی از طرف مصاحبه گر مصاحبه با راديو -5

ی موکل مصاحبه ای در جهت تبليغ کل و بطور.نگردد نمی تواند به عنوان دليل ارتکاب اتهام اتسابی در نظر گرفته شود
در خصوص حقوق زبانی، اقتصادی و اجتماعی موکلين خود در  عليه نظام نداشته است و اگر مصاحبه ای داشته است

هم در اين راديو ها ... که اين نوع مصاحبه ها معموال از طرف نمايندگان مجلس و چارچوب قانون اساسی بوده است
  .می گيرد صورت

 sms عدم امنيت به طرق مختلف و ارسال دامن زدن به( ر از داليل اتهام موکل در سطر چهارم دادنامه يکی ديگ -6
ذکر شده است که اين موضوع هم بسيار کلی بوده و ) نظام می باشد برای افراد و اشخاص که موضوع آن تبليغ عليه

 های ارسالی از طرف موکل را sms مقاالت وموکل از جمله سخنرانی ها و مصاحبه ها و نيز  نمی توان همه ی اعمال
طبيعی موکلين خود و نيز  چرا که اعمال موکل بطور کلی در جهت حمايت از حقوق قانونی و. تحت عنوان فوق آورد

تحصيل به زبان مادری، برخورداری از حقوق مساوی  آذربايجانی ها می باشد که اين حقوق عبارت از حق تدريس و
 قانون اساسی و نيز کنوانسيون های مصوب بين المللی که در ايران ٤٨و 19، 15 که در اصل ... در حوزه ی اقتصاد و

اساسی طلب نموده است که  قانون درآمده باشد و موکل اجرا و استيفای آنها را از همين نظام منبعث از قانون بصورت
  .تلقی شود اين خواسته های قانونی نمی تواند بر عليه همان قانون مادر

موجب سلب حقوق اجتماعی، سياسی ، فرهنگی   سال متناسب با اتهام موکل نبوده، و٥تعليق مجازات موکل به مدت  -7
 . موکل می باشد... و 

 .محترم نقض دادنامه ی صادره و نهايتًا صدور رای برائت موکل مورد استدعا است لذا از آن رياست
 احترام با

 دکتر يوسف مواليی
کامرانیوکيل آقای صالح 
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