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از آنجائی ، پيش از اينهم گفتم ، که ديگر نمی خواهم از اين خانم حرفی بشنوم

 :و يا حرفی بزنم 
در اين يکساله ، تنها ، " نا ناقد " پيش از فحشنامهء ايشان ، منِ  

تا : " پس دروغ می کويند . سه نوشته را به ايشان اختصاص داده بودم 
 ؛... " چيزی می نويسم ، او هم 

ـ کرده " نقد " آنها که درِ شان نگرش ـ ونه ( نوشته های ايشان را 
 را هم آورده ام ؛) ام 

يا در از امروز به بعد، هر بی احترامی ای و توهينی به من کنند و 
جائی از من بگويند ، جوابی از من نخواهند گرفت ـ که اليقِ  بحث و جدل 

 !نيستند 
تنها يک نوشته است که تاکنون منتشر نشده نشده است ـ 

ـ ، فرستادم " ) ايران وجهان ( " اين خانوم " صاخبکار " نوشته ای که به 
 .ومنتشر نکردند وجوابی هم ندادند 
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 لختی درنگ ، عزيزمان ، خانم افشاری  

 !نادره خانم ، بادرودهاِی گرم 

که باکی از  که افتخار بر شما باد. » شاهزاده حمایت می کنم " ميثاق " من از « : گفتيد که 
بيانِ  عقایدِ  تان ندارید و درعينِ  حال ننگی به آبرویِ  نه به ساده بدست یافته تان دارید می 

 شدو  چگونه می توان از خوب ها و خوبها واز بدان وبدان گفت و یکباره خواب نما–پاشانيد 
ِ  تاریخِ  معاصرِ  ایران اند و " آن دو شاه " افتخار به ناافتخاری ها کرد و بيان کرد که  ، افتخار

 فرد می تواند از –توجه کنيد که من از سيستم می گویم ونه از فرد ! بالطبع زادهء شاه هم 
ر رضا پهلوی اگ! بهترینِ  بهترین ها با شد و وقتی که در سيستم قاطی شد ، لجنی از لجن ها 

آخر ! بياید رئيس جمهورِ  ایران بشود ، چه اصرار بر شاه شدن ؟! از خوبان ست ، بسيار خب 
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" اش می لنگد با اینهمه اصرار بر جانشين شدنش بر " صداقت " فکر نمی کنيد که یکجایِ  
 حتی اگر( ؟ چگونه می توان از ميثاقی دفاع کرد که بنایش برسلطنت خواهی ست " آقاجان 

 !؟) به صراحت نگوید 

ِ  کج دار و مریز را پيموده ایم و هر دو از  ِ  موازی ، یکراه شما و من ، گویا ، در دوخط
شما برایِ  رهائی از خفت هائی که هردو کشيده ایم ، از مدتها پيش ، شروع ! سزخوردگانيم 

" آقا "  و عاقبتِ  به نفیِ  همه چيز و می دانيم که آخر " حسنِ  تقی زاده " کرده اید همچون 
" سنا "  زبانم را هزارها بار گاز می گيرم اگر بخواهم بگویم که شما هم ار –یش به کجا کشيد 

 !استغفراهللا و استغفراهللا ! اش سر در خواهيد آورد " ریاست " و 

" شاید که عادتمان شده است که از آنانی که بر ما درد روا داشته اند ، بخواهيم به نوعی 
هم " مادرِ  " اما ! را " تهِ  دلمان " بگيریم و دخيل به بندیم بر اضدادشان و خالی کنيم  " انتقام

به صراحت بگویم از مجاهدین و " ( آنان " آیا نفرتِ  تان از ! سن وسالم ، این نيست راهِ  حل 
طح می تا بدان پایه است که نقبی می زنيد به قعرِ  تاریخ و به س" اسالميون " انواع واقسام 

 !  را ؟- سلطنت –آورید بدترین نوعِ  نظام 

آنان که نوشته هایِ  شمارا بيشتر از نوشته هایِ  من خوانده اند ، هم دردیمانمان بودنمان و 
نمی توانند درک کنند که ما چه ها که  دریافته اند و شاید " کثافت گویان " هم نفرتمان از 

، اینچنين خوار و ذليل شده ایم ! " عزیزم " مان و بگویم که بروم از ورایِ  ایرانیِ  ! نکشيده ایم 
کدام خرابه ای را می خواهيم !! که پس از شاه و شيخ ، دوباره می توانيم شاه خواه شویم ؟

 !ویرانه ساز باشيم ؟ ایران را 

 شيوه و  اما در-اگر بدان بدند و بدند و بدند ، آیا باید رو و سو به کسانی کرد که اگر نه ذاتا بد 
 !هم سن و سالم ، لختی درنگ کنيد " مادرِ  "  کرد ؟ -اندیشه بد

و نکردم و بهتردیدم که ... در نوشته تان کنم و نقل قولهائی و " تفحصی " می خواستم ، 
 .نوشته تان در زیر بياورم 

 :اجازه بدهيد که رویِ  ماهِ  ندیدهِ  تانرا ببوسم 

 81 بهمن 21

  تازه ها
   لختی درنگ، عزيزمان، خانم افشاری، محمد ايل بيگی - 00:10 بهمن 23
php.22-h-1102/11/02/2003/com.gooya.news://http 

  محمد ایل بيگی !لختی درنگ ، عزیزمان ، خانم افشاری 

 ٢٠٠٣ فوريه ١١- ١٣٨١بهمن ٢٢ شنبه سهیسياس 

  ... » کنمی م حمايت شاهزاده " ميثاق " از من « : که گفتيد
   ،عزيزمان ، درنگی لخت
  !ی افشار خانم
 یبيگ ايل محمد

 2003  فوريه24  مطابق با  1381 ماه   اسفند5دوشنبه  
htm.122magalat/org.iraneayandeh://http 

 !لختی درنگ، عزيزمان، خانم افشاری
  محمد ايل بيگي 
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 آنم شاهزاده حمايت مي" ميثاق " من از 

 نادره افشاري
 

. و دهه پيش در هم پيچيده شده استدنياي دو قطبي د. بريم اي به سر مي در شرايط ويژه
ي  ها همچون يك مجسمه شوروي سوسياليستي به دليل عدم باورش به حقوق انسان

شان را از توان  هايي آه مقبوليت ديدگاهي تمام جريان. مقوايي فرو ريخته است
چين . اند اند، خود به بن بست رسيده گرفته سياسي حاآمان آشور شوراها مي/نظامي

هاي اين دسته حاآمان ايدئولوژيك،  شعارها و تئوري. ر حال پوست انداختن استآمونيست د
ها براي برخورداري از امنيت، آزادي، دموآراسي و  در تداوم خواست اساسي انسان

هايي آه مدعي نوعي حكومت  تمام جريان. بازد ساالري روز به روز بيشتر رنگ مي مردم
 .K.G.Bي حكومت  ي هفتاد ساله آارنامه. اند  توان افتادهعقيدتي و ايدئولوژيك هستند، از تاب و

ها در برابر خواست  اين حكومت. چيزي جز تحديد و تهديد شهروندان آشورهاشان نبوده است
ها  ملت. اند شهروندان بلوك پيشين شرق سوسياليستي از هم گسيخته و متالشي شده

هاي عقيدتي و ايدئولوژيك، از  ي حكومت توان در چنبره ديگر هيچ ملتي را نمي. اند رشد آرده
تر رفاه محروم  ي شهروندان و از همه مهم حق حياتي امنيت، آزادي، برابرِي حقوقي بين همه

 . آرد

شد ملتي را در  دوراني آه مي. طشت حكومت عقيدتي اسالمي نيز از بام افتاده است
" يا " اعدام بايد گردد " ر ي فريب، با ياري گرفتن از جهل ايشان، با شعارهايي نظي چنبره

 سال حكومت تروريسم 25. به ميدان آشاند، گذشته است" خميني عزيزم، بگو تا خون بريزم 
ملت ايران از مرگ و جنگ و هوار و شعار و . دولتي اسالمي به بن بست رسيده است

 باورهاي ملت ايران از اين آه. سنگسار و اعدام و زندان و آشتار و شكنجه به ستوه آمده است
اش، دآان دجاليت روحانيت تشيع قرار گرفته است، در اساِس دين و مذهبش هم به  ديني

ي اين روحانيت به ملت ايران و تمام دنيا نشان داده است   ساله25حكومت .  است شك افتاده
آه بهشت ادعايي اين حكومتگران نه در اين دنيا آه در ناآجا آباد جهاني ديگر به ايشان نويد 

آشتي شعارهاي دبستاني پرزيدنت سيد محمد خاتمي و طرح اصالحات از . شود اده ميد
هاي  اند آه در حكومت زنان ما دريافته. باالي حكومت اسالمي هم به گل نشسته است

اسالمي ـ چه مدرن و چه از مد افتاده ـ هيچ چشم اندازي براي به رسميت شناخته شدن 
هاي اسالمِي وعده داده شده از  اند آه در حكومت ني دريافتهدگرانديشان ايرا. حقوقشان ندارند
ايرانيان . مذهبي همچنان شهروند درجه دو باقي خواهند ماند/هاي گوناگون ملي سوي طيف
هاي حقوقي  اند آه حاآمان اسالمي در اصول اساسي دينشان مبني بر نابرابري دريافته

اند آه با وجود   هنرمندان ايراني دريافته.توانند دستكاري آنند اسالمي بين شهروندان نمي
ايرانيان . هاشان ممنوعند ي انديشه هايي در حاآميت، همچنان از بيان آزادانه چنين جريان

اند آه رسميت دادن به يك مذهب در قانون اساسي يك آشور، مبناي بيشتر  دريافته
ملت ايران . شود  ميهايي است آه زير اين عنوان بر شهروندان آشورشان تحميل نابرابري
هاي ايدئولوژيك   است آه با فلسطينيزه آردن سياسٍت حاآمان آشورشان، دولت دريافته

ي تروريسم حاآم بر فضاي خاورميانه  توانند از ياري رساندن به چنبره شيعي يا آمونيستي نمي
ي انتخاب  ادانهشان، ازقبيل حق آز هاي اجتماعي  است آه آزادي ملت ايران دريافته. آوتاه بيايند

هاي حقوقي انساني تصريح شده در  هاشان براي دست يابي به حداقل پوشش و آوشش
. شود ي جهاني حقوق بشر، از سوي اين گونه حاآمان عقيدتي همواره سرآوب مي بيانيه

ملت ايران دريافته است آه زير چتر يك حكومت عقيدتي ـ از هر طيفش ـ امنيت 
اند آه  زنان ايران دريافته. رود هميشه و هر لحظه به تاراج مياش  عقيدتي/سياسي/اجتماعي

ازدواج اجباري ] صيغه و متعه[هاي اسالمي، تعدد زوجات، فحشاي اسالمي  زير عنوان حكومت
ي زنان و آودآان به عنوان ملك طلق مردان، پدران و  آودآان نابالغ با مردان آالنسال، شكنجه

ايرانيان . شود  مي ينده گسترش يافته و حمايت قانونياي فزا همسران همچنان و به گونه
اند آه  ايرانيان دريافته. اش نفي آرد بايد به دليل عقيده اند آه آزادي هيچ انساني را نمي دريافته
ي دست حاآمان اسالمي براي صدور  شان همچنان وسيله  تكنيكي  و توان هاي زيرزميني ثروت

و در نهايت جوانان ايراني در تداوم . متمدن آنوني استتروريسم و ايجاد ناامني در جهان 
هاي عقيدتي، هيچ چشم اندازي براي دست يافتن به آزادي، رفاه، آسايش و امنيت  حكومت
 . ندارند
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بدين داليل و هزارها نمونه و دليل ديگر، من نادره افشاري، از ميثاق پيشنهادي رضا پهلوي به 
ي شهروندان و داشتن  ه آزادي، برابري حقوقي بين همهعنوان مبناي نخستيِن دست يافتن ب

