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هاي تشكل به مجوز صدور مرجع كشور وزارت وزيران محترم هيات 1395/6/6 مورخ هـ 67735/ت51305
المنفعه داوطلبانه،غيردولتي،غيرانتفاعي،عام نهادي ها مذكورتشكل نامه آيين 2 ماده موجب به و بوده مردمي
كنار در اجتماعي پديده هر كه است روشن خوبي به باشند مي سياسي غير همه از تر مهم و خيرخواهانه و
به خود اهداف از زمان گذز در است ممكن گيرد مي شكل آن شده تعيين اهداف مبناي بر كه مثبتي كاركردهاي
و بدهد دست از را خود مثبت هاي ويژه كار ايفاي براي الزم توانايي تنها نه و كرده پيدا انحراف متعدد داليل
از قانوني اجراهاي ضمانت و تمهيدات اعمال با موقع به است الزم كه شود اجتماعي جديد معضل يك به تبديل
اي خدشه ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام پيكيره به تا آيد عمل به جلوگيري شده ايجاد انحرافات گسترش
(ع) علي امام مردمي دانشجويي امداد جمعيت دارد: مي اعالم محترم مقام آن محضر به توضيح اين نشود.با وارد
كه هايي سازمان و است نموده دريافت فعاليت مجوز كشور وزارت از 19061 ثبت شماره با 1392 سال در
رعايت را مزبور نامه آيين در مقرر تكاليف موظفند نمايند مي دريافت فعاليت پروانه مذكور نامه آيين به مستند
خوانده متأسفانه دهند. انجام كشور جاري وقررات قوانين و اساسنامه مفاد طبق را خود هاي فعاليت كليه و كرده
انجام هاي حمايت و ملي سطح در گسترده فعاليتهاي انجام و استانها در نمايندگي دفاتر و عضو 9 داشتن با دعوي
اين هاي فعاليت بر رصد است.با گرفته قرار توجه مورد كشوربسيار از خارج و داخل در دولت سوي از شده
خارج كشورو مصالح خالف كه جمعيت اين انحرافي و ديني ضد هاي فعاليت از واصله هاي گزارش و جمعيت
بر مبني شفاهي و پيوست) (تصاوير كتبي مكرر تذكرات رغم علي باشد مي جمعيت آن اساسنامه چارچوب از
خودداري قانوني تكاليف انجام از و داده ادامه خود قانون خالف رويه به السابق في كما موجود وضعيت اصالح
اجراي و فعاليت ازموضوع جمعيت خروج 1ــ ميباشد: ذيل شرح به انجمن توسط شده انجام تخلفات نمايد. مي
عامل مدير و مديره هيأت اعتنايي بي 2ـ جمعيت) اساسنامه 9 ماده ب و الف بندهاي مصوب(موضوع اهداف
هاي مهلت در مؤسسه وضعيت اصالح عدم و ها تشكل از حمايت و توسعه ملي شوراي مصوبات به موسسه
هـ 67735/ت51305 شماره مصوبه ) نهاد مردم هاي تشكل نامه آيين 8 ماده ت بند (موضوع شده ارائه قانوني
كشور از خارج و داخل در جمعيت مالي منابع جذب در شفافيت عدم -3 وزيران) محترم هيات 95/6/6 مورخ
6-عدم كشور) (وزارت پروانه صدور مرجع از مجوز اخذ بدون اقدامات و ها فعاليت انجام و تصميمات 5-اتخاذ
گرفته صورت اقدامات و ها فعاليت انجام براي كشور) (وزارت مجوز صدور مرجع از مجوز اخذ و هماهنگي
نامه طي اطالعات وزارت مذكور1- مراجع پاسخ و نظارتي مراجع از 1-استعالم شده: انجام مكاتبات و اقدامات
2840/20/و شماره نامه طي سپاه اطالعات سازمان -2 98/12/25 مورخ 98/79/881424 شماره به محرمانه
جميعا كه 98/2/2 مورخ 3658 شماره به رهبري معظم مقام دفتر مردمي ارتباطات معاون گزارش و ط س
شماره 2-نامه شدند. جمعيت انحالل خواستار و كرده اعالم قانون خالف و تاييد را مذكور جمعيت انحرافي اعمال
زمينه در تويتري فعاليت توقف بر مبني علي امام جمعيت مديرعامل به خطاب 98/12/10 مورخ 241040
