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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[

 

 جهان نیوزپایگاه خبری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱بهمن  ۲۵]تاریخ:[ 

 

 کند؟یم خرج کجا را انیبهائ پول مخملباف''

روتردام'   لمیاز 'جشنواره ف یداشته است، دست خال تیفرقه ضاله بهائ یبرا ییباال نهی'محسن مخملباف' که هز رپورتاژ

 .برگشت

"باغبان" که "محسن مخملباف" آن را   لمیاصطالح ف باشگاه خبرنگاران؛ به یاسیگزارش جهان به نقل از خبرنگار س به

و ضد   یالمللنیب الیفستو نیدتریساخت در جد یاشغال یهانی" در سرزمتی"فرقه ضاله بهائ یبا کمک پسرش برا

 .روتردام" نشد شنواره" "جییببر طال زهیکه شرکت کرد موفق به تصاحب "جا یرانیا

منتشر  لییاسرا یفتنه برا ی" ستاد هنریآگه "رپورتاژ  نیرا از آخر یباشگاه خبرنگاران خبر ۱۳۹۱ماه  بهمن شانزده

محسن مخملباف اشاره  یتیشخص یهایژگیاز و یباغبان" و بخش لمیساخت به اصطالح "ف اتییکرد که در آن به جز

  یالمللنیمختلف ب یهاان را آماده پخش در جشنوارهییبها یکه رپورتاژ خود برا یشده بود. محسن مخملباف هنگام

 .ببر روتردام" نشود زهیها ساخته برنده "جاآن  یکه او برا یملیف کردیفکر نم گاهچیه دیمهره سوخته شا نیا کردیم

 نیب یهاجشنواره یهازهیجا یاو تمام لمیپشتوانه که ف نیو با ا تیبهائ یمخملباف با گرفتن پول از شبکه جهان محسن

  کی دیکرد و آن را به ام هیرا با نام باغبان ته یرپورتاژ یاشغال یهانیبا سفر به سرزم کندیرا از آن خود م یالملل

 .مختلف کرد یهاحضور در جشنواره  یدایکاند ران یا یاسالم ینظام جمهور هیعل سازان یجر لمیف

 جشنواره زهیکار خود جا یشده است، در ابتدا هیته زین یاحرفه  رهیکه در ظاهر به صورت آماتور و غ لمیف نیا

حضور در جشنواره روتردام هم   یدایکاند تیبهائ یو پشتوانه شبکه جهان دیبه ام نکهی"بوسان" را از آن خود کرد تا ا

 .جشنواره شد نیشد. اما محسن مخملباف ناکام بزرگ ا

  شود؟یدر کجا خرج م تیبهائ یضدانقالب و شبکه جهان یهاان یکسب شده از جر یهاپول

 کیبه  لیو تبد پرداختیم یینمااهیبه س شتریکه ب رانیخود در ا یبه اصطالح هنر تیمخملباف در طول فعال محسن

ضد انقالب و دست آخر هم   یهاانیجر تیتحت حما ۸۸فتنه  انیجر عیشده بود، بعد از وقا یکارگردان درجه چندم

گر فتنه شانیکاز هم  ی" مانند برخسیدر شهر "پار ادست و پا کند ت ییخود مسکن و ماوا یبرا تیبهائ یشبکه جهان

 .و سقف نباشد پناهیخود ب

 

 

 

 

 

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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