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در بازى جهانى يكبار ديگر 
سرمالهاى تهران بى كاله 
مى ماند! و يا كاله سرشان 
جريان  آن  و  رفت!!  خواهد 
درگيرى اسرائيل و فلسطين 

است!! 
در صورتيكه ملت ايران در 
فقر و تنگدستى و گرسنگى 
بسر  فروشى  كليه  و  تن  و 
مى برد، ميليونها دالر در ماه 
لبنانى ها  فلسطينى ها،  به 
سوريها و آفريقاييها و ديگر 
ملتهائى كه پشت سر رهبرى 
مالها سينه زنى دروغين مى 

كنند پرداخت ميشود و در حاليكه آمريكا و اسرائيل 
روزبروز در جهت استقرار صلح با فلسطينى ها پيش 

رفته و سر مالها بى كاله ماند! 
نخست وزير و وزير خارجه اسرائيل رسماً اعالم كرده 
اند كه طى 2 ماه گذشته بيش از پنجاه بار در خانه 
هاى دربسته و يا در هتلها بدور از چشم خبرنگاران در 
اورشليم با فلسطينى ها مذاكرات سازنده اى به منظور 
استقرار صلح انجام داده اند!! بازگشت به مرزهاى 1967 
و تقسيم اورشليم و پذيرفتن حماس در دولت فلسطين 
از جمله توافقات بوده است، نخست وزير اسرائيل حتى 
اعالم كرد كه با سوريها هم در حال مذاكره است! و 
جمهورى اسالمى كه سالها نفت مجانى و دالرهاى 
ملت ايران را به اين كشور پيشكش كرده و مى كند 
هنوز نه تنها شيرهاى نفت را نبسته است كه در پى 
عيان شدن موارد بسيارى از جمله زدن عماد مغنيه 
و نابودى پايگاههاى اتمى در حال ساخت جمهورى 
اسالمى ايران در زمينهاى كرايه اى سوريه و تنش 
آفرينى هاى ضد شيعى از مرزهاى سوريه در عراق 
و غيره كه بگونه اى خنجر زنى از روبروبه مالهاى 
تهران بوده است!! هنوز موجب انجام عكس العملى 

جدى در تهران اسالمى نشده است! 
اما بازى جديدى كه جنجال بزرگى راه انداخته است 
فيلم فتنه ساخته يكى از نمايندگان پارلمان هلند است 
كه در پى روابط اقتصادى چند ميليارد دالرى مالها با 
اين كشور، باز هم يك هنرمند نه تنها به ريش مالها 

كه به كل تاريخ اسالم سياسى آنها خنديد! 
www.awesta.com

سياوش اوستا

فتنه! چه فتنه اى 
بپا خواهد كرد!؟ آرش بهمنش

«رئيس پليس ايران، هشدار داده براى 
بازار  به  زنان،  خصوصى  تصاوير  اينكه 
تصاوير ويدئويى غيرمجاز راه نيابد، بانوان 

بايد جانب احتياط را رعايت كنند.»
سارا دخترى بيست و پنج ساله، از شنيدن 
اين جمله از زبان يك مقام امنيتى، متعجب 
مى شود: «اگر رئيس پليس هشدار داده كه 
مواظب باشيد، يعنى شعور اجتماعى مان 
پايين است. معنى ديگرش هم اين است 
كه براى جلوگيرى از اين كارها، نمى شود 
انتظار داريم اين  انگار  قانونى صادركرد؛ 
اتفاقات بيافتند، پس تذكر مى دهيم كه 

مردم خودشان مواظب باشند.»
وقتى از او مى پرسم كه در استخرها يا 
مهمانى هائى كه بوده، به سوء استفاده از 
فيلم بردارى يا عكاسى فكر كرده يا نه، 
بدون اين كه معطل كند مى گويد: «تا به 
حال بهش فكر نكردم. چون خيلى برايم 

مهم نبوده.»
با اين حال كافى است به يكى از دست 
شهر  اصلى  ميادين  كنار  هاى  فروش 
بخواهيد سى دى  او  از  و  مراجعه كنيد 
در  را  نرگس  بازيگر سريال  به  منسوب 

