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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۸۳۰۵۸ـ شماره  ۸۵۳۱آذر ماه  ۹۲پنجشنبه 

 که تصویب شده است یا تازهلوایح 

 

 درمانی منحل شد سازمان تأمین خدمات

مشمول  توانند یماستخدام افراد ادیان غیررسمی در ارتش ممنوع شد تا شش ماه کارمندان و کارکنان شرکتهای دولتی 

 حق صف پرداخت میشود. داران درجهقانون استخدام کشوری شوند به سربازان و 

 

دولتی را تصویب و برای اجرا به وزارتخانه ابالغ  مؤسساتپیشنهادی وزارتخانه و  شورای انقالب یازده الیحه

 کرد...

 یررسمیغ...منع استخدام اقلیت 

به یکی از ادیان  گذشته است استخدام کسانی که متدین الیحه قانونی دیگری که از تصویب شورای انقالب بر اساس

یک تبصره  براساس ممنوع است. مطلقا  اسالم، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

به استخدام نیروهای مسلح جمهوری  قبال  این الیحه کسانی که متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و 

که ارشاد شده و صادقانه اسالم را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء و اال  در صورتی اند شدهاسالمی ایران پذیرفته 

نیروهای مسلح  رانیبگ یمستمرتبصره دیگر بازنشستگان، موظفین و  بر اساساز خدمت اخراج خواهند شد و 

ربوط جمهوری اسالمی ایران نیز در صورتی که بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق م

 محروم خواهند بود، مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسالم را قبول نمایند.

ت استضعاف آنان بعل رانیبگ یمستمرآنان و افراد بازنشسته و موظف و  [ مطرازو کارمندان غیر ]ناخوانا داران درجه

 نی میباشند.ثاز شمول تبصره فوق مست

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

 ...باشد یمکثیراالنتشار کشور  یها روزنامهتشرف به دین مبین اسالم و درج مراتب در یکی از 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


