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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[

 

 کیهان لندن ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 ها های دینی در مهدکودکممنوعیت به کار گرفتن پیروان اقلیتادعای لغو 

 .حمایت از دو شهروند بهایی برای یک عضو شورای شهر شیراز، یکسال زندان و دو سال تبعید در پی داشته-

 .های مذهبی اصالح شدهسازمان بهزیستی ادعا کرده که بخشنامه ممنوعیت به کار گرفتن پیروان اقلیت -

 .ون اجتماعی بهزیستی دستور این اصالح توسط وزیر کار صادر شده استبه گفته معا-

 های دینی در مهدهای کودکگرفتن پیروان اقلیت معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ادعا کرد ممنوعیتی برای به کار

می و دینی ای کار و استخدام ایرانیان غیرشیعه در آموزش عمووجود ندارد و بالمانع است. پیشتر در بخشنامه

 .ها منع شده بودمهدکودک

حاکی از ممنوعیت به کار   (۹۸ی سازمان بهزیستی)ششم خردادماه بخشنامهای ازاز روزهای گذشته، انتشار نسخه

آمیز  های سراسر کشور خبرساز شده است. این اقدام غیرانسانی و تبعیضهای دینی در مهدکودکگرفتن پیروان اقلیت

های منفی از جمله نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی را در پی  آنهم از سوی سازمان بهزیستی کشور، واکنش

 .داشت

خردادماه  ۱۴شنبه امه از سوی مسعود آسیما از روابط عمومی سازمان بهزیستی، دیروز سهدر پی تایید این بخشن

هللا مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نوشت، »استفاده از پرسنل خبرگزاری ایلنا به نقل از حبیب

 «.های فوق برنامه در مهدهای کودک بالمانع استهای دینی در همه آموزش اقلیت

مقام سازمان بهزستی اظهار داشت: »در مهدهای کودکی که کودکان مسلمان حضور دارند برای آموزش مفاهیم این 

 «.شوددینی از مربیان مسلمان استفاده می

بنا به گفته مسعودی فرید »با دستور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممنوعیت به کارگیری 

 « . ها اصالح شدکودکهای دینی در مهد اقلیت

های های دینی در آموزشاین مقام سازمان بهزیستی در حالی اصالح این بخشنامه را شامل استفاده از مربیان اقلیت 

 .فوق برنامه دانسته که این امر در بخشنامه قبلی نیز وجود داشته و تغییری در ان رخ نداده

های های دینی »کماکان در بخشمشکلی در به کار گرفتن پیروان اقلیت باره گفته بود که مسعود آسیما پیشتر در این

 « .دیگر همچون هنرهای تجسمی، ورزش و موسیقی« نیست و »محدودیتی برای فعالیت این عزیزان وجود ندارد 

ها از نظر »سالمت جسمی، اعالم کرد، مربیان مهدکودک طبق آنچه سازمان بهزیستی در سال گذشته عالوه بر این،

شوند. قرار بر این بوده که سطح دینداری مربیان توسط »دانشگاه  روانی، میزان دانش و سطح دینداری« بررسی می

 !امام صادق« بررسی شود

های دینی است که طبق قوانین جمهوری اسالمی به آمیز سازمان بهزیستی درباره آن اقلیتی تبعیضتازه، بخشنامه

ای شدن  وگرنه ایرانیان بهائی از چنین حقی اصال برخوردار نیستند و همزمان با رسانهاند! رسمیت شناخته شده

به اتهام حمایت از بهاییان برای اجرای یکسال   مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز ی سازمان بهزیستی،بخشنامه

 صفحه توئیتر خودند بهایی در آباد شیراز منتقل شد. این حکم در پی حمایت حاجتی از دو شهروزندان به زندان عادل 
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در مهرماه سال گذشته صادر شد که بازداشت و منع حضور وی در جلسات شورای شهر شیراز را نیز به دنبال  

 .داشت

حاجتی به دلیل دفاع از حقوق همنوعان و هموطنان خود، به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« عالوه بر یکسال زندان،  

 !حکوم شده استبه دو سال تبعید نیز م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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