هاي  با اين پرانتز آه در ميان پالتفرم جريان. آنم  حكومتي غير ايدئولوژيك و عرفي حمايت مي
ام آه با اين صراحت بر حقوق  ي سياسي ايران، هيچ جرياني را نيافته موجود در صحنه

هيچ جريان . يت و باور ـ تاآيد داشته باشدشهروندي تمام ايرانيان ـ فارغ از جنسيت و قوم
ترين حق نيمي از ملت ايران، يعني  ام آه به بديهي مدعي جانشيني حكومت اسالمي را نديده

مردمي و عرفي با زير /زنان ما باور داشته و از اين نقطه براي دست يافتن به يك حكومت ملي
 به هر دليلي با اين ميثاق تمام آساني آه. ها حرآت آند ي انسان ساخت برابري همه

هيچ . آنند، خود به نوعي مدعي نوعي حكومت اعتقادي و ايدئولوژيك هستند مخالفت مي
توان از حق شرآت در سرنوشت  آس را به اين بهانه آه فرزند فرد بخصوصي است، نمي

 . ميهنانش محروم آرد هم

اين .  معاصر ايران استترين دوران تاريخ از نظر من دوران پادشاهي دو پهلوي، درخشان
ها و حكومت  مقايسه را من با توجه به حكومت حاآمان قاجار در پيش از حكومت پهلوي

من به عنوان يك شهروند ايراني ازتمام . دهم اسالمي حاآم بر ايراِن پس از ايشان انجام مي
ي حكومت  با درس گرفتن از تجربه. آنم   سال حمايت مي58هاي موجود اجتماعي در اين  آزادي

هاي تصريح شده در  اسالمي و شوروي سوسياليستي، براي دست يافتن به تمام آزادي
ي ماآس پالنك هم تا  به اين گفته. ي جهاني حقوق بشر هم همچنان تالش خواهم آرد بيانيه

شود، معموال مخالفاني  ي جديد عرضه مي در فيزيك وقتي يك نظريه: عمق جان باور دارم آه
يابد، نه به اين سبب آه مخالفان اين نظريه مجاب  انجام اين نظريه قبول عام ميدارد؛ اما سر

 !اند اند؛ بلكه به آن سبب آه آنان پير شده و مرده شده

  نادره افشاري
 ـ اروپا) 2003 فوريه 10(1381 بهمن ماه 21

 
  شاهزاده حمايت می کنم، نادره افشاری" ميثاق"من از  - 15:40بهمن  21گويا ـ 
php.17-h-1002/10/02/2003/com.gooya.news://http  
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 :بدنبالِ  نام محمد ايل بيگی " گوگول فارسی " درجستجوی در 
 

شگردهاي جست    زبان ابزارهاي    تنظيمها    وجوي پيشرفته جست
  وجو

محمد ايل بيگي جست وجوي گوگل
 

 

Error!

 

  
 

   فهرست     گروهها     تصويرها     وب 
ثانيه 0.15 :زمان جستجو. يافته 200 از حدود 10 تا 1 يافته هاي  ;1740#&محمد ايل بيگ دنبال پايان جست وجوي وب به  

com.roshangari.www 
 من هم حقوق و.  گاهي حقيقت خود سخن ميگويد...

  .... گيبي ايل محمد-!هويِت ملي ام را ميخواهم
www.roshangari.com/khandaniha/ - 59k -  هاي مشابه صفحه - شدهنسخه ذخيره  

 اخبار امروز
 فتهارگرک ضرب المثل هاِي فارسِي ببيگي ايل محمد ...

  ...! منک ودک بيگي ايل محمد ...شده درزباِن فرانسه 
asre-nou.net/mosoat/ed-farhangi.html - 39k - هاي مشابه صفحه - نسخه ذخيره شده  
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  ...ند حرفي که خيال ميکبه آدمي ميمانم 
 ند حرفي براِيکه خيال ميکبه آدمي ميمانم 

  ...بگمانم . بيگي ايل محمد... گفتن دارد 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/24/m-ilbeigi.html - 35k -  نسخه ذخيره

  هاي مشابه صفحه - شده

  ...آوريل  ?? -???? ارديبهشت ? چهارشنبه 
  ازبيگي ايل محمد روزانه هاي ديروز برچيده هاي ...

  ...نشريات ساليان نه چندان دور سهند فصلنامه 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/3/ - 27k - نسخه ذخيره شده - 

  هاي مشابه صفحه

  ...آوريل  ?? -???? ارديبهشت ? چهارشنبه 
  ازبيگي ايل محمدهاي  روزانه هاي ديروز برچيده ...

  ...نشريات ساليان نه چندان دور سهند فصلنامه 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/4/ - 27k - نسخه ذخيره شده - 

  هاي مشابه صفحه

 ????فوريه  ?? -???? اسفند ? به پنجشن
 نندکه خودسوزي مي ک اش را به پيش برد بيشتر زناني ...

  ... ببار اي بيگي ايل محمدمتاهل و خانه دارند 
asre-nou.net/1381/esfand/8/ - 24k - هاي  صفحه - نسخه ذخيره شده

  مشابه

 ????مه  ? -???? ارديبهشت ?? پنچشنبه 
 ترجمه" آقاي مثلن رئيس جمهور "  نامه هاي سرگشاده به ...

  ... چرا لهستان بيگي ايل محمد: و تلخيص از 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/18/ - 27k - نسخه ذخيره شده - 

  هاي مشابه صفحه

 ????مه  ? -???? ارديبهشت ?? سه شنبه 
 راسي در ايران و نقش نيروهاي خارجک استقرار دمو...
  ......  جداشدگان مجاهدين بيگي ايل محمدشور کاز 

asre-nou.net/1382/ordibehesht/16/ - 28k - شدهنسخه ذخيره  - 
  هاي مشابه صفحه

com.roshangari.www 
 محمد.تابِ  حسن ماساليکضيحي بر بخشي از  تو...
  ...تاب کتوضيحي بر بخشي از . بيگي ايل

news.roshangari.com/ejtemai/autosite/ sitedata/20030123211428.html - 24k -  نسخه
  هاي مشابه صفحه - ذخيره شده

ADABIAT 
  انتهاي...). بيگي ايل محمد(ردمک هميشه خودم را تعريف ...

  ...). بيگي ايل محمد!(ِ جنايِت تانرا انتها نيست 
217.215.185.148/iraneayandeh/adabiat.htm - 20k - هاي  صفحه - نسخه ذخيره شده

  مشابه

 
 

 
:فهرست يافته ها  صفحه بعد10 9 8 7 6 5 4  3  2  1

 
 :برحسبِ  اتفاق ، افتادم به اين نوشته 
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 !دخيل به اضداد٭ 

ي اين خانم نادره افشاري نظرم  هاس آه درباره مدت. آردم امروز داشتم سايت گويا رو نيگاه مي
ده و مشكالِت خودشو  اش ادامه مي دونم آه اين خانم به همين مشي و شيوه ام و مي را گفته
ي افشاري  هاي نادره  يه چيزي رو در جواِب اون خشم و خروشبيگيايل امروز محمد . هم داره

رضاي پهلوي نوشته آه خيلي نكايت ظريفي براي اين » ميثاق«و اخيرًا دفاع و حمايتش از 
 :خانم داره

شايد که عادتمان شده است که از آنانی که بر ما درد روا داشته اند ، بخواهيم به نوعی «
هم » مادِر«اما ! را » تهِ  دلمان«ديم بر اضدادشان و خالی کنيم بگيريم و دخيل به بن» انتقام«

به صراحت بگويم از مجاهدين و ( » آنان«آيا نفرتِ  تان از ! سن وسالم ، اين نيست راهِ  حل 
تا بدان پايه است که نقبی می زنيد به قعرِ  تاريخ و به سطح می ) »اسالميون«انواع واقسام 

 »! ، را ؟- سلطنت–آوريد بدترين نوعِ  نظام 

 !لختي درنگ:  را اينجا بخوانيدبيگيايل آّل مطلِب 

archivedي داريوش ميم مرقومه13:03ساعت  | نظر بدهيد 

shtml.000354/archives/blog/org.akutmal.www://http 
 

     4 
      

 !الل که نيستيد ، اما کريد ! خانم افشاري 

 محمد ايل بيگي

ي امروز " گويا " را در  " !مشتي استدالِل الل" وقتي نوشته تان با عنوانِ  
خواندم ، از خودم پرسيدم که آيا درست بود که آنچنان محترمانه برايتان 

دراين راستا !" لختي درنگ ، عزيزمان ، خانم افشاري "  به گمانم  که-بنويسم 
آيا بازهم بايد محترمانه بنويسم برايِ  شمائي که بجز هتاکي وتهمت زدن . بود 

"  سطلِ  بزرگِ  آشغال " در يک ) جديدتان " ياران " يجز خود و ( وهمه را 
ن دارد از شما کسي دريغ که کي. ريختن و ديدن ، گويا چيز ديگري نمي دانيد 
 .ميسازد که بجز نفرت ، هيچ به کيسه ندارد 

... مجاهدين ، توده اي ها و اکثريتي ها و ( شما دقيقا شده ايد عينِ  کساني 
مي کشيد که " عربده " شما چون آنان : که امروز به نقدشان نشسته ايد )  

ي که بجز نوشته بوده ايد و هستيد واز آنجائ" ناب " از دارنده گانِ   حقيقت 
در باال نامبرده را نمي خوانيد ، ساده لوحانه براين " خوبانِ  " هاي خود و آن 

باوريد که تنها شمائيد که مسائل را امروز به روشني مي بينيد و در مغز ِ  شايد 
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تان نمي گنجد که ديگراني ، خيلي پيشتر از شما ، بديهياتي که " کوچک " 
شده اند را ، به ساده ترين و به روشن ترين  " کشف بزرگ" امروز برايتان 

شما نمانده " عمليات " بعد از " مطالعات " وجهي بيان کرده بودند و منتظر ِ  
 !بودند 

 :هاي شما " خود ندانم چه نوشتن " نگاهي بياندازيم به 

اي و  ي اين واماندگي تاريخي، نگاه قبيله ترين نمونه يكي از ساده
ها و مسائل  م به دستان اين روزها با پديدهاِي برخي قل عشيره

براي اين آه زياد به . اجتماعي، فرهنگي و بخصوص سياسي است
آنم به برخوردي آه برخي از اين  اي مي حاشيه نرفته باشم، اشاره

من از ميثاق " ي من تحت عنوان  جماعت عقب افتاده با متن نوشته
 . اند داشته" آنم شاهزاده حمايت مي

ِ  آيا خود  ، براستي مي فهميد که چه نوشته ايد ؟ کجايِ  انتقاد از نظام
داشتنِ  نگاه قبيله " ، " عشيره " و " قبيله "  اين برخواسته از –شاهنشاهي 

 ست ؟" اي و عشيره اي 

دو فحشنامه و توهين بدون استدالل آه بگذرم، در ديگر /از يكي
 . نقدها برخوردي آامال سنتي با من شده است

 نامه اي نوشتم از روي مهر و نه کهي بر مطلب تان ، " نفد"  ندارم که گمان
 :من تنها نوشتم ! ) . من سگِ  که باشم که بخواهد نصسحت کند ( نصيحت 

که . » شاهزاده حمايت مي کنم " ميثاق " من از « : گفتيد که 
ل که باکي از بيانِ  عقايدِ  تان نداريد و درعينِ  حا افتخار بر شما باد

 –ننگي به آبرويِ  نه به ساده بدست يافته تان داريد مي پاشانيد 
چگونه مي توان از خوب ها و خوبها واز بدان وبدان گفت و يکباره 

