[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
صفحه  ۱۱دستور همگانی ارتش جمهوری اسالمی ایران شماره ۷۵
ماده  -۲اخراج
الف -از تاریخ یکم دیماه  ۱۳۵۸تعداد  ۵۱نفر افسران مشروحه زیر جمعی ارتش جمهوری اسالمی ایران که دارای
مسلک بهائی میباشند بنا به تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسالمی ایران و تصویب کمیسیون
پنجنفری از خدمت ارتش اخراج میگردند.
 -۱ستوانسوم مخابرات سید علی زمانی
 -۲سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند رمضانعلی
 -۳سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند ناصر قلی
 -۴سرهنگ دوم پیاده مسعود فرزانه
 -۵سرهنگ پیاده حسین فهندژ سعدی
 -۶ستوانیکم مهندس محمد نعمتی وادقانی
 -۷سرهنگ پزشک نصرت اله قائم مقامی
 -۸سرگرد پیاده ناصر ایوب زاده
 -۹سرگرد قضائی داریوش فارانپور
 -۱۰ناخدا سوم الکترونیک هوتن مشکین نفس
 -۱۱ناخدا سوم ترابری ایرج یزدانی
 -۱۲ناخدا سوم فرداد قائمی محمود زاده
 -۱۳سرهنگ دندانپزشک هوشنگ داوری
 -۱۴سرهنگ پزشک حبیب اله یزدانی
 -۱۵سرهنگ پیاده نصرت اله وحدت
 -۱۶سرهنگ دوم زرهی قدرت اله هوشیدری فراهانی
 -۱۷سرهنگ دوم پیاده یدهللا شاکری نیا
-۱۸سرهنگ دوم پیاده مسعود فرزانگان
 -۱۹سرهنگ دوم پیاده سیروس باستانی حصاری
 -۲۰سرهنگ دوم توپخانه کامیوزیا طاهری
 -۲۱سرگرد توپخانه سمیع هللا توکلی
 -۲۲سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی نجف آبادی
 -۲۳سرگرد آجودانی خسرو بهبودی
 -۲۴سرگرد پیاده منوچهر همتی
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 -۲۵سرهنگ دوم پیاده مسیح هللا یحیوی سارکالئی
 -۲۶سرهنگ دوم توپخانه فریدون معصوم زاده
 -۲۷سرهنگ دوم اردنانس سید موسی حیدری
 -۲۸سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی
 -۲۹سرگرد توپخانه منوچهر اصالح پذیر اسفندیاری
 – ۳۰سرگرد پیاده اردشیر ثابتی
 -۳۱سرهنگ دوم دژبان جمشید بهرام جاویدی
 -۳۲سرهنگ دوم اردنانس نصر اله اتحادی
 -۳۳سرگرد مهندس عطاء اله بی آزار
 -۳۴سرگرد مهندس میثاق لقایی
 -۳۵سرگرد مخابرات نعیم انوری
 -۳۶سرگرد پیاده منصور توفیق قزوینی
 -۳۷سروان پیاده روح اله یزدانی
 -۳۸سرهنگ دوم اردنانس لسان اله فهندژ سعدی
 -۳۹سرهنگ دوم پیاده هوشنگ فتاحی ماهفروجکی
 -۴۰سرهنگ زرهی منصور وفائی
 -۴۱ستواندوم خدمات بهداری اسداله امری حصاری
 -۴۲ستواندوم ترابری فریبرز کریم نیا نامقی
 -۴۳سرگرد قضائی جواد رحمانی کلهرودی
 -۴۴سرگرد پیاده هوشنگ سازگار
 -۴۵سروان خدمات بهداری فریدون یزدانی
 -۴۶سروان توپخانه فیروز رحمانی اقدس
 -۴۷سروان دارائی عطاء اله زارع نجف آبادی
 -۴۸سروان دارائی بهروز طیرانی دقیق
 -۴۹سروان اردنانس پرویز واقف مقدم
 -۵۰ستوانیکم آجودانی ذبیح اله وجدانی
 -۵۱ستواندوم توپخانه مصطفی خطیبی اسفنجانی
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[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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