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  :از آنجائی ، پيش از اينهم گفتم ، که ديگر نمی خواهم از اين خانم حرفی بشنوم و يا حرفی بزنم 

: پس دروغ می کويند . ، در اين يکساله ، تنها سه نوشته را به ايشان اختصاص داده بودم " نا ناقد " پيش از فحشنامهء ايشان ، منِ  _ 1
   ؛... "تا چيزی می نويسم ، او هم " 

  را هم آورده ام ؛) ـ کرده ام " نقد " آنها که درِ شان نگرش ـ ونه ( نوشته های ايشان را _ 2

 از امروز به بعد، هر بی احترامی ای و توهينی به من کنند و يا در جائی از من بگويند ، جوابی از من نخواهند گرفت ـ که اليقِ   _3
  !بحث و جدل نيستند 

ـ ، " ) ايران وجهان ( " اين خانوم " صاحبکار "  تاکنون منتشر نشده نشده است ـ نوشته ای که به تنها يک نوشته است که_ 4
  .فرستادم ومنتشر نکردند وجوابی هم ندادند 
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  لختي درنگ ، عزيزمان ، خانم افشاري

  !نادره خانم ، بادرودهاىِ گرم  

که باکى از بيانِ  عقايدِ  تان نداريد و درعينِ  حال ننگى  که افتخار بر شما باد. » شاهزاده حمايت مى کنم " ميثاق " من از « : گفتيد که 
چگونه مى توان از خوب ها و خوبها واز بدان وبدان گفت و يکباره خواب نما . انيد به آبروىِ  نه به ساده بدست يافته تان داريد مى پاش

توجه کنيد که ! ، افتخارِ  تاريخِ  معاصرِ  ايران اند و بالطبع زادهء شاه هم " آن دو شاه " شدو افتخار به ناافتخارى ها کرد و بيان کرد که 
اگر ! ز بهترينِ  بهترين ها با شد و وقتى که در سيستم قاطى شد ، لجنى از لجن ها فرد مى تواند ا. من از سيستم مى گويم ونه از فرد 

" آخر فکر نمى کنيد که يکجاىِ  ! بيايد رئيس جمهورِ  ايران بشود ، چه اصرار بر شاه شدن ؟! رضا پهلوى از خوبان ست ، بسيار خب 
؟ چگونه مى توان از ميثاقى دفاع کرد که بنايش برسلطنت " ان آقاج" اش مى لنگد با اينهمه اصرار بر جانشين شدنش بر " صداقت 

  !؟) حتى اگر به صراحت نگويد ( خواهى ست 

شما براىِ  رهائى از خفت هائى که ! شما و من ، گويا ، در دوخطِ  موازى ، يکراهِ  کج دار و مريز را پيموده ايم و هر دو از سزخوردگانيم 
" آقا " به نفىِ  همه چيز و مى دانيم که آخر و عاقبتِ   " حسنِ  تقى زاده "  شروع کرده ايد همچون هردو کشيده ايم ، از مدتها پيش ،

! اش سر در خواهيد آورد " رياست " و " سنا " يش به کجا کشيد زبانم را هزارها بار گاز مى گيرم اگر بخواهم بگويم که شما هم ار 
  !استغفراهللا و استغفراهللا 

بگيريم و دخيل به بنديم بر اضدادشان " انتقام " شده است که از آنانى که بر ما درد روا داشته اند ، بخواهيم به نوعى شايد که عادتمان 
به صراحت بگويم از " ( آنان " آيا نفرتِ  تان از ! هم سن وسالم ، اين نيست راهِ  حل " مادرِ  " اما ! را " تهِ  دلمان " و خالى کنيم 

 -تا بدان پايه است که نقبى مى زنيد به قعرِ  تاريخ و به سطح مى آوريد بدترين نوعِ نظام " اسالميون " اقسام مجاهدين و انواع و
  ! را ؟-سلطنت 

دريافته اند " کثافت گويان " آنان که نوشته هاىِ  شمارا بيشتر از نوشته هاىِ  من خوانده اند ، هم درديمانمان بودنمان و هم نفرتمان از 
، اينچنين خوار و ذليل ! " عزيزم " بروم از وراىِ  ايرانىِ  مان و بگويم که ! مى توانند درک کنند که ما چه ها که نکشيده ايم ن و شايد 