آن دو " خواب نما شدو افتخار به ناافتخاري ها کرد و بيان کرد که 
ِ  ايران اند و بالطبع زادهء شاه هم " شاه  ِ  تاريخِ  معاصر ! ، افتخار
 فرد مي تواند از –  کنيد که من از سيستم مي گويم ونه از فردتوجه

بهترينِ  بهترين ها با شد و وقتي که در سيستم قاطي شد ، لجني 
بيايد رئيس ! اگر رضا پهلوي از خوبان ست ، بسيار خب ! از لجن ها 

 آخر فکر نمي کنيد !جمهورِ  ايران بشود ، چه اصرار بر شاه شدن ؟
اش مي لنگد با اينهمه اصرار بر جانشين " قت صدا" که يکجايِ  
چگونه مي توان از ميثاقي دفاع کرد که ؟ " آقاجان " شدنش بر 

[   !؟) حتي اگر به صراحت نگويد ( بنايش برسلطنت خواهي ست 
اين نوشته . خط کشي ها در نشرِ  قبلي اين نوشته وجود نداشتند 

"  بهمن ، در 24و در " روشنگري " و " گويا "  در 81 بهمن 23، در 
 ] . آمده است  " ايران آينده " و چند روز بعد در " عصرنو 

 :شما مي نويسيد 

سنتي از اين زاويه آه اين جماعت بدون اين آه بتوانند دليلي بر 
هاي رفتاري آقاي پهلوي در رابطه با ايرانيان داشته  جنايات يا آاستي

از حق هر گونه " ودنشاهزاده ب" باشند، ايشان را تنها به جرم 
 . اند فعاليت سياسي ممنوع اعالم داشته
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را بخوانيد و " عشيره اي " و " قبيله اي " يکبار ديگر نقلِ  قولِ  باال از منِ  
 بصراحت –نيست ، بل " شاهزاده بودن " ، " جرم ! " دريابيد که چه راستگوئيد 

 فرض کنيم که آقاي . سلطنت است نظام خواستِ  دوباره برقراريِ  –مي گويم 
پهلوي بيايد و شاه شود و ايراني آباد و بهشتِ  برين بسازد ، و فرض کنيم که 

داشته باشد ، او هم بايد شاه شود وبقول شما ، چون " خل و چل " فرزندي 
آخر چه معنا دارد که يک ! ؟" از افتخاراتِ  تاريخِ  معاصر ايران " رضا و محمد رضا 

شاه و رهبر باشد ؟ ميداند که قدرت فاسد مي کند و فرد ، مادام العمر ، 
 .هرچقدر مدتِ  در قدرت بودن بيشتر باشد ، فساد بيشتر مي شود 

ِ  دوم !  خانم جان  باور کنيد که اگر مردم ايران تصميم بگيرند که رضاخان
برسرکار بيايند ، اسلحه بدست نخواهم گرفت وهمه را تارو مار نخواهم کرد ، 

 که از ميثاقي که پشتوانهء سلطنت است دفاع - ندارم ؟ –را دارم اما اين حق 
چرا که کاغذي بيش نيست و عملِ  .  حتي اگر ازبهترين ها باشد –نکنم 

" شاهان را ديده ايم و چه بدبختي ها که نکشيديم و يکي از ثمراتش ، همين 
است سلطنت نمي خواهم ، زور ! خانم جان . جمهوري اسالمي " ولدالزنايِ  

 که –حاال اگر بازهم دوباره گوئي کنيد ! قبيله ايم ؟ عشيره ايم ؟ باشد ! " مگر 
 :کرده ابد 

توانم از ديدگاهي حمايت آنم آه يك شهروند ايراني  من چگونه مي
ي  فرزند فالن آس بودن از شرآت در صحنه" جرم" را تنها به 

، اين نگاه دقيقا يك نگرش آهنه. آند سياسي آشورش حذف مي
اين ديدگاه است آه انتقام . اي است عقب افتاده، واپسگرا و قبيله

. شناسد گيرد و پدر را صاحب دم و خون فرزند مي دايي را از عمو مي
مدعي هر عشيره، . در اين ديدگاه محلي براي دادستاني وجود ندارد

در اين گونه نگرش به انسان، قوانين . ولي و قيم آن قبيله است
بلكه واليت بر اساس  حامي شهروندان نيست، دادگستري آشور

 . خون و مالكيت انسانها تفسير شده است

قسمتِ  آخر ِ  نقلِ  قولِ  باال ، از خودتان ، که زيرش خط کشيده ام را دوباره 
مي " کوچهء علي چپ " اين عينِ  سلطنت نيست ؟ يا خودتانرا به : بخوانيد 

 ...زنيد و يا اينکه 

ن ايراني و همچنين به عنوان مادر سه جوان و من به عنوان يك ز
هاي  نوجوان ايراني، از اين ميثاق به عنوان مبنايي براي تضمين آزادي

ها و واژه  از واژه سازي. ام مان حمايت آرده اجتماعي در ايران آينده
ي حزب توده و وابستگان ايشان است، نه  هايي هم آه تحفه پردازي

اگر . هاي ايشان جذابيتي برايم دارند فهمم و نه بندبازي چيزي مي
حكومتي بتواند اين خواست ابتدايي ما شهروندان ايراني را براي 

ي آار، حق انتخاب محل اقامت، حق  انتخاب پوشش، حق آزادانه
ي شوهر و پدر  گزينش همسر بدون ولي و پدر، حق سفر بدون اجازه

 ما را در ي  برسميت بشناسد، يا به بيان حقوقي، حقوق اوليه…و
. ي قضايي، اجتماعي و مدني تضمين آند، قابل دفاع است حطيه

هاست و ديگِر حقوق نظير حق حضانت و طالق از پي  مبنا همين
خواهم بتوانم در آشورم هر گونه آه  من مي. ها خواهد آمد آن
خواهم لباس بپوشم، به استخر بروم، به حمام سونا بروم،  مي

ري آنم، آاباره بروم، آنسرت بروم، دوچرخه سواري آنم، اسب سوا
لباس شب دآلته بپوشم، دوست پسر بگيرم، به آافه بروم ، شراب 
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اي آه در جوامع متمدن  هاي اوليه و ابتدايي ي خواست بنوشم و همه
 . غرب براي شهروندان غربي تضمين شده است

از آنچه را که در باال ، زيرشان خط کشيده ام را مقايسه کنيد با بخشهائي 
" پيک ايران " ، " روشنگري " ، " عصر نو " ، " گويا " نوشته هايم در تارنماهاي 

" و ببين که آنچه را امروز مي گوئيد ، منِ  ...  و " ديدگاه " ، " ايران آينده " ، 
 :، خيلي پيشتر از شما گفته ام " عشيره اي " و " قبيله اي 

 

  " :...باز کن پنجره را"  مثال در 
 

 ي کودک بگو ا
 اي نوجوان 

 اي جوان 
 اي کهنسال 

 :  بي هيچ شرم و گناه -
 دوست دارم خويشتن را 

 دوست دارم ديگري را 
 دوست دارم يک دختر 
 دوست دارم يک پسر 

 دوست دارم تفريح کنم 
 دوست دارم برقصم 

 دوست دارم به سفر بروم 
 دوست دارم بنوشم 

  - و بنوشانم -
 دوست دارم بخورم 

  -ورانم  و بخ-
 دوست دارم خوشبختي را 

 دوست دارم رفاه را 
  را - دگر انديشي -دوست دارم دگرگوني 

 دوست دارم لباسهاي کوتاه را 
 دوست دارم لباسهاي بلند را 

 دوست دارم امروز چادر بسر کنم 
 ) فردا از سر بردارم و پس فردا دوباره بر سر کنم ( 

 دوست دارم ماتيک بزنم 
 مه بکشم دوست دارم سر

 دوست دارم با ايمان باشم 
 دوست دارم بي ايمان باشم 
 دوست دارم لبانت را ببوسم 

 : دوست دارم در يک کالم 
 ز 
 ن 
 د 

 گ 
 ! ي را 
 اما ...و اما

 دوست ندارم آزادي کش باشم 
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 فقر تقسيم کن باشم 
 زن را اجير کنم 

 مرد را اجير کنم 
 کودک را اجير کنم : واز همه باالتر 

 وست ندارم زندان را د
 دوست ندارم شکنجه را 

 دوست ندارم اعدام را 
 ) از نوع آخوندي يا شاهنشاهيش ( دوست ندارم ريارا 

 دوست دارم شکم سيري را 
 ...اما ... اما 

 

 " : آب از آب تکان نخواهد خورد ؟" و يا در 

 خواست اگردلمان ، چادر بسر مي کنيم 

 ورنخواست ، ميني ژوب برتن ؛

 دلمان مي خواهد از اينجا به آنجا برويم...][

  و از آنجا به اينجا بيآئيم ؛-

چه خوشتان بيايد وچه نيآيد ، تکرار مي کنم گفته ام را از نامهء : سخن آخر 
 :قبلي ام به شما 

اينچنين خوار و ذليل شده ايم که پس از شاه و شيخ ، دوباره مي توانيم شاه 
 !ي را مي خواهيم ويرانه ساز باشيم ؟ ايران را کدام خرابه ا!! خواه شويم ؟

 

 ٢٠٠٣ مارس ١٢ - ١٣٨١ اسفند ٢١چهارشنبه   سياسیعصرنو ـ 

pdf.giilbei/21/esfand/1381/net.nou-asre://http 

 محمد ايل بيگی
 !الل که نيستيد، اما کريد! افشاری  خانم

 

 مقاالت رسيدهروشنگری ـ 

html.20030312024825/20030312024825/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http 
 

 ٢٠٠٣ مارس ١٢ - ١٣٨١ اسفند ٢١چهارشنبه 
 محمد ايل بيگی !الل که نيستيد، اما کريد!  افشاریخانم

 
 ٢٠٠٣ مارس ١٢ - ١٣٨١ اسفند ٢١چهارشنبه ايران آينده ـ 

htm.156.M/org.iraneayandeh://http 
 محمد ايل بيگی !الل که نيستيد، اما کريد ! ریخانم افشا
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 !مشتی استدالل الل  

 نادره افشاری

 نادره افشاری! مشتی استدالل الل - 13:10 اسفند 20گويا ـ 

php.03-h-1103/11/03/2003/com.gooya.news://http 

 .]متاسفانه هر چه اين نوشته را گشتم ، نه در بايگانيم ونه در بايگانی تارنما نيافتم[ 

     6 
 

  افشارى نادره.يادداشتى براى آقاى محمد ايل بيگى

 با درود و مهر بى پايان، 
در . ايد، پوزش ميخواهم  را پاسخى به خودتان تلقى آردهاز اين آه مطلب مشتى استدالل الل

 76 و 57سالهاى آن نوشته روى سخنم با حاميان حكومت اسالمى در دو مقطع زمانى خاص 
ام در فرم و  ه نوشتهام، همان جايى است آ ى شما نظر داشته آنجا آه به نوشته. بوده است

تصور نميكنم شما در ميان اين جماعت حامى . شكل حكومت بعدى در ايران دعوايى ندارم
 . حكومت اسالمى بر خورده باشيد

 من هم روى شما را آه هزار سال نورى از من بزرگتر و جلوتريد، ميبوسم 
 با احترام، نادره افشاري،

  1381 اسفند 21 

من بودند که برايم " خاطرخواهِ  " حتما در آن زمان : خودشان بگويم اگر بخواهم به شيوهء [ 
 .می فرستادند " ماچ "

 

 ٢٠٠٣ مارس ١٢ - ١٣٨١ اسفند ٢١چهارشنبه  مقاالت رسيدهروشنگری ـ 

html.20030312193232/20030312193232/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http 

 ىنادره افشار.يادداشتى براى آقاى محمد ايل بيگى
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 !همه وحشتناکی شدِن تانست اينخانمِ  افشاری ، وحشتم از 

