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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 آرم[]

 وزارت دارایی

 قسمت مالی 

 یعموم ٴ نامه نییآ

 ۱۶۴- ۱۸شمارۀ: 

 ۱۳۲۳مرداد  ۷موّرخ 

 

است بعضی از کارمندان به جای انجام های واصله و اّطالعاتی که به وزارت دارایی رسیده، چندی به قرار گزارش

وظایف خود که بیش از هر موقع، مخصوصاً در این موقع سخت برای کشور حایز اهّمیّت است، وقت خود را 

نمایند. در صورتی که توّجه دارند که اوقات اداری باید منحصراً صرف انجام مصروف تبلیغات سیاسی یا مذهبی می

که وقت اداری را به منظورهای مذکور پذیر گردد، نه اینتر و به وجه احسن انجامریعوظایف محّوله بشود که کارها س

تلف نمایند و حتّٰی در استخدام و انفصال کارمندان تبعیضاتی از نظر سیاسی و مذهبی قائل شوند! کارمندان وزارت 

سی و عقاید مذهبی در نظر اّولیاء این های وابسته در هر رتبه و مقامی که باشند، از لحاظ نظریّات سیادارایی و قسمت

خانه مادام که چنین نظریّاتی مخالف حقوق و قانون اساسی و دیگر قوانین این کشور محسوب نشود، یکسانند و وزارت

 گردد:گونه اعمال نظرهایی که بدان اشاره رفت، احساس نشود، مقّرر میکه در آتیه نظایر اینبرای این

ارات مستقّل و همچنین رؤسای ادارات و دوایر تابعهٴ وزارت دارایی یا وابسته به آن، مکلّفند مدیران کّل و رؤسای اد -۱

های کارمندان متبوع خود در موقع خدمت مراقبت نمایند که نظریّات شخصاً در طرز انجام کار و گفتار و فعّالیّت

گونه نظریّات صاً متوّجه باشند که اینسیاسی و مذهبی به نحوی که در فوق بدان اشاره شده، اعمال نگردد و مخصو

 نباید به هیچ صورتی در استخدام یا انفصال کارمند و طرز تقسیم کار اعمال شود.

شود، رفتار قانون استخدام کشوری که عیناً نقل می ۸نسبت به متخلّف در هر رتبه و مقامی که باشد، موافق ماّدهٴ  -۲

 خواهد شد.

 :قانون استخدام کشوری  ۸ماّدهٴ 

مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقّرره، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را اطاعت  – ۸ماّدهٴ 

نمایند. اعمال نظریّات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضّد مذهب رسمی مملکت و یا علیه حکومت ملّی، به کلّی 

 ممنوع و موجب انفصال است.

 وزیر دارایی

 داراییرییس کّل 

 شود.رونوشت برای اجرا به ........... ابالغ می

 رییس ادارۀ مراسالت و بایگانی کلّ 

 [محرمانه ...مهر: وزارت دارایی، ادارۀ مراسالت و بایگانی، دفتر ]رونوشت برابر اصل است، ]امضاء[، 

 

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[
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