هاي فعاليت محور و اهداف خالف اين فقر)كه و كرونا # هشتك (با درماني عدالت و فقر عنوان تحت كرونا
99/12/ مورخ 242963 شماره 3-نامه بود. گرديده عمومي اذهان در نگراني ايجاد موجب و بوده مذكور انجمن
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ايجاد مشكالت و مسائل پيرامون ايشان با مذاكره بر مبني مذكور جمعيت مديرعامل به خطاب كشور وزارت 13
243085 شماره نامه طي كشوركه وزارت وبازرسي حقوقي محترم حضورمديركل با جمعيت آن توسط شده
مورخ 243093 شماره نامه طي كشور وزارت حراست مركز رئيس و وزير محترم ومشاور 98/12/14 مورخ
كشو/ وزارت اجتماعي هاي مشاركت معاونت به گوناگون زواياي ا/ز موضوع بررسي براي كه 98 /14/12
نامه 98/10/14 مورخ در جمعيت مديره هيات اعضاي ساير و عامل مدير با نشست از پس -4 شدند. دعوت ر
كتبي تذكر و توصيه بر مبني مذكور جمعيت مديرعامل به خطاب 98/12/17 مورخ 244271 شماره به اي
ملي سياسي،شفافيت هاي فعاليت از (پرهيز بند 3 در جمعيت آن هاي فعاليت و ها رويه برخي اصالح براي
گرديد )ارسال اساسنامه 9 ماده ب و الف بند چارچوب در كشور،فعاليت خارج و داخل در مالي منابع جذب در
مذكور تذكرات اجراي و رعايت جهت الزم تمهيدات وقت اسرع در شد موظف جمعيت مديره هيات آن طي و
حساب مذكور جمعيت اساسنامه با مغاير هاي فعاليت انجام و مالي شفافيت عدم به توجه با -5 دهد. انجام را
تذكرات به جمعيت توجه عدم عليرغم گرديد مسدود جمعيت آن مردمي كمكهاي آوري جمع به مربوط بانكي
براي شده ايجاد مشكالت رفع راستاي در صرفا وزارتخانه اين نظارتي مراجع و كشور وزارت كتبي و شفاهي
داوطلبان سازمان محترم رئيس به خطاب 98/12/21 مورخ 246603 شماره به را اي نامه جمعيت آن اعضاي
جمعيت كه شد متذكر نامه آن طي و نمود ارسال جمعيت حساب شماره انسداد رفع بر مبني احمر هالل جمعيت
مشاركتهاي معاونت به وقت اسرع در را گرفته صورت اقدامات و حساب گردش به مربوط گزارش است موظف
بر مبني جمعيت مديرعامل به خطاب 99/1/24 مورخ 6725 شماره 6-نامه نمايد. ارائه كشور وزارت اجتماعي
پيرامون جمعيت آنالين نشست درخصوص كشور وزارت به وقت اسرع در الزم توضيحات و مستندات ارائه
معتبر و موثق اطالعات داشتن بدون مخدر مواد از استفاده به كودكان آوردن روي و كودكان اجباري ازدواج
هاي تشكل نامه آيين 34 ماده موجب به و تهيه جمعيت اقدامات و ها فعاليت از 7-گزارشي موضوع. اين در
طريق از يا ًا راس شهرستاني يا و استاني ملي، شوراهاي دبيرخانه كه صورتي دارد:"در مي مقرر كه نهاد مردم
مربوط مستند گزارش كند احراز را تشكل تاسيس شرايط از خروج يا و تخلفات تخصصي، اجرايي هاي دستگاه
استماع از پس و شده ارائه مستندات و مدارك بررسي از پس شورا اين و كند مي ارائه ربط ذي شوراي به را
از حمايت و توسعه ملي شوراي به نمايد." مي راي صدور ، تخلف با متناسب و اقتضا ،حسب تشكل دفاعيه
مشاركت معاون و نهاد مردم هاي تشكل محترم نماينده حضور با اي جلسه داشت مقرر .شورا شد ارائه ها تشكل
(ع) علي امام جمعيت مديرعامل با ملي شوراي االختيار تام نمايندگي به اجتماعي امور سازمان اجتماعي هاي
نحوه پيرامون مذكور جمعيت درقبال ملي شوراي مواضع اعالم براي جمعيت اعضاي ساير و خامنه زهرا خانم
و نظرات استماع و جمعيت آن هاي گيري جهت و ريزي ساختاري،برنامه حيث از جمعيت هاي فعاليت ادامه