 ِ امروز خواندم و شک ندارم که "روشنگری"رادر" ! اسیيسم سيپوپول"نوشته تان با عنوان
در " معصوم " هایِ  سلطنت خواهانِ  " شاهکار " گر يو د"ران و جهان يا" سرازباالباالهایِ 

د ، روز به روز ، وحشتناک تر می يدار) ه ين پايو تابه ا( ن نين چيرتم که چرا ايدر ح. خواهد آورد 
و   ... ! ديشد را خواستار شوي نمی اند ال بر آن روز که نابودی هرآنکه چون شماي وای واو ديشو
ی عِ  سلطنت خواهياز نوعِ  بد" خواهیِ يآزاد" ِ  و مبارک و پرافتخار   نامیِنها به نام ي امِ  تما

: جدشان  وپدر (اسالمی  جمهوریِ  ن وي با مجاهد فرقِ تان را  راستی ! ( افتهِ  تان يتازه 
نِ  يآورم عيول کنم و ب... ست ينهمه دگرگونی نيکجاست ؟طاقتم برا در)  سلطنت طلبان

 . انِ  خوانندهيتان را که فصاوت کنند قاضينوشتِه 

 2003 آوريل 25  مطبق با1382 ارديبهشت 5جمعه ايران آينده ـ 

htm.294.M/net.iraneayandeh.www://http  

 محمد ايل بيگی( !خانم افشاری، وحشتم از اينهمه وحشتناکی شدن تانست

 ٢٠٠٣ آوريل ٢٢ - ١٣٨٢ ارديبهشت ٢  سه شنبه ايران و جهانعصرنو ـ 

html.3Afshari-m/2/ordibehesht/1382/net.nou-asre://http 

 ٢٠٠٣ آوريل ٢٢ - ١٣٨٢ ارديبهشت ٢ سه شنبه ـ   مقاالت رسيدهروشنگری ـ 

   html.20030421212651/20030421212651/sitedata/iteautos/com.roshangari.www://http 
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 !پوپوليسم سياسی 

 نادره افشاری

ى تاريخى پيش آمده است تا  درست همان زمانى آه يك موقعيت ويژه. دنياى غريبى است
ى خاورميانه حذف شود و نيروهاى  ى سياسى ايران و منطقه سازمان مجاهدين خلق از صفحه

ى پوپوليستى  هاى جانانه اه و دموآرات امكانى براى نفس آشيدن پيدا آنند، دفاعملي، آزاديخو
فهمند و به چيزى آه باور  ه از سياست فقط هوچيگرى را مي" ير سياسى"برخى جماعت 

ى ملت ايران است، چپ و راست اعالميه صادر  ندارند، حمايت و حفاظت از منافع عاليه
هاى وطن فروش به تظاهرات روز شنبه  ت جان تروريستبشتابيد و براى نجا: آنند آه مي

 . بپيونديد

آورد و شوربختانه اين روزها  تا پيش از اين فرصت ويژه آسى مجاهدين را به حساب نمي
هاى جانانه از رهبرى خاص  هاى اينترنتى پر شده است از اعالم حمايت بسيارى از سايت

هاست در  خلق عراق؛ جريانى آه سالالخاص عقيدتى و سازمان واليت فقيهى مجاهدين 
دور نيست آه . فروشد آشور دشمن، عراق، بر ضد تماميت ارضى ما به دشمن اطالعات مي

اى و على اآبر هاشمى  پر حقوق بشرى براى نجات جان سيد على خامنه  اين جماعت
. ال آنندها و امضاهاى حمايت ارس رفسنجانى نيز يقه پاره آنند و براى حضرت آوفى عنان نامه

سرنوشت سيد . سرنوشت انقالب پوپوليستى ايران را ديديم: توان گفت در اين راستا تنها مي
ببينيم حمايت پوپوليستى از . محمد خاتمى را هم پس از آن همه هوار پوپوليستى ديديم
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ى  ى مسالمت جويانه هاست مسير مبارزه هاى ساآن بغداد، اين جريانى آه سال تروريست
تظاهرات آمدى حمايت از مسعود و ! رسد؟  بن بست آشانده است، به آجا ميمردم را به

آنند از  مريم رجوى احتمال پاسخ خوبى به اين جماعات غير سياسى است؛ آنانى آه گمان مي
آنند، در نهايت آب به آسياب اين جريان بسيار خطرناك  هواداران نا آگاه اين جريان حمايت مي

م آه چرا اين جماعت از بن الدن تروريست و صدام حسين متجاوز و در عجب. ريزند عقيدتى مي
 ! دانم؟ آنند، چه مي شايد هم مي! آنند آدمكش حمايت نمي

هاى گردن آلفتى  باصطالح روشنفكران ما ريشهźاخالق عاشورايى ما ايرانيان آه در بيشتر 
 . دارد، بد جورى آار دست ما داده است

   2003.04.21 09:18 

 مقاالت رسيدهی ـ   روشنگر

 html.20030421091841/20030421091841/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http   

 نادره افشارى! پوپوليسم سياسى
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 !رقاصی هم حتی بلد نيست " ی آغا محمد خان ايل بيگ" 

  افشاری نادره

 

 !دوستانِ  روشنگری ، با درود 

حوالیِ  حوالیِ  . .  نوشتم و امروز صبح ديدم که منتشر کرده ايد  نوشتم و امروز صبح ديدم که منتشر کرده ايد ديروزديروزرا را " " ... ... کلهء پوکم خالی ست کلهء پوکم خالی ست " " 
چه توهين چه توهين " " نادره افشاری نادره افشاری " "  زد و گفت که ديده ای که  زد و گفت که ديده ای که ی زنگی زنگدوستدوست صبحِ  امروز ،  صبحِ  امروز ، 99  ساعِتساعِت

یِ  ايشانرا نمی خوانم یِ  ايشانرا نمی خوانم هاهاکرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته کرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته " " مهديس مهديس  " "دردرهائی به تو هائی به تو 
 خيلی پيش از اين در جاهای  خيلی پيش از اين در جاهای آنراآنراباز نکردم که باز نکردم که " " ايران و جهان ايران و جهان " " وحتی ديروز نوشته شانرا در وحتی ديروز نوشته شانرا در 

  ...... وخواندم  وخواندم بخوانبخوان" " مهديس مهديس " " گفت نوشته اش را در گفت نوشته اش را در . . ديگر خوانده بودم ديگر خوانده بودم 
) ) بخوانيد ، خواهيد ديدبخوانيد ، خواهيد ديد( ( هائی اينچنانی را هائی اينچنانی را " " لجن نامه لجن نامه " "  شما نيست که  شما نيست که سياستسياستی دانم که ی دانم که مم

  بسياربسيار ، اما عاجزانه از شما تقاضا دارم که اين نوشتهء خانمِ  افشاری را در جائی  ، اما عاجزانه از شما تقاضا دارم که اين نوشتهء خانمِ  افشاری را در جائی کنيدکنيدمنتشر منتشر 
 و فرهنِگ  و فرهنِگ دانشدانش" " به وسعتِ  به وسعتِ  خوب وبه بهترين وجه قابلِ  رويت بگذاريد تا همه گان پی ببرند خوب وبه بهترين وجه قابلِ  رويت بگذاريد تا همه گان پی ببرند 

  . . ايشان ايشان " " غنی و مهوشیِ  غنی و مهوشیِ  
" " مهديس مهديس " " ی راجع به اين خانوم نمی نويسم واگر ديروز مطلبِ  شانرا در ی راجع به اين خانوم نمی نويسم واگر ديروز مطلبِ  شانرا در مطلبمطلب ديگر هيچ  ديگر هيچ منمن

  ازازاز اينرو از اينرو . . را نمی نوشتم واشاره ای حتما به ايشان نمی کردم را نمی نوشتم واشاره ای حتما به ايشان نمی کردم ... " ... " کله پوک کله پوک " "  ،  ، بودمبودمخوانده خوانده 
  . . ريد ريد شما تقاضا دارم که آنرا ديگر نيآوشما تقاضا دارم که آنرا ديگر نيآو

وقتی وقتی . . ی وادارم کرد که بعد از نوشتنِ  مطالبِ  باال سری به بيرون بزنم ی وادارم کرد که بعد از نوشتنِ  مطالبِ  باال سری به بيرون بزنم زندگزندگ روزمرهء  روزمرهء مسائلمسائل
عالوه براين ، ايميلی عالوه براين ، ايميلی . .  ، ديدم که نوشته را برداشتيد و چقدر خوشحال شدم  ، ديدم که نوشته را برداشتيد و چقدر خوشحال شدم برگشتمبرگشتمکه که 

  ) :) :امروز آمده است امروز آمده است " " مهديس مهديس " " گويا در گويا در ( (  کردم که اين خبر را می داد  کردم که اين خبر را می داد دريافتدريافت
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نمی " قانون " من هرگز متوسل به . من نبودم ونيستم " شاکیِ  شفاهی " توضيحا بگويم که 
 . شوم ـحتی اگر بدترين توهين هایِ  نوشتاری به من بکنند ـ که اين خانوم کرده اند 

نوشتهء خانم افشاری را به . را باز کنم نتوانستم " مهديس " بعد ازآن هرچه سعی کردم که 
 ! ...می آورم و با چه طرحِ  زيبائی که به آن اضافه کرده اند " نگاِه نو "ل از نق

 ايل بيگی.م

 82 شهريور 22
 

 اينجا آليك آنيد¨ ...آله پوآم خالى ست¨ براى مطالعه 
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 !م زمز  طايی در چاهی جيش آردن برادر حاتم قضيه
  افشارینادره

 
.  خيلي چيزهاي ديگر هم هستخداغير از . يكي هست، يكي نيست.  بود، يكي نبوديكي

و اسم » علي ناظر« نام مستعار باآه رئيسي دارد » ديدگاه«مثال يك وب سايتي است به نام 
و شكنجه و هاي اعدام   حكمبندهآه از ناف لندن مدتي است براي » علي بهروزي«اصلي 

 تا اسم مستعار ديگر مثال 770 پشت معموالاين جناب آه . آند  صادر مي...تبعيد و چند تا نقطه
 شده است و جايگاه اين بنده را در مرتكبشود، اخيرا مطلبي  مخفي مي» دريا هنرمند«

اين جناب با بندبازي حيرت .  آرده استخالي 1367هاي اعدام حكومت اسالمي در سال  جوخه
آيد، در اين   حاج آقا مسعود رجوي برميمجاهدين،گيزي آه تنها از رهبر مفقوداالثر سازمان ان

 ! دارد  است آه حتا مرغ پخته را هم به خنده وامي فرمودهميل » شكر«ي بلندباال آلي  نوشته
 بر اساس ـ است آه هر چند وقت به چند وقت يگير  مثلث شوم پاچهمردان جناب يكي از اين

 حضرت ـهاي آشور فرانسه  ي رهبري زنده و محكوِم دادگاه  محوله از سوي نيمهماموريت
 بدترآيب و هاي دندانعليامخدره بانو مريم قجرعضدانلو، پاي نازنين و خوش ترآيب بنده را با 

 نيمه رهبري سازمان هماناي و اآبيري  هاي پيوره اش آه حتما شبيه به دندان بيرون آمده
 . ق عراق است، زخمي آرده استي مجاهدين خل منحله
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 مثلٍث آذايِي پاچه گيري يكي از جدا شدگان سازمان مجاهدين خلق عراق است اين ديگر ضلع
آشد ـ البد مادر يا پدرش سلطنت طلب   نازنين پادشاه فقيد ايران را يدك مينامآه هرچند 

