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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[

 

 رانسکوپ یوبالگ ا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴اسفند  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 )یاران ایران( به مراسم ختم جناب هادي اسماعیل زاده ییجامعه بها یزندان رانیمتن تسلیت مد 

درگذشت جناب  ی(در پرانیا ارانی) ییجامعه بها یزندان رانیمد یینه به آزار و زندان هموطنان بها نیگزارش کمپ به

 .کردند شانیبه بازماندگان ا میتقد یرا همراه با دست گل ینامه ا یرانیا ینام لیزاده وک لیاسماع یدکتر هاد

و   یاسیس نیاز متهم یاریمدافع بس لیاز جمله وک  شانیزاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر بود. لیاسماع جناب

 .گفتند اتیاسفند ماه بدرود ح ۶در روز پنج شنبه  شانیبود ا رانیا ییجامعه بها ران یاز جمله مد یدتیعق

 :است رینامه به شرح ز متن

 زاده   لیاسماع یمحترم و بازماندگان دکتر هاد خانواده

منبرز  لیزاده، استاد برجسته و موفق رشته حقوق و وک  لیاسماع یدکتر هاد یکه جناب آقا میافت یتاثر، اطالع  تی نها با

 نجانبانیرا وداع گفتند. لذا ا یدفاع از حقوق انسانها مصروف داشتند، دار فان شهیکه عمر گرانقدر را در اند یدعاو

 فهیبود، وظ میخواه شان یا یشجاعت و شهامت و از خودگذشتگ  ،ینیمرهون روشن ب شهیآن بزرگوار که هم نیموکل

  یانان و وکالخود را از فقدان ان مرحوم به جامعه حقوقد تیقلب مراتب تاسف و تسل میکه از صم میدانیخود م

و   حجناب دکتر علو درجات رو یو از درگاه خداوند متعال برا میدار میتقد شانیو بازماندگان معزز ا رانیا یدادگستر

 .مینمائ  یمسئلت م یاله یایخانواده محترمشان صبر و سکون بر قضا یبرا

 نیشهر و او ییدر زندان رجا ی_ زندان ارانی گروه

 زفهم یت دیوح  -یمینع فیعف- یرضائ دیسع – یبهروز توکل -یخانجان  نیجمال الد -یاریشهرمهوش  -یکمال آباد بایفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_10.html

