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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩  مرداد ١٠]تاریخ:[ 

 

 معینی از ادامه فعالیت در آتش نشانی به دلیل بهایی بودن محرومیت کیارش 

کیارش معینی، شهروند بهایی ساکن شیراز به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه خدمت به عنوان   –خبرگزاری هرانا 

ش  سال قبل در آت ۲نیروی داوطلب در نیروی آتش نشانی محروم و خلع لباس شد. این شهروند بهایی که از حدود  

مرداد از دستور حراست سازمان آتش نشانی برای اخراج خود مطلع شد. اخراج  ۴کرد، روز شنبه نشانی فعالیت می

آقای معینی از محل کار در شرایطی است که بنا به بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل یک مقام قضایی 

 .اییان شیراز کرده استدر دادگاهی در شیراز تهدید به ریشه کن کردن جامعه به

،  ١٣٩٩مردادماه  ۴به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز شنبه 

کیارش معینی، شهروند بهایی ساکن شیراز به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه خدمت به عنوان نیروی داوطلب در  

 .دنیروی آتش نشانی محروم و خلع لباس ش

های آموزشی موفق فعالیت داوطلبانه در نیروی آتش نشانی را آغاز کرده و در دوره ٩۷بهمن  ١آقای معینی از تاریخ 

به کسب مدارک مربوطه شد. وی تاکنون عضو تیم یک واکنش سریع آتش نشانان داوطلب بود. این نیروهای آموزش 

 .شوندکار گرفته می دیده در مواقع اضطراری و برای مقابل با آتش سهمگین به

مردادماه سر تیم آقای معینی با وی تماس   ۴روز شنبه "یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی به هرانا گفت: 

گرفت و از او خواست تا برای صحبت درباره موضوعی نزد او مراجعه کند. سر تیم به کیارش معینی گفت که با  

تواند در این سازمان فعالیت کند. این موضوع را خلع لباس کرده و دیگر نمیفشار حراست سازمان آتش نشینی باید او 

برای کیارش که بارها با عشق و بدون چشمداشت مالی و حتی با اتومبیل شخصی گشت زنی می کرد بسیار ناراحت 

 ."کننده است

 .ساله، مجرد و شهوند بهایی ساکن شیراز است ١٩کیارش معینی، 

از محل کار خود در ادارات دولتی اخراج   ۵۷شهروندان بهایی در ایران در جریان پاکسازی ادارات بعد از انقالب 

های مختلف به طرق دیگر تحت فشارهای اقتصادی از سمت حکومت ایران قرار گرفتند که مصادره  شدند و در دوره 

 .های خصوصی و پلمب محل کسب از جمله این موارد بوده استز ادارات و شرکتاموال، اخراج ا

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی اعتراض  

 .اندتوجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند و آن را مصداق بارزی از بی کرده

ای نسبت به افزایش امسال بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل با انتشار بیانیه خردادماه

فشار بر پیروان این آیین در ایران ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “در بحبوحه شیوع روزافزون 

نفر را در اطراف   ۷١های اخیر حداقل اند و در هفته یان افزوده گیر، مقامات ایرانی بر اذیت و آزار بهائبیماری همه

کن« نمودن جامعه در شیراز، در کنار شمار اند. چندین گزارش از تهدیدهای جدید به »ریشه کشور هدف قرار داده 

ی این اقلیت  ها موجب نگرانی براپراکنی در رسانهای از احکام جدید زندان، تجدید حبس افراد و کمپین نفرتسابقهبی

 .ها مورد اذیت و آزار بوده گردیده استمذهبی کشور که مدت
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های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

هر شخصی حق  المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها 

شناسد، به گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمییت، یهودیت و زرتشتیادیان اسالم، مسیح

 .همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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