صفوي معدوم و ـ اما در عملكرد و ديدگاه بيشتر شبيه به شاه سلطان حسين !! اند بوده
ها آمي دست از سر آچل حقير برداشته است؛ چون  اين جناب تازگي.  استالحال معلوم

 را به مام ميهن اسالمي گسيل داشته تا ميزان حساسيت حكومت اسالمي را در فرزندانش
 در چيزيتا از اين بنده . اش در ايران اسالمي چك آند ها و يالهاي خريداري شده  با زمينرابطه
 باشد،اش خيلي تند  خالي شد، انگار آه اين جناب شاش چاپ مي» مهديس«ت نازنين ساي
 !! اي؟ اي و چرا آنطوري نوشته گرفت آه چرا اينطوري گفته ي مرا مي يقه
 مفقوداالثري مجاهدين تحت رهبري رهبر   بايد بگويم آه من با جدا شدگاِن سازمان منحلهالبته

 شده و تحقيرها آنقدر  خيلي از اين بيچاره. آاري ندارمآن حضرت مستطاب شيخ مسعود رجوي 
 نمانده آوبيدنشان براي دوبامبي  تو سري خورده هستند آه راستش ديگر جايي روي آله

 و آرد و عراقي ايراناي به دليل ترور و آشتار مردم  هاي عاليه همان مقامات و عنوان. است
 !  سرشان بگذارمسربهآيد  ديگر دلم نمياند، برايشان آافي است و راستش من يكي  داشته
 نام بي همتاي آغا محمد خان قاجار را يدك آه سوم اين مثلث آمدي مردآي است نفر
اي اينقدر پاهاي چرك   چرا و به چه بهانهدانم نميآشد ـ حضرت محمد خان ايل بيگي ـ آه  مي

آدم آن . آيد هيچ بهش نميچپاند آه    بلند من ميپاشنههاي نازنين و  و بوگندويش را در آفش
 هم اآبيري باشد و بخواهد آفش خوش ترآيب همهآن . همه ريش و پشم داشته باشد

 ! اند  آه هر چيزي را براي چيزي آفريدهگفتندراست ! خدا به دور! خانمانه هم بپوشد؟
  شاعر است و نه نويسنده و نه نقاد است و نه رقاصنه جناب آغا محمد خان ايل بيگي آه اين

بعد آه . ي يك آرتيكل بنده برام ماچ فرستادن  آرد به بهانهشروعو نه هيچ زهرمار ديگري، اولش 
شوم و هنوز آنقدر ترشيده   خوشگل و تو برو و ماماني دوست ميپسرهايفهميد من فقط با 

 فرستادن هر آس و ناآثي پستان به تنور بچسبانم، حسابي لجش ماچام آه براي  نشده
ها و نشريات  ي نازنين خدا در سايت اگر از اين بنده.  سر گذاشتنبهرد به سر گرفت و شروع آ

انداخت وسط آه مثال  شد، ايشان خودش را مثل نخود آش مي  ميچاپخارج آشوري چيزي 
گذارد، چند تا   اما از آنجا آه منقل و وافور حال براي آسي نميبنويسد؛نقدي بر آارهاي بنده 

بعد هم خود نوشته را آپي ! ببينيد فالني چه نوشته است؟: ه آآرد ميفحش نثار بنده 
اين آار براش شده بود وظيفه آه معلوم هم نيست . چسباند  مياش فحشنامهآرد و به ته  مي

مسئوليت تو اين است آه نسق اين بانو را : رسيد آه  بهش برات مياي خانه سفارتاز آدام 
 تن به آار بدهد و درسي آمد يد چون زورش مالب!  هم توانستي نفسش را بگيراگر. بگيري

آرد با جيش آردن در چاه   بكند و سوزني به تخم چشمش بزند، خيال مياي مطالعهبخواند و 
 !! شود آه البته شد و خوشا به سعادتش  ميمعروفزمزم 

 دانند، عرض آنم آه در  برادر حاتم طايي در چاه زمزم را نميآردني جيش   آناني آه قضيهبراي
ي عباسي، عرب ثروتمندي بود به نام  الرشيد خليفه  در دوران هارونمثالهاي خيلي قديم،  زمان

آرد ـ دستگيري  ها دستگيري مي با اين آه از خيلي. رفت  از پارو باال ميپولشحاتم طايي آه 
آلي هم هوادار پيدا آرده . ـ خيلي معروف شده بود!!  مالي و نه بازداشت آردنآمكبه مفهوم 

 عرق برادر الت و آسمان جلي هم داشت آه تمام ارث و ميراث ننه و بابا را خرج ترياك و يك. بود
 بياندازد،خواست خودش را از تك و تا  منتها اين جناب چون نمي.  آرده بود و شده بود ولگرد...و

 آه عرضه. شودتر  نه، از او هم معروف. فكري بود آه چه آار آند آه مثل برادرش معروف شود
 آرد و با چند الت فكرآلي . ها را هم آه همه را به باد داده بود پول. سواد هم نداشت. نداشت

 اين طوري معروف تاآخرش تصميم گرفت در چاه مقدس زمزم بشاشد . ديگر هم مشورت آرد
 اين چشمه سويبالخره روزي در معيت دوستان آسمان جلي مثل خودش راهش را به . شود

 ...ي قضايا ش را آشيد پائين و بقيهآج آرد و تنبان
آند با   هم شباهت عجيبي با آقا داداش حاتم طايي دارد و خيال ميما حاجي ايل بيگي اين

البته ايشان معروف . تواند اسم و رسمي به هم بزند  خانم گل و بلبل مينادرهي  گرفتن پاچه
فيت اين چنيني نوش معرو: خب، بايد گفت.  مثل برادر جناب حاتم طاييدرستشد، اما 
هر آس با اين نادره خانم .  عرض آنم آه با بد آسي در افتاده استتفريحفقط محض . جانش

 . از ما گفتن! افتاددرافتاد، ور 
 آه او هم بد جوري شرآاء سر حاج علي ناظر بهروزي رئيس شرآت سهامي ديدگاه و برگرديم

 زندان بودم، 67 در سال منند آه اگر ايشان در مطلبي مدعي شده ا. به بنده گير داده است
اما اگر من در زمان چنگيز ! غيبگوييآفرين به اين همه . شدم و تير خالص زن حتما تواب مي

اگر در زمان . آوردم  آدمكش درميتروريستخان مغول بودم، حتما سر از حرمسراي اين شاه 
ر در دوران مشروطه بودم، اگ. نوشتم  ميراهاي تروريستي  شاه عباس صفوي بودم، آتاب حيله

ي محمد رضا شاه بودم ـ يعني   در دورهاگر. آردم اهللا نوري همدستي مي حتما با شيخ فضل
گر   زندان بودم، حتما شكنجه67 در سال هماگر . شدم ـ حتما ساواآي مي!! عقل رس بودم

ب نما شده و  و حضرت علي ناظر ما خواام نكردهملت بياييد و مرا براي جناياتي آه . شدم مي
 ! بازار انگ و تهمت آه خوب براه است، نيست؟! آنيدآند، مجازات  ها متهم مي مرا به اين جرم

 همچنان معتقديد آه سازمان مجاهدين حلق جنابعاليالبد » دروغگوي بي پرنسيپ «آقاي
 نه آسي را شكنجه آرده است، نه در تروري است،عراق معدوم، نه آسي را زنداني آرده 
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 تمام ...ي ديگري  نه هيچ چند تا نقطهواشته است، نه به آسي تهمت زده است دست د
در راه به قدرت » صداقت است و فدا« فقط آنيدي اين سازمان جهنمي را آه زير و رو  آارنامه

ي   و گور شد، واال معلوم نبود از آيسهگمرسيدن رهبر مفقود مجاهدين آه چه خوب شد 
 . به جان ملت ما مي انداختوآشيد  ي بيرون ميا اش ديگر چه افعي مارگيري
عرض آنم آه من هم »  هنرمنددريا« حسن ختام خدمت سرآار آقاي علي ناظر زير عنوان براي

 سال و به 38 شما در تمام اين مجاهدينام آه سازمان  هايي را مرتكب شده همان غيبگويي
. تازه يادم رفت بگويم. ا بلند است حاشديوار.  سال فرار از آشور مرتكب شده است22ويژه اين 

ي آقاي نجات حسيني   خبر سفرهاي چندگانهازوزارت اطالعات و امنيت حكومت اسالمي غير 
اهللا خميني و سيد علي   حمايت سيد روحچترو اهل و عيالشان به مام ميهن اسالمي، زير 

رسي بلد نيست تا بتواند  آه ايشان اصال فااند دادهاي، اين خبر دست اول را هم به بنده  خامنه
دم خروسشان از زير .  را هم يكي ديگر نوشته استآتابشان. آتابي به آن قشنگي بنويسد

باور » شما«قسم حضرت عباسشان را .  بنده پيداستهاي نوشتهعباي اعتراضاتشان به 
 ! بفرماييد
د فقط يك آل احم. گين جالل آل احمد، جالل آل احمد اين چيه هي مي: گفت يكي گويند مي

بوف آور آه مال آل احمد نيست، : دوستش گفت.  هم اسمش بوف آوِرآنآتاب نوشته آه 
خدا از پررويي !!! بيا، يك آتاب داره، اونم يكي ديگه براش نوشته: گفت. مال صادق هدايٍت

 !نكندآمتان 
 . ]ا. م- منستقرمز کردنِ  بخشی از مقاله از [ 

htm.0197/4index/index/net.no-negahe://http 
 
 : نادره افشاری:
  ی جيش آردن برادر حاتم طايی در چاه زمزم قضيه!

 

 
 

  آنيد اينجا آليك¨ ...آله پوآم خالى ست¨ براى مطالعه 

  ]1382 شهريور22روشنگری ـ شنبه [ 

html.2ilbeygi/archive/com.roshangari.www://http 
 

 
 آغا محمد خان ايل بيگی
   رقاصی هم بلد نيست

 
    

  11 
 
 
 

 ینادره افشار" بانگاهی کوچک به کوچک ... ( کلهء پوکم خالی ست 

 *هيچ کس  : از
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-------------------------------------------------------------------  

تِرين  و فعالينِ  چپ ـ گاه به سخت" روشنفکران " من تاکنون به خيلی از 
 به گمانم حقم بود ـ چرا که خودم را از آنان. وجه و حتی نامودبانه ـ تاخته ام 

 برایِ  من ـ چه در گذشته و چه درحال ـ رهبران .می دانم و آنان را از خود 
اما بجز عده ای . توده و اکثريت از نوکران بودند و هنوز هم هستند  حزبِ 

کادرهايشان که تبديل شدند به نوکرانی بدتراز نوکر ،  معدود از اعضاء و
نبودند که از رویِ  اعتقاد غلطيدندبه آنجاهائی  بيش" خام خياالنی " مابقی 
درموردِ  مجاهدين هم ـ که هيچ  وحتی جلوتر می روم ،. می بايست که ن

  سنخيت با آنها ندارم ـ همين را می گويم
 

-------------------------------------------------------------------  

، اما کلهء " ) به تاپم " يعنی ( می خواهم بنويسم . نشسته ام جلوِی کامپيوترم وهاج و واجم 
" تراوش " يعنی " ( بتراوانم" چه می توانم . سرم نيست و دلم هم . پوکم خالی ست وخالی 

 !، به جز مزخرفات ) کنم 

دستهايت دستهايت ... ... چقدر سياسی هستی چقدر سياسی هستی : " : "  پيش ، کسی پيامی برايم فرستاد  پيش ، کسی پيامی برايم فرستاد لحظهلحظه چند  چند همينهمين
ه اش ه اش اش ، هماش ، هم" " وبالگ وبالگ " " ونگاه کردم به ونگاه کردم به ... " . ... " .  اينهمه تايپ می کنی  اينهمه تايپ می کنی کهکهخسته نمی شوند خسته نمی شوند 

