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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[

 

 کیهانروزنامۀ  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳مرداد   ۲۲ ]تاریخ:[

 

 هنری(سانسور افشاگری علیه بهائیت در یک مجموعه تلویزیونی! )اخبار ادبی و 

های این مجموعه توسط پخش شبکه سه ها« از جرح و تعدیل برخی قسمتکارگردان مجموعه مستند »جهانشهری

 .سیما گالیه کرد

ها« به کارگردانی دکتر شهاب اسفندیاری، از به گزارش خبرنگار کیهان، سری جدید مجموعه مستند »جهانشهری

اسالمی در قاره آمریکای التین و رشد گرایش به اسالم و تشیع در   معدود مستندهایی است که به موضوع تأثیر انقالب

این منطقه پرداخته است. اما این مجموعه در مرحله پخش با مشکالتی مواجه بوده که موجبات گالیه سازندگان این  

 ...   .مجموعه را فراهم آورده است

ه بود. مثال ما برای هشدار دادن نسبت به های برناموی افزود: مسئله دیگر، جرح و تعدیل غیر منطقی برخی بخش

ای به این موضوع کرده بودیم تا اهمیت کار مبلغان شیعه فعالیت گسترده فرقه بهائیت در منطقه آمریکای التین، اشاره

تر شوند، اما این بخش از برنامه ما به دستور  های علمیه ما در این عرصه فعال چون شیخ سهیل مشخص شود و حوزه

 .. .ش حذف شدمدیر پخ

اسفندیاری با تاکید بر اهمیت معرفی تاریخ، فرهنگ و جامعه آمریکای التین به مخاطبان ایرانی با توجه به موقعیت 

های غربی از این منطقه افزود: متاسفانه دوستان پخش شبکه راهبردی این منطقه و نیز به دلیل تصویر نادرست رسانه

اسالم و مسلمین ندارد و ارزش پخش ندارد، در حالی که پخش این برنامه به تایید ها ربطی به گویند این بخشسه می

مدیر گروه فرهنگ و معارف اسالمی شبکه رسیده بود. وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت مدیر متعهد شبکه سه، 

 .ها و مشکالتی مواجه نشودادامه پخش این مجموعه با چنین بدفهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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