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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[ 

 

 شیرازه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳تیر  ۴ ]تاریخ:[

 

 !تبدیل شد؟ ۸۰چگونه به یک سازنده فیلم های مبتذل دهه « ۶۰برادر مخملباف دهه »

هایش سینما را شروع كرد و بیشتر از آنها فیلم ساخت و فیلم به فیلم نظرش نسلمحسن مخملباف«، زودتر از باقي هم»

 .را عوض كرد

است، گفت: من   محسن مخملباف که با فیلم جدیدش با نام »باغبان« در جشنواره اسرائیلی اورشلیم حاضر شده ...

تواند برای پیروان دیگر ادیان نمونه ام زیرا آنان رویکردی دارند که میپیروان بهائیت را در فیلم خود انتخاب کرده

 .باشد

الجزیره در این زمینه گزارش داد مخملباف که با فیلم جدیدش با نام »باغبان« در جشنواره اسرائیلی اورشلیم حاضر 

وگوی فرهنگی بین ایران و رژیم نشستی در حاشیه این جشنواره فیلم خواستار گفتشده است، روز گذشته در 

 !صهیونیستی شد

وی که در فیلم جدیدش به بهانه صلح و دوستی به مدح مذهب ضاله بهاییت پرداخته است، خطاب به ساکنان اشغالگر 

حمله نکنید چراکه حمله راه حل نیست بلکه کنم به ایران رژیم صهیونیستی گفت: شما را دوست دارم اما خواهش می

 .کندوضع را بدتر می

ای ندارد، مخملباف در این جشنواره با بیان اینکه سخنان مقامات صهیونیست برای حمله به مراکز اتمی ایران فایده

و اروپا  خواستار حمایت اسرائیل و غرب از کسانی شد که به گفته او »نیروهای دمکرات« هستند و افزود: آمریکا 

 .خواهد ایران دمکراتیک باشد بلکه تمام تالش آنها مراقبت مسئله اتمی استنمی

وی با بیان اینکه ممکن است در آینده چنین فیلمی را درباره زرتشتیان یا ادیان هندی بسازد، گفت: من متدین نیستم اما 

ام زیرا آنان را در این فیلم انتخاب کرده توان امور دینی و قدرت آن در امور را رد کرد؛ من پیروان بهائیتنمی

 .تواند برای پیروان دیگر ادیان نمونه باشدرویکردی دارند که می

 

 

 

 

 

 

 

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

 با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه تماس
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