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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 وزارت آموزش و پرورش 

 

 -----اداره 

 -----شماره 

 -----تاریخ 

 ------ضمیمه 

 

 اول رسیدگی بشکایات استخدامی مستخدمین رسمی دولت  ئتیه

ت   ۴۷۳۹منضم به نسخه دوم شکایت آقای محمد اعتمادی اصفهانی  ۱۳۵۰اردیبهشت   ۸  – ۲۶۰۷عطف بنامه شماره 

 اعالم میدارد. 

قانون جدید استخدام کشوری کارمندان   ۱۴[ ماده ناخواناو بند ] ۱۳۰۱قانون استخدام کشور مصوب  ۲ماده  ۴طبق بند 

حکومیت بفساد عقیده رسمی دولت ]ناخوانا[ و کارمندان آموزشی باالخص باید واجد شرایط مخصوص از جمله )عدم م

قانون مذکور مقرر میدارد )اعمال نظریات سیاسی  ۸عدم معروفیت بفساد اخالق و تجاهر بفسق( باشند و همچنین ماده 

در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال است( 

د متدین بادیان رسمی کشور باشند و مقام نخست وزیر ]ناخوانا[ شماره و کسانی که وارد خدمت دولت میشوند بای

دستور داده است که )مستخدمینی که متجاهر بفسق و یا متظاهر بادیانی هستند که در  صریحا   ۱۳۳۴تیر  ۲۴  – ۷۶۸۲

اینک آنعده از مستخدمینی را که در اقرار بدین بهائی مصر باشند  قانون اساسی شناخته نشده باید از خدمت طرد شود.

از خدمت منفصل نمایند( و از طرفی چون اساس و بنیان تربیت نوباوگان کشور در مدارس ابتدائی پی ریزی میشود و 

باشند لذا با آموزگاران در این دوره از تحصیالت ناگزیر از تدریس تمام مواد درسی از جمله تعلیمات دینی و قرآن می

توجه بموازین قانونی مندرج در فوق و دستور مقام نخست وزیری که با عنایت به این مواد صادر گردیده است ادامه  

به پیروی خود از مسلک بهائیت اصرار دارد بصالح امر تعلیم و تربیت  صراحتا  خدمت شاکی که در مراحل عدیده 

  ۱۳۰۱قانون استخدام کشوری مصوب  ۲ینکه فاقد شرایط مندرج در ماده نبوده لذا حکم معافیت از خدمت ایشان بعلت ا

صحیح صادر گردیده است بنابراین با توجه بمراتب باال تقاضای رسیدگی  ۱۳۴۵خرداد    ۲۲ –  ۱۲۴۲۹- ۳طی شماره 

 و صدور رای مقتضی را دارد.ط 

 

 مدیر کل امور اداری. سرتیپی

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دبرخور ایهاست. اگر به نکتویسی از اصل سند ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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