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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

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

  ۹۵۳۱تیر  ٠٢:[ خی]تار

  ۹۷۹۶۹ :شماره 

 ۹۹ فحه:ص

 

 ات دولتیقطعنامه سمینار پاکسازی ادار

 اسالمی کارکنان دولت( یها انجمن)اتحادیهٴ 

 بسمه تعالی

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

حرکت انقالبی ملّت گسترده در فراروی. یتحولطاغوتی هنوز حاکم بر جامعه ماست و بساط طاغوتیان بی کمترین 

تا از  برند یمشهر به انتظار پایان ماه به سر  یها کاخ ترین یاشرافنفر با نام کارمند در  میلیون یکاست اندکی بیش از 

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

همچون گذشته بر  توانند ینملت جمهوری اسالمی با آنان چه خواهد کرد. تردیدی ندارند که که چه خواهد شد و دو

تکیه زنند و انتظار ندارند که ملّت همچنان بار سنگین هزینه آنها را تحّمل کند و این  حساب یب چنین یناخزائن ملّت 

 ینتر بزرگپس از پیروزی انقالب به اما لرزان بر جای خود استوار است و  بازترغول مصرف اینک با اشتهائی 

و کانون طرح حرکتهای ّضد انقالبی و بدین سان بوده که ضرورت یک پاکسازی سریع در  شده یلتبد ضدانقالبپایگاه 

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

ر که انتظار میرفت از طرف مسئولین امور به این امر اساسی توّجه چندانی نشده و بجز شهریور گذشته شد ولی آنطو

در معدودی ادارات و سازمانهای دولتی که آنهم به عناوین مختلف از سوی روشنفکر نماها و رجال لیبرال صفت 

ارگانهای مختلف کشور اتّحادیه  کراراً مورد انتقاد قرار گرفت عدم توّجه به این امر بسیار حیاتی و عدم هماهنگی بین

انجمنهای اسالمی کارکنان دولت را بر آن داشت تا ضمن دعوت از نمایندگان هیاٴت های پاکسازی ادارات و کسب 

دولتی بردارد  یها سازمانآگاهی از مسائل و مشکالت عملی کار گامی در جهت هماهنگ ساختن آن در همه ادارات و 

برگزار و در خاتمه  خردادماه ۹۱و  ۹۵، ۹٠و چهارشنبه  شنبه سهدوشنبه،  یزهاروو بدین منظور سمیناری در 

تنظیم گردید که در آن تهیه و تصویب یک دستورالعمل قاطع، جامع و کامالً منطبق با اصول و  یا قطعنامهسمینار 

 موازین اسالمی توسط مراجع ذیربط، اساس هدف میباشد.

و سریع هیاٴت های پاکسازی به اسناد و مدارک موجود در مرکز انقالب  جانبه همهایجاد تسهیالت برای دسترسی -۹

 اسالمی.

و حفاظت مدارک، اسناد و آراء  یآور جمعتعیین مرکزی به منظور هماهنگ نمودن کار کلّیه هیاٴت های پاکسازی،  -٠

 ک یا دو نفر حاکم شرع.ی به نظارتصادره از طرف هیاٴت های پاکسازی در رابطه با انتصابات و استخدام 

موارد اختالف نظر بین هیاٴت های پاکسازی با وزیر یا مدیر  در ٠یک مرجع قانونی مرکز مذکور در بند  عنوان به -۵

 مربوطه، بتواند راٴی نهائی را صادر نماید.
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ٴتهای پاکسازی دسترسی به اسناد و مدارک الزم برای اثبات مجرمّیت فرد مجرم -۱ ندارند بتوانند از  در مواردیکه هیا

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

باشند از کلّیه ادارات و  طرد افرادی که دارای هیچیک از ادیان رسمی کشور )مذکور در قانون اساسی( نمی -۳

 سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و عدم استخدام آنان.

 .یفراماسونرانقالب برای اعضاء  به دادگاه یمعرفجازات انفصال و حداکثر انفصال و تعیین حداقل م -۷

 ایجاد اردوهای کار برای منفصلین از خدمت دولت که تقاضای مستمّری مینمایند. -۶

ٴتهای پاکسازی و تداوم عمل پاکسازی و  یتمحدودرفع  -۸  در ادارات. یساز سالمزمانی کار هیا

ٴتهای پاکسازی. انحالل کلّیه -۱ ٴتهای رسیدگی و تفویض اختیارات آنها به هیا  دادگاههای اداری و هیا

ٴتهای پاکسازی با -۹٢ از ایشان تهّیه  ینظرخواهپیشنهاد میشود هرگونه اصالحیه و مصّوبه جدید در مورد کار هیا

 شود.

