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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 داران بهائی اخراج افسران و درجه

ای را تحت  واحدهبنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی ماده  ١۵۳۱آبان  ٩٢شورای انقالب اسالمی ایران در تاریخ  -١

مسیحی( نیستند در نیروهای مسلح  -کلیمی –)اسالم زرتشتی عنوان منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان 

 مراتب در روزنامه اطالعات درج گردید. ۳۱آذر  ٩٢تصویب نمودند و در تاریخ 

ا بعلت گرایش نفر از افسران ر ۳١از کارگزینی نیروی زمینی  ١٣٧ /٣٠ /۵۳طی شماره  ۳۱آذر  ١۳در تاریخ  -٩

 .درج گردید ۵۳دستور همگانی شماره  ٩از خدمت اخراج و مراتب در ماده  ۳۱به مسلک بهائی از یکم دیماه 

العظمی امام خمینی و شورای انقالب و وزارت دفاع  هللا ها و تلگرافات بحضور آیت داران طی نامه درجهافسران و  -۵

زمینی و نیروهای دیگر با ارائه مدرک مثبته مستدله این عمل را مخالف آیات قرآن  و روسای ستاد مشترک و نیروی

 .اند کریم و قانون اساسی و اظهارات آیات عظام و مغایر قانون حقوق بشر دانسته استدعای رفع ظلم کرده

 در ماده واحده قطع حقوق بازنشستگان بهائی را نیز شامل گردیده است. -۵

 .افات باولیای امور تظلم شده استائی طی نامه و تلگراز طرف جامعه به -۳

 ماده واحده

کلیمی و مسیحی نیستند در نیروهای مسلح  –زرتشتی  –استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسالم  –ماده واحده 

 جمهوری اسالمی ایران مطلقاً ممنوع است.

استخدام نیروهای مسلح جمهوری نبوده و قبالً به  کسانیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون -١تبصره 

اند در صورتیکه ارشاد شده و صادقانه اسالم را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء و اال از  اسالمی ایران پذیرفته شده

 .خدمت اخراج خواهند شد

موظفین و مستمری بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در صورتیکه متدین بیکی  بازنشستگان، -٩تبصره 

از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوطه محروم خواهند بود مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه 

 .اسالم را قبول نمایند

و افراد بازنشسته موظف و مستمری بگیران آنان بعلت داران و کارمندان غیر نظامی همطراز آنان  درجه -۵تبصره 

 .این قانون مستثنی میباشند ٩استضعاف از شمول تبصره 

مالک تشخیص ارشاد و قبول دین اسالم ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقاید  -۵تبصره 

 .کثیراالنتشار کشور میباشد های نامهروزقبلی و تشرف به دین مبین اسالم و درج مراتب در یکی از 

 :مستمر الیحه قانونی الحاقیه ذیل صادر گردیدپس از اقدامات و شکایات و پی گیری  -۶

آبان  ٩٩ادیان رسمی نیستند مصوب  الیحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از

١۵۳۱ 

 ماده واحده

قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان رسمی اسالم، زرتشتی، کلیمی و عیسوی تبصره زیر به الیحه 

 الحاق میگردد. ١۵۳۱آبان  ١٢نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 

این قانون در مدت خدمت تبلیغ مرامی ننموده  ٧چنانچه به تشخیص وزارت دفاع ملی افراد مشمول تبصره  –تبصره 

ت سنوات خدمت بازنشسته و و صادقانه انجام وظیفه نموده باشند با سپردن تعهد به عدم تبلیغ و فعالیت مرامی به نسب

 .یا بازخرید خدمت خواهند شد



 

2 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 .در صورت واجد بودن شرایط فوق کماکان حقوق مربوطه را دریافت خواهند نمود ٩در مورد افراد مشمول تبصره 

 ی ایرانشورای انقالب جمهوری اسالم

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