اختيارتان بگذارد. 
جامعه بسته

«كدوم رو مى گى؟ فيلم دختر شوكت يا 
بهنوش ب؟ هر دو را دارم. با چند تا فيلم 
ديگر روى يك سى دى. هر سى دى 

2000 تومان.»
مى پرسم: «فيلم پورنو چى دارى؟»

«چى مى خواى؟ اروپايى؟ آمريكايى؟ 
آسياى مركزى؟»

مى پرسم فيلم اين بازيگر ها طرفدار هم 
دارد؟ 

ديگه  االن  آوردم،  سرى  يك  «صبح 
ندارم. بخواى بايد سفارش بدى برات نگه 

دارم.»
مهسا 21 ساله، فيلم منسوب به هنرپيشه 
سريال تلويزيونى نرگس را نديده: «من 
اسكلم كه هنوز نتوانستم اين فيلم را ببينم. 

همه دوستانم ديده اند.»
«من اين موضوع را در دانشگاه شنيدم و 
اولين حسى كه داشتم دلسوزى براى آن 
دختر بود. به اين فكر كردم كه خيلى از 
همكالسى هاى من با دوست پسرشون 
سكس داشته اند و اين موضوع بين نوجوان 
ها و جوان ها ديگر عادى شده است، ولى 
فيلم اين دختر پخش شده و اين همه هم 
راجع بهش صحبت مى شود. چقدر جامعه 
ما بسته است و چه اندازه بيكار كه اين جور 
مسايل، اين قدر حساسيت برانگيز است و 

اين قدر به سرعت پخش مى شود.»
شروين، 19 ساله هم از سر كنجكاوى 
دوست دارد اين فيلم را ببيند و مى گويد: 
«مى خواهم ببينم اصل ماجرا چيست؟ عده 
اى مى گويند دروغ است، عده ديگرى مى 
گويند راست است و خود خودش است. 
يكى مى گويد خودش حواسش نيست كه 
ازش فيلم بردارى مى شود، ديگرى مى 
گويد خودش هم متوجه است و با رضايت 
ازش فيلم گرفته شده است. يك عده مى 

گويند حتى در فيلم دارد گريه مى كند.»
البته هستند كسانى كه فيلم را نديده اند 
و ديدن آن را مخالف اخالقيات مى دانند. 
بابك، 55 ساله كه دو دختر نوجوان هم 
دارد مى گويد: «خيلى ها پيشنهاد كردند 
كه فيلم را ببين، ولى من به همه شان گفتم 
كه هر كس اين فيلم را ببيند، شريك جرم 

است.»
خشونت اجتماعى

«وقتى موضوع پخش فيلم هم آغوشى 
براى  شنيدم،  دخترانم  از  را  بازيگر  يك 
چندمين بار احساس كردم حرمت نيم بند 
حريم خصوصى افراد، از بين رفت. اتفاقى 
كه افتاده، يك موضوع كامًال شخصى بوده، 
نه اجتماعى. اما اينكه چرا به اين شكل وارد 
حوزه هاى عمومى شد، سوالى است كه 

مسئوالن بايد جواب بدهند.»
حريم  بابك: «حرمت شكنى  نظر  به 
تلويزيون  طريق  از  ها  آدم  خصوصى 
نداشتن حريم  با تمسخر آن ها و نگه 
قوميت ها، و حرمت شكنى آن ها با وارد 
شدن نيروهاى دولتى به حريم خصوصى 
مردم، با حرمت نگه نداشتن عروسى ها 
و مراسم خصوصى مردم و ارتباط جنس 

هاى مخالف در خيابان ها، نتيجه اش بى 
توجهى جامعه به اين حريم است.»

«خيلى مهم است در حالى كه افراد به 
راحتى مى توانند فيلم هاى پورنو را از طريق 
ماهواره ببينند، يا از خيابان تهيه كنند، چرا 
به ديدن فيلم هاى ايرانى گرايش پيدا مى 
كنند. جامعه ما به وارد شوندگان به حريم 
خصوصى افراد مجوز مى دهد. به نظر من، 
پخش چنين فيلم هائى از سر لذت نيست، 

