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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[

 

 فرقه نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴مهر  ۱۹]تاریخ:[ 

 

 فرش قرمز روزنامه شرق برای کارگردان بهائی

ای پای دشمنان ملت و ضد انقالب را به صفحات خود دهد این روزنامه به هر بهانهمیبررسی روزنامه شرق نشان 

خوانی" »روز واقعه« اثر بهرام بیضایی برای اولین بار، به طور  کند. این بار به بهانه "اجرای نمایش نامهباز می

 .. یی پهن کرده است.ها )!(، فرش قرمز را برای یک کارگردان بهاکامل و بدون هیچ تغییری در دیالوگ

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

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 بیضایی دن این کارگردان فتنهاطالعات بهایی بو  ۱۳۹۱بهمن  ۱۸تاریخ 

کنم!« در مورد خانواده بیضایی نیز الزم به ذکر است که  خود گفته است: »من بهایی هستم و بهایی بودنم را انکار نمی

یکی از عناصر شاخص بهائیت در حوزه فرهنگ بود که در رژیم پهلوی انجمن  ۱پرتو بیضایی )پدر بهرام بیضایی(

 داد. ادبی به راه انداخته بود و به اصطالح جوانان را آموزش و جهت می

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

صهیونیستی "هوور" و زیر نظر دانشگاه استنفورد به  -ن جایزه از سوی موسسه آمریکاییملت ایران دریافت کرد. ای

ای به نام "دموکراسی در ایران" را در دستور کار قرار داده است که  این فیلمساز بهایی اهداء شد. این موسسه پروژه

 شود.ور« اداره میهای »عباس میالنی، لری دایمند و مایکل مک فزیر نظر سه عنصر امنیتی به نام

شناس عالوه بر بیضایی، هوشنگ سیحون، احسان یارشاطر )مدیر بهائی دانشنامه ایرانیکا( و ریچارد فرای )ایران 

 اند./ بسیج نیوزو سارق مشهور اشیاء عتیقه( نیز این جایزه را دریافت کرده CIAیهودی، جاسوس کار کشته 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 
 [به ذکائی استص متخل بیضایی آرانی،  هللانام پدر بهرام بیضایی، میرزا نعمت ] ۱
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