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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[

 

 شفقنا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱شهریور  ۱۲ ]تاریخ:[

 

 تاکید معاون رهبر "اخوان المسلمین" مصر بر کافر بودن بهائیان

گروه "اخوان المسلمین" مصر ضمن انتقاد از دادخواست یک وکیل برای مشارکت بهائیان در جمعیت معاون رهبر 

 ا کافر خواند. مؤسسان قانون اساسی این کشور، آنها ر

دكتر "رشاد البیومی"، معاون رهبر گروه "اخوان المسلمین" مصر در گفت و گو  به گزارش سرویس ترجمه "شفقنا"،

های مذهبی لمحیط" این کشور، اعالم کرد که دادخواست یک وکیل مصری برای مشارکت اقلیتبا پایگاه اینترنتی "ا

 این کشور در جمعیت موسسان قانون اساسی جدید مصر، یک جرم است.  

دکتر "رشاد البیومی" تأکید کرد که دادخواست وکیل مصری برای مشارکت نماینده گروه بهائیان یک جنایت است چرا 

 .گروه در واقع کافر هستندکه پیروان این 

معاون رهبر گروه "اخوان المسلمین" مصر اظهار کرد: ما با مشارکت مسیحیان در جمعیت موسسان قانون اساسی  

جدید مصر موافق هستیم چرا که پیروان دین مسیح به یکی از سه دین دارای کتاب آسمانی ایمان دارند، اما بهائیان و 

  .هستند و مشارکت آنها در جمعیت مؤسسان قانون اساسی جدید قابل قبول نیستپیروان سایر گروه ها كافر 

یک وکیل مصری به نام "على ایوب" که مدیریت مرکز دفاع از حقوق قومیت های "ابن ایوب" را نیز بر عهده دارد،  

ت کرده و از رئیس شورای عالى نیروهای مسلح مصر و روسای مجلس الشعب )ملت( مجلس شوراى این کشور شکای

خواستار مشارکت نمایندگان اقلیات های قومی و مذهبی مختلف همچون اقلیت های "نوبی"، "امازیغ" یا "بربر" و 

 ."بهائی" در جمعیت موسسان قانون اساسی جدید مصر شده است 

یت های قرار است دادگاه اداری مصر روز شانزدهم ماه آینده میالدی به دادخواست مدیر مركز دفاع از حقوق قوم

 ."ابن ایوب" این کشور رسیدگی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

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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