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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  میبافی مخملباف در حمایت از فرقه ضاله بهائیان محسن مخملباف را خیال

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

 .های غربی و صهیونیستی دانستفروشی و خیانت و عملگی سرویس

ان محسن مخملباف را نمونه و به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، شبکه اطالع رسانی دانا، می تو

مصادیق بارز خروجی جنگ نرم دشمن در به انحراف کشاندن یک هنرمند از حوزه خدمت به اسالم و میهن و تبدیل  

آن به ابزار وطن فروشی و خیانت و عملگی سرویس های غربی و صهیونیستی دانست. این هشداری است که می  

 .ی پس از دیگری طی می کند تا به ورطه نابودی رسدتوان دید چگونه یک فرد مراحل سقوط را یک 

های غربی با درونمایه هایی با سفارش جشنوارهمحسن مخملباف چند سالی است از کشور رفته و به ساخت فیلم 

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

نسی را زیر سئوال برد بود در تازه ترین فیلم خود با عنوان باغبان به تبلیغ مستقیم بهائیت پرداخته بصراحت اخالق ج

 .است

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

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

 .بهائیت شده اما پسرش دین را عامل خشونت می داند و با اصل پیروی از دین مخالف است

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

 .است باغهای بهائیان در اسرائیل 

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

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

 اظهارات مخملباف در جشنواره فیلم اورشلیم 

ه در این شهر و با شرکت فیلمسازانی از کشورهای مختلف جشنواره فیلم اورشلیم از سیزدهم تا بیست و دوم تیرما 

شنبه هجدهم تیر برگزار شد، گفت که مخملباف با سفر به بیت المقدس، در کنفرانس خبری که سه  .شودبرگزار می

که خواهد که از حمله نظامی به ایران خودداری کند. وی تاکید کرد ها را دوست دارد اما از این کشور میاسرائیلی

وگوی فرهنگی بین ایران و  مخملباف در این مراسم خواستار گفت .تر خواهد کردحمله نظامی به ایران، وضع را وخیم

 !رژیم صهیونیستی شد

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 ست دارم اما خواهش می رژیم صهیونیستی گفت: شما را دو

 .کندوضع را بدتر می

ای ندارد،  مخملباف در این جشنواره با بیان اینکه سخنان مقامات صهیونیست برای حمله به مراکز اتمی ایران فایده 

وهای دمکرات« هستند و افزود: آمریکا و اروپا خواستار حمایت اسرائیل و غرب از کسانی شد که به گفته او »نیر
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اشاره این کارگردان ایرانی به   .خواهد ایران دمکراتیک باشد بلکه تمام تالش آنها مراقبت مسئله اتمی استنمی

ای  های اخیر برای بیان نگرانی این کشور از برنامه هستههراسی است که مقامات اسرائیلی در سال های ایرانسیاست

 .ای ایران، یک گزینه جدی استهای هستهدر پیش گرفته و مدعی هستند که حمله به سایتایران 

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  در این فیلم انتخاب کرده توان امور دینی و قدرت آن در امور را رد کرد؛ من پیروان بهائیت رانمی

 .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 میپرمدارا است و رویکردی غیر خشونت

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

 .آمیز هستند که می تواند برای پیروان دیگر ادیان نمونه باشدمداراگرانه و غیرخشونت

اند به ها پس از شش دهه و نیم  نتوانستهمحسن مخملباف در کنفرانس خبری اورشلیم یادآور شد که اسرائیل و فلسطینی

اند که ریشه این منازعه در مذهب و فرهنگ هبران »نابالغ«  دو طرف درنیافتهتفاهم برسند چراکه به گفته وی ر

های جهانی اکران شده است.  جشنواره فیلم اورشلیم در  »باغبان« در یکسال اخیر در بسیاری از جشنواره  .است

ای  بار است که فیلم تازه های دیگر محسن مخملباف را اکران کرده بود اما این نخستین های گذشته نیز چند بار فیلم سال

آقای مخملباف که چند سال پیش از اقامت در فرانسه، در    .این کارگردان با حضور خود او به روی صحنه رفته است

کند. این کارگردان به  کرد، به تازگی بیشتر اوقات خود را در لندن سپری می افغانستان و تاجیکستان زندگی می

اند با پرتاب  خواستهمدعی شد که در زمان حضورش در افغانستان »ماموران ایران میها در اسرائیل نمایندگان رسانه

داند به خاطر این حضورش در اسرائیل، از این پس نارنجک، او را به قتل برسانند«. مخملباف در ادامه گفت که می

 .ممکن است با موجی از اتهاماتی که او را جاسوس سیا و موساد بنامند، روبرو شود

 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

 هان و رهایی از چنگال خشونت و جنگ بست یا نه؟ توان دل به اصالح امور ججو میصلح 

های اسرائیلی و عربی نیز پیدا کرده ای در مطبوعات و رسانهسفر این کارگردان ایرانی به اورشلیم پوشش گسترده

است. روزنامه هاآرتص چاپ اسرائیل با او مصاحبه مفصلی در این مورد انجام داده است. مخملباف در این مصاحبه  