  !کدام خرابه اى را مى خواهيم ويرانه ساز باشيم ؟ ايران را !! شده ايم که پس از شاه و شيخ ، دوباره مى توانيم شاه خواه شويم ؟

هم سن و " مادرِ  "  کرد ؟ - اما در شيوه و انديشه بد- بدند و بدند ، آيا بايد رو و سو به کسانى کرد که اگر نه ذاتا بد اگر بدان بدند و
  !سالم ، لختى درنگ کنيد 

  .و نکردم و بهترديدم که نوشته تان در زير بياورم ... در نوشته تان کنم و نقل قولهائى و " تفحصى " مى خواستم ، 

  :د که روىِ  ماهِ  نديدهِ  تانرا ببوسم اجازه بدهي

  81  بهمن21

  :منتشر شده در 

    لختى درنگ، عزيزمان، خانم افشارى، محمد ايل بيگى - 00:10 بهمن 23/ گويا 



 
http://news.gooya.com/2003/02/11/1102-h-22.php  

  محمد ايل بيگى !  افشارى لختى درنگ ، عزيزمان ، خانم/  روشنگري
  "...من از ميثاق شاهزاده حمايت ميكنم: "گفتيد كه/  بهمن 22 سه شنبه  /عصرنو

  2003 فوريه24 مطابق با 1381 اسفند ماه 5دوشنبه / ايران آينده 

http://web.archive.org/web/20040624104149/http://iraneayandeh.org/magalat122.htm  

  محمد ايل بيگى      !لختى درنگ، عزيزمان، خانم افشارى

2  
  كنم شاهزاده حمايت مي" ميثاق " من از 

 نادره افشارى
   

ها همچون   به حقوق انسانشوروى سوسياليستى به دليل عدم باورش. دنياى دو قطبى دو دهه پيش در هم پيچيده شده است. بريم اى به سر مى در شرايط ويژه
اند، خود به بن  گرفته سياسى حاكمان كشور شوراها مى/شان را از توان نظامى هايى كه مقبوليت ديدگاهى تمام جريان. ى مقوايى فرو ريخته است يك مجسمه
ها براى  ژى، در تداوم خواست اساسى انسانهاى اين دسته حاكمان ايدئولو شعارها و تئورى. چين كمونيست در حال پوست انداختن است. اند بست رسيده

هايى كه مدعى نوعى حكومت عقيدتى و ايدئولوژيك هستند،  تمام جريان. بازد ساالرى روز به روز بيشتر رنگ مى برخوردارى از امنيت، آزادى، دموكراسى و مردم
ها در برابر  اين حكومت. حديد و تهديد شهروندان كشورهاشان نبوده استجز ت  چيزی       KGBحكومت ى  ى هفتاد ساله كارنامه. اند از تاب و توان افتاده

ى  توان در چنبره ديگر هيچ ملتى را نمى. اند ها رشد كرده ملت. اند خواست شهروندان بلوك پيشين شرق سوسياليستى از هم گسيخته و متالشى شده
  . تر رفاه محروم كرد ى شهروندان و از همه مهم رىِ حقوقى بين همههاى عقيدتى و ايدئولوژيك، از حق حياتى امنيت، آزادى، براب حكومت

اعدام بايد " ى فريب، با يارى گرفتن از جهل ايشان، با شعارهايى نظير  شد ملتى را در چنبره دورانى كه مى. طشت حكومت عقيدتى اسالمى نيز از بام افتاده است
ملت ايران از .  سال حكومت تروريسم دولتى اسالمى به بن بست رسيده است25. يدان كشاند، گذشته استبه م" خمينى عزيزم، بگو تا خون بريزم " يا " گردد 

اش، دكان دجاليت روحانيت  ملت ايران از اين كه باورهاى دينى. مرگ و جنگ و هوار و شعار و سنگسار و اعدام و زندان و كشتار و شكنجه به ستوه آمده است
ى اين روحانيت به ملت ايران و تمام دنيا نشان داده است كه بهشت   ساله25حكومت .  است ساسِ دين و مذهبش هم به شك افتادهتشيع قرار گرفته است، در ا