مورخ/99/4 شنبه سه روز اي جلسه ملي شوراي تصميم راستاي 8-در گردد. برگزار مذكور جمعيت دفاعيه
امناي اعضاي ساير و مديرعامل با ها تشكل ملي شوراي دبير و نهاد مردم هاي تشكل نمايندگان حضور با 17
شده اتخاذ نظارتي مراجع مستندات و ها گزارش اساس بر كه ملي شوراي مواضع اعالم بر مبني مذكور جمعيت
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صورتجلسه امضاي با جمعيت عامل مدير كه شد ابالغ جمعيت اعضاي به بند 6 طي وتصميمات گرديد برگزار
99/4/17 مورخ جلسه تصميمات اجراي جهت 9-در شدند. اجرا به متعهد و پذيرفته را شورا تصميمات مذكور
توسعه ملي شوراي مصوبات اجراي به الزام بر مبني انجمن مديرعامل به 99/5/11 مورخ 66855 شماره نامه
و شد حضوري ابالغ نهاد مردم هاي تشكل بر نظارت قانوني مرجع عنوان به نهاد مردم هاي تشكل از حمايت و
مبني ملي شوراي راي اجراي به نسبت جمعيت آن به شده وابالغ شده تعيين مواعد ظرف گرديد مكلف مشاراليه
چارچوب اعضادر عمومي مجمع ساختار به امنا هيات از جمعيت اساسنامه و ساختاري وضعيت اصالح بر
به كه ملي هاي تشكل نمايندگان نفره 5 هيات 10-گزارش نمايد. اقدام ملي شوراي دبيرخانه نظارت با و ضوابط
شده تهيه مذكور نامه آيين 34 ماده مطابق علي امام جمعيت مدير و مديره هيات اعضاي دفاعيات استماع منظور
به 99/4/16 مورخ يازدهم جلسه در شورا اين و گرديد ارائه ملي شوراي به تصميم اتخاذ و بررسي جهت بود
و تشكل) وضعيت اصالح براي مهلت تعيين با پرونده در درج و كتبي (تذكر نامه آيين 34 ماده (1) بند استناد
جهت صادره راي و نمود راي صدور به اقدام بند 6 در جمعيت فعاليت ادامه درخصوص روزه 20 مهلت باتعيين
در نهاد مردم هاي تشكل از حمايت و توسعه شوراي جلسه پانزدهمين در 11-نهايتا شد. ابالغ جمعيت به اجرا
58232 ي شماره ابالغنامه و صادره راي مطابق ه شد تعيين روزه 20 مهلت اتمام به توجه با 99/5/27 مورخ
ابالغ كتبي تذكر اجراي درخصوص علي امام جمعيت امناي هيات سوي از اقدام هرگونه عدم 99/4/25و مورخ
موجه و موثر دفاع هيچ كه جلسه اين در مديرعامل و مديره هيات اعضاي دفاعيات آخرين استماع از پس و شده
آيين 34 ماده 3 بند اجراي به نسبت نهاد، مردم هاي تشكل از حمايت و توسعه ملي شوراي ننمودند ارائه اي
)مبتني وزيران محترم هيات 95/6/6 مورخ هـ 67735/ت51305 شماره (مصوبه نهاد مردم هاي تشكل نامه
نمود. راي صور (ع) علي امام مردمي دانشجويي امداد جمعيت براي قضايي مرجع از انحالل درخواست بر
نامه تصويب اجراي و موجود وضعيت اصالح به نسبت مكرر تذكرات از پس مذكور جمعيت اينكه به نظر اينك
در قانون، اجراي در نهاد مردم سازمانهاي از حمايت و توسعه شوراي ًا نهايت و نياورده عمل به اقدامي ربط ذي
است نموده مصوب را جمعيت آن انحالل و خوانده فعاليت پروانه ابطال خود 99/5/27 مورخ 15 شماره جلسه
مبني موقت دستور صدور ًا بدو مدني دادرسي آيين قانون 316 و 310 مواد وفق دارد تقاضا محترم مقام آن از لذا
فيه متنازع موضوع به ماهوي رسيدگي و نهايي تكليف تعيين تا مذكور انجمن هاي فعاليت و عمليات توقف بر
وانحالل فعاليت پروانه ابطال و لغو به نسبت مذكور نامه آيين 8 ماده ت بند به استناد با همچنين و نمايند صادر
شايسته تصميم قانون مطابق حقوقي نماينده الوكاله حق و دادرسي خسارات كليه احتساب (ع)با علي امام جمعيت

