[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[آرم]
وزارت جنگ دفاع ملی
(تلفن )-----

شماره۶۰۳ - ۰۵ - ۲۶ :
تاریخ ۱۳ :خرداد ۱۳۵۹
پیوست بشرح نامه  ۶برگ

از ابوب .ا .جا (دایره اداری)
به :بانک سپه (اداره امور موظفین)
موضوع :قطع حقوق

بسمه تعالی
محرمانه  .مستقیم
اقدام سریع
 -۱اسامی  ۱۳۱نفر از پرسنلیکه بعلت داشتن مسلک بهائی بازنشستگی آنان کان لم یکن و از ارتش جمهوری اسالمی
ایران اخراج گردیدهاند و مراتب در فرمان همگانی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز درج گردیده است بشرح
فهرست الف ایفاد میگردد.
 -۲اسامی  ۳۷نفر از پرسنلیکه بعلت بهائی بودن امریه اخراج آنان صادر شده است و مراتب قریبا در فرمان همگانی
ارتش درج خواهد شد نیز بشرح فهرست ب ارسال میگردد.
 -۳خواهشمند است دستور فرمائید:
الف .نسبت به قطع حقوق کلیه پرسنل مندرج در فهرست الف و همچنین خودداری از پرداخت حقوق به کلیه پرسنل
ذکر شده در فهرست ب سریعا اقدام نمایند .ضمنا مراتب از طریق این اداره در دستور ویژه وزارت دفاع ملی درج و
ماده دستور مربوطه متعاقبا به آن بانک ارسال میگردد.
ب .مراتب به یکایک آنان ابالغ شود که در صورت تمایل میتوانند به اداره بازنشستگی و بیمه مراجعه نموده و فرم
مربوط به عدم تبلیغ مرامی را تکمیل نمایند تا فرم مربوطه عینا به وزارت دفاع ملی ارسال شود و در صورت تأیید
وزارت دفاع ملی در خصوص برقراری حقوق آنان مجددا اقدام و نتیجه در ثانی به آن بانک اعالم خواهد شد.
رئیس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش جمهوری اسالمی ایران .سرتیپ دکتر علینقی شایانفر
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[با فرمان ]۸۴
 -۱سرهنگ پیاده انور مصدق کهنموئی  ۶۳۰۸۰ب
 -۲سرهنگ توپخانه سهراب صمیمی قرائی  ۶۳۰۵۸ب
 -۳سرهنگ مخابرات فرهاد یگانه پاکزاد
 -۴سرهنگ پیاده ضیاء ایقانی  ۶۳۹۴۵ب
 -۵سرهنگ پیاده کوروش طلوعی  ۶۵۸۱۱ب
 -۶سرهنگ  ۲دامپزشک عطاء اله حر زاده  ۶۵۲۸۵ب
 -۷سرگرد آجودانی علیجان اخوان  ۶۴۷۱۱ب
[با فرمان ]۱۰۴
 -۸سپهبد عبدالکریم ایادی  ۵۹۳۱۷ب
 -۹سپهبد حسین رستگار نامدار  ۵۹۳۱۸ب
 -۱۰سپهبد اسداله صنیعی  ۳۱۵۶۵ب
 -۱۱سرلشگر عنایت اله ذوقی  ۶۰۸۱۸ب
 -۱۲سرلشگر شعاع اله عالئی  ۵۳۳ب
 -۱۳سرتیپ عطاء اله مقربی  ۵۰۵۵۹ب
 -۱۴سرتیپ ضیاء نیکو بنیاد
 -۱۵سرتیپ جهانگیر مهریانژاد  ۶۲۱۱۲ب
 -۱۶سرتیپ اسماعیل یزدانی  ۶۰۴۲۱ب
[با فرمان ]۷۵
 -۱۷سرتیپ محمد سهائی  ۷۳۳۰۹رم
 -۱۸ستوان سوم مخابرات سید علی زمانی
 -۱۹سرهنگ مخابرات حسین شریفی (نام پدر رمضانعلی)
 -۲۰سرهنگ مخابرات حسین شریفی (نام پدر ناصر قلی)
 -۲۱سرهنگ  ۲پیاده مسعود فرزانه