   . .قرآنقرآنمناجات بود و مناجات بود و 
واين نشان واين نشان ! !  مرا از نوکران رضا پهلوی خواند و جوياِی حالش از طريقِ  من بود  مرا از نوکران رضا پهلوی خواند و جوياِی حالش از طريقِ  من بود ،،ی ديگر ی ديگر يکيک

ِی ِی خاکهاخاکهاای تمامِ  ای تمامِ  ! ! واال مرا وصل کردن به رضا پهلوی واال مرا وصل کردن به رضا پهلوی . .  نوشته هايم خواننده ندارند  نوشته هايم خواننده ندارند کهکهميدهد ميدهد 
  ......!!عالم برسرمعالم برسرم

يزانم ، اينچنين بالکل سياسی نويسم ؟ ما يزانم ، اينچنين بالکل سياسی نويسم ؟ ما  منی که تا به ماوراء از سياست گر منی که تا به ماوراء از سياست گرچراچرای را ی را راستراست
 به سياست نمی چسبانيم ، اين سياست است که خودرا به زندگیِ  نکبت بارمان ،  به سياست نمی چسبانيم ، اين سياست است که خودرا به زندگیِ  نکبت بارمان ، خودمانراخودمانرا
 و سخت می چسباند وچه بویِ  گندی که ازآن برنمی آيد و عليرغمِ  صدها دستمال  و سخت می چسباند وچه بویِ  گندی که ازآن برنمی آيد و عليرغمِ  صدها دستمال سفتسفت
  ) .) .می گيرم می گيرم ( ( يم يم خفقان می گيرخفقان می گير) ) يا القل من دارم يا القل من دارم ( ( ِی دماغمان گذاشتن ، داريم ِی دماغمان گذاشتن ، داريم جلوجلو

**  
  " :" :تراوشات تراوشات " "  دقيقه نگرش به اکران ، اين  دقيقه نگرش به اکران ، اين 2424 از  از بعدبعد
   ! !هيچهيچ

**  
  !! گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت  گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت وزمانوزمان... ... 

**  
حال و حوصلهء باز کردن صفحاِت حال و حوصلهء باز کردن صفحاِت " ( " ( تارنما های خبریِ  فارسی تارنما های خبریِ  فارسی " "  به تيترهایِ   به تيترهایِ  کنمکنم می  می نگاهنگاه
  انگولکمانگولکم" " نگاه می کنم به تيترها ، شايد يکی نگاه می کنم به تيترها ، شايد يکی  .  . )) ندارم ـ و حتی صفحاتِ  مربوط به خودم  ندارم ـ و حتی صفحاتِ  مربوط به خودم شانراشانرا

 ـ وخيلی خيلی  ـ وخيلی خيلی ندارمندارمکم کم ( ( نگاه می کنم به کتابخانه ام نگاه می کنم به کتابخانه ام ! ! خالیِ  خالی ام خالیِ  خالی ام . . کند برای  نوشتن کند برای  نوشتن " " 
 ...  ... وو] ]  هردو معنا  هردو معنا بهبه [  [ سيلسيلبيشتر از اينها داشتم، قبل از رسيدِن طاعون ، جذام ، سرطان ، بيشتر از اينها داشتم، قبل از رسيدِن طاعون ، جذام ، سرطان ، 

و بسيارها برایِ  بازو و بسيارها برایِ  بازو " ! ) " ! ) اک برسریِ  فقيه اک برسریِ  فقيه ِ  شاهنشاهیِ  خِ  شاهنشاهیِ  خواليتواليتجمهوریِ  جمهوریِ  " " يعنی يعنی 
  ...... پخش تا ديگران هم کمی از سفرهء فقيرانه بگيرند  پخش تا ديگران هم کمی از سفرهء فقيرانه بگيرند وبازوبازبازخوانی دارم بازخوانی دارم 

**  
  !! گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت  گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت وزمانوزمان... ... 

**  
    ی ی رفسنجانرفسنجان ميليون دالرى شرآت ملى نفت نروژ به فرزند هاشمی  ميليون دالرى شرآت ملى نفت نروژ به فرزند هاشمی 3535  رشوهرشوه

      قرارداد، کهقرارداد، که   واسطه اين واسطه اينشرکتشرکتمطبوعات نروژ شرکت ملی نفت اين کشور را به رشوه دادن به مطبوعات نروژ شرکت ملی نفت اين کشور را به رشوه دادن به 
  . .  کرده اند کرده اندمتهممتهم يکی از پسران هاشمی رفسنجانی در آن نقش کليدی دارد،  يکی از پسران هاشمی رفسنجانی در آن نقش کليدی دارد، 

ی هايم ی هايم بايگانبايگانبامزه ای دارم در بامزه ای دارم در " " ماِت قصارِ  ماِت قصارِ  کلکل" "  خوبی ست برای نوشتن ـ بخصوص که  خوبی ست برای نوشتن ـ بخصوص که مطلِبمطلِب
  !!کو حالِ  َگشتن کو حالِ  َگشتن ) . ) . پدر پدر ((از رفسنجانی از رفسنجانی 

   شيعيان درزادروزامام اول منتظرى  آيت اهللاسخنان
    پارهقرآن :  شدندمرتكب نطقه برابر تذآرات من جناياتى در اين مدر*

      آوبيدند،  آردند،آردند،فحاشى آتاب هاى علمى و دينى را پاره آردند،
 مجسمه دين را    را انجام مى دهند خودشانآارهابعضى آقايان آه اين ..  شكستندزدند،

   پنداشته اند
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 چه  چه کهکهدر بايگانی ام در بايگانی ام ! ! تِن شان تِن شان ِی شان باشد بعد از رفِی شان باشد بعد از رف""آبرو آبرو " " ، گويا خيال دارد که ، گويا خيال دارد که  "  " بامزهبامزه "  " ايناين
  !!کم ندارم از اوکم ندارم از او

 
 

  با ناصر مسعودىگفتگو
  معروف گيالنى خواننده

 .بهمين خاطر عکسش را دوبار آوردم . اين يکی چه خوش است  

 ! ) :انگار که تابه حال داشته ام ( بی تفسير 

 هادى سليمانپور آزاد شد 

 ناجاو وزارت خارجه تيراندازى دوباره به سوى سفارت انگليس راتكذيب آردند

 خاتمى بايد براى برگزارى رفراندوم پا پيش بگذارد: احمد شيرزاد

 آخرين وضعيت يكى از بازجويان زهرا آاظمى 

 چهارمين جلسه دادگاه مامور سابق ساواک و جاسوس جمهورى اسالمى دربرلين 

  درصد جمعيت ايران دچار آم خونى هستند25

   ها را داريم  حكومت  از رياآارترين ا يكيم:   اسالمي  ايران  مشارآت  جبهه دبيرآل

  درصد گذشت 6/14خط فقر در شهرهاى ايران از : به گزارش سازمان ملل

 اسالم بحث تساوى زن و مرد را ندارد

 رهبرى درهمه عرصه ها به وظايف خود عمل آرده اند:مجلس خبرگان

 سيامند :ترجمه.؟فيليپ گرانجروچگونه پاکستان قدرت رابه طالبان بازميگرداند

  شوند،چرا؟ تر مي فقرا هر روز فقيرتر و اغنيا هر روز غني

 : ]ی نويسد ماين دلقک هنوز : کمی تفسير [ 

 سياسي؟ بهتر است يا توسعه استحاضه
 يادداشتي از نيما راشدان، سوئيس

 
 تماشاچيان زن را در قم از ورزشگاه بيرون کردند : شهريور19

 سقط جنين در ناصرخسروجزييات فروش داروهاى 
 ليست سياه نداشتيم :فالحيان در گفتگو با روزنامه شرق:شهريور19
 ...و
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برونمرز  دو دهه است يك موج خاطره نويسي در درونمرز و
ها آه يا به صورت  اين نوشتههرآدام . ايران آغاز شده است

 خاطراتش را به رشتة - خود -اين آه راوي  گوست و يا و گفت
روشنفكري -سياسي سخن آشيده است، بيشتر به زندگي

راوي و آنچه در پيرامون ايشان گذشته است، پرداخته شده 
  .است

گاه اين افراد از زندگي و رفتار اجتماعي پيشينشان 
پنجاه سال -مواضع چهل ر همانپشيمانند و گاه همچنان ب
  .آنند پيششان پافشاري مي

 طيف دوم همچنان خودهاشان را از  جالب اين آه همين
  !آورند ايران به شمار مي نسل برتر و منجي و ناجي ملت

 از نادره افشاري

 > خواندن مقاله براى

 
ِ  " فرمان " َکَسکی بود که هرنوع . اين يکی دارد مرا به استفراغ می کشاند را در درون

! ) نام نمی برم ؛ خوددانند" ( يک قرن عقبان " مجاهدين پذيرفت و بعد بروالِ  هميشگی اش با 
، و ) رين هاست هرگز وارِد زندگیِ  خصوصیِ  افراد نخواهم شد که بدت( زد " السِ  سياسی" 

وقيح است و . رام و بی ُمخ در اختيارِ  سلطنت طلبان " باد به غبغب اندازی " حاال شده است 
آقا رضایِ  " وقيح است و وقيح و نوکرمنشانه دارد سياه می کند تمامِ  کسانی که خارِ  چشم 

 .بودند وهستند " آقا رضاِی دوم " و " آقا ممدرضا " ، " اول 
و فعالينِ  چپ ـ گاه به سخت ترين وجه و حتی " روشنفکران "  خيلی از من تاکنون به

. به گمانم حقم بود ـ چرا که خودم را از آنان می دانم و آنان را از خود . ناموءدبانه ـ تاخته ام 
برایِ  من ـ چه در گذشته و چه درحال ـ رهبران حزبِ  توده و اکثريت از نوکران بودند و هنوز هم 

اما بجز عده ای معدود از اعضاء و کادرهايشان که تبديل شدند به نوکرانی بدتراز نوکر . هستند 
بيش نبودند که از رویِ  اعتقاد غلطيدند به آنجاهائی که نمی بايست " خام خياالنی " ، مابقی 

وحتی جلوتر می روم ، درموردِ  مجاهدين هم ـ که هيچ سنخيت با آنها ندارم ـ همين را می . 
 . گويم 

وبسيارو بسيار تابه ( کنيم " تسويه حساب " مارا باندازهء کافی شعورست که بينِ  خودمان 
اين خانوم را ـ که ازما نيست و بچسابند خودرا سفت و سخت به سلطنت ) . حال کرده ايم 

طلبان ـ ، حق آن نيست که بيآيد ادا و اطوارهای روشنفکری دربيآورد ـ که در سلطنت طلبان 
 . نی از روشنی نيست که به سياهی خو گرفته اندهيچ نشا

 محمد ايل بيگی* 

 ١٣٨٢ شهريور ٢١ جمعه

  
  ]1382 شهريور 22روشنگری ـ شنبه [ 

html.yavehayeman/archive/com.roshangari.www://http 
 

 
 آغا محمد خان ايل بيگی
  رقاصی هم بلد نيست
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     12 
 

 
 
 !رقاصی هم حتی بلد نيست " آغا محمد خان ايل بيگی " 
 

 نادره افشاری 

 
      ==============================           

 ! ، با درود مسعوِد عزيز
 

چه چه " " نادره افشاری نادره افشاری " "  صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت که ديده ای که  صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت که ديده ای که 99حوالیِ  ساعتِ  حوالیِ  ساعتِ  
کرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی کرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی " " مهديس مهديس ""توهين هائی به تو  در توهين هائی به تو  در 

