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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[

 

 ]روزنامه:[ دنیا

 مهر ۲۲]تاریخ:[ 

 ۳۸۰]شماره:[ 

 

نمایندگی ایران را در کمیسیون مشترک مرزی تیسمار سپهبد امان هللا جهانبانی نماینده مجلس سنا که ریاست هیئت ... 

ایران و شوروی بر عهده دارند روز شنبه گذشته به تهران آمده و روز پنج شنبه مجددا برای ادامه مذاکره با شورویها 

به آستارا برگشتند چون شنیده بودم هیئت نمایندگی ایران چند روز قبل به عشق آباد سفر کرده بودند در مالقاتیکه با 

یمسار جهانبانی دست داد تقاضا کردم خاطرات جالب و شنیدنی مسافرت هیئت نمایندگی ایران را به پایتخت ت

ترکمنستان برای خوانندگان روزنامه دنیا شرح دهند و اینست مختصری از خاطرات تیمسار جهانبانی: »روز اول  

آرا و تیمسار سرتیپ معزی و سایر اعضاء   روز پیش( باتفاق تیمسار سرتیپ رزم ۱۵اکتبر مطابق با هشتم مهرماه )

هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون حل اختالفات مرزی ایران و شوروی وارد عشق آباد پایتخت ترکمنستان شوروی 

 شدیم... 

 حظیرةالقدس بهائیان عشق آباد 

بد نوظهوری بود افتاد که ... در یکی از خیابانها ناگهان چشم ما بیک ساختمان بسیار بزرگ و سفید رنگی که دارای گن

مثل اینکه بر اثر بمباران هواپیماها خرد شده و شکاف زیادی گنبد و سقفها و اطاقهای ساختمان عظیم مزبور را 

 برداشته باشد. از راهنمایان خود پرسیدیم این چه ساختمانی بود که زلزله باینصورت در آورده است؟

س بهائیان عشق آباد است که در اوائل انقالب بدستور عباس افندی  راهنما در جواب گفت این ساختمان حظیرةالقد

ساخته شده بود و در استحکام و استیل بنا نظیر نداشت و قبل از زلزله موزه هنرهای زیبای ترکمنستان شوروی بود و 

 موقعیکه زلزله آمد ساختمان بهم فشرده شد و باینصورتی که مالحظه میکنید درآمده است. 

تاکنون مهندسین زیادی از مسکو آمدند ولی نتوانستند  باعظمتراهنما سپس اضافه کرد برای مرمت این ساختمان 

 ای کشیده و آنرا از این صورت خارج نمایند.برای مرمت آن نقشه

 حظیرةالقدس بهائیان عشق آباد بمراتب از حظیرةالقدس تهران بزرگتر و ابداً قابل مقایسه نبود...

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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