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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[

 

 جوان آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰ ]تاریخ:[

 

 نویسنده: وحید مهري

 !تقدیس فرقه ضاله و تمسخر ایرانیان در کن

جشنواره امسال کن و در بخش »نوعي نگاه« فیلمي به نام »لرد« حضور دارد؛ فیلمي به کارگرداني محمد رسول در 

شود پروانه ساخت آن صادر شده است، اما هنوز پروانه نمایش آن در داخل صادر نشده، ضمن  اف که هرچند ادعا مي 

 .نشداینکه اجازه نمایش این فیلم در جشنواره فجر سال قبل هم داده 

اي صادر شده  با این حال گویا براي حضور این فیلم در جشنواره کن از سوي اداره نظارت پروانه نمایش جشنواره

اي از فیلم که پر شده از طعنه و تمسخر به ایران و حتي تقدیس فرقه ضاله بهائیت. به مانند است، آن هم براي نسخه 

نمایي و کدر نشان دادن مناسبات ان، »لرد« هم تا توانسته به سیاههاي اخیر سینماي ایراي سال اغلب آثار جشنواره 

حاکم در جامعه ایران پرداخته است. در مرکز فیلم جواني وجود دارد که به مانند شخصیت اصلي فیلم توقیفي  

یز از آمخواهد به زراعت بپردازد با سیکلي اغراق »عصباني نیستم« دانشجوي اخراجي است و بعد از اخراج وقتي مي

شود به عنوان فردي  دهند. این جوان که مدام در فیلم سعي ميشود که اجازه فعالیت به او نميرو ميهایي روبهآدم 

گیرد اي از جامعه روشنفکر جا زده شود به طور پیاپي از سوي افرادي مورد اذیت و آزار قرار مي فرهیخته و نماینده

 !اند تا حتي حق حیات را نیز از این دانشجوي اخراجي بگیرندهکه گویا همه وابستگان حکومت هستند و آمد

نمایي درباره ایران و ساختار حاکم بر آن، در سکانسي از فیلم علناً به تقدیس فرقه ضاله بهائیت پرداخته در امتداد سیاه

ي اجازه دفن وي در  شود و بعد از خودکشي، حتاي اخراج ميآموز به اتهام بهائي بودن از مدرسه شود؛ یک دانشمي

شود! نمایش این فیلم در جشنواره کن نه فقط تمسخر تماشاگران به هنگام نمایش فیلم به ایران و  گورستان داده نمي

اش ساز آن شد که یکي، دو نفر از فیلمسازان ایراني حاضر در جشنواره هم به سازنده ایرانیان را موجب شد که سبب

العمر بخش یندگان رسمي سازمان سینمایي حاضر در این رویداد و از جمله مدیر مادام ایراد بگیرند. جالب است كه نما

اند، نه تنها کمترین واکنش منفي به سازنده فیلم المال راهي این سفر شدهالملل یک نهاد سینمایي دولتي که با پول بیتبین

ها به او تبریک بگویند! پرسش آنجاست، اداره  نطور کامالً پنهاني و دور از چشم دوربینشان ندادند بلکه کوشیدند به

اي اي از فیلم که مملو است از استهزاي ایرانیان مجوز نمایش جشنوارهنظارت سازمان سینمایي چرا براي نسخه 

 صادر کرده است؟ 

 

 

 

 

 

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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