[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]

بسم هللا و الرحمن الرحیم
ریاست محترم جناب آقای امامی رئیس آموزش و پرورش استان همدان
پس از عرض سالم ما عدهای از دانش آموزان دبیرستان پروین اعتصامی به عرض جنابعالی می رسانیم موضوعی
که چند روز است که فکر ما را بدان مشغول کرده است و خبر از یک بی عدالتی می دهد و باعث تأثر شدید ما دانش
آموزان شده است .اخراج یکی از دبیران بسیار عزیز و محترم ما (به نام خانم اصفیایی که دارای یک لیسانس زبان
یک فوق لیسانس ادبیات و یک فوق لیسانس حقوق است) به جرم اینکه ایشان بهائی هستند و باعث فساد اخالقی
میشوند در اینجا به عرض شما می رسانم که این خانم در تمام مدّتی که دبیر ما بودند نه تنها حرفی راجع به دینشان
نزدند بلکه با [ناخوانا] و متانت اخالقی که ایشان داشتند باعث شدند که احترام نه تنها ما ،بلکه تمامی دبیران را به خود
جلب کنند .اینجا صحبت تنها از بی عدالتی که در حق این خانم شده است نیست بلکه صحبت از بی عدالتی است که نه
تنها در باره ایشان بلکه در مورد کلیه بهائیها ازجمله دایی و شوهرخواهرایشان نیز شده است .سؤال ما این است آیا
وقتی که امام گفتند پاکسازی در ادارات و کلیه سازمانها بکنید ،منظورشان این بود که اگر کسی که مسلمان نبود
اخراج کنید در حالی که افراد ساواکی و شکنجه گرانی را می بینیم که آزادانه در بین مردم هستند آیا این عدالت است
بخصوص با توجه به این مطلب که چند روز پیش امام دستور بسیج عمومی دادند برای با سواد کردن افراد بیسواد این
صحیح است که یکی با سه مدرک لیسانس و فوق لیسانس در خانه بنشیند و با توجه به این مطلب که در کشور اسالمی
که قانون اسالم [ناخوانا] حکم فرما است .آیا این بی عدالتیها جایز است .مگر پیامبر اکرم به بت پرستان و
غیرمسلمانان میگفت که حق کار کردن ندارند و باید از گرسنگی بمیرند که ما حاال از پیامبر اسالم هم انقالبیتر
شده ایم با توجه به این که در کشورهای مختلف از جمله هند که دارای چندین دین و مذهب مختلف می باشند و هیچ
دیانت و مذهبی بر دیگر ادیان حاکم نمی باشد آیا این عدالت است که در کشوری که بعد از این همه شهید که همگی به
خاطر آزادی بین رفتن این گونه تبعیضات و بی عدالتیها شربت شهادت نوشیدند باز هم ما شاهد این گونه تبعیضات و
بی عدالتیها باشیم و خواست همگی ما برقراری عدالت است و با توجه به ماده  ۴۱و  ۳۲در قانون اساسی که راجع
به حقوق غیرمسلمانان است خواستار بازگشت هرچه زودتر خانم اصفیایی هستیم و با توجه به شناختی که از جنابعالی
داریم امیدواریم که هرچه زودتر این بی عدالتی را از بین ببرید

از طرف عده کثیری از دانش آموزان دبیرستان پروین اعتصامی

[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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