  ......بخوان وخواندم بخوان وخواندم " " مهديس مهديس " " ر ر گفت نوشته اش را دگفت نوشته اش را د. . خوانم خوانم 
) ) بخوان ، خواهي ديدبخوان ، خواهي ديد( ( هائی اينچنانی را هائی اينچنانی را " " لجن نامه لجن نامه " " می دانم که سياستت  نيست که می دانم که سياستت  نيست که 

منتشر کنی، اما عاجزانه ازت تقاضا دارم که اين نوشتهء خانمِ  افشاری را در جائی بسيار خوب منتشر کنی، اما عاجزانه ازت تقاضا دارم که اين نوشتهء خانمِ  افشاری را در جائی بسيار خوب 
دانش و فرهنِگ غنی و دانش و فرهنِگ غنی و " " ِ  ِ  وبه بهترين وجه قابل   رويت بگذاري تا همه گان پی ببرند به وسعتوبه بهترين وجه قابل   رويت بگذاري تا همه گان پی ببرند به وسعت

  ..من ديگر هيچ مطلبی راجع به اين خانوم نمی نويسم من ديگر هيچ مطلبی راجع به اين خانوم نمی نويسم . . ايشان ايشان " " مهوشیِ  مهوشیِ  
ريشو و اکبيری که البته هستم ، اما هرگز کفشهاِی پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده ريشو و اکبيری که البته هستم ، اما هرگز کفشهاِی پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده 

همخوابه نمی شوم  وهرگز در زندگی ام همخوابه نمی شوم  وهرگز در زندگی ام ) ) چه زن وچه مرد چه زن وچه مرد ((ام و بجز باهمسرم با احدی ام و بجز باهمسرم با احدی 
تازه تازه . . نبوده ام و از هراتهامی که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد نبوده ام و از هراتهامی که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد " " فوری فوری واوا""

اگر برفرض ، همهء اينها بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو راچه حق  به دخالت ؟ اگر برفرض ، همهء اينها بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو راچه حق  به دخالت ؟ 
ر ر من که از زندگيِ  خصوصیِ  او خيلی بيشتر ازآنکه فکر می کند ، مي دانم ، هرگز اشاره ای دمن که از زندگيِ  خصوصیِ  او خيلی بيشتر ازآنکه فکر می کند ، مي دانم ، هرگز اشاره ای د

يک عمر تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حمالتِ  وحشيانه اش به يک عمر تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حمالتِ  وحشيانه اش به . . نوشته هايم نکرده ام نوشته هايم نکرده ام 
  . . آنها ، هنوز همانست که بود و هرگز آدم نخواهد شد آنها ، هنوز همانست که بود و هرگز آدم نخواهد شد 

 
 ٢٠٠٣ سپتامبر ١۴ - ١٣٨٢ شهريور ٢٣ يکشنبهعصرنو ـ 

pdf.afshari/23/shahrivar/1382/net.nou-asre://http 
 !رقاصی هم حتی بلد نيست " بيگی  آغا محمد خان ايل "

 نادره افشاری

     13 
 
 
 
 

   جواب به گاليه آقای محمد ايل بيگي
 =  Ravabet Omomi().15 00@ 2003 > Sep :تاريخ و منبع ارسال , زمان 

 
 

 مهدی صيادی فرد: مديريت سايت مهديس  "" :ارسالي از/خبر منبع
 
 

رسالي جناب عالي خطاب به ه متن ايميل اکمحمد ايل بيگي از آنجا  جناب آقای
سايت مهديس ميباشد جوابيه زير را برسم ادب خدمتتان  ارانمان درکما و هم
 :ميآوريم 

 
ه حق شما تضييع کنترل مطلب باعث شده کروی سايت ما آمده و قصور ما در رابطه با  ورکمقاله مذ
  . نمائيدلمات گرانکه ما را آماج کشما اين حق را داشته باشيد " شايد"پس  ,گردد
آميزتان را  ه ما را اليق دانسته ايد و برايمان نامه نگاری فرموده ايد ممنونيم و مطلب توهينکاين از

 . به جان ميخريم) ه توهين ها فقط خطاب به ما بوده کاز آنجا ( نيز 

 

 
11280=article&sid=News&file=php?name.modules/tablu/com.mehdis.www://http 
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     14  
 
 
 
 
 

   ! آغا محمد خان ايل بيگی رقاصی هم حتی بلد نيست
 =  Ravabet Omomi().59 23@ 2003 > Sep :تاريخ و منبع ارسال , زمان 

 
 

  "محمد ايل بيگي" :ارسالي از/خبر منبع

 
 

 P |  :0(خبر نقد |بايت  |  4068ادامه خبر)
 

 بيگي محمد ايل
 

  ...ه کواقعا " ****" و " مهديس " آقايان وخانم هایِ  
نادره " ه که ديده ای ک صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت 9ِ  حوالیِ  ساعت

ه کرده است ؟ گفتم ک" مهديس "هائی به تو در  چه توهين" افشاری 
س مهدي" گفت نوشته اش را در  . مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی خوانم

  ...بخوان وخواندم " 
ه مهديس پشِت پا زد به کمتاسفم . نی کپرا" لجن نامه  "ه سياست تان است کمی دانم 

"****" ه کو خوشحالم " پاشيم ، به پاشيم ُگه در همه جا  به" ه کسياستِ  هميشگی اش 
يآورد اين نوشته را دوباره ب" مهديس "ه کاميد دارم . پابرجاست  سفت و سخت بر اين سياست

اين نوشتهء خانمِ  افشاری را بايد در جائی بسيار خوب . نيابند " ريب غ" را  تا خواننده گانش خود
 دانش و فرهنِگ غنی و" بهترين وجه قابل رويت گذاشت تا همه گان پی ببرند به وسعتِ   وبه

ه کدارم  رد و از آنها تقاضاکنخواهم " هديس م"ايتی از کمن ، بشخصه هيچ ش. ايشان " مهوشی
من ديگر هيچ مطلبی  .باشند وتا تِه خطِ  لومپنی بروند و نوشته را دوباره بيآورند " **** " چون 

  .راجع به اين خانوم نمی نويسم 
رده ام و کش مرگِ  ما به پا نکفشهاِی پاشنه بلند و مکاما هرگز  ، ه البته هستمکبيری کريشو و ا

" وافوری " همخوابه نمی شوم وهرگز در زندگی ام ) چه زن وچه مرد (احدی  بجز باهمسرم با
 تازه اگر برفرض ،. ه برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد کهراتهامی  نبوده ام و از

 ه ازکهمهء اينها بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو را چه حق به دخالت ؟ من 
نوشته  ند ، مي دانم ، هرگز اشاره ای درکر می که فکزندگيِ  خصوصیِ  او خيلی بيشتر ازآن

به آنها ، هنوز   عمر تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حمالتِ  وحشيانه اشکي. رده ام کهايم ن
  ****ه بود و کهمانست 

 
  ) :امروز آمده است " مهديس " گويا در ( داد  ه اين خبر را میکردم کايميلی دريافت 

 
 (Data Lagen) امپيوتری سوئدک قوانين 14به استناد پارگراف  اين مطب: "ازارسالي /منبع خبر

  حذف گرديد
  اران محترمکهم دوستان و

نبايستي هزينه تصفيه  الم و گشاده دستي رسانه اي ماکه آزادی کبايد توجه داشته باشيم 
  .شود.. گروهي و, سياسي, حسابهای شخصي
ه مطابق قوانين جاری کرادمشخص توهين و اهانت شده ارا به افکمقاله آش متاسفانه در اين
ار است و مسئوليت آن به عهده نويسنده و مسئوليت ديگر آن پس از کآش رسانه اي جرمي

  .به گردن سايت نيز ميباشد, مقابل  ايت طرفهایکش
 

ي از نامبرده شدگان مقاله کايت شفاهي يکاز ش  پس13.09.2003 صبح روز شنبه 10:47ساعت 
امپيوتری ک قوانين 14سايت و به استناد پارگراف  ر و پس از مطالعه دقيق مطلب از جانبوکمذ

  .سوئد اين مقاله حذف گرديد 
ه کافرادي ه رسمًا ازکلف ميداند کم قوانين اخالقي جامعه ايراني خود را مکسايت مهديس بح لذا

  .در اين مقاله به آنها توهيني شده عذر خواهي نمايد
ارداني و صالحيت فني اعضاء هيئت که به کسايت مهديس بنا به اعتمادی  هک است رکالزم به ذ

ساير نويسندگان محترم دارد اغلب بدون خوانده متن مطالب ايشان آنرا روی نت  تحريريه و يا
ندگان ککن مينمايد اما بازديدکليه مطالب آمده برای سايت عمًال غير ممکه خواندن کچرا  .ميبرد 

سايت ما   مطلب مندرج درکدر صورت تضييع حقوقشان در يکه  اين حق را دارند محترم هميشه
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نندگان کاران و بازديدکهم ليهکتمنای ما از . نترل آن اقدام نمائيمکرا از آن آگاه نمايند تا جهت 
مرز بين مطالب , نظرهای مخالف  ه ضمن باال بردن مرز تحمل و صبر در برابرکسايت اين است 
  .منصفانه را رعايت نمايند ل به رسانه ها و توهين ها و تهمتهای غيرشايسته ارسا

 
نمی " قانون " من هرگز متوسل به . ونيستم  من نبودم" یِ  شفاهی کشا" ه کتوضيحا بگويم 

  .رده اند که اين خانوم کنند ـ کبه من ب شوم ـ حتی اگر بدترين توهين هایِ  نوشتاری
نوشتهء خانم افشاری را به نقل . نم نتوانستم کباز  را" مهديس " ه کردم کبعد ازآن هرچه سعی 

  ! ...رده اند که به آن اضافه کزيبائی  می آورم و با چه طرحِ "****" از 
  محمدايل بيگی

  82شهريور  22
****  

  :توضيح روابط عمومي سايت 
 

 جانب سايت لمات نويسنده مطلب ازکحذف  عالمتگذاری شده تغيير**** ه با کمحل هائي 
  ) .صورت گرفته ه بواسطه جلوگيری از تخلفي مشابهک. (ميباشد

  
 
 

اعضای جداشده از : " از آنجائی که در سرلوحهء نامه ام ، کليشه ای آورده بودند باعکسی و این نوشته 
 :ايميلی فرستادم بدين شرح " ، " سازمان مجاهدين 

 !مسئولينِ  محترم مهديس ، با سالم " 
راهِ  نامه ام آورده ايد اينرا ميرساند عکسی که هم. من هرگز مجاهد نبودم تا امروز از جداشدکانش باشم 

 .باسپاس . ممکنست آن را برداريد . 
 "ايل بيگی . م : کامتان شيرين و روزگارتان خوش 

 :و جواب آمد 
 باسالم" 

گس با اين حساب ما يک عذرخواهی ديگر به شما بدهکاريم ؛ اگه یک اشتباه ديکه بکنيم ديگه مارس 
 : ميشيم 

 .يت ميکنيم برايتان آرزویِ موفغ
  com.mehdis.www Infoبا اخترام 
 رای قائمی

 "آتوسا دماوندی  
 :و عکس را برداشتند 
 

 "محمد ايل بيگي" :ارسالي از/خبر منبع
 
 
 
 

   !نيست  قاصی هم حتی بلدآغا محمد خان ايل بيگی ر
=  Ravabet Omomi 23.59 @ 2003> Sep :تاريخ و منبع ارسال , زمان 

 
 

 
 بيگي محمد ايل

 
  ...ه کواقعا " ****" و " مهديس " آقايان وخانم هایِ  
نادره " ه که ديده ای ک صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت 9ِ  حوالیِ  ساعت

ه کرده است ؟ گفتم ک" مهديس "هائی به تو در  چه توهين" افشاری 
" مهديس " در گفت نوشته اش را  . مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی خوانم

  ...بخوان وخواندم 

 

 
 
 
 