نشانه وجود خشونت اجتماعى است.»
او نگران دخترهاى خودش هم هست: 
«دو تا دختر دارم و باور كنيد كه نگران 
شان هستم. من اخبار مربوط به پخش 
فيلم استخر ها يا اعمال خشونت هاى 
جنسى در اتاق هاى پرو را در روزنامه ها 
مى خوانم؛ آنهم وقتى كه ماجرا تمام شده 
است. اين ها مرا وحشت زده مى كند. من 
از از تجاوزهاى نگاهى، دستى و واقعى مى 
ترسم. متاسفانه مرتب هم بايد دخترهايم را 

با اين خطرات آشنا كنم» . 
اما هر چند فيلم هاى تولد يا عروسى، 
فيلم و عكس از استخرهاى زنانه و يا اخبار 
مربوط به امكان تصوير بردارى، مشاهده يا 
حتى تجاوز به زنان و دختران در اتاق هاى 
پرو در جامعه پخش شده و پليس ايران 
هم در اين باره به زنان و دختران هشدار 
داده، نگرانى از اين اعمال در همه ايجاد 

نشده است. 
خوش غيرتى

از  يكى  در  اول  دانشجوى سال  آزيتا، 
شهرستان هاى شرقى ايران مى گويد: «در 
مورد استخرها، شنيده ام كه مثال كف آب 
دوربين مى گذارند و تصوير مى گيرند. اما 
خودم فيلمى در اين باره نديده ام. ولى فيلم 
عروسى ديده ام. چيز خاصى هم نبوده، 
مثل همه عروسى ها، بزن و برقص بوده. 
هيچ وقت هم براى خودم خيلى مهم نبوده 
كه در جايى باشم و فيلمى بگيرند و فكر 
كنم اين فيلم ممكن است سر از بازار هم 
در بياورد. شايد از خوش غيرتى برادرهايم 

است» . 
البته او كسانى را هم مى شناسد كه از 
اين اتفاقات واقعاً مى ترسند: «دوستهاى 
خودم بوده اند كه در مورد فيلم تولد و اينها 
نگران بوده اند. حتى در تولد خود من، نمى 
گذاشتند ازشون فيلم بگيرم. من هم چون 
به خانواده خودم اطمينان داشتم، زيرزيركى 

ازشون تصوير گرفتم» . 
در  عكس  و  فيلم  مورد  در  كه  آزيتا 
استخرها، اصال نگران نيست، ديده شدن 
در اتاق هاى پرو را موضوع مسخره و غير 
قابل باورى مى داند: «در استخر چون بايد 
مخفيانه فيلم و عكس گرفت، از چهره نمى 
توانند تصوير بگيرند. بنابراين نگران كننده 
نيست. البته اگر بفهمم كه در مورد خودم 
دارد اين اتفاق مى افتد يا افتاده، ناراحت مى 
شوم، اما نگران نيستم، چون چهره ام معلوم 

نيست» . 
«در مورد اتاق پرو، شنيده ام كه بعضى از 
اين اتاق ها، پشتش شيشه است، اما فكر 
مى كنم چرت و پرت است. آخه كسى كه 
نگاه مى كند، چه چيزى مى بيند؟ فكر نمى 
كنم هيچ مردى اين قدر بيكار باشد كه اين 
كار را انجام دهد. اين افراد حتى اگر ماشين 
هم نداشته باشند، باز هم مى توانند يك 
خانم را ببرند جايى و كارى كه مى خواهند 

انجام دهند» . 
پول، لذت يا بيمارى؟ 

است.»  آوردن  در  پول  شان  «انگيزه 
سپهر 15 ساله، در حالى اين حرف را در 
مورد گيرندگان و پخش كنندگان تصاوير 
خصوصى افراد مى زند كه خدا را شكر مى 
كند خواهر ندارد و مى تواند كمتر نگران 

باشد. 
اما على، كه كارش عكاسى و فيلمبردارى 
از مجالس است، درباره انگيزه كسانى كه 
اين فيلم ها را وارد بازار مى كنند معتقد 
است: «من فكر مى كنم كسانى كه تهيه 
كننده اين فيلم ها و پخش كننده آن ها 
هستند، مريض اند. كسى كه علم اين كار 
را دارد و به صورت حرفه اى عكاس يا 
فيلمبردار است، چنين كارى نمى كند. به 
نظر من براى پول نيست. راه هاى ديگرى 
هم براى پول درآوردن هست. البته شايد 
عده اى هم براى خوش گذرانى اين كار 

