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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 فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲تیر  ۲۳ ]تاریخ:[

 

توان نمونه و مصادق بارز خروجی مخملباف در حمایت از فرقه ضاله بهائیان محسن مخملباف را میبافی خیال

در به انحراف کشاندن یک هنرمند از حوزه خدمت به اسالم و میهن و تبدیل آن به ابزار وطن « جنگ نرم دشمن»

 .های غربی و صهیونیستی دانستفروشی و خیانت و عملگی سرویس

... 

های غربی با درونمایه هایی با سفارش جشنوارهف چند سالی است از کشور رفته و به ساخت فیلممحسن مخملبا

باشد. محسن مخملباف پس از فیلم سکس و فلسفه که در آن پورنوگرافیک و سیاه نمایی بر ضد ایران مشغول می

غبان به تبلیغ مستقیم بهائیت پرداخته بصراحت اخالق جنسی را زیر سئوال برد بود در تازه ترین فیلم خود با عنوان با

 .است

در این فیلم که فاقد فیلمنامه و خط مشخص داستانی است محسن مخملباف به اتفاق پسرش میثم در نقش دو فردی هستند 

که برای جستجوی دینی که انسان را از خشونت برهاند به اسرائیل سفر می کند و در آن سفر مخملباف جذب آئین 

 .ما پسرش دین را عامل خشونت می داند و با اصل پیروی از دین مخالف استبهائیت شده ا

عنوان باغبان برگرفته از نام شخصیت بهایی فیلم که یک باغبان است می باشد و این فیلم مملو از منظره های زیبای 

 .باغهای بهائیان در اسرائیل است

دو چشم بی سو و توبه نصوح سرشار از شور انقالبی بود، محسن مخملباف که ابتدای انقالب با فیلمهای افراطی نظیر 

 .اکنون تبدیل به مبلغ صریح بهائیت و مدافع اسرائیل شده است

 اظهارات مخملباف در جشنواره فیلم اورشلیم

... 

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

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

 .کندوضع را بدتر می

... 

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 رت آن در امور را رد کرد؛ من پیروان بهائیت را در این فیلم انتخاب کردهتوان امور دینی و قدنمی

 .تواند برای پیروان دیگر ادیان نمونه باشدرویکردی دارند که می

ساله ایرانی در ادامه افزود: برای فیلم خود بهائیت را انتخاب کرده، چرا که معتقد است این دین  ۵۶ساز این فیلم

تواند الگویی برای دیگر ادیان به بار نسبت به مسائل دارد و به همین خاطر میاست و رویکردی غیر خشونت پرمدارا

من پیروان بهائیت را در این فیلم انتخاب کرده ام زیرا آنان دارای رویکردی »حساب آید. وی اضافه کرده که 

 .گر ادیان نمونه باشدآمیز هستند که می تواند برای پیروان دیمداراگرانه و غیرخشونت
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... 

 فیلم باغبان *

در این فیلم مستند، مخلمباف که به همراه پسرش میثم برای تحقیق در خصوص بهاییت به حیفا سفر کرده با باغبانی از 

کند. فیلم به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا از طریق دینی شود که در این باغ خدمت میرو میبهآفریقا رو

 توان دل به اصالح امور جهان و رهایی از چنگال خشونت و جنگ بست یا نه؟می جوصلح

... 

 اسرائیل، ایستگاه آخر وطن فروشان *

در واکنش به « ایستگاه آخر وطن فروشان» محمدکاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان

سال پیش بدون سرو صدا به سرزمینهای اشغالی رفت تا  اظهارات مخملباف در اسرائیل نوشت: محسن مخملباف دو

 !فیلم باغبان را در حمایت از حقوق فرقه ضاله بهائیان بسازد

... 

و گردش  تحلیل این مسیر که چگونه مخملباف طی سه دهه کار هنری خود از توبه نصوح و دو چشم بی سو به باغبان

ضاله بهائیت رسیده خیلی دشوار نیست. چرا که اسرائیل ایستگاه آخر یکسال و نیمه در باغهای حیفا و دفاع از فرقه 

 .وطن فروشان 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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