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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:[ 

 ١٣٨٩اردیبهشت  ٢٧]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ هجوم ماموران امنیتی به منزل دو شهروند بهایی قائمشهر و احضار ایشان 

به منزل دو تن از شهروندان   ١٣٨٩ اردی بهشت ماه ٢١نیروهای امینتی روز سه شنبه مورخ  –خبرگزاری هرانا 

 .بهائی ساکن قانم شهر به نام های چنگیز اوالدی و پرویز اوالدی مراجعه کردند

از نشان دادن   بنا به اطالع گزارشگران هرانا، هفت تن از ماموران وزارت با مراجعه به منزل پرویز اوالدی پس

دی و نوارهای کاست و تصاویر مربوط به آیین -حکم تفتیش ، اقدام به بازرسی منزل کرده و کلیه کتب، جزوات، سی

در پایان بیش از یک ساعت تفتیش منزل، از خانم شهناز   .بهایی را ضبط کرده و کیس کامپیوتر را با خود بردند

صبح به دفتر وزارت اطالعات قانم شهر مراجعه    ١۰ساعت  ١٣٨٩ اردیبهشت  ٢٢رنجبر خواستند تا روز بعد یعنی 

  ٢۵تماس گرفته و تلفنی گفتند که خانم شهناز رنجبر )اوالدی( روز شنبه  ١۰نماید، که روز مقّرر قبل از ساعت 

 .اردیبهشت به دفتر وزارت اطالعات قائم شهر مراجعه نمایند

عضو " و  " فعاّل فرقه ضاله بهائی" ه بود که خانم شهناز رنجیر در حکمی بازرسی منزل آقای پرویز اوالدی ذکر شد

 !است و تبلیغ مرامی میکند " موسسه مادران امروز

ی توانمندسازی در زمینه  ١٣٧٧ی مادران امروز )مام( موسسه ای غیرتجاری و رسمی است، که سال موسسه

ی اعضای خانواده و بویژه با هدف توجه علمی به نیازهای کودکان و نوجوانان از طریق ها برای بهبود رابطهخانواده

 .مادران، کارهای عملی خود را آغاز کرد و در مدارس با انجمن های والدین همکاری می کند

پنج نفر دیگر از ماموران، به منزل آقای چنگیز اوالدی نیز مراجعه همزمان با مراجعه به منزل آقای پرویز اوالدی، 

کرده و در آنجا نیز بعد از نشان دادن حکم بازرسی ، کلیه اوراق و کتب و جزوات بهایی را برده و از آقای چنگیز 

 .نداردیبهشت به وزرات اطالعات شهرستان قائم شهر مراجعه نمای ٢۵اوالدی درخواست کردند که روز شنبه 

و اتهام  " ساختن خانه بزرگ برای برگزاری جلسات بهائی" در حکم بازرسی منزل آقای چنگیز اوالدی اتهام ذکر شده 

 .شاکی خصوصی است ۵آقای چنگیز اوالدی نیز بر اساس گفته ی ماموران وزارت اطالعات داشتن 

  

 

 

 

 

 

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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