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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

  اطالعات :[ ]روزنامه

 ١۵۳۱تیر  ١ :[خی]تار

   ١۷١۶١  :شماره

 ١١فحه: ص

 

 قطعنامه سمینار پاکسازی ادارات دولتی

 (دولت کارکنان اسالمی های انجمن اتحادیه)

 بسمه تعالی

طاغوت را در هم شکست ولی خصلت طاغوت منشی و فرهنگ  خدا یارییکسال و اندیست که خلق بپا خاسته ما به 

طاغوتی هنوز حاکم بر جامعه ماست و بساط طاغوتیان بی کمترین تحولی در فراروی حرکت انقالبی ملت گسترده 

تا از  برند ییان ماه بسر مپا انتظار به شهر های ترین کاخ نفر به اسم کارمند در اشرافی ونیلیم کیاست اندکی بیش از 

 خویشند سرنوشت نگران همواره ولی المال سهمی بگیرند و حیات سراسر مصرفی خویش را به پایان برند زانه بیتخ

همچون گذشته بر  توانند یکه نم مدارند ما امان چه خواهد کرد. تردیدی اسالمی جمهوری دولت و شد خواهد چه که

ها را تحمل کند و این  حساب تکیه زنند و انتظار ندارند که ملت همچنان بار سنگین هزینه آن بی نیچن نیخزائن ملت ا

به بزرگترین پایگاه  انقالب پیروزی از پس و است استوار خود برجای لرزان اما غول مصرف اینک با اشتهائی بازتر

 تمام در سریع پاکسازی یک ضرورت که دهبو سان بدین و های ضد انقالبی ضدانقالب تبدیل شده و کانون طرح حرکت

و هیات وزیران مطرح گردیده و منجر به اولین الیحه قانونی، در شهریور  انقالب شورای در مملکت اداری سطوح

امر اساسی توجه چندانی نشده، و بجز در  این به امور مسئولین طرف از میرفت انتظار که آنطور ولی شد، گذشته 

سازمانهای دولتی که آنهم بعناوین مختلف از سوی روشنفکر نماها و رجال لیبرال صفت کراراً معدودی ادارات و 

 اتحادیه کشور مختلف بین ارگانهای هماهنگی عدم و حیاتی بسیار امر این به توجه عدم. مورد انتقاد قرار گرفت

 کسب و ادارات پاکسازی های هیات نمایندگان از دعوتضمن  تا داشت آن بر را دولت کارکنان اسالمی انجمنهای

های دولتی  از مسائل و مشکالت عملی کار، گامی در جهت هماهنگ ساختن آن در همه ادارات و سازمان آگاهی

 خاتمه در و برگزار ماه خرداد ١۱ و ١١،١۵شنبه، چهارشنبه، بردارد و بدین منظور سمیناری در روزهای دوشنبه، سه

 و اصول با منطبق کامالً  و جامع قاطع، دستورالعمل یک تصویب و تهیه آن در هک گردید تنظیم قطعنامه سمینار

 .میباشد هدف اساس ذیربط، مراجع توسط اسالمی موازین

های پاکسازی به اسناد و مدارک موجود در مرکز اسناد  جانبه و سریع هیات ایجاد تسهیالت برای دسترسی همه -١

 .انقالب اسالمی

آوری و حفاظت مدارک، اسناد و آراء  منظور هماهنگ نمودن کار کلیه هیاتهای پاکسازی، جمعتعیین مرکزی به  -١

 .صادره از طرف هیاتهای پاکسازی در رابطه با انتصابات و استخدام بنظارت یک یا دو نفر حاکم شرع

با وزیر یا مدیر  در موارد اختالف نظر بین هیاتهای پاکسازی ١بعنوان یک مرجع قانونی مرکز مذکور در بند  -۵

 .مربوطه، بتواند رأی نهائی را صادر نماید
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در مواردیکه هیاتهای پاکسازی دسترسی به اسناد و مدرک الزم برای اثاث محرمیت فرد مجرم ندارند، بتوانند از  -۱

 .شهادت دو نفر شاهد عادل با شرایط اسالمی جهت صدور رأی استفاده نمایند

 و ادارات کلیه از نمیباشند( اساسی قانون در مذکور)از ادیان رسمی کشور  طرد افرادیکه دارای هیچیک -۳

 آنان. استخدام عدم و بدولت وابسته و دولتی سازمانهای

 .تعیین حداقل مجازات انفصال و حداکثر انفصال و معرفی بدادگاه انقالب برای اعضاء فراماسیونری -۷

 .دولت که تقاضای مستمری مینمایندایجاد اردوهای کار برای منفصلین از خدمت  -۶

 .رفع محدودیت زمانی کار هیانهای پاکسازی و تداوم عمل پاکسازی و سالم سازی در ادارات -٨

 .انحالل کلیه دادگاههای اداری و هیاتهای رسیدگی و تفویض اختیارات آنها به هیاتهای پاکسازی -۱

مورد کارهای هیاتهای پاکسازی با نظرخواهی از ایشان تهیه پیشنهاد میشود هرگونه اصالحیه و مصوبه جدید در  -١١

 .شود

 .های پاکسازی در مورد انتخابات در مشاغل حساس لزوم تائید قبلی هیات -١١

 :نفری پاکسازی واجد شرایط زیر باشند های پنج  هیات -١١

 .باشند امام خط در و متعهد مسلمان: الف

 .باشند نداشته گذشته رژیم به وابستگی گونه هیچ و باشند فقیه والیت و اسالمی جمهوری به مؤمن و معتقد: ب

 .سالمسازی و قضاوت باشند پاکسازی، امر در کافی بینش دارای: ج

 .نکرده باشند خدمت حساس مشاغل در گذشته رژیم در: د

وابسته به دولت میباشند های دولتی یا  های خصوصی که مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با دستگاه کلیه بخش-١۵

 .توسط مراجع ذیصالح مورد پاکسازی و سالمسازی قرار گیرند

های پاکسازی حداکثر  های پاکسازی موظف گردد آراء واصله را با صالحدید هیات آوری آراء هیات مرکز جمع -١۱

 .های گروهی منتشر کند ظرف ده روز در رسانه

آن  اکسازی و بررسی نارسائیها و مشکالت و ارائه راه حلهای مناسبهای پ به منظور هماهنگ کردن کار هیات -١۳

 .های پاکسازی ماهی یکبار تشکیل جلسه بدهند هیات

پاکسازی و سالمسازی ادارات و   های پاکسازی، هیات این قطعنامه با حضور جمعی از نمایندگان هیات -١۷

فتر ریاست جمهوری، جمعی از نمایندگان مجلس های دولتی و گروه تحقیق و بررسی شکایات واصله به د سازمان

  های اسالمی کارکنان دولت با الهام از پیام هدایتگر مجاهد کبیر حضرت شورای اسالمی، به دعوت اتحادیه انجمن

 .است العظمی مشکینی در تاریخ چهارده خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه به تصویب رسیده هللا آیت

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال ر

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