شبکه العربیه نیز سفر مخملباف را مورد  .که به سینما به عنوان عاملی بسیار قوی برای تغییر اعتقاد داردگوید می

دهنده تغییراتی است توجه قرار داده است. این کارگردان ایرانی به العربیه گفته است که مطالعه زندگینامه خود او نشان

مچنین در جلسه پرسش و پاسخی که پس از نمایش فیلمش در اند. مخملباف هها کردهکه مردم ایران در این سال 

اورشلیم برگزار شد گفت که نفرت مذهبی و همچنین صلح برخواسته از مذاهب برای همه ما در خاورمیانه، چه در  

اش در مورد زرتشت و یا مذهب  ایران و چه در اسرائیل بسیار جدی است. او هم چنین افزود ممکن است فیلم بعدی

 .های هندی، باشد، یکی از آیینجانیسم

 مخالفان ایرانی مخملباف در خارج از کشور *

ترین شهرهای جهان را گسترش پیام که مخملباف هدف سفر خود به یکی از تاریخیبه گزارش رادیو زمانه، با این 

دانشگاهی ایرانی مقیم خارج از صلح و دوستی بیان کرده، اما این حرکت او با مخالفت بخشی از جامعه فرهنگی و 

نگاران و فعاالن ای با امضای تعدادی از استادان دانشگاه، روزنامهزمان با این سفر، نامه رو شده است. همکشور روبه

فرهنگی و سیاسی خارج از کشور خطاب به محسن مخملباف منتشر شد که از این سفر او ابراز نگرانی کرده و 

د. در بخشی از این نامه آمده است: »ما به خشونتی که توسط دولت اشغالگر اسرائیل علیه  خواهان لغو آن شده بودن

گذاری و تحریم اسرائیل یا آمیز و جهانی بایکوت، عدم سرمایهشود معترضیم و از جنبش مسالمتفلسطینیان اعمال می

مستقیماً توسط دولت اسراییل  ای که کنیم. تصمیم آقای مخملباف برای شرکت در جشنوارهحمایت می BDS جنبش

ای در جشنواره تقدیر شود، به مثابه حمایت ضمنی وی از شکل ویژهشود و قرار است از ایشان به حمایت مالی می
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اعتنایی آقای مخملباف به جنبش جهانی دفاع از حقوق  های آپارتاید دولت اسرائیل است. ما نسبت به بیسیاست

 « .مکنیفلسطینیان ابراز نگرانی می

در بخش دیگری از این نامه ضمن محکوم کردن سرکوب و خشونت روزانه توسط حکومت جمهوری اسالمی ایران  

هایی که منجر به تبعید محسن مخملباف از سرزمین مادری خود شده، شرکت او در این  و همچنین اشاره به سرکوب

معتقدند اجرای هر برنامه هنری در اسرائیل   جشنواره »مغایر با وجدان انسانی« توصیف شده است. نویسندگان نامه

بنابر این گزارش،  .کندها برای دستگاه تبلیغاتی خود استفاده مییک عمل سیاسی است و دولت اسرائیل از این برنامه 

 کنندگان نامه استادان و یا فعاالن مدنی هستند که در خارج از ایران و در اروپا و آمریکا اقامتبخش زیادی از امضاء 

ها عبارتند از حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک، ارواند آبراهیمیان، استاد دارند. بعضی از این چهره 

دانشگاه کالج باروچ، الهه رستمی، زیبا میرحسینی و الله خلیلی استادان دانشگاه لندن، فاطمه کشاورز از دانشگاه 

 .حمود کریمی حکاک از کالج سینامریلند، علی میرسپاسی از دانشگاه نیویورک و م

 اسرائیل، ایستگاه آخر وطن فروشان *

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

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

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

او یکسال و نیم در سرزمینهای اشغالی را به سیر و سلوک خود در مورد اتمام پروژه خیانت به ملت و نیز ملت  

ده نشد اما  تیر امسال هیچ خبری از تحرک منافقین و معاندین نظام دی ۱٨فلسطین به بهانه ساخت فیلم باغبان گذراند.  

تیر امسال یک مصاحبه خبری در بیت المقدس گذاشت و از حضور خود در اسرائیل   ۱٨مخملباف درست در روز 

او در این مصاحبه رسما از غاصبان قدس خواست از نیروهای دموکراتیک ) بخوانید ضد انقالب( در  .رونمایی کرد

و رژیم اشغالگر قدس را مذهب و فرهنگ دانست و گفته او همچنین ریشه منازعات فلسطینی ها  .ایران حمایت کنند

کشف این دو مطلب که مهمترین فراز مصاحبه او   .ها به توافق نرسندها و اسرائیلی این دو عامل باعث شده فلسطینی

 . در بیت المقدس بود طی یکسال و نیم در باغهای بهائیان در حیفا به دست آمده است

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

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

 .وطن فروشان است

یک  پروسه است  که هنرمندی را از حوزه خدمت آنچه دشوار است کشف نحوه و چگونگی پروژه دشمن در طراحی 

 ... .می کشاند -نه تنها به ملت بلکه خیانت به بشریت   -به اسالم و ملت به حوزه خیانت و وطن فروشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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