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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۹۵  بهمن ۲۱

 

 بسمه تعالی

 جناب آقای وزیر محترم بهداری

به اداره کل  ۹۵  دی ۲۷به تاریخ  ۰۹۵۷ای به امضای آن جناب )بخشنامه شماره  باکمال تعجب و تأسف اخیراً بخشنامه

شود  کارگزینی( مبنی بر اخراج بهائیان شاغل در مؤسسات تابعه وزارت بهداری صادر گردیده است که سبب می

ی و ماما و پرستار و بهیار و فیزیوتراپ و حقوق حقه صدها نفر پزشک دندانپزشک متخصصین سایر علوم پزشک

و   وخاک اشتغال داشته و به خدای تبارک مشاغل پزشکی دیگر که عمری را به خدمت صادقانه بمردم مسلمان این آب

هللا  ند و جمیع انبیای الهی و کتب آسمانی آنان را بر حق و حضرت محمد مصطفی )ص( را رسول تعالی معتقد

دانند بصرف اعتقاد  اطهار )ع( را جانشینان حقیقی او و قرآن مجید را نازل از آسمان اراده الهی می و ائمه نییالنب خاتم

 بدیانت جدید بهائی نادیده گرفته و زحمات چندین ساله آنان پایمال گردد.

ن جناب وزیر محترم بهداری: آن جناب بهتر از هر شخص دیگر میدانید که اوالً بخشنامه صادره برخالف موازی

فرماید: "انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه  اسالمی و آیات مقدسه قرآن مجید است که صریحاً می

]ناخوانا["و ال اکراه فی  " نید" و لکم دینکم ولی ۱۲زمر آیه  " لیبوکو من ضل قائماً یضل علیها و ما انت علیهم 

، ثانیاً این بخشنامه با ضوابط قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت دارد زیرا طبق ماده ۱۹الدین" بقره ]آیه[ 

"تفتیش عقاید ممنوع  ۱۲حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است" و بر طبق ماده آن " ۱۱

تنها به شغل موظفی وا دارد  نماید که با شرایط مساوی و ]افراد[ را نه  را موظف میآن دولت  ۱۵و  ۱۲است" و مواد 

 ۲۱بلکه برخوردار از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری پیری ازکارافتادگی ... بنماید. ثالثاً استناد به ماده 

نماید ارتباطی به افراد بهائی  صالحه می به فساد عقیده در دادگاه قانون استخدام کشوری که حاکی از وجود محکومیت 

که اعتقادشان به خداوند یکتا و رسوالن الهی و کتب آسمانی مسلم است ندارد. بهائیان به کشور مقدس ایران عشق 

دانند و حسن اخالق و رفتار و گفتار و  و خاک می ورزند و خود را خادم حقیقی نوع انسان، اسالم و این آب  می

وم همکاران در وزارت بهداری و مؤسسات تابعه واضح و آشکار است لذا از آن جناب استدعا دارد پندارشان بر عم

هاست  جانب و صدها نفر افرادی که سال دستور رفع اثر و لغو بخشنامه مزبور که موجب تضییع و سلب حقوق این

 اند صادر فرمائید.% عمری را به خدمتگزاری واقعی اشتغال داشته

 رامبا تشکر و احت

 یههللا فرو دکتر عزت

 ]امضا[

 رونوشت دفتر ریاست جمهوری

 

 

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[

 


