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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:[ 

 ١٣٩٠تیر  ١٣]تاریخ:[ 

 

 میمی و فرهاد نوروزیانتفتیش منزل و احضار نسیم ص

در ادامه اعمال فشار بر بهاییان قائم شهر، روز یازدهم تیرماه، نسیم صمیمی، شهروند بهایی   –خبرگزاری هرانا 

 .ساکن این شهر، به اداره اطالعات و همسرش فرهاد نوروزیان نیز به اداره اماکن احضار شدند 

شهروند بهایی در حالی صورت می گیرد که روز چهارشنبه  به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، احضار این دو

هفته گذشته، هشتم تیرماه نیز، شش تن از ماموران اداره اطالعات قائم شهر، با هماهنگی ماموران اماکن عمومی به  

بط  منزل نسیم نوروزیان و فرهاد نوروزیان مراجعه کرده و ضمن توهین و تحقیر، با تفتیش خانه ی آنان، اقدام به ض

 .کتاب ها، جزوات و تصاویر اعتقادی و کامپیوتر و تعدادی سی دی کردند

ماموران امنیتی در زمان مراجعه به منزل این شهروندان بهایی، حکم احضار وی به اداره اطالعات قائم شهر،  

شگاه آنالین بهاییان بازرسی منزل و انبار را ارائه کردند که در این حکم اتهام خانم صمیمی داشتن مسئولیت علمی دان

عنوان شده است. حکم احضار خانم صمیمی در حالی صادر شده است که وی به ماموران اعالم کرده است مسئولیت  

 .وی در دانشگاه علمی بهاییان مربوط به سه سال پیش بوده است

ای فرهاد نوروزیان مسئول همچنین بر پایه ی این گزارش، ماموران امنیتی و اداره اماکن، وارد انبار تخم مرغ که آق

توزیع آن بوده است، شدند و سپس وی را به همراه خود به اداره اماکن برده و به وی اعالم کردند که تا روز شنبه باید 

انبار را تخلیه کند و حق توزیع تخم مرغ را نخواهد داشت. ماموران به آقای نوروزیان گفته اند که بهاییان حق نباید 

 .ته باشندشغل پردرآمد داش

الزم به ذکر است که ماموران، آقای نوروزیان را برای روز شنبه یازدهم تیرماه، به اماکن و همسرشان را به ستاد  

خبری احضار کردند که خانم نسیم صمیمی به دلیل اینکه اتهام ایشان تعیین نشده بود، به سواالت پاسخ نداده و به خانه  

در اداره اماکن در مقابل این گفته مسئوالن که شما نباید همچین شغلی را داشته  بازگشت و آقای فرهاد نوروزیان نیز 

قانون اساسی اشاره کرده است که بر اساس آن هر فرد ایرانی در انتخاب شغل خود آزاد است و   ۴٣باشید به اصل  

 .اعتقاد به عقیده ای نمی تواند منجر به ممانعت از شغل و حرفه ی افراد شود

 

 

 

 

 

 

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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