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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 دولت موقت جمهوری اسالمی ایران

 شیر و خورشید ]آرم[

 وزارت آموزش و پرورش

 دفتر وزیر

 بسمه تعالی

 / دو ۱۳۹۳۲

 ۲۳۳۱دی  ۹

 گوران عطاهللاآقایان دکتر عباس کوه بر، 

عضو جامعه  یلالتحص فارغای از دانشجویان  در مورد وضع استخدامی عده ۷۵۳۱آذر  ۷۱مورخ  به نامهبازگشت 

 :رساند یم یبه آگاهبهائیت مراتب زیر را 

وزارت آموزش و پرورش در قبال جمهوری عدل اسالمی ایران که با ایثار و جانفشانی و شهادت هزاران نفر  -۷

و متدین بدین مبین اسالم استقرار یافته متعهد به اجرای احکام قرآن و شریعت محمدی  مؤمنمردان و زنان مسلمان و 

مانند دوران طاغوت که بیشترین کوشش در راه  دهد ینمخون شهدای اسالم امکان و اجازه  پاس بهدر مدارس میباشد و 

مسلک بهائیت در واحدهای آموزشی  پیروان رفت یمترویج فساد و ناپاکی و تضعیف و تخفیف دین مبین اسالم بکار 

استخدام گردند و از این طریق افکار پاک و معصوم دانش آموزان را آلوده و منحرف نمایند و مسئولیت بسیار خطیر 

 سپرده شود. به آنانو حساس تعلیم و تربیت این عزیزان وطن 

گاه  باشد مدرسه تجلی تر آالیش یبو  تر منزهاصل مهم که هرقدر محیط مقدس آموزش و پرورش  ینبه ابا توجه  -۲

موجباتی فراهم آورد تا مانند  توان ینم تردید یبی خویش خواهد بود قانوار الهی و معلم مبشر رسالت راستین و حقی

گذشته افراد بهائی فعالیتهای آموزشی کشور را در دست داشته باشند اگر بیاد بیآورید که چگونه هزاران نفر از مردان 

ها دیده و چه بسیار  مخوف چه شکنجه های یدگاهتبعبرده و در  ها رنجپیشوایان و علمای اسالمی چه  یرهبر بهو زنان 

 زانو بهگویان غول هولناک دژخیم را  اکبر و هللااز جوانان مجاهد وطن، در برابر زجرها و بیدادها پایمردی نموده 

اند انصاف خواهید داد که نباید ساحت مقدس آموزش و پرورش  درآورده و سرانجام در این راه شربت شهادت نوشیده

اشاعه و ترویج افکار ناصواب گام برمیدارند  در جهتافراد بهائی که خالف مصالح عالیه اسالم و  به دسترا 

 بیاالئیم.

در خاتمه یادآورد میشود که استخدام افراد ایرانی در ادارات دولتی در صورتیکه متدین به یکی از ادیان رسمی اسالم 

بهائی  یلالتحص فارغزرتشت نباشند منع قانونی دارد، بنابراین جلوگیری از استخدام دانشجویان  –مسیح  –یهود  –

 قانون موجود است. به موادمستند 

 محمدعلی رجائی

 امضا[]

 ۳۱دی  ۱

 وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


