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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 باسمه تعالی

 [ آرم]

 قوه قضائیه  

 دیوان عدالت اداری 

 برگ دادخواست

 ----- تحت شماره: 

 سابقه دارد -----در شعبه: 

 

 ؟ایدرح شکایت نمودهطشاکی محترم آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری 

حذف  : ]تاریخ تولد[، حذف شده: ]شماره ملی: احمد، نام پدر : وداعی،نام خانوادگی: فرید، مشخصات شاکی حقیقی نام

 : آزاد شغل: ایران، تابعت[، شده

 نام و نام خانوادگی دارندگان مزایا  –شماره ثبت شرکت  –نام شرکت/موسسه/ سازمان  –مشخصات شاکی حقوقی 

 Email[، آدرس الکترونیکی: حذف شده: ]همراه ، شماره تلفن[حذف شدهآدرس پستی: ]

 )وکیل(  شماره تلفن همراه –آدرس پستی: الکترونیکی    ،]ناخوانا[ –شماره پروانه وکالت  –وکیل یا نماینده قانونی 

 تهران خیابان شریعتی پائین تر از چهار راه قصر        1399  13680              آرش کیخسروی 

 3طبقه دو واحد  18خیابان معلم پالک       1399  1۵883  پیام درخشان  

 

کمیسیون   (3اداره نظارت بر اماکن عمومی استان البرز   (۲( اداره تعزیرات حکومتی استان البرز 1طرف شکایت:

 البرز شندگان و سازندگان عینک استان و ( اتحادیه صنف فر۴ نظارت بر سازمانهای صنفی استان البرز

  1۴موضوع شکایت و خواسته: تعیین وضعیت قانونی فعالیت صنفی شاکی به عنوان اقلیت مذهبی با استناد به اصل  

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  

 ی مورد اعتراض: أشماره و تاریخ تصمیم/ر

 محتویات پرونده شاکی در اداره سازمان تعزیرات حکومتی البرز ضمائم و مستندات:

 یت: شرح شکا

 بسمه تعالی 

 رسد:بر سوابق امر به استحضار می  احتراماً بنا

باشد که در حوزه عقاید خصوصی به کیش بهائیت اعتقاد داشته  شاکی محترم از شهروندان و اتباع کشور ایران می (1

شناخته   بخشی به اقلیتهای دینیباشد و گرچه در اصل سیزدهم قانون اساسی بحث رسمیتمی یو جزء اقلیتهای مذهب

شده مطرح شده است اما در باب فقهی لزوم حرمت کافر ذمی که از بدیهیات مباحث فقهی است و در جلد سوم کتاب 
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قانون    1۴ید قرار گرفته است با عنایت به اصل  ئتحریر الوسیله بنیانگزار جمهوری اسالمی نیز به صراحت مورد تا

لاْم  حکم آیه شریفه  ))بهدارد اساسی جمهوری ایران که صراحتاً بیان می یِن وا ُ عاِن الهِذینا لاْم یُقااتِلُوُكْم فِي الد ِ اُكُم َّللاه َلا یاْنها

ا یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینا  تُْقِسُطوا إِلاْیِهْم إِنه َّللاه وهُْم وا دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان   " یُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدیااِرُكْم أاْن تابارُّ

نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت  موافقند 

کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقددام نکنند(( بنابر این 

 باشد.کلیه حقوق شهروندی و حقیقی ایشان مورد تضمین قانون می

( با وجود تصریح موازین فقهی و صیانت قوانین نظام اعم از قانون اساسی و ماده واحده حقوق شهروندی و الزام  ۲

گردد اشخاص خودسر و کج سلیقه با تعدی به  آیین دادرسی کیفری به رعایت کرامت انسانی اما اخیراً مالحظه می

در صدد خدشه وارد نمودن   نی شنیع مانند نجس خواندن این عزیزا هاحقوق این هموطنان و انجام اقسام ایذاء و توهین

 به اتحاد ملی و مخدوش نمودن امنیت ملی هستند. 

لذا با عنایت به مورد معموله ذکر شده مستدعی است با توجه به اینکه از جانب مراجع اداری و اجرایی مختلف مکرراً  

شود مستدعی است صراحتاً آن مرجع عالی اعالم فرماید  می از این حیث شاکی مورد ایراد و تعرض و محدودیت واقع

آیا مانعی از این باب در خصوص اینکه شاکی بتواند یک فرد صنفی یا هر شخص با اهلیت دارا شدن هرگونه حقوق 

 کسب و کار لحاظ گردد وجود داشته و اساساً اینکه حقوق شهروندی ایشان مانند سایرین با رعایت الزمات قانونی آیا

باشد یا مورد تعدی و تعرض و ایراد قانونی به صورت اولیه بدون انجام هرگونه عملکرد سوء لحاظ و ملحوظ می

 قرار دارد. 

 

 با تجدید مراتب احترام و سپاس از امعان نظر عالی 

 

 مضاء / اثر انگشت ا

 شاکی/ وکیل / نماینده قانونی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراست. اگر به نکته]متن باَل رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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