     15 
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هم ) بدون هيچ توضيح و پوزش " ( نگاه نو " در  ) PDFبصورت ( نامه ء منتشر شده ام ، عينا 
 :آمد 

 
 1382 شهریور 24دوشنبه   

pdf.0230/4index/index/net.no-negahe://http 

 

 
 

" ، ) ومن نفرستاده بودم ( از آنجائی که عکسِ  فريدون را به جایِ  عکسِ  من آورده بودند 
 "فرستادم که " ايميل 

عکس مرا در ) . اخذ از کجا ؟ ( ن نيست ، عکس برادرم هست عکسی که آورديد ، عکسِ  م" 
 . ، خواهيد يافت ) دستِ  راست ( روشنگری باالِی صفحهء 

 :کامتان شيرين و روزگارتان خوش 
 "ايل بيگی . م
 

 :اما عکس را عوض گردند ! دريغ از جواب و پوزش 
 

 1382 شهریور 24دوشنبه  نگاه نو ـ 
pdf.0230/4index/index/net.no-negahe://http 
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که منتشر نشد ) ايران وجهان ( خانمِ  نادری " کارفرمایِ  " به " ُپرمحبت آميز " واينهم نامه ای 
 !وجوابی هم نيآمد 

  !رقاصی هم حتی بلد نيست" آغا محمد خان ايل بيگی " 

 نادره افشاری 

 
 

============================== 
 !آقایِ  شاهين فاطمی ، باسالم 

 
" دشمن " گرچه شما و من در يک خط نيستم ، اما شمارا ، امروزه روز ،  پيشاپيش بگويم که ا

واينچنين خواهد بود ـ الاقل از ديدگاهم ـ ، تازمانی که . نمی دانم واميد که شماهم مرا ندانيد 
من شايد ! را ـ ُچنانچون حکومِت سلطنتی پيشين ـ درنياوريد " پدرم " شما به قدرت نرسيد و 
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ِ  اعظمِ  ( " گمان دارم که شما خامسرانه براين  ، شخصا چنين ) آقای رضاپهلوی " مشاور
بخاطرِ  گفتنِ اين حرف شايد خيلی ها بدارم بيآويزند ( نيستيد وبنوعی ازآزادی ها اعتقاد داريد 

هنوز که به قدرت نرسيده ايد ، ! " ) . اين يکی هم سلطنت طلب شد ! بفرما : " وبگويند 
با . ـ و حتی رضاپهلوی ـ را به جنايت هایِ  هنوز نکرده متهم کنم چگونه می توانم شما 

مگرآنکه مرتکب به ( اما نه تنها با تک تک سلطنت طلبان . سلطنت تا بی نهايت مخالقم 
هيچ دشمنی شخصی ندارم ، بل برایِ  اعتقاداتشان ـ همچون هر ) جنايتی شده باشند 

( مِن تابی نهايت مخالفِ  دين ، برای تک تک معتقدانش کمااينکه . اعتقاد ديگر ـ ، احترام قائلم 
احترام قائلم ؛ دعواِی من باسلطنت ودين و هرنحوهء ) مگرآنکه مرتکب به جنايتی شده باشند 

و اعتقاد براين دارم . ست ونه با معتقدانشان ) يا بدين سان شناخته شده ها ( تفکرِ  سرکوبگر 
نِ  زمان ، بايد آزاد براين باشند و بتوانندکه برهرچه که دلشان  که اينان تا پايانِ  عمرشان و تاپا

که انگار امروز نداريم ( وای برآنروز که درايران حکومتی داشته باشيم . مي خواهد پای بفشارند
 !نباشد " جيک زدن " که سلطنت طلبان و دينداران را حقِ  ! ) و انگار که ديروز هم نداشته ايم 

نشاندنِ عقايد " ُکرسی  " معناست که از بحث و جدِل سياسی وتالش از به اما اين نظر بدان 
من با شما و حکومتي يان امروزی دعوایِ  ! و خواست هايمان دست برداريم ؟ حاشا و حاشا 

 . نيستم" خونخواهی" سياسی دارم و بدنبالِ  
* 

 :با اين پيش درآمد می رسم به اينجا 
" روزنامه نگارانی " قيه و ساواکِ  ديروز ـ شروع به گردآوریِ  آيا شما ـ همچون حکومت واليت ف

کرده ايد که کارشان تهمت زنی ، هرزه دهانی ، پرده دری و پرونده " سرمقاله نويسانی "و 
سازی ست ؟ و برایِ  حرمت انسان ها ارزشی قائل نيستند ـ و درواقع می توان آنان را 

فردایِ تانرا " ايرانِ  ايده آلِ  سلطنتیِ " ان می خواهيد آيا  با اين. جانيانی قلم بدست دانست 
 .بسازيد ؟ تهمت نمی زنم ، سئوال می کنم 

نوشته ای از اورا به . ست " نادره افشاری " تان ، خانم "دست چينیِ  " نمونهء بارزِ  اين تازه 
ر ـ زبانم الل ـ فردا آيا اگ! ست از روزنامه نگاری " شاه کاری " پيوست می آورم تا ببينيد که چه 

شما رویِ  کار بيآئيد ، مواجه خواهيم شدسراسر با نوشته هائی اينچنانی در روزنامه هايتان ؟ 
 .و باز تهمت نمی زنم ، سئوال می کنم 

اين نوشتهء خانمِ  افشاری را بايد در جائی بسيار خوب وبه بهترين وجه قابل  رويت گذاشت  تا اين نوشتهء خانمِ  افشاری را بايد در جائی بسيار خوب وبه بهترين وجه قابل  رويت گذاشت  تا 
من ديگر هيچ من ديگر هيچ . . ايشان ايشان " " دانش و فرهنِگ غنی و مهوشیدانش و فرهنِگ غنی و مهوشی" " ِ ِ همه گان پی ببرند به وسعت همه گان پی ببرند به وسعت 

  ..مطلبی راجع به اين خانوم نمی نويسم مطلبی راجع به اين خانوم نمی نويسم 
ايشانرا به عنوانِ  سرمقاله می آوريد ، توضيحاتِ  " شاه کار ادبیِ  " زمانی که اين : اميدوارم 

 . مرا فراموش نکنيد
* 

 :نی کنم اجازه بدهيد که قبل از آوردنِ  نوشته شان ، َکَمکی مقدمه چي
چه چه " " نادره افشاری نادره افشاری " "  صبحِ  ديروز ، دوستی زنگ زد و گفت که ديده ای که  صبحِ  ديروز ، دوستی زنگ زد و گفت که ديده ای که 99حوالیِ  ساعتِ  حوالیِ  ساعتِ  

کرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی کرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی " " مهديس مهديس ""توهين هائی به تو  در توهين هائی به تو  در 
  ......بخوان وخواندم بخوان وخواندم " " مهديس مهديس " " گفت نوشته اش را در گفت نوشته اش را در . . خوانم خوانم 

  
روِی ماِهتان را از راهِ  روِی ماِهتان را از راهِ  : " : " نوشته هايم خطاب به ايشان ، آورده بودم نوشته هايم خطاب به ايشان ، آورده بودم من اگر در انتهایِ  يکی از من اگر در انتهایِ  يکی از 

  ::، تنها بدين خاطربود که ، تنها بدين خاطربود که " " دورمی بوسم دورمی بوسم 
ـ ايشان ـ همچون من ـ ، مدتهاست که درغرب زندگی می کنند و قربانش بروم خيلی ـ ايشان ـ همچون من ـ ، مدتهاست که درغرب زندگی می کنند و قربانش بروم خيلی 11

ای ای " ) " ) اه اه دلبخودلبخو" " ونه ونه ((تشريف دارند ، پس بايد بدانند که اگردوستی تشريف دارند ، پس بايد بدانند که اگردوستی " " فرنگی مآب فرنگی مآب " " بيشترازمن بيشترازمن 
خطاب خطاب " " دوست دوست " " حاال چه زن باشتد و چه مرد ـ ومن ايشان را حاال چه زن باشتد و چه مرد ـ ومن ايشان را ( ( بينِ  افراد وجود داشته باشد بينِ  افراد وجود داشته باشد 

تمام می کند و اين تمام می کند و اين " " می بوسمت و يا می بوسمتان می بوسمت و يا می بوسمتان " " ، نامه را با ، نامه را با "  ) "  ) دلبرِ  رعنا دلبرِ  رعنا " " کردم و نه کردم و نه 
ديدنِ  چنين ديدنِ  چنين می يابد و ابلهانه ، گاه بامی يابد و ابلهانه ، گاه با" " خاطرخواهی خاطرخواهی " " تنها کلهء پوکِ  شرقی ست که درآن تنها کلهء پوکِ  شرقی ست که درآن 

لخت شو که می خواهم لخت شو که می خواهم ! ! ياال ياال : " : " جمله ای سراسيمانه به خانهء طرف می دوند و می گويند جمله ای سراسيمانه به خانهء طرف می دوند و می گويند 
  ! "! "فالنت کنم فالنت کنم 

تعارفِ  تعارفِ  " " ، چه می شود کرد که هنوز ايرانی هستم و خواستم ، چه می شود کرد که هنوز ايرانی هستم و خواستم " " روِی ماهتان روِی ماهتان : " : "  واگر آوردم  واگر آوردم --22
ویِ شانرا ديده ام ونه عکس ویِ شانرا ديده ام ونه عکس واال من تا بامروز نه رواال من تا بامروز نه ر. . بروالِ  ايرانيان بکنم بروالِ  ايرانيان بکنم " " شاه عبدالعطيمی شاه عبدالعطيمی 

اند ، اما هيچ شکی اند ، اما هيچ شکی " " ماه ماه " " فرض کنيم که ايشان فرض کنيم که ايشان " ! " ! عفريته عفريته " " ست و يا ست و يا " " ماه ماه " " ِشانرا تا بدانم ِشانرا تا بدانم 
کسی آيا گمان کسی آيا گمان . . همسرم نيست همسرم نيست " " انگشتِ  کوچک انگشتِ  کوچک " " ندارم زيبائي شان حتی باندازه ء زيبائیِ   ندارم زيبائي شان حتی باندازه ء زيبائیِ   

  " !" !دختر بازی دختر بازی ] ] پير پير  [  [ ""براين خواهد برد که با داشتن اينچنين همسری ، آدم برود به براين خواهد برد که با داشتن اينچنين همسری ، آدم برود به 
 ريشو و اکبيری که البته هستم ، اما هرگز کفشهاِی پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده  ريشو و اکبيری که البته هستم ، اما هرگز کفشهاِی پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده 

" " همخوابه نمی شوم  وهرگز در زندگی ام همخوابه نمی شوم  وهرگز در زندگی ام ) ) چه زن وچه مرد چه زن وچه مرد ((ام و بجز باهمسرم با احدی ام و بجز باهمسرم با احدی 
تازه اگر تازه اگر . . از من بدور باد از من بدور باد نبوده ام و از هراتهامی که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و نبوده ام و از هراتهامی که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و " " وافوری وافوری 

برفرض ، همهء اينها بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو راچه حق  به دخالت ؟ من برفرض ، همهء اينها بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو راچه حق  به دخالت ؟ من 
که از زندگيِ  خصوصیِ  او خيلی بيشتر ازآنکه فکر می کند ، مي دانم ، هرگز اشاره ای در که از زندگيِ  خصوصیِ  او خيلی بيشتر ازآنکه فکر می کند ، مي دانم ، هرگز اشاره ای در 

تِ  وحشيانه اش به تِ  وحشيانه اش به يک عمر تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حماليک عمر تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حمال. . نوشته هايم نکرده ام نوشته هايم نکرده ام 
  . . آنها ، هنوز همانست که بود و هرگز آدم نخواهد شد آنها ، هنوز همانست که بود و هرگز آدم نخواهد شد 
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