 -۲۲سرهنگ پیاده حسین فهندژ سعدی  ۶۰۳۴۴ب
 -۲۳ستوان یکم مهندس محمد نعمتی وادقانی
 -۲۴سرهنگ پزشک نصرت اله قائم مقامی
 -۲۵سرگرد پیاده ناصر ایوب زاده
 -۲۶سرگرد قضائی داریوش فارانپور
 -۲۷ناخدا سوم الکترونیک هوتن مشکین نفس
 -۲۸ناخدا سوم ترابری ایرج یزدانی  ۶۹۳۷۰رب
 -۲۹ناخدا سوم فرداد قائمی محمود زاده
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 -۳۰سرهنگ دندانپزشک هوشنگ داوری  ۶۸۳۶۶رب
 -۳۱سرهنگ پزشک حبیب اله یزدانی
 -۳۲سرهنگ پیاده نصرت اله وحدت
[با فرمان ]۲۴
 -۶۹سرهنگ پیاده غالمحسین فتحی  ۲۳۰۲۹ب
 -۷۰سرهنگ منوچهر منشی زاده فراهانی  ۵۵۴۰۳ب
 -۷۱سروان نبی قربانی  ۱۶۷۹۸ب
 -۷۲همردیف سروان سیف اله مناسکی  ۲۹۰۱۰ب
 -۷۳سرگرد مخابرات شاپور عسگر پور  ۵۸۵۱۱ب
 -۷۴سرهنگ دکتر حسین نجی  ۵۹۹۹۲ب
 -۷۵سرتیپ دامپزشک علی محمد برافروخته  ۴۳۴۸ب
 -۷۶سرهنگ حبیب اله سلحشور  ۶۴۶۳۴ب
 -۷۷سرهنگ یداله وحدت  ۴۳۵۷ب
 -۷۸سرهنگ مخابرات (ستاد) امان اله وثوق تفتی  ۶۰۹۰۱ب
 -۷۹سرهنگ مخابرات حسین وحدت حق  ۵۷۰۸۳ب
 -۸۰سرهنگ مخابرات محمد علی پژمان حدادیان  ۶۱۸۷۷ب
 -۸۱سرهنگ  ۲پیاده نورالدین درخشان  ۶۰۹۰۰ب
 -۸۲سرهنگ مخابرات جالل فضیلت  ۶۳۲۷۲ب
 -۸۳سرهنگ پیاده قدرت اله فنائی شریفی ۱۶۰۱۶
 -۸۴سرهنگ مخابرات علی اکبر [ناخوانا]
 -۸۵سرگرد اردنانس داریوش طهماسبی قره شیران
 -۸۶سرگرد قضائی لقاء اله فنائیان  ۶۴۸۰۵ب
 -۸۷سرهنگ مخابرات جهانگیر خوشسگال  ۶۴۹۱۷ب
 -۸۸سرهنگ پیاده (ستاد) موسی عسکرپور  ۶۳۲۷۷ب
 -۸۹سرهنگ فنی هوائی سیروس ثانوی تمدن  ۶۲۵۷۵ب
 -۹۰سرهنگ ستاد یوسف برلیان
 -۹۱سرهنگ پیاده عباس دبیریان  ۲۰۶۴۷ب
 -۹۲سرهنگ مخابرات حسن رضوانی  ۵۹۳۲۶ب
 -۹۳سرهنگ  ۲مهندس برزو المکان  ۳۸۵۱۸ب
 -۹۴سرهنگ  ۲توپخانه عظمت اله فهندژ
 -۹۵سرهنگ پزشک مهدیقلی شادمان  ۶۴۴۶۰ب
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 -۹۶سرهنگ پزشک منوچهر شفائی  ۵۹۹۶۸ب
 -۹۷سرهنگ پزشک اسداله برق [ناخوانا]  ۶۳۰۹۴ب
 -۹۸سرهنگ پیاده سداله [اسداله] وخت نظامی  ۶۴۴۴۶ب
 -۹۹سرهنگ پیاده پرویز شفیعی جاوید  ۶۲۶۲۴ب
 -۱۰۰سرهنگ دکتر فرامرز بصاری
 -۱۰۱سرهنگ توپخانه عطاء اله اشراقی نجف آبادی  ۶۴۷۹۶ب
 -۱۰۲سرهنگ موزیک عزیزاله احمدیان  ۶۴۹۳۷ب
 -۱۰۳سرهنگ آجودانی کورش اعالئی ۶۴۰۰۰۷

وزارت دفاع ملی
[مهر رسمی]
اداره بازنشستگی و بیمه

[مهر محرمانه مستقیم در باال و پائین صفحه اول]
[ ۲مهر ورود به دفتر با شماره و تاریخ در پائین صفحه اول]
[مهر با نوشتههای زیر داخل آن در پائین صفحه سوم]

[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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