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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١۴٠٠اردیبهشت  ١۵]  ٢٠٢١مه  ۵]تاریخ:[ 

 

 شده در زندان شیراز  نگرانی از سالمت وحید دانا، بهایی بازداشت

وضعیت سالمتی او نامساعد گویند شده در شیراز می  نزدیکان »وحید دانا«، از شهروندان بهایی بازداشت -وایراستان

  در خطر جدی قرار دارد. ها، جان ویاست و با توجه به شیوع کرونا در زندان 

  مبتال به نوع حاد عارضه مزمن فشار خون باال است و پیش از بازداشت، تحت درمان قرار داشت. وحید دانا

که بیماری فشار خون باال از جمله  ه این وایر« گفت با توجه ببا اعالم این مطلب به »ایران  یکی از نزدیکان او

شیراز در وضعیت قرمز شیوع   شود و در حال حاضرای پرخطر در دوران کرونا محسوب میهای زمینهبیماری

کرونا قرار دارد، عدم رسیدگی به این شهروند بهایی که در دهه هفتم زندگی است، سالمت او را به طور جدی به  

  خطر خواهد انداخت.

گذاشتن دوباره ه این منبع، با توجه به عدم کنترل فشار خون در سلول انفرادی، نگرانی از رو به وخامتبه گفت

  در زندان وجود دارد. وضعیت جسمانی وحید دانا

 ظاهر شد.  ١۳۹۳پس از دوره قبلی بازداشت در سال  های حاد این بیماری در اواولین نشانه

های بیماری آنژین به بیمارستان منتقل شد که همین یش از دستگیری به دلیل نشانههای پشده بهایی در هفتهاین بازداشت

  در زندان شده است. از وضعیت سالمت او موجب نگرانی بیشتر

توسط ماموران اداره اطالعات شیراز در منزل شخصی   ١۴٠٠اردیبهشت  وحید دانا و »سعید عابدی« در تاریخ هشتم

  شوند.داری مینگه « ١٠٠این اداره معروف به »پالک  در بازداشتگاه  خود بازداشت شدند و هم اکنون

  نیز دو سال را با حکم اعدام در زندان سپری کرد. ۶٠های بهاییان در دهه او در دستگیری

مولوتف از سوی افرادی ناشناس چنین با اتفاقاتی نظیر مورد حمله قرارگرفتن منزلش با کوکتلاین شهروند بهایی هم

 مواجه بوده است. ۸٠های پایانی دهه تخریب ماشین و اموال در سال و

 

 

 

 

 

 

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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