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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران جمهور سیرئصدر  جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی

مبارک برسانند و ثانیاً جنابعالی فرصت داشته باشند که چند  امیدوارم که این عریضه را مسئولین مربوطه بعرض

ای از وقت عزیزتان را صرف نموده سطور ذیل را مطالعه و به دادخواهی اینجانب که به صرف داشتن عقیده  لحظه

و "لکم  الدین"بهائی برخالف کلیه موازین انسانی و اسالمی و مغایر آیات صریحه قرآن کریم که میفرماید "ال اکره فی

ام رسیدگی و دستورات مقتضی  دینکم ولی دین" و مدلول قانون اساسی از ارتش جمهوری اسالمی اخراج گردیده

 صادر فرمایند.

و حقانیت ائمه  نییالنب خاتماینجانب معتقد بوحدانیت الهیه و حقانیت جمیع انبیاء و حضرت محمد مصطفی )ص(  –۱

 رسول اکرم )ص( میباشم. هدی اوصیای حضرت خیراالنام

بر حسب ماده واحده منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان رسمی نیستند تعدادی از پرسنل بهائی ارتش  –٢

سال خدمت صادقانه بدون رعایت مقررات قسط اسالمی و  ۱۱پس از مدت  ۱۵۳۱دی  ۱منجمله اینجانب را از تاریخ 

 الملل بدون ارتکاب کمترین خالفی از ارتش اخراج نمودند. ثاق بینقانون استخدام و قانون حقوق بشر و می

پس از عرایض و تلگرافات عدیده به محضر حضرت امام خمینی دامت برکاته و حضور آنحضرت و اعضای  –۵

شورای انقالب و سایر مقامات مسئول مملکتی الیحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون مذکور به تصویب رسید مشعر 

چنانچه به تشخیص وزارت دفاع ملی افراد یاد شده در مدت خدمت خود تبلیغ مرامی ننموده و صادقانه انجام  نکهیابر 

وظیفه نموده باشند با سپردن تعهد به عدم تبلیغ مرامی به نسبت سنوات خدمت بازنشسته و یا بازخرید خواهند شد لیکن 

زمانی به بهانه نداشتن دستورالعمل اجرائی و زمانی بعلت پس از تصویب و ابالغ قانون فوق سازمانهای مربوطه 

پس از اینکه پرسنل اخراج شده  متأسفانهتغییر دستورالعمل قبلی از اجرای این مصوبه قانونی خودداری نمودند و 

 فرماندهان و دیتائبهائی در اجرای دستورالعمل اخیر اقدامات الزم را انجام و فرمهای تعهد را پس از تنظیم و 

های وزارت دفاع، ستاد مشترک و  بازنشستگی و بازخریدی ارسال میدارند کمیته دیتائانجمنهای اسالمی بمنظور 

های موجود پرسنل  گانه ارتش با سوءنیت ناشی از تعصبات مذهبی بدون بررسی و مراجعه به پرونده نیروهای سه

 نی سرباز زدند.نموده و از اجرای مصوبه قانو دیتائبهائی اخراج نامبردگان را 

علیهذا با توجه باینکه اینجانب در طول خدمت خود صادقانه انجام وظیفه نموده و کسور بازنشستگی را بدولت 

بر اجرای  مؤکدام و اخراج من کامالً مغایر مقررات جاری ارتش جمهوری اسالمی میباشد استدعا دارد اوامر  پرداخته

ای را از پریشانی نجات  سوابق خدمت اینجانب اقدام فرموده و خانوادهمقررات قانونی صادر و نسبت به بازخریدی 

 بخشند.

 با تقدیم احترام

 آبادی هللا زارع نجف عطاء –سروان اخراجی 

 ۱۵۳۹اردیبهشت  ۹

 

 

 

 

 

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[


