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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

 ۱۳۳۸فروردین   ۱۴]تاریخ:[ 

 ۵۳۲۹]شماره:[ 

 

 آنان از طرف دولت ترکیهجریان دستگیری شصت نفر از بهائیان ایرانی مقیم ترکیه و دستور آزادی  

سال  ۳سینائی بود که  دکتر اشراقطبق اطالعی که خبرنگار ما بدست آورده است در رأس بهائیان ایرانی مقیم ترکیه 

  –های آنکارا به درمان بیماران ترک مشغول شد پیش ایران را ترک و به ترکیه سفر کرده بود در یکی از بیمارستان

هائی در این راه پیدا کرد تا  از این سفر تبلیغ مرام بهائی در میان افراد ترک بود موفقیت دکتر اشراق سینائی که هدفش

اینکه در شب پنجم فروردین طبق دستور صادره از حیفا مصمم شدند محفل بهائیان ترکیه را مانند ایران به محفل  

 )ملی( روحانی تبدیل نمایند. 

ستلزم کسب اجازه قبلی از اداره شهربانی است در حالیکه بهائیان در ترکیه تشکیل هر انجمن خصوصی و یا عمومی م

 ایرانی ترکیه که جلسه خود را در شهر آنکارا تشکیل داده بودند از شهربانی آنکارا برگ اجازه دریافت ننموده بودند.

با حضور بعد از تشکیل انجمن از جریان اطالع یافت و  ساعت کیپلیس ترکیه که شب و روز مراقب اوضاع است 

نماینده دادستان آنکارا بدون خبر وارد منزل شدند و عموم ساکنین خانه را که شصت نفر ایرانی و دو نفر امریکائی  

 بهائی بودند دستگیر ساختند.

 روزشبانهها فقط سه ساعت در زندان بودند چون هویت آنها باعث آزادی فوری آنان گردید ولی ایرانیها دو امریکائی

قامت داشته و پس از اینکه پلیس آنکارا اطمینان یافت بهائیان ایرانی به تشکیل مجمع و انجمن سیاسی و در زندان ا

 اند بآزادی آنها نیز اقدام نمودند.کمونیستی دست نزده

بهائیان ایرانی پس از آزادی به شهربانی آنکارا مراجعه و پروانه مخصوص دریافت و اکنون مشغول ترتیب تشکیل 

 روحانی ترکیه هستند.محفل ملی 

طبق اطالع سفارت کبری ایران در آنکارا قبل از اینکه در مقام علت دستگیری ایرانیان مقیم آنکارا برآید وزارت 

امور خارجه ترکیه باطالع سرلشکر ارفع سفیر کبیر ایران رسانید از نظر اینکه شصت نفر ایرانی مزبور کمونیست 

 اشتند آزاد شدند. نبودند و منظور و قصد سیاسی هم ند

این را بدانید بهائیان ترکیه چندان زیاد نیستند البته در یکی دو سال اخیر فعالیت بهائیان ایرانی در تبلیغ اهالی اسالمبول  

و آنکارا و ازمیر زیاد بود. در ترکیه مذاهب تقریبا آزادی دارند و عجیب اینست با وجودیکه اکثریت اهالی ترکیه دین  

 لت ترکیه یک دولت اسالمی نیست. اسالم دارند دو

 

 

 

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/