اتخاذ فرمايند.

دادگاه دعوی را وارد می داند زيرا

که است رسيده کشور وزارت تاييد به و تصويب نحو اين به خوانده اهداف خوانده مصوب اساسنامه حسب -1
ترويج و نيازمندان به کمک زمينه در امدادرسانی و نوازی يتيم زمينه در ( ع ) علی امام انديشه ترويج زمينه در

تصوير برابر با اصل است.
تهران - خيابان شهيد سپهبد قرني - تقاطع خيابان سميه - مجتمع قضايي شهيد بهشتي نشاني:
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تهران

دادنامه
دادگستري كل استان تهران

" که است دانسته موظف را خود اساسنامه در خوانده صراحتا و نمايد اقدام خوانده دوستی نوع و خير فرهنگ
به بايست می باشد خاص دستگاه از مجوز کسب نيازمند فوق اهداف از مواردی نمودن اجرايی جهت چنانچه
اگر و است نداشته اقدامی فوق اهداف راستای در خوانده آتی موارد شرح به که " نمايند اقدام مجوز کسب جهت

به زعم خود در اين زمينه اقدام نموده اند در حقيقت برخالف اهداف عمل نموده اند

نمايند می اخذ مجوز کشور وزارت از خود اساسنامه راستای در که هايی جمعيت و موسسات ساير و خوانده -2
ادامه خود حيات به ( االجرا الزم و قانونی نامه آيين ) نهاد مردم های تشکل نامه آيين راستای در بايست می
شوند می تاسيس و حقوقی شخصيت دارای ، مردم عموم نماينده بعنوان دولت مجوز با ها تشکل اين طبعا و دهند

بر نظارت با " نهاد مردم های تشکل از حمايت و توسعه ملی شورای "تاسيس با مقنن ، فوق نامه آيين در -3
کشور وزارت برای را آن تمديد و پروانه صدور خصوص در گيری تصميم حق ، نامه آيين اين اجرای حسن
لذا و نمايد می نظارت و تدوين را ها تشکل اين حيات به مربوط های سياست مزبور شورای و دانسته محفوظ
ب بند و 34 ماده از 3 بند حسب اجباری انحالل درخواست و اعالم و حاضر دعوی طرح برای خواهان حق

آيين نامه وجود دارد 36 ماده

حسب که ) درون به رهيافت های کالس در خوانده چون : داند می اساسنامه از خروج را ذيل موارد دادگاه -4
می داده آموزش مسائلی ، ( اند داشته اعالم خوانده اقدامات جزء را ها کالس برگزاری ، خوانده وکال اليحه
زيرا ندارد تطابقی ، دارند فعاليت خيريه زمينه در آنها اعالم حسب که ، خوانده کارکرد به ارتباطی که شود
فاقد که نژاد ميمندی شارمين ) خوانده مديره هيات رئيس و موسس بوسيله قرآن تفسير به مربوط مسائل طرح
يک درراستای ... و رقص و نوظهور عرفان - ماورا علوم - هيپنوتيزم يا فلسفه تدريس يا است دينی تحصيالت

موسسه خيريه با نام موال علی نيست

آن وشرح بيان امکان که ) پيامبران تمسخر و هدی ائمه و ( ص ) اعظم رسول و اکرم نبی ساحت به تمسخر -5
مقدس نظام عليه بيانيه صدور با اکاذيب نشر - تقليد مراجع و ( ره ) خمينی امام به توهين ( نيست حکم اين در
... و قصاص نظير اسالمی احکام بردن سئوال زير - زرتشت های آموزه و مسيحيت ترويج - اسالمی جمهوری
پرونده در امنيتی های واحد های گزارش توسط (مستندات نيست علی امام جمعيت اساسنامه چارچوب در هرگز

