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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[

 

 باشگاه خبرنگاران جوان  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱بهمن  ۱۶]تاریخ:[ 

 

 رپورتاژ آگهي ستاد هنري فتنه براي اسرائیل آخرین

هاي تند است كه زود سرد خواهد شد، اما همان تندي و  همان اول با كمال تأسف معلوم بود كه مخملباف از آن تب  از

داغي مانع از آن بود كه این برودت قریب الوقوع را باور كنند؛ اما امروز دیگر در وجود او، باید ایمان بیاوریم به  

 .غاز فصل سردآ

گزارش خبرنگار سیاسي باشگاه خبرنگاران؛ محسن مخملباف پس از ساختن فیلمي ضد اخالقي با عنوان سکس و   به

سوال برده و به قول شهید آویني خود را مدافع لیبرالیسم جنسي  ریرا ز یفلسفه که در آن به صراحت اخالق جنس

پرداخته  ت،ی فرقه ضاله بهائ میمستق غیبه تبل غباند با عنوان با خو لم یبه اصطالح ف نیترمعرفي کرده بود، در تازه

 .است

هایي مانند توبه نصوح، تمام همیت خود را جهت بازگویي عقاید روزي در اوایل انقالب اسالمي، با تولید فیلم مخملباف

طوري که رفي کرده بود بهانقالبي به کار برده و خود را به عنوان کارگرداني انقالبي در میان مردم و کارشناسان مع

ها نشینکرد. مخملباف در دهه شصت در اعتراض به فیلم کمدي اجارهبا تفکرات خشک خود به منتقدانش حمله مي

ها و خودش را منفجر کند که در نهایت به نشینقصد داشت با بستن نارنجک به خود، مهرجویي کارگردان فیلم اجاره

 .شود کوتاه بیایدیي وزیر ارشاد راضي مي نگارش نامه تند به معاونت سینما

با گذشت زمان، این کارگردان خشک و متعصب دهه شصت، که به عدم توازن شخصیت، معروف بوده در  اما

با بازي در زمین دشمن به یكي از   ۸۸مواضع خود تغییرات بسیار زیادي انجام داد. مخملباف در روزهاي فتنه سال 

نظام مقدس جمهوري اسالمي تمام تالش خود   لیهها با جبهه گرفتن عهاي اصلي فتنه گران تبدیل شد. او در آن ماهمهره

را براي ضربه زدن به كیان نظام جمهوري اسالمي ایران به كار گرفت تا سرانجام با فرار خود از کشور، خود را به  

گران مرزبندي انجام نداد، بلکه به ساخت  کرده و نه تنها با فتنه  یاز سران فتنه در خارج معرف یک ی یعنوان سخنگو

 .مشغول شد  رانیبر ضد ا یینمااهیو س کیپورنوگراف هیبا درونما یغرب یهابا سفارش جشنواره ییهالمیف

  یاشغال نیمشهود است، در سفر به فلسطهاي وادادگي در برابر دشمن در آن بسیار اش که نشانهساخته  نیدر آخر یو

به اصطالح مستند به نام باغبان را جلوي دوربین برد. در این مستند مخملباف به  یلم یف هاستیون یو با سفارش صه

  یدتیو عق یسازد تا اوج انحراف فکرمي تی ساخته بهائ سيفرقه ضاله و انگلی یبرا ی غاتیتبل یآگه کیهمراه پسرش 

آماتور   لمیف نیا رودیانتظار م  یغرب یهابودن جشنواره زیو اسالم ست رانیا یخود را برمال سازد. اما با توجه به مش

 .را از آن خود کند یفراوان یهازهیجا

اند كه در دادن جایزه و امتیاز به  هاي ضد فرهنگي غربي و ضد ایراني ثابت كردههاي گذشته جشنوارهطول سال  در

هاي ضد ایراني ید طوالیي دارند و در همین رابطه رپرتاژ آگهي جدید مخملباف براي فرقه ضاله بهائیت  نكارگردا

جشنواره در دو سال گذشته   نیا  ذکر است که شایانجایزه طالیي جشنواره بیروت در سال گذشته را كسب كرد. 

