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 ]نشریه:[ اخبار امری 

 ۱۳۲۶بهمن ماه  ]تاریخ:[

 ۱۰]شماره:[ 

 ۷ - ۸]صفحه:[  

 

ماتی به مقام وزارت فرهنگ مرقوم گردیده سراهای مقدلین بهائی از دانش ای که راجع به اخراج محصصورت نامه

 است.

 ۸۳۳۱نمرهٴ: 

 ۱۰۴لطان  شهرالس  ۱۰تاریخ: 

 ۱۳۲۶بهمن ماه  ۷مطابق 

 جناب آقای دکتر سیاسی، وزیر فرهنگ

 رساند:به کمال احترام به استحضار آن مقام محترم می

رات جاریه ماتی کشور بر وفق مقرسراهای مقدلین بهائی که در دانشمتجاوز از سه ماه است که جمعی از محص

که بهائی هستند، در بعضی از نقاط مورد ت قانونی، صرف برای آن و علباشند، بدون هیچ سبب مشغول تحصیل می

کی به دستور سرا به امر رییس فرهنگ که متقرار گرفته و در اصفهان آنان را از دانش تعقیب ادارهٴ فرهنگ محل

ری نپذیرفته و در  ت بهائی بودن به شغل آموزگاها را به علحصیلالتوزارتی بوده، اخراج و در کرمان یکی از فارغ 

اند که با آنان نیامیزند و رشتهٴ الفت و سرا را واداشته لین بهائی، شاگردان دانش مشهد نیز پس از تکدیر و تحقیر محص

که بر آن مقام محترم به خوبی روشن درسی است با ایشان قطع نمایند و حال آنت را که از خصایص رفاقت و هممود

  ۱۹ب م، مصوهٴ پنجم قانون تربیت معلماتی چنان که در مادسراهای مقدبه دانشو واضح است که شرایط ورود  

نامهٴ اجرای قانون  م از نظامه سوطه است و در مادل متوستصریح گردیده، فقط تحصیالت سه سالهٴ او ۱۳۱۲اسفندماه 

نامهٴ رسمی سه سالهٴ  بودن تصدیقماتی دارا سراهای مقدشرایط ورود به دانش ۱۳۱۳ب هفتم مرداد ماه مزبور، مصو

ی که  ی وزارت معارف و تصدیق حسن اخالق و دارا بودن سنت مزاج از کمیسیون طبطه و تصدیق صحل متوساو

نامهٴ مزبور باشد و به هیچ وجه من الوجوه در قانون و نظامدنامهٴ الزم مینماید و سپردن تعهن میوزارت معارف معی

م قانون اساسی اهالی  لین نگشته است و عالوه بر این، به موجب اصل هشتم از متمید دینی محصذکری از مذهب و عقا

الحقوقند و از حیث مذهب و دین فرقی بین ایرانیان گذاشته نشده است. به موجب ایران در مقابل قانون دولتی متساوی

اید به اولیای امور این مدارس بسپارند این است که سراها بلین دانشدی که محصم، تعههٴ هفتم از قانون تربیت معلماد

دی از  می اشتغال ورزند و جز این تعهری به خدمت معلت پنج سال با دریافت مقرپس از فراغ از تحصیل، مد

سرا ف است کسانی را که از دانش ه هشتم از قانون مذکور، دولت مکلشود و به موجب مادشاگردان دریافت نمی

 ره در قانون استخدام کشوری با حقوق به خدمت بگمارد.شوند، با رعایت شرایط مقریل میحصالتفارغ

م، صریح قانون تربیت معل رات مربوطه و نصحال مالحظه فرمایید که ادارهٴ فرهنگ اصفهان بر خالف تمام مقر

نمایند سرا اخراج می ی از دانشرا فقط به عنوان بهائی بودن در وسط سال تحصیل سرای آن محللین بهائی دانشمحص

صریح   کند و ادارهٴ فرهنگ کرمان بر خالف نصکی به وصول دستور از وزارت فرهنگ میو این اقدام خود را مت

نماید که چون بهائی سرا صریحاً ابالغ میهای بهائی دانشحصیل التم، به یکی از فارغهٴ هشتم قانون تربیت معلماد

کند و ادارهٴ  ل دیگر بهائی را در نیمهٴ سال تحصیلی از مدرسه اخراج میته نخواهد شد و محصاست، به خدمت پذیرف
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درسان و رفیقانشان قرار داده و ضمناً آنها را هم  استهزایلین بهائی را در معرض تمسخر و فرهنگ مشهد نیز محص

لین بهائی که اخراج شده و  د ماند. اسامی محصسرا محروم خواهننماید که سال آینده از ادامهٴ تحصیل در دانش تهدید می

 اند، ضمیمه است.از خدمت آموزگاری محروم گردیده

اند و از آن شخص محترم که به زیور علم و کمال آراسته و سالیان دراز خدمت به فرهنگ و معارف این کشور نموده

واهند فرمود که در این قرن نورانی که علم و  ه تصدیق خلع و آگاهند، البتی به خوبی مطن و مترقاوضاع جهان متمد

ٰی به روی زنگیان باز شده و در عصری که  ه حترهٴ جهان َعلَم برافراخته و ابواب معاهد علمیت در ممالک متأخمدنی

فق تنظیم گشته و کشور ما هم آن را تصویب و امضاء نموده و در زمانی که ایران عزیز در ردیف ملل  منشور ملل مت

اند، این اقدامات و تحدیدات و  ت شناختهت را به رسمیداران امور حقوق ملل اقلیکراسی عالم معدود گردیده و زمامدمو

لین که خود اولیای امور مدارس به حسن اخالق آنها معترفند، آن هم از طرف  این عمل و رفتار با جمعی از محص

و   ه برای حسن شهرت ایران عزیز مضرالعادست، فوقدار علم و معارف در این کشور اوزارت فرهنگ که مشعل

ب عموم خواهد گردید. لهذا از آن  نهٴ عالم واقعاً سبب حیرت و تعجآور خواهد بود و شیوع این اخبار در اقالیم متمدزیان

دارند ها صادر فرمایند که دست از این تبعیض برمقام محترم مستدعی است دستور الزم به ادارات فرهنگ شهرستان

های بهائی خدمت آموزگاری حصیل التداً بپذیرند و به فارغشدگان را مجدلین بهائی نشوند و اخراج ض محصو متعر

 مراجعه نمایند.

 با تقدیم احترامات فائقه

 رییس محفل

 منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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