كشتى شعارهاى دبستانى پرزيدنت سيد محمد خاتمى و طرح . شود ادعايى اين حكومتگران نه در اين دنيا كه در ناكجا آباد جهانى ديگر به ايشان نويد داده مى
هاى اسالمى ـ چه مدرن و چه از مد افتاده ـ هيچ چشم اندازى براى  اند كه در حكومت زنان ما دريافته. صالحات از باالى حكومت اسالمى هم به گل نشسته استا

مذهبى /هاى گوناگون ملى هاى اسالمىِ وعده داده شده از سوى طيف اند كه در حكومت دگرانديشان ايرانى دريافته. به رسميت شناخته شدن حقوقشان ندارند
هاى حقوقى اسالمى بين  اند كه حاكمان اسالمى در اصول اساسى دينشان مبنى بر نابرابرى ايرانيان دريافته. همچنان شهروند درجه دو باقى خواهند ماند

. هاشان ممنوعند ى انديشه يت، همچنان از بيان آزادانههايى در حاكم اند كه با وجود چنين جريان هنرمندان ايرانى دريافته. توانند دستكارى كنند شهروندان نمى
هايى است كه زير اين عنوان بر شهروندان كشورشان  اند كه رسميت دادن به يك مذهب در قانون اساسى يك كشور، مبناى بيشتر نابرابرى ايرانيان دريافته

توانند از يارى  هاى ايدئولوژيك شيعى يا كمونيستى نمى مان كشورشان، دولت است كه با فلسطينيزه كردن سياست حاك ملت ايران دريافته. شود تحميل مى
ى انتخاب پوشش و  شان، ازقبيل حق آزادانه هاى اجتماعى  است كه آزادى ملت ايران دريافته. ى تروريسم حاكم بر فضاى خاورميانه كوتاه بيايند رساندن به چنبره

ى جهانى حقوق بشر، از سوى اين گونه حاكمان عقيدتى همواره سركوب  قى انسانى تصريح شده در بيانيههاى حقو هاشان براى دست يابى به حداقل كوشش
. رود اش هميشه و هر لحظه به تاراج مى عقيدتى/سياسى/ملت ايران دريافته است كه زير چتر يك حكومت عقيدتى ـ از هر طيفش ـ امنيت اجتماعى. شود مى

ازدواج اجبارى كودكان نابالغ با مردان كالنسال، ] صيغه و متعه[هاى اسالمى، تعدد زوجات، فحشاى اسالمى  عنوان حكومتاند كه زير  زنان ايران دريافته
اند  ايرانيان دريافته. شود  مى اى فزاينده گسترش يافته و حمايت قانونى ى زنان و كودكان به عنوان ملك طلق مردان، پدران و همسران همچنان و به گونه شكنجه

ى دست حاكمان  شان همچنان وسيله  تكنيكى  و توان هاى زيرزمينى اند كه ثروت ايرانيان دريافته. اش نفى كرد بايد به دليل عقيده ه آزادى هيچ انسانى را نمىك
يدتى، هيچ چشم اندازى براى هاى عق و در نهايت جوانان ايرانى در تداوم حكومت. اسالمى براى صدور تروريسم و ايجاد ناامنى در جهان متمدن كنونى است

  . دست يافتن به آزادى، رفاه، آسايش و امنيت ندارند



 
بدين داليل و هزارها نمونه و دليل ديگر، من نادره افشارى، از ميثاق پيشنهادى رضا پهلوى به عنوان مبناى نخستينِ دست يافتن به آزادى، برابرى حقوقى بين 

ى سياسى ايران، هيچ  هاى موجود در صحنه با اين پرانتز كه در ميان پالتفرم جريان. كنم  ئولوژيك و عرفى حمايت مىى شهروندان و داشتن حكومتى غير ايد همه
هيچ جريان مدعى جانشينى . ام كه با اين صراحت بر حقوق شهروندى تمام ايرانيان ـ فارغ از جنسيت و قوميت و باور ـ تاكيد داشته باشد جريانى را نيافته

