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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:[ صبح امروز 

 ۱۳۳۴  فروردین ۱۶]تاریخ:[ 

 ۱۶۲]شماره:[ 

 

 مرد ایرانی در آنکارا بازداشت شدند؟  نفر زن و ۱۵چرا 

 نفر میباشد. ۱۵اند طبق اطالع واصله از استانبول تعداد ایرانیانی که در آنکارا بازداشت شده

اند که دو پزشک ایرانی نیز های خارجی خبر داده بودند که گروهی در آنکارا بازداشت شده چند روز پیش خبرگزاری

 ها میباشند.در میان آن 

یسد چند روز پیش پلیس آنکارا اطالع یافت که گروهی مخفیانه در یک روزنامه حریت چاپ استانبول در این باره مینو

انه مزبور را محاصره  خانه جمع میشوند و برای تبلیغ بهائیگری فعالیت میکنند بالفاصله رئیس کالنتری با چند پلیس خ

 نفر دستگیر نمودند. ۶۲در حدود  را یاعدهکردند و 

اله  اده میشوند. خانه مزبور متعلق بیک پزشک ایرانی موسوم بدکتر اشرفشدگان باداره امنیت عمومی انتقال ددستگیر

اله برهانی که او هم ایرانی است در  سنائی است که ریاست جمعیت مزبور را بعهده دارد و معاون وی دکتر عنایت

 غیاب دکتر سنائی کارهای او را انجام میدهد.

 دیگر که در جمعیت مزبور فعالیت داشتند بازداشت گردیدند.غیر از دو پزشک مزبور سیزده نفر زن و مرد ایرانی 

 در میان دستگیر شدگان یکنفر آمریکائی نیز دیده میشد که گذرنامه سیاسی داشت. 

 کشورهای دیگر ارتباط داشتند. دو پزشک مزبور با بهائیهای ایران و

وصی که »طریقت« گفته میشود آزاد  خص باید دانست که طبق قوانین ترکیه مذهب آزاد است ولی روشهای افراطی و

 نیست.

مسیح، یهود آزادی کامل برای فعالیت دارند ولی کسانی که از شعب این مذاهب هستند و  یعنی پیروان مذاهب اسالم،

ها آزادی کامل ندارند چندی قبل به  روش افراطی پیش میگیرند مانند ژزوئیتها دراویش، سبزپوشان و فرقی مانند بهائی

اید نه مذهب حق فعالیت ندارید و بهائیها اعتراض نمودند و که چون شما »طریقت« شناخته شده ها تذکر داده شدبهائی

قرار شد شورای دانشگاه اسالمبول که عالیترین مرجع علمی است باین مسئله رسیدگی کند اینک طبق اطالع شورای 

ت دستور تفرقه و جلب اجتماعات آنها از طرف پلیس صادر  مزبور این فرقه را طریقت دانسته نه مذهب و بهمین جه

 گردیده است.

 

 

 

 

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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