
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 ۱۳۷۰ ید ۱۸]تاریخ:[ 

 

 بهائیان عنوان شد: در مالقات نخست وزیر ترکیه با رئیس

 کندمیدولت الئیک آنکارا فرقه بهائیت را ترویج 

دولت الئیک ترکیه ضمن علنی ساختن روابط خود با بهائیان،  -ژانویه  ۴-دی ۱۴سرویس خبر کیهان هوائی۔  -تهران 

 نسبت به حل مشکالت آنان اعالم آمادگی کرد.

 رئیس جمعیت بهائیان این کشور با وی «احسان کار آكله»دار معاون نخست وزیر ترکیه در جریان دی« اردال اینونو»

نسبت به حل مشکالت بهائیان برای ادامه فعالیت آنها قول مساعد داد و افزود: بهائیان مقیم ترکیه برای گسترش فعالیت 

 خود با هیچ گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

ه با رهبران جمعیت بهائیان به شمار میرود، اینونو همچنین طی این دیدار که اولین مالقات علنی و رسمی مقامات ترکی

 .کندمیضمن طرح ادعای دمکراتیک بودن حکومت ترکیه گفت: آنکارا از آزادی عقیده، دین و حقوق بشر حمایت 

گذار بنیان« کمال اتاترک»از رئیس جمعیت بهائیان ترکیه که پایگاه اصلی آنها در اسرائیل واقع شده است در این دیدار 

ترکیه نوین به نیکی یاد کرد و گفت: تفكر بهائیان در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی تشابهات زیادی با اصول اتاترک 

 دارد.

دولت ترکیه همزمان با محدود کردن حوزه فعالیت مسلمانان در این کشور، ممنوع ساختن حجاب اسالمی در 

استانبول به بهائیان این کشور میدان داده است تا پس از انهدام امام جماعت مسجد ایرانیان در  اخراجدانشگاهها و 

 بساطشان در ایران بتوانند به تجدید قوای خود اقدام کنند.

به  آن را رسما  پس از تشکیل حکومت اسرائیل،  ۱۹۴۸شایان ذکر است، ترکیه نخستین کشور اسالمی بود که در سال 

 ک برقرار کرد.دیپلماتی رسمیت شناخت و با تل آویو ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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