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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

هللا اکبر من کل کبیر، هللا اعظم من کل عظیم، هللا ابهی من کل بهی، هللا اعلم من کل علیم، اشهد ان ال اله اال هللا، اشهد  

 ان محمد ص رسول هللا 

بعرض میرساند اینفانی سرهنگ ستاد بازنشسته ساحت منیع علمای روحانی عظام و مقام رفیع همقطاران ارتشی گرام 

ین بدیانت بهائی و معتقد بحقانیت تمام انبیاء و رسل الهیه و کتب و صحف آسمانی دحسین وحدت حق متد  مهندس سی  

علمای    هستم، همچنانکه حضرت رسول اکرم ص در قرآن کریم در این آیه شریفه میفرماید النفرق بین احد من رسله.

  .بزرگوار روحانی و مقامات گرامی نظامی و ارتشی بهتر از همه میدانند الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم

د و از سادات صحیح النسب حسینی میباشم، مدت سی و سه سال از عمر و جوانی  دمحم  دحسین فرزند سی  ه فانی سی  راینذ

س ایران که انشاءهللا بخواست خداوند و ی ارتش کشور مقد  و تحصیالت علمی و مهندسی و نظامیم را در ارتش و برا

با نهایت صداقت و صمیمیت   ،هللا و کعبه عالمیان و مرز و بومش زیارتگاه جهانیان میشودةهللا خاکش مدینةاراد

ن و فرسوده و بیمار و علیل المزاجم از دریافت حقوق قانونی بازنشستگی بجرم داشت ام و اینک که پیرمصروف داشته 

ام و بعلت دوبار سکته فانی سه سال است بازنشسته شده  ام،اعتقاد مذهبی و دینی در حکومت عدل اسالمی محروم شده 

ن و مسلمان، اینفانی رهبران و سروران گرامی متدی    قلبی و یکبار خونریزی معدی علیل و تحت معالجه قرار دارم.

ر آلمان و ونزوئال مشغول تحصیل هستند و بامید آنکه روزی ل همسر و سه فرزند دانشجو هستم که فرزندانم دمتکف  

بکشورشان ایران مراجعت نمایند و مصدر خدمتی گردند بتحصیالت عالیه مشغولند، با حذف حقوق قانونی بازنشستگی  

و دین  اینفانی، بتحصیالت فرزندان و تامین معاش آنان لطمه خواهد خورد. آیا راهنمایان دین و ارشاد کنندگان راه حق

حق و کلمات حق که معتقد باحادیث صریحه صادقه نبویه هستند که میفرماید اطلبوا العلم ولو بالصین و یا اطلبوا العلم  

فقد سیرنی عبدا  وجدانشان راضی میشود که هزینه تحصیل فرزندان و وسیله   من المهد الی اللحد و یا من علمنی حرفا  

و بدون دلیل فقط بجرم خداشناسی و متابعت از آیات شریفه قرآن مجید که   معاش این پیرمرد علیل و همسرم بناحق

ام و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا در راه تحقیق و مجاهده گام برداشته و یا  میفرماید ان جائکم فاسقا بنبئا فتبینوا... و

 ها اهدناالصراط المستقیم قطع و سد گردد. هنوز هم مجاهد فی سبیل هللا هستم و مدام باین کالم آسمانی ناطق که بارال

الصدق در تشکیالت دیانت بهائی که فی  ةره بیمقدار بمصداق النجاآقایان اهل علم و پیشوایان راه صلح و سالم، اینذ  

جزئی از آن شریعت مقدسه الهی است عضویت داشته و دارم ولی هیچگاه حرکتی و نیتی برخالف جهت شریعت  

ت و حکومت حاکمه قانونی و شرعی جمهوری اسالمی ایران نداشته و انشاءهللا در آینده نیز نخواهم سه اسالم و دولمقد  

اگر مسلم واقعی یعنی المسلم من   اینفانی و اینذره بیمقدار افتخار میکنم که ایرانی، مسلم، سید و نظامی هستم. داشت.

انکه اگر واقعا  بهائی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی  سلم النفوس من یدیه و لسانه، من مسلم بوده و خواهم بود. همچن

است، اینفانی تالش و مجاهدت خواهد نمود که مصداق جامع جمیع کماالت انسانی واقع شوم، ولی اگر بهائی یعنی  

اینفانی بهائی نبوده و بر هر چه بهائی   جاسوس بیگانه، بهائی یعنی صهیونیست، بهائی یعنی عامل امپریالیزم، ....

با تکبیر و سالم به مسلمانان واقعی و حقیقی و استدعای بذل   .جاسوس، صهیونیست، عامل امپریالیزم لعنت میفرستم

 والسالم علی من اتبع الهدی  توجه اسالمی و انسانی و امر بپرداخت حقوق بازنشستگی اینفانی.

 سرهنگ ستاد بازنشسته مهندس سید حسین وحدت حق

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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