مضبوط است)

است سليمانی قاسم حاج شهيد ايرانيان ملی اسطوره جنازه تشييع که روزی عصر در نژاد ميمندی شارمين -6
مردم که است عصری گويم می من ؟ است عصری چه امروز عصر بگويند اگر " داشته اعالم انجمن جلسه در
همسر که خامنه رحيمی زهرا ) خوانده مديرعامل دادگاه رسيدگی جلسه در که " گيرند می عزا قاتلشان برای
غلط نکته اين که است بوده ( ! ؟ ) صدام جنازه تشييع همسرم منظور داشتند اعالم ( است نژاد ميمندی شارمين
وکالی مجددا و است نشده برگزار جنازه تشييع هم قبل سال 15 در معدوم صدام برای زيرا نيست قبول مورد

تصوير برابر با اصل است.
تهران - خيابان شهيد سپهبد قرني - تقاطع خيابان سميه - مجتمع قضايي شهيد بهشتي نشاني:
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دادنامه
دادگستري كل استان تهران

باالخره فردی هر نمودند اعالم و دانند نمی موسسه با مرتبط را نژاد ميمندی آقای اشتباه ، رحيمی خانم و خوانده
اشتباهاتی دارد و انسان جايز الخطا است

، سرپرست بی و بدسرپرست اشخاص نفر هزار 10 از حمايت بر مبنی خوانده مديرعامل ادعای برخالف -7
نموده ارائه را نفر چندين اسامی صرف و است نشده ارائه اشخاص اين برای خيريه اقدامات بر دال مستنداتی

اند که فاقد مشخصات هويتی - نشانی - نوع فعاليت آنها - و نوع کمک به انها است

نمودند اعالم که دهيد می ارائه کمک يا حقوق اشخاص اين به ماهانه آيا نمود پرسش رحيمی خانم از دادگاه -8
در ) نمايد مراجعه خوانده به کار کودک يک صورتی در آنهم و است غذا وعده شامل ها کمک و خير :
تحت کودک اين ، خوانده اقدام اين نمايدکه می واريه تحويل کودک به غذا وعده يک خوانده ( صحت فرض
از سرپرستی منزله به هرگز خوانده فعاليت قسم اين ولی است شده لحاظ خوانده آمارهای در خوانده سرپرستی

کودکان نيست

توسط کارکردن برای کارگاه به کودکان معرفی اثر در نمودند اعالم افتخار با جلسه در خوانده مديرعامل -9
ادعا اين صحت فرض در که اند نموده ازدواج سالگی 16 در آنها از برخی ، ادعا) صحت از (صرفنظر مسسه
که ، ( زودهنگام ازدواج عليه خصوص در ) موسسه های بيانيه و موسسه ادعای با سالگی 16 در ازدواج ،

عليه نهاد حاکميت صادر می گردد در تضاد است

بودن واقعی بر مبنی مستندی که - ادعا مورد نفر هزار 10 اين از برخی شد مشخص رسيدگی جلسه در -10
به که روزی "هر نمودند اعالم رحيمی خانم و هستند کار کودکان و خيابانی کودکان شامل - است نشده ارائه آن
زمانی چه خودشان که است اين به بسته و دهيم می ( کودکان ) آنها به گرم غذا ما شود انجام مراجعه ما مرکز
فروش دست اکثرا و بوده سال 16 تا 7 سن از و کنند می کار خودشان ها بچه اين و نمايند می مراجعه ما به
که بدسرپرستی يا سرپرست بی هرکودک خوانده موسسه بنابراين " ... دارند فعاليت ... و کن جمع ضايعات و
خاطر به صرفا اقدام اين که ، غذا وعده يک دادن با ولو داند می خود موسسه جز را کند می کار کشور در
خوانده امثال و است کار کودک کماکان ، کار کودک اال و است خوانده فعاليت گسترش بر مبنی آمارسازی
روش و منش اين که نمايند می استفاده سو آنها نام از صرفا و نمايند ايجاد آنها سرنوشت در تغييری اند نتوانسته

سو استفاده از کودکان کار ، در نزد خوانده و ساير اشخاص که امروزه " سلبريتی " هستند جاری است ...

