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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 -----تاریخ 

 جناب آقای غالمرضا آقازاده وزیر محترم با تدبیر صنعت نفت دولت جمهوری اسالمی ایران دامت تاٴییداته

جانب عباسعلی زارعیان جهرمی سالم علیکم با نهایت ادب و احترام بحضور آن مقام ارجمند معروض میدارد این

صنعت [ حذف شده]کارگر ردیف [ حذف شده]متولّد  [حذف شده]صادره از  [حذف شده]بشناسنامه شماره  محمدفرزند 

که در [ حذف شده]و دفترچهٴ بیمهٴ شمارهٴ  [حذف شده] نگاریانگشتنفت دولت جمهوری اسالمی ایران و شماره 

در منطقهٴ خطوط  ۱۳۵۹اسفندماه  ۱۵که در تاریخ  ۱۳۲۹آبانماه  ۱۴آبادان صادر شده تاریخ استخدام در صنعت نفت 

ام و مّدت سی سال و چهار ماه و دو روز افتخار خدمت صادقانه لوله و مخابرات صنعت نفت در شیراز بازنشسته شده

های اجتماعی حقوق و مستمری را متجاوز از یازده هزار و هفتصد تومان شفاهاً . با اینکه ادارهٴ محترم بیمهامداشته

ام را ماهیانه مبلغ اکثر حقوق و مستمریابالغ کردند ولی اظهار نمودند بر حسب تصویب مجلس شورای اسالمی حد

از بانک رفاه کارگران شعبهٴ  ۱۳۶۱اردیبهشت  ۳۱ هشت هزار و ششصد و سی تومان مقّرر داشتند و این مستمری تا

تاکنون از مزایای مستمری و بهداشت و درمان خود و  ۱۳۶۱خیابان نادر شیراز پرداخت گردیده ولی از خرداد 

اند. اکنون ام محرومیم. علت قطع مستمری هم صداقت و راستگوئی در اعتقادات دینی و وجدانی اظهار داشتهخانواده

مرداد  ۲۵مورخ  - ۲۵۵/ ۳ب  –شمارهٴ ه  رایصنعت نفت شیراز  ۳سازی شمارهٴ را بنامهٴ هیاٴت باز نظر آنجناب

سازمان تاٴمین اجتماعی استان فارس معطوف میدارد که علت  ۱۳۶۶مهر  ۱۲مورخ  - ۳۲۶۵۷و نامهٴ شمارهٴ  ۱۳۶۱

اند در صورتیکه ّدس بهائی اعالم داشتهمتدین به دین مق ۱۳۶۱نشستگی این جانب را از اّول خرداد قطع مستمری باز

ال زردشتی و مسلمان در ایران خدای  -مسیحی  -المللی و مثل ادیان رسمی کلیمی دین بهائی دینی است عمومی و بین

حضرت  -از حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراهیم  اعمله را پرستش مینمایند و پیغمبران اولوالعزم  شریک

و  اولواألمرشناسند تابع جامعهٴ بشریت می مربیانهللا )ص( را رهبران و محمد رسولموسٰی حضرت مسیح و حضرت 

های یاد شده در باال و کبر سن در فتوکپی نامه مالحظهباال و  به عرایضدولت متبوعهٴ خود بوده و هستند. لذا با توّجه 

 ۲۹و بخصوص اصل  ۲۳ - ۲۲ – ۲۰ – ۱۹ – ۱۴گذرد و توّجه به اصول سال از عمرم می ۷۳ اآلنجانب که این

اند که بوضوح و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که آیات عظام نمایندگان مجلس خبرگان تصویب و تاٴیید فرموده

صراحت میگوید همه مردم ایران در برابر قانون داری حقوق مساوی هستند و همهٴ افراد مملکت در حمایت قانون 

اشخاص هم منع نموده است و میگوید که حقوق افراد  به حقوقرا ممنوع دانسته و تعرض تفتیش عقاید  -قرار دارند 

بیکاری  - کارافتادگیاز  -پیری  - بازنشستگیباید از تعرض مصون بماند با برخورداری از تاٴمین اجتماعی از نظر 

جانب هم فردی ی میباشد و اینو استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی بصورت بیمه بر طبق قانون اساسی حقی همگان

کرده و منحرف  نظرصرفاند و از قانون اساسی از همگان و مردم این کشورم که از حقم تبعیض ناروا قائل شده

کده آناند تقاضاشده جانب را بفرمائید. زادکم این افتادهعقبجناب امر به پرداخت حقوق مسلم و مند است با دستورات موٴ

 وفیقاً هللا تائیداً و ت

 عباسعلی زارعیان جهرمی

 مضا[ا]

 [حذف شده] –آدرس 

 

 

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