را مى كنند.»
او مى افزايد: «در بازار دستفروشى، از اين 

قبيل فيلم ها پر است؛ طرفدار هم دارد. ولى 
من نمى دانم بينندگان فيلم هاى عروسى و 
تولد ديگران، در اين فيلم ها، دنبال چى مى 
گردند؟ آيا اين افراد، خودشان خانواده ندارند 
و اگر دارند، آيا همراه با آن ها به اين فيلم 

ها نگاه مى كنند؟»
محمد رضا كه او هم فيلمبردار و عكاس 
در يكى از شهرستان هاى اطراف تهران 
تهيه  انگيزه  درباره  ديگرى  نظر  است، 
كنندگان و پخش كنندگان اين فيلم ها 
دارد: «انگيزه اين افراد مى تواند سوء استفاده 
يا خصومت شخصى باشد. البته بى توجهى 
افرادى  است.  ديگرش  دليل  هم  مردم 
هستند كه به صرف داشتن كامپيوتر و نرم 
افزارهاى مربوطه، كار ميكس و مونتاژ فيلم 
هاى مراسم خصوصى افراد را انجام مى 
دهند. من خودم به اين افراد، به خصوص 
اگر جوان و مجرد باشند، كار نمى دهم. اما 
خيلى ها به اين مسايل توجه نمى كنند. 
مراسم خصوصى  زيادى سى دى  افراد 
شان را مى دهند به كسى كه نمى شناسند 
تا برايشان كپى كند، او هم يك كپى از 

فيلم در دستگاه خودش نگه مى دارد» . 
بازار دست فروشى

كار  اتفاقات،  اين  دارم  اطمينان  «من 
عكاس و فيلمبردار نيست. درآمدى هم 
كار  كه  كسانى  معموال  ندارد.  برايشان 
عكاسى مى كنند، تعهد خاصى هم دارند. 
فيلم هائى هم كه در بازار منتشر شده، به 
خصوص فيلم اخير، حرفه اى نبوده كه كار 

اين گروه باشد.»
محمد رضا، با اين صحبت ها، از هم 
صنف هاى خودش در رشته عكاسى و 

فيلمبردارى دفاع مى كند. 
على پاى فعاالن ميكس و كپى سى دى 
را به ميان مى كشد: «اتحاديه فيلمبرداران 
و عكاسان، گوشزد مى كند كه كارهاى 
ميكس و مونتاژ را پيش افراد معتمد ببريد؛ 
به مردم هم توصيه مى كند كار فيلم و 

عكس شان را جاى مطمئن بدهند» . 
بيژن، كه در كنار فعاليت هاى تئاترى، كار 
ميكس صدا و تصوير را هم در استوديوى 
كوچكى انجام مى دهد، درباره امكان انتشار 
اين قبيل فيلم ها به دست افراد حرفه اى 
در حوزه ميكس و مونتاژ مى گويد: «من 
خودم كار ميكس و مونتاژ انجام مى دهم، 
اما دوره اى شده كه بين افراد اين قشر، آدم 

سالم كم پيدا مى شود.»
براى  كه  ماجراهايى  شنيدن  از  او 
هنرمندان تلويزيونى اتفاق افتاده ناراحت 
است و مى گويد: «يكى از بازيگران تئاتر 
را به جرم دزدى گرفته بودند؛ قاضى گفته 
بود شما هنرمندها يا داريد دزدى مى كنيد 
يا فيلم سكسى بازى مى كنيد. اين موضوع 

خيلى شرم آور است.»
صادق هم كه كارش ميكس و مونتاژ 
تصاوير عروسى و مهمانى هاى خصوصى 
است، تأييد مى كند كه افرادى كه به كار 
ميكس مشغولند، ممكن است در پخش 
اين فيلم ها دخيل بوده باشند: «شنيده ام 
كه همكارانم از اين كارها كرده اند اما خودم 

دنبالش نبودم» . 
او در مورد روشى كه خودش در كارش 
دارد تا بتواند اعتماد مردم را جلب كند مى 
گويد: «تبديل فيلم به سى دى و ميكس را 
يا جلوى خودشان انجام مى دهم يا روى 
دستگاه خودشان، بدون هيچ رابط ذخيره 

