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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:[ 

 ۱۴۰۱تیر  ۱۰]تاریخ:[ 

 

 سکته قلبی پدر در زمان دستگیری دخترش در شیراز 

بنا به گزارش رسیده به ایران وایر، در پی دستگیری شقایق خانه زرین، شهروند بهائی توسط ماموران وزارت  

اطالعات در شیراز پدر این شهروند بهائی بر اثر استرس ناشی از هجوم ماموران به منزل و دستگیری دخترش دچار 

 .چنان در شرایط نامناسب جسمانی قرار دارد و در بیمارستان بستری استلبی شده و با گذشت چند روز همسکته ق

، هنگامی که  »فرزاد خانه زرین« در  ۱۴۰۱تیر ماه  ۵صبح روز یکشنبه  ۸ماجرا بر این قرار بوده است: ساعت 

ا فشار آنان به منزل بازگردانده می شود. کند و بحال خروج از منزل بوده با ماموران وزارت اطالعات برخورد می

کنند. در حین  شوند و از بدو ورود، شروع به تفتیش منزل میماموران بدون اطالع دادن به ساکنین منزل وارد  می

 .ها به اداره اطالعات بیایدگوید که آماده شود تا با آن بازرسی، یکی از ماًموران به شقایق می

عمل شود که ماًموران از زنگ زدن به اورژانس جلوگیری بهشقایق دچار درد قلب می  در همین وضعیت، فرزاد پدر

تر شدن حال فرزاد خانه زرین، ماموران به  کنند. با وخیمآورند و خودشان سعی در آرام کردن آقای خانه زرین می می

کنند تا منزل به هم ریخته را تا  می دهند تا به اورژانس خبر دهد و در همان حین، خانواده را مجبورمی شقایق اجازه

آیند به همین دلیل  ها مقابل درب خانه میپیش از آمدن اورژانس مرتب کنند. پس از آمدن اورژانس، چند تن از همسایه

ها از مقابل شوند و مدتی بعد از اعزام پدر شقایق به بیمارستان و متفرق شدن همسایهماموران از منزل خارج نمی

گاه پالک صد شیراز انتقال وران از منزل خارج شده، شقایق خانه زرین را سوار اتومبیل کرده و به بازداشتخانه، ماًم

 .دهندمی

های  ژیال شرفی نصرآبادی، شقایق خانه زرین و تیر ماه، سه شهروند بهائی به نام ۵قابل ذکر است در روز یکشنبه  

گاه اداره اطالعات شیراز موسوم به »پالک تاکنون در بازداشتزمان در شیراز دستگیر و نگار ایقانی به طور هم

 .صد« در بازداشت هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

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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