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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 به نام خدا

 امام خمینی العظمی هللا یتآحضرت 

 که عرایضم را معروض دارم. خواهم یمبه پیشگاه آن روحانی محترم و بزرگ درود میفرستم و اجازه 

از دانشسرای  یلالتحص فارغو  ۵۳۳۱که پروردگار عالمیان است. اینجانب شهره ترابی متولد  را یخداسپاس 

است سرگردان در عین حال مفتون و شیفته حق و حقیقت. مرا دو  دو سال. باشم یم ۵۳۱۱راهنمایی شیراز در سال 

ای به من داده و من صریحاً دین  هاینکه اقرار نام یلبه دلاند  سال پیش از استخدام در آموزش و پرورش محروم کرده

اولیای امور  که چونای شد تا بنده را اخراج کنند به این دلیل میگویم بهانه  نامه بهانه این برگه اقرار ام کردهبهائی را قید 

آموزش و پرورش باید مدرک معتبر و قانونی به من ارائه دهند تا اخراجم هم قانونی باشد یعنی طبق قوانین آموزشی 

 رسمی بشود. طور بهاید به من برگ استخدام رسمی بدهند تا اخراجی ب

کنم. آیا  ام را کتمان نمی زیادند و من بدون هیچگونه تعصبی و دروغی ایمان و عقیده اقرارنامههای  اینگونه برگه

ر باشم؟ از زمان توانم از این آزادی برخوردار باشم و آنچه که در پیرامونم میگذرد و مرا ضجر ]زجر[ میدهد دو نمی

جواب طاغوتی به  ام کردهدورۀ شاهنشهی تا بحال کوششم برای بدست آوردن پستم بیهوده بوده و حال هم که مراجعه 

 من میدهند.

است و این تنها مربوط به آموزش و پرورش نیست و تازه  یرپذ امکان، هر جا که باشد ای یدهعقهرچه میگویم تبلیغ هر 

در  کنم یم. من تضمین توانید ینمارجه است و ربطی به دین و تبلیغ ندارد میگویند شما رشته تحصیلی من زبان خ

من هیچ تعصبی از لحاظ دینی ندارم اّما  هللا یتآو تنها به تدریس خواهم پرداخت. حضرت  کنم ینممحیط کارم تبلیغ 

و تهدید مانند خودشان بشوم چونکه آنها  رزو بهکه من توبه کنم و به دست و پای آنها افتاده و  خواهند یماولیای امور 

تا شاید در  دهند ینمگویم تنها حق با من است اما چرا این آزادی را به ما  مرا سر براه کنند من نمی خواهند یماینگونه 

وچ است را اگر پ افکارمانتر تصمیم بگیریم و شاید در قبال آزادی بتوانیم  راه این آزادی بهتر بیاندیشم تا بهتر و راحت

باید توبه  شناسیم یمدر راه بهتری رهنمون کنیم و تازه چرا بخاطر اینکه به خدای یگانه ایمان داریم و پیامبرانش را 

؟ آیا حضرت محمد مسیحیان را مکروه گذارد یمکنیم. این چه قانونی است که رهروان حق و عدالت را کنار 

گیرم و شما پیشوای عزیز را دعا گوئیم. من بکارم عالقه دارم و  ا نمیمیشمردند. ال وهلل بیش از این وقت گرانبهایتان ر

 منتظر عنایات شما هستم.

 شهره ترابی

 ]امضا[

 

 

 

 

 

 

 

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[

 