كننده» . 
رامين كه نمى داند اين فيلم ها از كجا 
وارد بازار مى شوند و فقط مى گويد: «براى 
خودم هم جالب است كه بدانم منبع اصلى 

اين طور فيلم ها كجاست؟»
از جوانك دست فروش كه مى پرسم 
فيلم ها را از كجا تهيه مى كند، مى گويد: 
«از كرج، كهريزك، شهريار... من خودم 
بيشتر از كرج مى آورم. آن جا كسى را دارم 

كه از او مى گيرم» . 
حريم خصوصى

اين، راه حلى است كه بيژن تجويز مى 
كند: «مشكل را مى شود خيلى راحت حل 
كرد. اين همه پرسنل در نيروهاى انتظامى 
وجود دارد. بسيج شوند و بريزند در جاهايى 
كه آگهى داده اند كه كار ميكس و مونتاژ 
را انجام مى دهند؛ ببينند در دفتر كار و 
كامپيوترشان چه خبر است؟ آخه چطور مى 
شود در سطح شهر، پر باشد از سى دى 

هاى عروسى و تولد مردم.»

را  ترى  مدت  بلند  حل  راه  اما صادق 
پيشنهاد مى دهد: «ما بايد يك مركزى 
داشته باشيم كه به حرفه اى هاى اين كار 
مجوز بدهد. مثل عكاس ها و... كه مجوز 
دارند. به اين ترتيب، اگر كسى سراغ فردى 
رفت كه مجوز ندارد، پيه اش را به تنش 

ماليده كه اتفاقى برايش بيافتد» . 
او همچنين به لزوم پياده شدن قانون 
كپى رايت اشاره مى كند و مى گويد: «با 
پياده شدن قانون كپى رايت، قيمت نرم 
افزارهاى اريژينال آن قدر گران مى شود 
كه براى هر كسى صرف نمى كند كه كار 
ميكس و مونتاژ را انجام دهد. االن اين نرم 
افزارها به صورت كپى در بازار وجود دارد و 
هيچ قانونى هم براى جلوگيرى از آن وجود 
ندارد. هر كسى با ارزان ترين قيمت مى 
تواند يك كپى از نرم افزارهاى ميكس 
و مونتاژ را داشته باشد و اين كار را انجام 

دهد» . 
سپهر، نگرانى زيادى در مورد خانواده اش 
ندارد و معتقد است: «به هر حال كارى 
نمى شود برايش كرد. اگر بخواهند فيلمى 

بگيرند، هر جايى اين كار را مى كنند» . 
است كه  ناراحت  اين موضوع  از  آزيتا 
چرا بازيگرى كه اين فيلم از او انتشار يافته 
نمى تواند شكايت كند: «شنيدم كه اين 
اتفاق براى يك خواننده ترك افتاد و رفت 
شكايت كرد. اما در ايران كه اين اتفاق مى 
افتد، دختره را مى گيرند. چرا كسى كه به 
حريم شخصى اش تجاوز شده، نمى تواند 

شكايت كند؟»
بابك اعتقاد دارد كه اين اتفاقات بايد در 
جامعه علنى شود. او در واكنش به خبر 
منتشر شده از قول رئيس پليس ايران مى 
گويد: «سانسور اين اخبار، كمكى نمى كند. 
وقتى بدانند يك عده مراقب اند، هزينه 
انجامش، برايشان باال مى رود. در غير اين 
صورت آسيب هاى بعدى دامن گير مى 
شود و كسانى كه نسبت به آن ها، خشونت 

انجام شده، خشونت طلب مى شوند» . 
رامين مى گويد: «كسى به هشدارهاى 
پليس توجه نمى كند؛ يعنى كارى هم نمى 
تواند بكند. مگر وقتى كسى داخل اتاق پرو 
مى رود، به دور و برش نگاه مى كند كه 
ببيند درزى چيزى هست يا نه، و تازه اگر 

هم نگاه كند، مگر چيزى مى فهمد؟»

پخش فيلم هاى خصوصى افراد در ايران

خيرت ويلدرز، نماينده راستگراى پارلمان هلند، 
فيلم جنجالى خود، كه در آن اسالم را به ترويج 
خشونت متهم مى كند، را در اينترنت منتشر 

