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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 به نام خداوند یکتا

 ۱۳۶۸آذر  ۱۳

 تهران  -جناب آقای یحیی جعفری مدیرکل مستمری های ایران

که فتوکپی آن به پیوست تقدیم میگردد  ۱۳۶۸آبان   ۹ - ۶- ۵۱۴۵۷محترماً در پاسخ نامه شماره   -سالم علیکم 

هیچ یک از  دییتأبازسازی نیروی انسانی شماره نهم صنعت نفت شیراز مورد  ئتیه اول... رای  داردیممعروض 

خالف اداری   امبودهاصول قانون اساسی جمهوری اسالمی واقع نشده و تا زمانی که مشغول کار در صنعت نفت 

که عادالنه نیست  رسدمیلذا این رای با عدالت جمهوری اسالمی به نظر  ،رار گیرممرتکب نشده که مورد مواخذه ق

چون در اصل نوزدهم قانون اساسی مینویسد )مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند( 

 گویدمی  ۲۹دارند( در اصل )همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار  گویدمیدر اصل بیستم 

درماندگی  -بی سرپرستی   -از کار افتادگی -پیری  –بیکار  –اجتماعی از نظر بازنشستگی  تأمین)برخورداری از 

پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است  یهامراقبتحوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و 

و گرفتن مستمری حق مسلم اینجانب است.  امپرداختهان هستم و بیمه هم  همگانی( پس من هم جزو همگان و ملت ایر

قانون اساسی مخالف است، چون آن جناب به حمدهللا مسلمان  ۲۹و  ۲۰ - ۱۹پس قطع مستمری اینجانب با اصول 

نماید. هرچند این سوره مبارکه خطاب به بت پرستان حقیقی هستید به سوره مبارکه کافرون در قرآن کریم توجه می

م آیات می دانید کلمه ولی در اول سوره مربوط به تما ( و)لکم دینکم ولی دین دیفرمایمقریش بوده است در آخر سوره  

که بگو دینتان برای خودتان و دینم برای خودم در   کندیمسوره مذکور است که خداوند به حضرت رسول اکرم امر 

صورتی که بت پرستان موحد و یکتاپرستی نبودند ولی بهائیان موحد و یکتا پرست و خداشناسند و تنها دینی است که 

دوم توجه آن جناب را به   ٫رساندیمنان آن بزرگوار را به ثبوت بعد از اسالم نبوت حضرت محمد و ائمه اطهار جانشی

شورای عالی قضایی که به امضاء جناب ابوالفضل  ۱۳۶۳مهر  ۱۸مورخ  ۱ -۱۴۸۷۹-فتوکپی نامه شماره م 

، و ضمناً هم دینمایممعطوف  باشدی ماجتماعی  تأمینمیرمحمدی رسیده و خطاب به سرپرست اداره کل سازمان 

خواهشمند است پس از توجه به این نامه تحقیق کامل فرمایید آیا دستورالعمل جدیدی در این مورد صادر نگردیده  

 است؟ پس بررسی عمیق فرموده جواب عنایت فرمائید.

 کارگر بازنشسته بدون حقوق و مستمری عباسعلی زارعیان جهرمی -تقدیم احترام با 

 ]امضا[ 

 [ حذف شده]آدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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