و کار کودکان ) ما کودکان چون " نمودند اعالم خوانده مديرعامل رحيمی خانم دادگاه رسيدگی جلسه در -11
و نموديم تنظيم م ح نظير سياسی فعاالن از برخی مشورت با بيانيه يک ما ديدند آسيب 98 آبان حوادث در ( ...
هرگز اينکه حال است شده کشتار و قتل به متهم ايران اسالمی جمهوری مقدس نظام بيانيه اين در " کرديم منتشر
عليه اقدام بخاطر صرفا ها زنی اتهام اين و اند نداشته ارائه اطفال قتل از موردی ، نظام کنندگان متهم و خوانده
هرگز ، واقع در اينکه حال گيرد می صورت انقالب دشمنان دشمنی تاييد در و اسالمی جمهوری مقدس نظام

تصوير برابر با اصل است.
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کودکی در حوادث سال قبل آسيب نديده است

ساختار اصالح بر مبنی کشور وزارت االجرا الزم مصوبات اجرای عدم علت دادگاه ، رسيدگی جلسه در --12
مصوبات اين اجرای و انجام به حاضر ما " نمودند اعالم که نمود سئوال خوانده مديرعامل و خوانده وکال از را
ادعای ( نصراللهی ابوذر ) خوانده وکيل رسيدگی جلسه در و دانيم) می قانون برخالف مصوبات اين و نيستيم
مداح برخی معتقدم هم من نموند اعالم و تاييد را حسينی عزاداران به توهين بر مبنی نژاد ميمندی شارمين غلط
فرزند را خود ابتدا فوق وکيل متاسفانه ) ... و دهند می پا چهار َعر َعر صدای قدر شب در و عزاحسينی در ها
و روش گويی کذب اين که گرديد تذکر وی به شدت به که است محض کذب ادعا اين شد مشخص که اعالم شهيد

منش خوانده هم هست )

است ايران اسالمی جمهوری دولت مصوب اساسنامه از خارج اقدامات از بخشی صرفا که فوق اقدامات -13
تشکيل با و حضورا آن مديرعامل و خوانده به کشور وزارت توسط نوبت چندين که است شده انجام خوانده توسط
پرونده در همه صورتجلسات و نامه که ) نمايند پرهيز فوق مخرب اقدامات از که گرديدی ابالغ متعدد جلسات
بار زير و نمود نخواهند اصالحی اقدام " نمودند اعالم ، افتخار با آن مديرعامل و خوانده که ( است مضبوط

ديکتاتوری نمی روند "

مربوطه مراجع از الزم مجوز بايست می ، اساسنامه چاچوب در اقدام فرض در حتی ، اساسنامه حسب -14
که شناسد نمی رسميت به را دولتی مرجع هيچ ، خوانده طبعا و اقدام اساسنامه از خارج تنها نه که شد می اخذ
و مقدس نظام در اال است نظير بی جهان در سياسی نظام هيچ در خوانده تحمل و اقدامات اين دادگاه نظر از
با صرفا اخير سنوات در خوانده اقدامات همه زيرا نمايد می تحمل را مخالفان که اسالمی انقالب مقتدر و مظلوم
مذهبی مناسک هر مقابل در نموده تالش خوانده و است پذيرفته صورت مردم اعتقادات و مقدسات تخريب قصد
قلب در اعتکاف پيشنهاد خوانده ، بعد به رجب 13 در اعتکاف زمان در مثال نمايد ايجاد غيردينی تاسيس يک ،
" طرح شهيدان برساالر عزاداری جای به محرم ايام در يا نموده طراحی مسجد به مراجعه بجای را کودکان
نمودن انتخاب جماعت امام به را کودکان يا نمايد می جايگزين را فقير کودکان از حمايت بر مبنی " مسلم طفالن
نکته اين تبليغ با را آن ، مردم برخی مالی های کمک اندک آوری جمع با طبيعی حوادث و سيل و زلزله در يا
رسمی نهادهای تخريب جهت را خود همت تمام و ( ! ؟ کجاست به وابسته ) نيست نظام اين به وابسته خوانده که
کميته افتخارآميز اقدامات ، اسالمی عزيز انقالب از پس اينکه حال نمايد می .... و امداد کميته - احمر هالل نظير
رفع در ... و مستضعفان بنياد - رضوی قدس آستان - امام فرمان اجرايی ستاد - بهزيستی - احمر هالل ، امداد
و آمريکا های تحريم و طاغوت رژيم از ناشی که - فقر از ای مالحظه قابل بخش شده سبب ، زدايی محروميت
خوانده حامی ها غربی اين امروز که است غربی های کشور و انگليس توسط بوم مرز اين های ثروت چپاول
گردد می درج پرونده اهميت به توجه با تاريخ در ثبت جهت صرفا نکات اين ) است شده کن ريشه - اند شده
اخذ آن به مربوط قواعد و اساسنامه از خوانده مسلم و محرز تخلفات و گفته پيش مسائل بخاطر شعبه اين اال و