 .حنا مخملباف دختر محسن مخملباف نیز بوده است یهالم یاز جمله ف یرانیفتنه ا نماگرانیس یرانیضدا یهالم یف یرایپذ

 بهایي باغبان چیست؟ فیلم
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ها و بهائیان یعني محسن عنصر به خدمت گرفته شده توسط صهیونیست یاست به کارگردان یمستند لمینام ف باغبان

 .شده است یبردار ریتصو  فایدر ح لمیف نیمخملباف. ا

دارند در کنار   یو قابل دفاع همواره سع یمنطق یدئولوژیبه سبب فقدان ا تیفرقه استعمار ساخته و وابسته بهائ  سران

 ضیضد جنگ و تبع یو سر دادن شعارها یبیاطراف مقبره سركرده فرقه ضد دیني بهائیت با ظاهر فر یهاباغ  شینما

 .آمازون بپردازند یجنگلها انیمبو و ییقایدور افتاده آفر یهاله یبه اغفال ساده لوحان قب

فراخ   یهادر باغ یصدابردار زاتیکوچک و تجه DV یهانیمخملباف و پسرش( با دورب) لمسازانیفاصطالح  به

 .خوردیبه چشم نم یلمسازیعوامل ف ریاز وجود سا یاثر چیو ه شوندیظاهر م  انیها به بهائاهدایي صهیونیست

هاي به سرزمین ت،یی درباره فرقه ضاله بها قیتحق یاست که برا لمسازیف یسفر پدر و پسر تیآگهیباغبان روا رپورتاژ

 .شوندیآشنا م گرید ییو چند بها یی باغبان بها کی و با  کنندیسفر م انییبها یهااشغالي و به باغ

ها ساخته ها تبدیل شده است با هزینه مستقیم سازمان بهایي جهاني و صهیونیستصهیونیست یغاتیکه آگهي تبل لمیف نیا

هاي كثیف مخاطبان است. مخملباف با اغوا شدن در برابر پول  یبرا تیبهائ یهاآموزه نییشده و بدنبال تب

 .بدهد یرانیرا به مخاطبان ا  خودرپرتاژ  امیپ نیتری ها و بهائیان سعي دارد اصلصهیونیست

جا بزند و با  یران یاي ابه عنوان فرقه  تیفرقه ضاله بهائ ریتا شاید با تطه دهیمذبوحانه کوش لمیف نیدر ا مخملباف

 .آن کند یفکر یدر جلب نظر اقشار جوان به سمت مبان یفرقه، سع ن یا یتحریف اعتقادات انحراف

 شهید آویني از آینده مخملباف بینيپیش

 ییهاادداشت یاست که دربردارنده  ینیآو یمرتض دیبلند از شهید س یاعنوان مقاله  یاتماشاگر حرفه کی یهاادداشتی

فرماندار  لمیف سندهیاست. مخملباف که به عنوان نو ۱۳۶۷حاضر در جشنواره فجر سال   یهالمیکوتاه درباره عمده ف

  کی  یوقت تریت انیبا م ینی. آوردیگی قرار م یمرتض دیس قددوره از جشنواره حاضر شده است، مورد ن نیدر ا زین

 .رودی او م لمیشود! به سراغ ف یخشکه مقدس فرماندار م

شك را   نی. شكاك است، اما ادیمثل او هرگز به جواب نخواهد رس یآدم سدینویمخملباف م تیبا اشاره به شخص ینیآو

و بعد  اندازدی را به شك م گرانیو د كندی. فقط شك مدهدیقرار نم تیو قاطع تیو بعد هم قطع نیقیبه  دنیرس یمقدمه

 .است دهیرسچرا كه خودش هم به جواب ن كند،یم شانیهم رها

  كیرا در  اتیاز زندگ میساعت و ن كیكه  یقبول كن د یبا یرویمخملباف م ینمایكه به س یوقت سدینوی در ادامه م او

 یبیفرو عوام  یسرگردان ،یشیانداهیس م،یمزمِن بدخ سمیل یهین د،یترد ،ییظاهرگرا ت،ی عصبان ،یآكنده از بدخلق یفضا

 .یسر كن

 یجنس سمیبرالیمدافع ل مخملباف؛

كه بر سر   یاست كس دی اهل قلم و تفکر، معتقد است مخملباف هنوز در اصول اعتقاداتش دچار شک و ترد دانیشه دیس

مباحثه و   یاز آنكه اصالً جا میبگذر لنگد؛یم اریجبر و اخت یعقل او در مسئله  یبداند كه پا دیعدالت مشكل دارد با

تا طرح   سازدیم لمیبسازد و اگر هم ف لمیف دیاست نبا دهیرس ن تیتا به قطع ی. كسستین نمایدر س یحل مسائل فلسف

