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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[

 

 بسیجخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴تیر  ۱۶ ]تاریخ:[

 

 !به نام کارگران به کام بهائیان

 !کنمانکار نمیمن بهایی هستم و بهایی بودنم را 

 سرویس اخبار ویژه–خبرگزاری بسیج 

سینما( که قرار بود تهیه کنندگی دو فیلم کارگردان بهایی را بر عهده داشته باشد در گفت و  تهیه کنندهمهدی کریمی )

  تغییر و تحوالت مدیریت سینمایی و آمدن جواد شمقدری، تقاضای زبعد ا ۸۸سال » گو با خبرگزاری کار ایران گفت:

ای از بهرام بیضایی ارائه کردیم. در کمتر از چند روز به ما پروانه ساخت فیلم سینمایی »مقصد« را براساس فیلمنامه

ای که در ارشاد برگزار شد و در آن بیضایی را بسیار صدور پروانه ساخت وجلسه   زبعد اپروانه ساخت دادند اما 

 «.د چند بخش فیلمنامه تغییر کند که مورد موافقت من نبوداحترام کردند و تحویل گرفتند؛ به مرور گفتند بای

ای که خود را حافظ منافع کارگران معرفی  کننده فیلم »از رئیس جمهور پاداش نگیرید« به ایلنا )خبرگزاری تهیه

بودند که آنها »مدیران آن زمان سازمان سینمایی؛ معانی خاصی را از این دو فیلمنامه بیرون کشیده  کند!!!( گفت:می

کرد. ما هرگز آن تفسیرها را قبول نداشتیم. بعدها متوجه شدیم هدف رئیس  گذاشتیم؛ باور نمیرا با هرکس درمیان می

مثالً برای دو  سازمان سینمایی وقت؛ فقط یک شو و نمایش بود تا مثالً نشان بدهد ما با فیلمسازان مشکلی نداریم.

روانه ساخت دادند ولی بعدا مشکالتی به وجود آوردند که نه تنها ساخت فیلم را فیلمنامه مقصد و اشغال دو روزه پ

ی غیرممکن کرد بلکه به کلیت سینما لطمه زد و بهرام بیضایی نیز از ایران رفت و حسرت ساخت این دو فیلم و ادامه 

 «.کار بیضایی در ایران باقی ماند

در ایران    ۸۸اسراییلی  –است که پس از شکست کودتای آمریکایی گفتنی است بهرام بیضایی از فیلمسازان حامی فتنه 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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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