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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 پارلمانی وزارت آموزش و پرورش رکلیمدجناب آقای 

ن توجه و برای چند آجناب فرصت دهد که بمطالعهٴ این نامه بپردازند و بمطالب  به آناحتراماً امید است کثرت مشغله 

ٴّمل عمدقیقه دور از تعّصب مراتب ذیل را   ید.ئقرار فرمامنصفانه یقاً مورد تفکّر و تا

آموزش و پرورش استان اصفهان حاوی نکات عجیبهٴ  کل به ادارهشما  ۸۵اردیبهشت  ۱ – ۱/ دستور نمره م

قوانین موجود است  ضدرهنمودهای مقام رهبری و و مخالف و مغایر با جمیع نهادهای آزادی و انقالبی و  یرقانونیغ

 ر:باشد. بدالیل زیمی که در حال حاضر حاکم و مورد استفاده دولت موقّت 

اینکه در قانون استخدام کشوری یکی از شرایط استخدام، عدم فساد عقیده ذکر شده و آن را تفسیر نموده با بهائیان  -۱

 تیصالحوزیر نیز  رکلیمددفتر پارلمانی یا حقوقی و حّتی باالتر از آن  یمتصداند. صحیح نیست، زیرا  مرتبط دانسته

مجلس شورای ملّی است یا بعضاً هیاٴت عمومی دیوان عالی کشور و تاکنون  خاص فهیوظتفسیر قانون را ندارند و این 

 ده است.و یا گروهی خاص اطالق نش به مذهباند و  نه مجلس و نه دیوان عالی کشور چنین تفسیری نکرده

اصوالً شرط مذهب وجود ندارد و آنچه را آن وزارت یا دیگری در  ۱۴۳۸ب مصو در قانون استخدام کشوری -۲

 مذهب گو و ال فقط برای افراد دروغ اند ستون مذهب آن زائد است و مستند قانونی ندارد. برگهای تقاضای شغل نوشته

خوب است که مطابق میل طرف خواهد نوشت و دغدغه وجدان نیز نخواهد داشت و ذکر ادیان رسمی چهارگانه در 

 نیمتعصبهای محرمانه از بدعتهائی است که با نظر ساواک برای ارضاء  های استخدامی و مذهب در پرسشنامه آگهی

ای آنکه در قانون اساسی مشروطه مذهب رسمی فقط و بر اند بین اقشار ملّت ایران معمول داشته یافکن نفاقمذهبی و 

 .ریال غشیعه اثنی عشری ذکر شده و 

تواند بگوید بچه گروه و افکاری اطالق می فساد عقیده مندرج در بند ث همانطور که عرض شد فقط مقّنن کلمه -۴

ست که هر کس بزعم میگردد. چون در حال حاضر عالوه بر مذاهب عقائد ایدئولوژیکی فراوان در کشور موجود ا

 چسباند و نسبت دهد.ه تواند گروه مخالف خود را باین بند بیخود م

آن تدوین و تصویب شده، اصل هشتم متّمم آن  تیتبعدر قانون اساسی حاکم زمان که قانون استخدام کشوری نیز به  -۳

 الحقوق ذکر نموده است.ملّت ایران را در مقابل قانون متساوی

ٴیید  هیاعالم ۲ماده  -۸ حقوق بشر که بتصویب مجلسین ایران رسیده و حکومت فعلی نیز آنرا محترم شمرده و مورد تا

 ت اعم از رنگ نژاد و مذهب و عقیده را برابر و یکسان دانسته است.لباشد، آحاد میرهبر انقالب م

های مملکت را در برخورداری از آزادی و هاقشار و گرو ،رهبر گرانقدر مملکت در تمام فرامین و خطابات -۶

 اند. اندازی بر حذر داشته اند و مصادر امور را از اختالف و تفرقه برابری یکسان دانسته

من  به انقالببهائیان گروهی از افراد این مملکت هستند که بنا به معتقدات مذهبی خود مطیع دولت و قانون بوده  -۷ موٴ

ردازند سرباز آنها در دفاع از کشور سینه خود را هدف پند. مالیات میدهند عوارض میو حکومت عدل اسالمی را منقاد

نهند از تملق و ریا بیزارند و از چاپلوسی و دروغگوئی  گلوله میسازد و بتمام سنن و مقدسات ملّی و مذهبی احترام می

کنند و چنین جمعی میتظاهرات ن در سیاست ملکی و افکار گروههای سیاسی مداخله ندارند شعار نمیدهند ،بر کنار

 مزایای مملکتی مستفیذ باشند. هیّ کلقانوناً باید از 

 فرمائید که: توجهاما از لحاظ عقالنی و اخالقی و شرعی 

بهائی خداوند یکتا را پرستش میکند بمبداٴ الهی عالم ایمان دارد و ذات غیب منیع الیدرک را آفریدگار کائنات میداند  -۱

 ای فاسد است؟ عقیدهآیا چنین 

جمیع انبیاء عظام را ستایش میکند حضرت رسول اکرم )ص( را پیغمبر بر  ،بهائی به نبّوت و امامت معتقد است -۲

اطهار علیهم الّسالم و بقای روح و عالم بعد و مکافات  به ائمهو مطلق و قرآن کریم را وحی آسمانی میداند  ینبحّق و 
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معتقد است آیا چنین شخصی فساد عقیده  هللا یولعلّیاً  هللا رسولال اله ااّل هللا محّمد  خالصه بکلمه ،و مجازات اخروی

 دارد؟

و پایبند و از منهیات بکلی بر  متمسکزکات دارد به عصمت و عفت و امانت و صداقت  ،حج ،روزه ،بهائی نماز -۴

 کنار و بیزار است آیا بنظر شما آنها فساد عقیده است؟

بهائی تعلیم و تربیت اطفال را امری وجدانی و فریضه دینی میداند و خدمت بعالم انسانی و کار و اشتغال و انجام  -۳

 ای فساد عقیده است؟ محّول شده مقدس و عبادت میشمرد آیا چنین رویه به اووظیفه را که 

 

استخدامی و وظائف سازمان استخدامی گزینی و  از تطویل کالم معذرت میخواهم و از اینکه دفتر پارلمانی امور کار

از  کل ادارهاستناد به نامهٴ آن  ارسد و از دستوری که بمیالعاده عجیب بنظر  امری فوق ،کشوری را نیز انجام میدهد

 مخالف قانون و شرع و عقل و اخالق و و کالً طرف آموزش و پرورش اصفهان مبنی بر اخراج بهائیان صادر شده 

بین افراد مملکت و مغایر با اهداف و منویات دولت و رهبر عالیقدر مملکت میباشد نهایت تاٴسف نتیجتاً موجب تفرقه 

ای که در  و بغض سبب شود در این تصمیمات عجوالنه حبرا ابراز میدارد. امید است که مطالعهٴ این نامه دور از 

از طرف رژیم سابق برای اذیت و آزار بهائیان اتخاذ شده تجدید نظر بعمل آید و  و بعداً نیز بدفعات ۱۴۴۳سال 

 بگذارند مجلس مؤسسان تکلیف این قوانین را روشن نماید.

 با تقدیم احترامات

 

 -----آموزش و پرورش استان اصفهان با توّجه به مرقومهٴ شماره  مدیرکلسواد شرح فوق خدمت آقای نیلفروشان 

نظری معروف و بصفت انسان دوستی که برترین صفت هر  تقدیم میدارد و از جنابعالی که بصداقت و دیانت و بی

ی که  ا استدعا دارد با بینش وسیع خود در این مورد تعمق بیشتری بفرمائید و در مظلمه ،انسان است متّصف هستید

 ءآتش عداوت مذهبی ایجاد کرده و آزار و ایذا افروختن امثال جناب حاج رضائی هنگام بدست گرفتن قدرت در بر

چون  ،معلمان مطیع بهائی را که با کمال صداقت انجام وظیفه میکنند وجههٴ اقدام خود قرار داده دخیل و شریک نگردند

بهرحال ظلم و ستم در هر موقعیت و مقام بهر کس مخالف رضای الهی بوده و ستمگران که بر بندگان خدا ستم 

 الجّبارین باشندد باید منتظر حصول نتیجه از ناحیه پروردگار منتقم قّهار و خداوند قاصمدارمی روا 

 با تقدیم احترام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


