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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۳از ستاد ارتش رکن 

 ۱دایره آموزش شعبه 

 [۱۳]۳۴دی  ۲۳- ۱- ۳۰۷۳شماره 

 

 بکلی محرمانه مستقیم

 شخصاً مفتوح فرمایند.

 

 فرماندهی دانشکده افسری :به

 دانشجویان و دانش آموزانیکه جدیداً در مؤسسات فرهنگی ارتش پذیرفته میشوند در باره: مذهب

 

یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی رکن دوم ستاد ارتش که بشرفعرض پیشگاه مبارک شاهانه رسیده و اوامری 

 اند جهت اطالع و اقدام الزم ایفاد میگردد.صادر فرموده

  ی[کوشش]سرتیپ  –رئیس رکن سوم ستاد ارتش 

 گیرندگان

 فرماندهی دانشگاه نظامی پیوست یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی جهت اقدام.

 فرماندهی دبیرستان نظام مرکز پیوست یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی جهت اقدام.

 کرمانشاه پیوست یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی جهت اقدام. ۱۲فرماندهی لشگر 

 پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی .

دار در کادر ارتش خدمت میکنند که صراحتاً در خراً بشرفعرض میرساند. درحال حاضر عده ای افسر و درجهمفت

دانشجویان )رسته  [۵۹]تعرفه خدمتی مربوطه مذهب خود را بهائی قید نموده و اخیراً هم دانشکده افسری ضمن لیست 

ستوان دومی مفتخر و بسال چهارم پزشکی  بایستی بدرجه ۱۳۳۴پزشکی، دامپزشکی، فنی( که از تاریخ مهرماه 

نفر را )در تعرفه خدمتی( بهائی معرفی و صالحیت ترفیع آنان را استعالم نموده اند چون تاکنون  ۶ارتقاء یابند 

 ای در اینمورد اتخاذ نشده بایستی روشن شود.رویه

 ای اتخاذ شود.ه چه رویهق]متعصبین[ این فر در قبال متعضبین -۱

 کرد با آنهائیکه تبلیغ میکنند و حتی در حضور رؤساء با صراحت و افتخار مذهب خود را بهائی میدانند چه باید -۲

 ای نسبت بهائیان اتخاذ شود.در انتقاالت، ترفیعات، امتیازات چه رویه -۳

ود. اکنون در صورت از این تاریخ ببعد با اشخاصیکه بهائی هستند و میخواهند بارتش وارد شوند چگونه رفتار ش -۴

 ]اراده[ سنیه شاهانه نسبت بموارد معروضه اوامر جهانمطاع شرفصدور یابد تا بموقع اجراء گذارده شود استقرار ارده

 ستاد ارتش:
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رفیعات تاجع به ها استخدام نشوند و آنهائیکه در خدمت هستند نباید تظاهر کنند و ربهائی از شرفعرض گذشته فرمودند

  ۱۳۳۴آذر  ۹امضاء . در صورت تظاهر داده نخواهد شد و امتیازات نیز

 

 مستقیم مخصوص فرماندهان واحدهای مستقل. –محرمانه 

 رونوشت برابر اصل است.

 رونوشت جهت اطالع و در نظر گرفتن مفادان بواحدهای تابعه لشکر ایفاد میگردد. ه:ک

 سرهنگ ستاد ملک احمدی –کرمانشاه  ۱۲رئیس ستاد لشکر 

 ]امضا[ 

 

 ]یادداشت دستنویسی در پائین صفحه[

 ک۲۹۳۶۷

 ۱۳۳۴بهمن  ۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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