مردمى و /ترين حق نيمى از ملت ايران، يعنى زنان ما باور داشته و از اين نقطه براى دست يافتن به يك حكومت ملى ام كه به بديهى مى را نديدهحكومت اسال
 حكومت اعتقادى و كنند، خود به نوعى مدعى نوعى تمام كسانى كه به هر دليلى با اين ميثاق مخالفت مى. ها حركت كند ى انسان عرفى با زير ساخت برابرى همه

  . ميهنانش محروم كرد توان از حق شركت در سرنوشت هم هيچ كس را به اين بهانه كه فرزند فرد بخصوصى است، نمى. ايدئولوژيك هستند

ر در پيش از حكومت اين مقايسه را من با توجه به حكومت حاكمان قاجا. ترين دوران تاريخ معاصر ايران است از نظر من دوران پادشاهى دو پهلوى، درخشان
 سال 58 آزادی های موجود اجتماعی در اين  من به عنوان يك شهروند ايرانى ازتمام. دهم ها و حكومت اسالمى حاكم بر ايران پس از ايشان انجام مى پهلوى

ى جهانى  هاى تصريح شده در بيانيه زادىى حكومت اسالمى و شوروى سوسياليستى، براى دست يافتن به تمام آ با درس گرفتن از تجربه   .حمايت می کنم 
شود، معموال  ى جديد عرضه مى در فيزيك وقتى يك نظريه: ى ماكس پالنك هم تا عمق جان باور دارم كه به اين گفته. حقوق بشر هم همچنان تالش خواهم كرد

  !اند اند؛ بلكه به آن سبب كه آنان پير شده و مرده اين نظريه مجاب شدهيابد، نه به اين سبب كه مخالفان  مخالفانى دارد ؛ اما سرانجام اين نظريه قبول عام مى

   ـ اروپا) 2003 وريهف 10/ 1381بهمن ماه    نادره افشارى

   "گويا"  به نقل از 
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  : ، برحسبِ  اتفاق ، افتادم به اين نوشته  بدنبالِ  نام محمد ايل بيگى" گوگول فارسى " درجستجوى در 

  

  !٭ دخيل به اضداد

دونم كه اين خانم به  ام و مى رم را گفتهى اين خانم نادره افشارى نظ هاس كه درباره مدت. كردم امروز داشتم سايت گويا رو نيگاه مى
هاى   يه چيزى رو در جوابِ اون خشم و خروشبيگىايل امروز محمد . اش ادامه ميده و مشكالت خودشو هم داره همين مشى و شيوه

  :هرضاى پهلوى نوشته كه خيلى نكايت ظريفى براى اين خانم دار» ميثاق«ى افشارى و اخيراً دفاع و حمايتش از  نادره

بگيريم و دخيل به بنديم بر » انتقام«شايد که عادتمان شده است که از آنانى که بر ما درد روا داشته اند ، بخواهيم به نوعى «
به صراحت بگويم از ( » آنان«آيا نفرتِ  تان از ! هم سن وسالم ، اين نيست راهِ  حل » مادرِ«اما ! را » تهِ  دلمان«اضدادشان و خالى کنيم 

 –تا بدان پايه است که نقبى مى زنيد به قعرِ  تاريخ و به سطح مى آوريد بدترين نوعِ  نظام ) »اسالميون«ن و انواع واقسام مجاهدي
  »! ، را ؟-سلطنت

  !لختى درنگ:  را اينجا بخوانيدبيگىايل كلّ مطلبِ 

archivedى داريوش ميم مرقومه13:03 ساعت | نظر بدهيد  

http://www.malakut.org/blog/archives/000354.shtml  
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  !الل که نيستيد ، اما کريد ! خانم افشاري 

  محمد ايل بيگى

ى امروز خواندم ، از خودم پرسيدم که آيا درست بود که آنچنان " گويا " ا در ر " !مشتى استداللِ الل" وقتى نوشته تان با عنوانِ  
آيا بازهم بايد محترمانه بنويسم . دراين راستا بود !" لختى درنگ ، عزيزمان ، خانم افشارى "  که به گمانم -محترمانه برايتان بنويسم 

