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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 کیهان[ روزنامه]

 اخبار کشور

 ٩صفحه 

 ۹۵۳٩تیر ماه  ٩دوشنبه 

 و دو یهزار و س یازدهشماره  - ۹۰۱۱هفدهم شعبان 

 

 :نفری پاکسازی ۳توسط کمیسیون 

 فارس اخراج و بازنشسته شدند یفرهنگ ۹۱۰

 کمیسیون توسط در ارتباط با پاکسازی در ادارات، نفر از فرهنگیان استان فارس۹٨۵پرونده  -خبرنگار کیهان-شیراز

نفر  ۰۴ ،نفر دیگر اخراج ۹۰نفر بهائی و  ۰۰نفری اعزامی از تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که از این عده  ۳

 نفر بازنشسته شدند. پرونده بقیه افراد برای صدور حکم نهائی و کسب تکلیف به تهران فرستاده شد. ۴آماده بخدمت و 

پاکسازی در اداره  آموزش و پرورش استان فارس در گفتگوئی به خبرنگار ما گفت: مدیرکلمحمدرضا ابوالحراری 

 :ر استان فارس ادامه دارد. وی افزودنفری د ۳آموزش و پرورش انجام گرفته و کار رسیدگی به پرونده توسط گروه 

 قانون ۰۰طبق ماده  نفر ۰۰حکم آماده به خدمت برایشان صادر شده و ضمناً در جریان پاکسازی  نفر ۰۴ تاکنون 

 استخدام کشوری به علت متدین نبودن به ادیان کشوری به علت متدین نبودن به ادیان رسمی کشور )بهائی بودن(

رهنگی که با ساواک همکاری داشتند جهت رسیدگی بدادگاه انقالب اسالمی شیراز فرستاده ف۵اخراج شدند و پرونده 

و حاج  به آیات عظام، شیخ بهاءالدین محالتی، سید عبدالحسین دستغیب ای نامهارسال  با شد. وی اضافه کرد:

که به ببینیم شرعاً مجوزی وجود دارد که ما حقوق بازنشستگان بهائی  ایم کردهعبدالرحیم ربانی شیرازی کسب تکلیف 

 را بدهیم یا خیر؟

 متن این نامه به شرح زیر میباشد:

 هللا آیتسید عبدالحسین دستغیب، محضر مبارک  هللا آیتشیخ بهاءالدین محالتی، محضر مبارک  هللا آیتمحضر مبارک 

 ها نیز آن، بهائی هستند و شماره تسجیل اند شدهارمندان دولت که بازنشسته از ک ای عده شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی،

 مسلمانان حقوق بازنشستگی دریافت میدارند. المال بیتصندوق  ازمشخص است و در حال حاضر 

 افراد شرعاً مجوزی وجود دارد یا خیر؟ گونه اینخواهشمند است صریحاً بیان فرمائید که برای پرداخت حقوق به 

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[

 

 


