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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۴۵ خرداد ۸ - ۸۶

 دادگاه محترم ثابت اداری ادارهٴ کل آموزش و پرورش خراسان 

دفتر محرمانهٴ وزارت آموزش و پرورش و  ینیکارگزادارهٴ کل   ۱۳۴۵فروردین   ۷ -م  / ۵۲۵۴به موجب نامهٴ شمارهٴ 

  ۲۸ - ۱۴۹ادارهٴ آموزش و پرورش شهرستان بجنورد که پیوست نامه شماره   ۱۳۴۵اردیبهشت  ۱۴ - م  / ۱۴نامهٴ 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان به این جانب ابالغ گردیده و مراجعه به دفتر محرمانهٴ ادارهٴ کل  ۱۳۴۵اردیبهشت 

ن بجنورد های شهرستاسان و مشاهدهٴ پیوست نامهٴ مربوط به آقای احمد شمس آموزگار دبستانآموزش و پرورش خرا

از ادارهٴ آموزش و پرورش شهرستان بجنورد به ادارهٴ کل آموزش و  ۱۳۴۴اسفند  ۱۴م   / ۱۳۲که ضمن شمارهٴ 

پیرو مسلک بهائی است  پرورش خراسان ارسال شده مبنی بر اقرار اعتراف آقای شمس خط و امضای خود به این که

ندانی که متهم به دفتر محرمانهٴ ادارهٴ کل کارگزینی وزارتی در مورد کارم ۱۳۴۴اسفند  ۲۲ م  / ۴۹۱۰و مالحظهٴ نامهٴ 

قانون استخدام کشوری کارمندان رسمی دولت به طور کلی و   ۲مادهٴ  ۴باشند از این جهت که طبق بند مسلک بهائی می

عدم    –کارمندان آموزشی باالخص باید واجد شرایط مخصوص باشند و از جمله ))عدم محکومیت به فساد عقیده 

اعمال نظریات سیاسی در امور )) داردمیقانون مذکور مقرر  ۸معروفیت به فساد اخالق و تجاهر به فسق(( مادهٴ 

  ۷تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع موجب انفصال است(( ماده  اداری و

 نیز صراحت دارد: 

شوند باید بر طبق مراسم مذهبی قسم یاد کنند که به مملکت و ملت و اصول ملی  ))کسانی که داخل خدمت رسمی می

عشریه است((  ب رسمی ایران اسالم و طریقهٴ حقه جعفریه اثنیمذهو اصل اول متمم قانون اساسی ))خیانت ننمایند(( 

مستخدمینی که )) صادر و اضافه شده  ۱۳۳۴تیر  ۲۴ -  ۷۶۸۲وزیری شمارهٴ و بر طبق قوانین فوق که دستور نخست

نک متجاهر به فسق و یا متظاهر به ادیانی هستند که در قانون اساسی شناخته نشده باید از خدمت دولت طرد شوند. ای

 مستخدمینی را که در اقرار به دین بهائی مصر باشند از خدمت منفصل نمایند((.

بنا به مراتب مذکور و به لحاظ این که امر تعلیم و تربیت اهمیتی شایان دارد و به منظور آنست که برای تدریس 

ین مسلمان انتخاب شود و به کودکان مسلمان که هنوز قوهٴ تمیز آنان به حد کمال نرسیده آموزگار از بین افراد متد

عالوه تدریس به طور کلی و تدریس در مدارس ابتدائی مخصوصاً مستلزم صالحیت آموزگار برای تدریس تمام مواد 

تحصیلی از جمله تعلیمات اسالمی است و چون آقای احمد شمس که بهائی بودن خود را در پرسشنامه اعالم داشته و  

باشد و بودن وی الذکر میفوق–چنین شخصی فاقد وصف استخدامی و فاقد شرایط بهائی بودنش محرز و مسلم است و 

های تعلیم و مردم و اجتماع به دستگاه ینیبدبنامی معلمان و فرهنگیان و سبب خشم و در مؤسسات فرهنگی موجب بد

فرهنگی محل و نه به  برده نه بصالح وزارت آموزش و پرورش و نه به صالح مؤسسهٴ تربیتی است و ادامهٴ خدمت نام

الذکر انفصال دایم آقای احمد شمس آموزگار دبستانهای بجنورد از صالح خود اوست لذا برابر مواد قانونی سابق

 شود.خدمات دولتی پیشنهاد می

 دادستان ثابت اداری ادارهٴ کل آموزش و پرورش خراسان

 هللا حسنیحبیب

 ۱۳۴۵هشتم خرداد ماه 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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