كند.  دایمسئله وجود پ  ن یافراد، ا انیو ارتباط م عیكند كه در طول آن، در متن وقا یرا طراح یداستان دیمسئله كند، با

نه  كندیم فكر عمل مجرم جیكه به نتا خوردیم یكه قضاوت به درد كس میشنویم «ی»نوبت عاشق لم یف یاز زبان قاض

 .درد مبتالست نیمخملباف هم به هم  ی. و درست خود آقا لشیبه دال

ها ساز آگهي براي صهیونیستمحسن مخملباف به عنصر دست یکار به جایي برسد که روزگار دانستیکه نم ینیآو

 تیكه »جبر موقع یادر جامعه سدی نویکرده و م یمعرف یجنس سمیبرالیاو را مدافع ل ادداشتی نیتبدیل شود، در ادامه ا

بچه  طیو شرا تیفدا كنند، جبر همان موقع یآزاد  یاز جوانان كشور را وا داشت تا خود را برا  یاریبس ط«یو شرا

را هم وا داشت تا خط بطالن بر هرچه داشت بكشد و در صف اصحاب هربرت ماركز و پوپر از  یگریمسلمان د

 !دیآیچه كارها كه برنم ط«یاز »جبر مح یدفاع كند! به راست یجنس سمیبرالیل

هاي اشغالي این روزها هزینه سنگیني را براي جریان فتنه داخل و حامیان او ایجاد كرده  مخملباف در سرزمین حضور

ها براي ساخت رپرتاژ آگهي بهائیت سر و صداي بسیاري در میان اهالي  است. حضور مخملباف در دامان صهیونیست
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گاه خبرنگاران در جدیدترین كسب اطالع خود از فضاي مجازي ایجاد كرده بود و كرده است تا اینكه خبرنگار باش

 وضعیت زندگي مخملباف در پاریس به نتایج جالبي رسید

 شوند؟نظرهاي ضد ایراني در كجا ساخته و پرداخته مي اظهار

جدیدترین اطالعاتي كه به دست خبرنگار باگشاه خبرنگاران رسیده است، محسن مخملباف با اردشیر امیر ارجمند،   در

هاي هاي گروهك تروریستي منافقین روابط بسیار نزدیکي برقرار کرده و به طور متوسط مالقاتسرکرده یکي از

كند  دهد. افشاي این رابطه این حقیقت را به ذهن متبادر مي هاي مختلف پاریس انجام ميمنظمي را با وي در رستوران

هاي خود عالوه بر كمك گرفت از فرقه  ح فیلمهاي زندگي و ساخت به اصطالكه محسن مخملباف براي تامین هزینه

ضاله بهاییت دست گدایي به سمت یكي از گروهك هاي تروریستي كه دست اعضاي ان به خون بسیاري از شهداي  

 د! كنده و از آن ها درخواست كمك ميدراز كر ستكشور آلوده ا

 كند؟ كاسه مي در كجا اقدامات ضد ایراني خود را با امیرارجمند یك مخملباف

هاي خود را در رستوراني با نام نوتردام در بلوار  و اردشیر امیر ارجمند، قرارهاي مالقات و برنامه مخملباف

دهند. شایان ذكر است كه این رستوران اتاق فکر و پاتوق اصلي دیدارهاي امیر ارجمند و میش پاریس انجام ميسن

 .محسن مخملباف است

هاي هاي مخملباف با سرکردهالوازیا وجود دارد که برخي از مالقات  ان دیگري با ناممیشل، رستورهمین بلوار سن  در

 .شودگروهک منافقین در آنجا انجام مي

هاي انجام شده، رستوران دیگري مقابل رستوران الوازیا با نام الپاستا وجود دارد كه به اتاق فكر  بررسي طبق

تروریستي منافقین مانند اردشیر امیر ارجمند به همراه محسن   هاي گروهکهاي اطالعاتي غرب، سركردهسازمان

 .مخملباف رپرتاژ تبلیغاتي فرقه ضاله بهاییت و رژیم صهیونیستي تبدیل شده است

 هزینه خرید خانه مجلل خود را از كجا آورده است؟  مخملباف

هاي فرقه ضاله  هاي جاسوسي اسراییل و سرکردههایي که از سرویساي كه محسن مخملباف با پولخانه چنین،هم

 .بهاییت در فرانسه بدست آورده است، در حوالي همین بلوار روبروي پاساژ رومانره مونتروژ قرار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورمتن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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