كرده است. 
اين فيلم پانزده دقيقه اى، كه «فتنه» ناميده 
مى شود، با اين هشدار آغاز مى شود كه اين 
فيلم حاوى تصاويرى تكان دهنده اى است. 
 Live Leak اين فيلم روى وبسايت ويدئويى
منتشر شد اما يك روز بعد اين وبسايت آن را 

حذف كرد. 
اين فيلم تصاويرى از حمله يازدهم سپتامبر، 
به همراه  لندن و مادريد  بمب گذارى هاى 

تالوت آيات قران نمايش مى دهد. 
دولت هلند در حالى كه نگران پيامدهاى 
انتشار اين فيلم است، كوشيده است تا از اين 

اقدام خيرت ويلدرز فاصله بگيرد. 
اين در حالى است كه پيش از انتشار اين فيلم 
مسلمانان از افغانستان تا اندونزى خشم خود را 
نسبت به اين اقدام نشان داده اند و دولت هاى 

ايران و پاكستان از اين اقدام انتقاد كرده اند. 
نخست وزير هلند ماه گذشته اعالم كرده بود 
كه دولت هاى اروپايى با هلند هم عقيده هستند 
كه مطابق اصل آزادى بيان در قانون اساسى، 
نمى توان جلوى پخش فيلم ضد قرآن يك 

نماينده هلندى را گرفت. 
يان پيتر بالكنند، نخست وزير هلند گفته بود: 
«حتى اگر از پايه با اين نگاه مخالف باشيم، اين 
توجيه نمى كند كه عليه وايلدرز [سازنده فيلم] 

خشونت به خرج دهيم.»
در اين فيلم همچنين نماگر هائى از رشد 
جمعيت مسلمانان در هلند و اروپا نمايش داده 
مى شود و سپس پس از نمايش نوشته «آينده 
هلند؟» تصاويرى از كودكان با صورت هاى 
خون آلود و زنى كه سنگسار مى شود، نمايش 

داده مى شود. 
شبكه هاى تلويزيونى هلند از پخش اين 
فيلم خوددارى كرده اند و يك شركت اينترنتى 
آمريكايى، وب سايتى را كه اين نماينده پارلمان 
هلند براى انتشار فيلم خود از اين شركت خريده 

بود مسدود كرد. 
كارشناسان هلند نگرانى خود را از تحريم 
كشورهاى اسالمى و همچنين جان 25 هزار 
هلندى كه در كشورهاى اسالمى زندگى مى 

كنند، ابراز كرده اند. 
آقاى وايلدرز ماه گذشته از اين كه هيچ شبكه 
اى حاضر به پخش اين فيلم نيست، اظهار 
نارضايتى كرد، اما گفته بود كه احتماال روز 28 
مارس، در مركز مطبوعاتى پارلمان، اين فيلم را 
به نمايش خواهد گذاشت و پس از آن اين فيلم 

بر روى اينترنت منتشر مى كند. 
آقاى وايلدرز پائيز گذشته مدعى شد كه در 
فيلمش، آنچه را كه وى «طبيعت فاشيستى 
قرآن» توصيف مى كرد، افشا مى كند و كتاب 
مقدس مسلمانان را با كتاب «نبرد من» هيتلر 

مقايسه كرد. 
او نزديك به يك سال پيش گفته بود اگر 
مسلمانان مى خواهند در هلند بمانند، «بايد 

قرآن را پاره كنند و دور بيندازند.»
ايران، مصر و پاكستان، از فيلم به عنوان «حمله 
اى عبث» انتقاد كرده و تهديد كرده بودند كه 

هلند را تحريم اقتصادى خواهند كرد. 
در سال ،2004 تئو ون گوگ، فيلمساز هلندى، 
به خاطر فيلم ده دقيقه اى ضد اسالم تسليم، با 
ضربات چاقوى يك هلندى مراكشى تبار به قتل 
رسيد. در آن فيلم، تصاوير زنان عريانى ديده مى 

شد كه بر تنشان آيات قرآن حك شده بود
 
 

انتشار فيلم ضد اسالمى نماينده 
پارلمان هلند در اينترنت