تصوير برابر با اصل است.
تهران - خيابان شهيد سپهبد قرني - تقاطع خيابان سميه - مجتمع قضايي شهيد بهشتي نشاني:
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تصميم می نمايد )

اقدامات در هستند مکلف ( نظيرخوانده ) ها جمعيت اسالمی جمهوری اساسی قانون از 28 اصل براساس -15
اين و نموده رعايت را اسالمی جمهوری اساسی و اسالمی موازين و ملی وحدت ، آزادی ، استقالل اصول خود

اصول را نقض ننمايند

کشور وزارت اراده با ، ها انجمن و ها جمعيت ساير و خوانده حقوقی شخصيت ايجاد و خوانده حيات حق -15
تجاری های شرکت بحث در مقنن حتی و دارد وجو.د هم آن انحالل و حيات اين سلب حق طبعا و گردد می ايجاد
است دانسته محفوظ دادگاه برای را انحالل حق ، تجارت قانون 114 ماده و تجارت قانون اليحه 199 ماده حسب

توجها دادگاه لذا است االجرا الزم و مصوب اساسی قانون از 138 اصل راستای در کشور وزارت نامه آيين -17
و ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون 138 و 28 اصول استناد به و تجارت قانون اليحه از 199 ماده 1 بند به
مواد و مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آيين قانون از 519 و 199 و 198 و 194 و 2 مواد
صدور به مبادرت 95 سال مصوب نهاد مردم های تشکل نامه آيين از 36 ماده ب بند و 34 ماده 3 بند و 8 و 2

حکم بر ابطال مجوز خوانده و حکم بر انحالتل خوانده با خسارات دادرسی می نمايد

محترم محاکم نزد در تجديدنظر قابل ابالغ تاريخ از روز بيست ظرف صادره حکم است حضوری حکم اين
تجديدنظر استان تهران است

احتمالی خسارت بابت از تومان ميليون 10 مبلغ پرداخت به مقيد و مفتوح موقت دستور خواسته به رسيدگی و
و عمومی های دادگاه دادرسی آيين قانون از 319 ماده رعايت جهت به صرفا ، فوق مبلغ درج علت و است

انقالب در امور مدنی است و اال

اوال خسارتی به خوانده متصور نيست ( با توجه به موارد فوق )

مکمل دولت مالئت ، خوانده به خسارت ورود فرض در ( خواهان ) دولت مالئت و اعتبار به توجه با ثانيا
خسارت احتمالی است کما اينکه محاکم در اجرای احکام غيابی ، ضمانت نامه دولت را می پذيرند .

پورمريدی سلمان

حقوقی روابط بين الملل تهران 55 رئيس شعبه

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.
تهران - خيابان شهيد سپهبد قرني - تقاطع خيابان سميه - مجتمع قضايي شهيد بهشتي نشاني:



9909970237601089 شماره دادنامه :
1399/12/13 تاريخ تنظيم :

9909980237600537 شماره پرونده :
9900603 شماره بايگاني شعبه :

‹‹ ُلوا َتْعِد َاْن  ٱلَهَوي  َّتِبعُوا َت َال  َف ››

حقوقي روابط بين الملل مجتمع قضايي شهيد بهشتي 55 شعبه
تهران

دادنامه
دادگستري كل استان تهران

تصوير برابر با اصل است.
تهران - خيابان شهيد سپهبد قرني - تقاطع خيابان سميه - مجتمع قضايي شهيد بهشتي نشاني:


