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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 جناب اسدی مشاور محترم وزارت آموزش و پرورش

 فائضه اشراق و شاهرخ هوشیدری –منیژه همتی  –منیر وجدانی  –محترماً بعرض میرساند اینجانبان شکوه همتی 

کارمندان رسمی وزارت آموزش و پرورش که در مدارس شهرستان اراک انجام وظیفه مینمائیم کارگزینی آن 

قانون استخدام کشوری و نامه شماره یک محرمانه دفتر  - ۴۱ماده  به استنادحکم خاتمه خدمت اینجانبان را  وزارتخانه

 اند. حقوقی صادر نموده

باشد و اعمال این  متعهددر حکومت عدل اسالمی اعمال اینگونه اغراض بهیچوجه نمیتواند پایه اعتقادی یک مسلمان 

میباشد زیرا مستخدمین رسمی دولت تابع  االّتباعقبیل تعّصبات مخالف موازین شرع انور و قوانین آمره است و الزم

 باشند. قانون استخدام کشوری که حاکم بر سرنوشت کارمندان دولت است می

و صدور حکم اخراج در قانون مزبور فقط در موردی است که کارمند بدون اّطالع و عذر موجه مّدت دو ماه به 

حکم  صادرکنندگان( و ۵۷باشد )ماّده  گی نمیبازنشست ۴۷و  ۴۱مشمول مواد  نکهیبر اخدمت حاضر نشود مشروط 

ذاتی برای  تیصالحباشد  قانون استخدام کشوری می مقرراتاخراج اینجانبان کارمندان رسمی دولت را که مشمول 

صدور چنین حکمی نداشته و ندارد و در قانون استخدام کشوری شرط مذهب تعیین نشده و جای نهایت تعّجب است که 

حقوقی داشته باشد و مجری موازین قانونی نیز  به امورزارتخانه رسمی که اصوالً باید تسلّط کامل اداره حقوقی یک و

حقوقی بر فساد عقیده مذهبی اینجانبان صریحاً نموده است. و اگر  اظهارنظرباشد پشت پا به تمام اصول قانونی زده و 

 توجهتوانند مستخدم دولت باشند  انونی ثابت شود نمینظر اداره حقوقی اینست که کسانیکه فساد عقیده آنان در محاکم ق

اند که اداره حقوقی  هم نداشته توجهای حکم بر فساد عقیده علیه اینجانبان صادر نشده و  اند که از هیچ محکمه ننموده

م حک صادرکنندگاناز مراتب،  نظر صرفتوان دانست  یه او را جایگزین حکم قانون نمی محکمه قانونی نیست و نظر

هللا علیه و آله و  بن عبدهللا صلمذکور میدانند که یک فرد بهائی معتقد به حقّاّنیت حضرت رسول اکرم مّحمد یرقانونیغ

مذهبی است که مصدق شریعت  تیاقلباشد و تنها  سلّم و حقّانّیت اوالدان حضرت رسول اکرم یعنی ائّمه اطهار می

اسالم ندارند و پیغمبر اکرم را نّبی  تیحقانمذهبی را که اصوالً اعتقادی به  اسالم است. چگونه سایر اقّلّیتهای مطهره

بر حقوق مدنی آنان میگذارند و برخالف  صحه ربط یذو مراجع  وزارتخانهمرسل نمیدانند ادارهٴ حقوقی و مقامات آن 

ٴیید و تصویب دولت ا یران قرار گرفته یک جمیع موازین قانونی و شرعی و خصوصاً قانون حقوق بشر که مورد تا

مبادرت مینمایند و توّجه ندارند که انتشار  یرقانونیغفرد بهائی را از حقوق مدنی محروم و به اصدار چنین احکامی 

این قبیل احکام در داخل و خارج کشور مسلماً مخالف نظر رهبر معّظم انقالب و حکومت عدل اسالمی و مخالف 

الّدین" و این آیات محکمات را آیات  الّدین و لکم دینکم ولی ال اکراه فی" ندیرمافیمصریح آیات محکمات قرآنیه است که 

 دفعات بهاقّلّیتهای مذهبی در حکومت عدل اسالمی  هیّ کلهای گروهی بمنظور اعالم محفوظ بودن حقوق  عظام در رسانه

ذکور و آیات محکمات "ان اکرمکم این آیات محکمات م ارتیبه زآن مقام محترم را  توجه مؤکداً اند و  گردیده متذکر

الّرحمن من تفاوت" جلب مینماید و معروض میدارد که اجتهاد در مقابل نص مفهوم  عندهللا اتقٰیکم و ما ترٰی فی خلق

عقالئی ندارد در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز صریحاً در یکی از اصول آن که به تصویب رسیده تفتیش عقاید 

تمایز  هرگونهالمللی اقتصادی و اجتماعی را تصویب نموده و  حقوق بشر و میثاق بین هیاعالمن منع شده و دولت ایرا

و نژاد و مذهب را مردود دانسته است. و معلوم نگردید که اگر  تیملاز  نظر صرفایرانی  به افرادبرای ارجاع کار 

نماید و اگر  اسالمی صدور چنین حکمی را تجویز نمی مقدسهاند که شریعت  حکم مزبور تابع شریعت صادرکنندگان

دولت ایران رسیده نیز باشند هیچیک از این قوانین اجازه صدور  بیبه تصوالمللی که  تابع قوانین مملکتی و قوانین بین

ه کسور باشیم ک دهد. اینجانبان کارمندان رسمی دولت دارای چندین سال سابقهٴ خدمت می نمی به آنانچنین احکامی را 

ایم و سزاوار نیست با اعمال اغراض شخّصیه که اتکّائی به شریعت  زمان خدمت خود را مرتباً پرداخته یبازنشستگ

از عمر خود  یمدتندارد حقوق اینجانبان را که در نهایت صداقت و تقدیس و تنزیه و عالقه  مصوبهمّطهره و قوانین 

 از لحاظ اقتصادی نیز در مضیقه قرار گیریم.ایم ضایع نمایند و  را در خدمت دولت گذرانیده
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نیاز گردد.  استدعا دارد نسبت به رفع اثر از حکم صادره دستور مؤّکد صادر فرمایید تا از سایر اقدامات قانونی بی

 ضمناً فتوکپی حکم اخراج اینجانبان به ضمیمه تقدیم میگردد.

 ا سریعاً مستحضر فرمایید تا بیش از این سرگردان نمانیمفرمایید از تصمیمات متّخذه اینجانبان ر مقررمستدعی است 

 با احترامات فائقه

 شکوهمند هّمتی

 ]امضا[

 منیر وجدانی 

 همتیمنیژه 

 ]امضا[

 فائضه اشراق 

 ]امضا[

 شاهرخ هوشیدری

 ]امضا[

 فائضه اشراق – ۹۹آدرس: اراک صندوق پستی  

 ۰۵۰۴ - ۷۰۴۲۴تلفن: 

 ۵۷۱۴۷۴و  ۹۴۵۷۹۴طهران: تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


