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 بسمه تعالی 

 مرجع تقلید معظم جناب آقای صافی

اتحادیه غیر قانونی عینک   با قانون عینک طبی از طرف وزارت بهداشت با فشار مغایر تدوین آئین نامه سراسر

مسئولین وزارت بهداشت را  جمله خیلی ازسازان تهران و با اعمال نفوذ افرادی مرموز، تعجب همگان و از 

  برانگیخت و باعث نارضایتی فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته اپتومتری گردیده بطوریکه این دانشجویان در

 دادن امتحان امتناع کردند. اعتراض به این تصمیم ناعادالنه وزارت بهداشت اقدام به تعطیلی کالسها نموده و از

اخت عینک طبی بر عهده اپتومتریستها میباشد و ساخت عینک طبی بعنوان جزئی از خدمات  در تمام دنیا امر س

سال پیش این رشته افتتاح شد و طبق نظرشورای انقالب فرهنگی  ۳۰اپتومتری محسوب میشود، در کشور ما هم از

تحصیالن این رشته  ساخت عینک طبی جزء وظائف فارغ التحصیالن این رشته قرار گرفت و از زمان اشباع فارغ ال

 قرارشد دیگر به افراد تجربی جدید پروانه ساخت عینک طبی اعطا نشود.

سیطره اقلیت بهائی بوده و زمانی که این افراد دیدند با قوانین جدید کم کم   در کشور ما از قدیم ساخت عینک طبی در

د با نفوذ در اتحادیه عینکسازان و از آن  از این دایره حذف خواهند شد )به سبب ممنوعیت ورود به دانشگاه( سعی کردن

طریق با مسئولین رده پائین وزارت بهداشت صدور مجوز عینکسازی را در اختیار اتحادیه قرار دهند که صدور رای  

وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راه آنان را بست و دخالت اتحادیه ها در امر ساخت عینک طبی را 

بعد از صدور این رای، اتحادیه با تالشهای فراوان و البی کردن با مسئولین رده پائین وزارت  خالف قانون دانست. 

بهداشت از اجرای رای دیوان عدالت به بهانه های مختلف جلوگیری کرد و حتی صدور رای وحدت رویه دیوانعالی 

 کشور نیز باعث نشد تا مسئولی وزارت بهداشت با متخلفین برخورد کنند.

اتحادیه که بصورت غیرمستقیم دانسته یا ندانسته اهداف اقلیت بهائی را دنبال میکردند با استفاده از افراد به   مسئولین

ظاهر موجه و نفوذ در دانشگاه علمی و کاربردی رشته اپتیک را که از اول جهت تولید لوازم اپتیکی مورد نیاز جهت 

بعنوان هدف انتخاب کرده و با روابط و اعمال نفوذ، درس  صنایع دفاعی و ساخت عدسیهای مختلف افتتاح شده بود 

 عینک سازی را به سرفصل دروس آنان اضافه کردند. 

با توجه به اینکه جهت ورود به این رشته، امتحان ورودی و کنکور مطرح نبود و ممنوعیتی جهت ورود به آن وجود  

 ای که جهت طراحی و ساخت لوازم اپتیکی موردنداشت خود بخود مشکل اقلیت بهائی حل میشد و جالب اینکه رشته 

 نیاز صنایع دفاع افتتاح میشود، اکثر کالسهایش در اتحادیه عینکسازان تشکیل میشود و...

تمام  جالب اینجاست که بدانیم هم اکنون بصورت رسمی نیمی از بنکداران عینک در تهران بهائی هستند و در

 مار غیر رسمی چیزیست که ممکن است هرگز روشن نشود.شهرهای ایران شعبه فعال دارند، البته آ

در آئیننامه جدید عینک طبی با حذف ساخت عینک طبی از شرح وظایف اپتومتریستها نه تنها باعث به تعطیلی 

کشاندن دفاتر کار اپتومتری که مهمترین مشکل بر سر راه اتحادیه غیر قانونی عینکساران هستند خواهد شد که راه را  

ستیالی مجدد بهاییت باز خواهد کرد، مگر دانشجوی مسلمان و شیعه چه گناهی کرده که باید با سختی زیاد و برای ا

رتبه ممتاز در کنکور قبول شود و چهار سال درس بخواند و یک نفر دیگر بدون کنکور و آن هم بطور غیر قانونی 

 حاصل کار او را درو کند؟ 

هر اراک اعتراض دانشجویان را بجا دانسته و مراتب اعتراض خود را نسبت لذا ما فارغ التحصیالن اپتومتری در ش

به مسئولین وزارت بهداشت اعالم میکنیم و از جنابعالی تقاضا داریم جلو فعالیت و نفوذ بهائیت در دستگاههای کشور 

 را بگیرید.

 عدد امضا و مهر اپتومتریست ها[ ٧]
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکتباال رون]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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