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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[

 

 خبرگزاری بسیج]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵بهمن  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 !!چرا روزنامه ایران به بهائیان عالقه دارد؟

»میراث فرهنگ« را از دشمنان ملت ایران دریافت کرده است. این جایزه از سوی موسسه  وی پیش از این جایزه 

 ..." صهیونیستی "هوور -آمریکایی 

 !ی بهایی پرداختی رسمی دولت حسن روحانی به رپورتاژ برای اکران یکی دیگر از آثار نویسندهایران روزنامه 

کارنامه بندار بیدخش« به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی، به های فیلم تئاتر، »های شنبهدر ادامه سلسله برنامه

 .مناسبت تولد او، در پردیس سینمایی چارسو اکران شد

در تاالر چهارسوی مجموعه تئاتر شهر با نقش آفرینی پرویز پورحسینی و   ۱۳۷۶ایران نوشت: این نمایش در سال 

 .مهدی هاشمی به مدت سه ماه اجرا شد

در   ۸۸اسراییلی  –است بهرام بیضایی از فیلمسازان حامی فتنه است که پس از شکست کودتای آمریکایی الزم به ذکر 

ایران از کشور خارج شد تا در خارج از ایران فیلم بسازد! اشاره به این نکته نیز ضروری است که خبرگزاری فارس  

را منتشر کرده است. فارس نوشته بود بیضایی گر اطالعات بهایی بودن این کارگردان فتنه ۱۳۹۱بهمن  ۱۸در تاریخ 

 « !کنمخود گفته است: »من بهایی هستم و بهایی بودنم را انکار نمی

)پدر بهرام بیضایی( یکی از عناصر شاخص بهائیت  ۱بیضاییدر مورد خانواده بیضایی نیز الزم به ذکراست که پرتو 

اه انداخته بود و به اصطالح جوانان را آموزش و جهت در حوزه فرهنگ بود که در رژیم پهلوی انجمن ادبی به ر

 .دادمی

شود بهرام بیضایی )کارگردان ایرانی عضو فرقه ضاله بهائیت( پیش از این جایزه »میراث فرهنگ« را از  یادآور می

نظر صهیونیستی "هوور” و زیر  -دشمنان ملت ایران دریافت کرده است. این جایزه از سوی موسسه آمریکایی 

دانشگاه استنفورد به این فیلمساز بهایی اهداء شد. این موسسه پروژه ای به نام "دموکراسی در ایران” را در دستور  

یک  ما [دایمند و مایکل مک فور یلر کار قرار داده است که زیر نظر سه عنصر امنیتی به نام های »عباس میالنی،

 .« اداره می شود ]مک فاول 

 

 

 

 

 

 
 ]است ذکائی هللا بیضایی آرانی، متخلّص به میرزا نعمت ،بهرام بیضایینام پدر ] ۱
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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