 قبلی هیاٴت های پاکسازی در مورد انتصابات در مشاغل حّساس. ییدتألزوم  -۹۹

 پاکسازی واجد شرایط زیر باشند: ینفر پنجهیاٴت های  -۹٠

 مسلمان متعّهد و در خّط امام باشند. -الف

 وابستگی به رژیم گذشته نداشته باشند. گونه یچهباشند و  فقیه یتوالمعتقد و مؤمن به جمهوری اسالمی و  -ب

 و قضاوت باشند. یساز سالمدارای بینش کافی در امر پاکسازی،  -ج

 ر رژیم گذشته در مشاغل حّساس خدمت نکرده باشند.د -د

 باشند یمدولتی یا وابسته به دولت  یها دستگاهدر ارتباط با  یرمستقیمغخصوصی که مستقیم و یا  یها بخشکلّیه  -۹۵

 قرار گیرند. یساز سالمتوّسط مراجع ذیصالح مورد پاکسازی و 

گردد آراء واصله را با صالحدید هیاٴت های پاکسازی حداکثر  آراء هیاٴت های پاکسازی موّظف یآور جمعمرکز  -۹۱

 گروهی منتشر کند. یها رسانهظرف ده روز در 

مناسب  یها حل راهو مشکالت و ارائه  ها ینارسائبه منظور هماهنگ کردن کار هیاٴت های پاکسازی و بررسی  -۹۳

 تشکیل جلسه بدهند. بار یکآن هیاٴت های پاکسازی ماهی 

ادارات و  یساز سالمقطعنامه با حضور جمعی از نمایندگان هیاٴت های پاکسازی، هیاٴت پاکسازی و این  -۹۷

دولتی و گروه تحقیق و بررسی شکایات واصله به دفتر ریاست جمهوری، جمعی از نمایندگان مجلس  یها سازمان

پیام هدایتگر مجاهد کبیر حضرت اسالمی کارکنان دولت با الهام از  یها انجمن یهاتحادشورای اسالمی، به دعوت 

 سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه به تصویب رسیده است خردادماهمشکینی در تاریخ چهارده  العظمی هللا یتآ

 اسالمی کارکنان دولت یها انجمن یهاتحاد

 پاکسازی سیمان ری

گروه از افرادی را که مشمول حکم پاکسازی این  ینسومکمیسیون پاکسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

 زیر اعالم کرد: به شرح اند گرفتهکمیسیون قرار 

 منفصل از خدمات دولتی. اصغر یعلاسماعیل عرب زاده فرزند  -۹

تابع و  یها شرکتخدمت و همکاری با سازمان گسترش و  هرگونهزنگنه فرزند علی منفصل از  بیگی یلاعبدالعلی  -٠

 وابسته.
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 تابع و وابسته. یها شرکتهمکاری با سازمان گسترش و  هرگونهمسعود امیری فرزند حسن منفصل از  -۵

 حسن ابراهیمی فرزند جعفر منفصل از خدمات دولتی. -۱

 حسین شجاع دوست فرزند محسن منفصل از خدمات دولتی. -۳

 چیت سازی تهران

 تابع و وابسته. یها شرکتهمکاری با سازمان گسترش و  هرگونهجهاندیده فرزند حبیب منفصل از  اکبر یعل -۷

 یوسف جمشیدی نوری فرزند علی منفصل از خدمات دولتی. -۶

 علی احمد پور منفصل از خدمات دولتی. -۸

 منفصل از خدمات دولتی. یعباسمحمود  -۱

 تن منبع ساواک منحلّه است. ۱اّتهام این 

 نا[ منبع ساواک منحلّه، منفصل از خدمات دولتی.مهندس مقدری رئیس اسبق کارخانه ]ناخوا -۹٢

سابق شرکت آلومینیوم ایران "ایرالکو"، سوءاستفاده از اختیارات و حیف و میل  یرعاملمدروحانی  محمدمهندس  -۹۹

ها لایر از وجوه شرکت و همکاری با رژیم منحّط پهلوی منفصل از خدمات دولتی و تسلیم به مراجع صالحه  میلیون

 قضائی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