ريختن و ديدن ، " سطلِ  بزرگِ  آشغال " در يک ) جديدتان " ياران " يجز خود و ( براىِ  شمائى که بجز هتاکى وتهمت زدن وهمه را 
  .دريغ که کين دارد از شما کسى ميسازد که بجز نفرت ، هيچ به کيسه ندارد . گويا چيز ديگرى نمى دانيد 

عربده " شما چون آنان :  ايد که امروز به نقدشان نشسته... ) مجاهدين ، توده اى ها و اکثريتى ها و ( شما دقيقا شده ايد عينِ  کسانى 
در باال نامبرده را " خوبانِ  " بوده ايد و هستيد واز آنجائى که بجز نوشته هاى خود و آن " ناب " مى کشيد که از دارنده گانِ  حقيقت " 

تان نمى " کوچک " شايد نمى خوانيد ، ساده لوحانه براين باوريد که تنها شمائيد که مسائل را امروز به روشنى مى بينيد و در مغزِ  
شده اند را ، به ساده ترين و به روشن ترين وجهى " کشف بزرگ " گنجد که ديگرانى ، خيلى پيشتر از شما ، بديهياتى که امروز برايتان 

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

  :هاى شما " شتن خود ندانم چه نو" نگاهى بياندازيم به 

ها و  اىِ برخى قلم به دستان اين روزها با پديده اى و عشيره ى اين واماندگى تاريخى، نگاه قبيله ترين نمونه يكى از ساده
كنم به برخوردى  اى مى براى اين كه زياد به حاشيه نرفته باشم، اشاره. مسائل اجتماعى، فرهنگى و بخصوص سياسى است

  . اند داشته" كنم من از ميثاق شاهزاده حمايت مى"ى من تحت عنوان   عقب افتاده با متن نوشتهكه برخى از اين جماعت

داشتنِ  " ، " عشيره " و " قبيله "  اين برخواسته از -آيا خود ، براستى مى فهميد که چه نوشته ايد ؟ کجاىِ  انتقاد از نظامِ  شاهنشاهى 
  ست ؟" نگاه قبيله اى و عشيره اى 

  . و فحشنامه و توهين بدون استدالل كه بگذرم، در ديگر نقدها برخوردى كامال سنتى با من شده استد/از يكى

من ! ) . من سگِ  که باشم که بخواهد نصيحت کند ( ى بر مطلب تان ، که نامه اى نوشتم از روى مهر و نه نصيحت " نفد" گمان ندارم که 
  :تنها نوشتم 

که باکى از بيانِ  عقايدِ  تان نداريد و درعينِ   که افتخار بر شما باد. » هزاده حمايت مى کنمشا" ميثاق " من از «: گفتيد که 
 چگونه مى توان از خوب ها و خوبها واز بدان وبدان -حال ننگى به آبروىِ  نه به ساده بدست يافته تان داريد مى پاشانيد 

، افتخارِ  تاريخِ  معاصرِ  ايران اند و "آن دو شاه" بيان کرد که گفت و يکباره خواب نما شدو افتخار به ناافتخارى ها کرد و
 فرد مى تواند از بهترينِ  بهترين ها با شد و - توجه کنيد که من از سيستم مى گويم ونه از فرد! بالطبع زادهء شاه هم 

 بيايد رئيس جمهورِ  ايران !اگر رضا پهلوى از خوبان ست ، بسيار خب ! وقتى که در سيستم قاطى شد ، لجنى از لجن ها 
اش مى لنگد با اينهمه اصرار بر جانشين " صداقت" آخر فکر نمى کنيد که يکجاىِ  !بشود ، چه اصرار بر شاه شدن ؟

) حتى اگر به صراحت نگويد ( چگونه مى توان از ميثاقى دفاع کرد که بنايش برسلطنت خواهى ست ؟ " آقاجان"شدنش بر 
و در " روشنگرى " و " گويا "  در 81 بهمن 23اين نوشته ، در .  قبلى اين نوشته وجود نداشتند خط کشى ها در نشرِ [  !؟

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



 
  :شما مى نويسيد 

فتارى آقاى پهلوى در رابطه با هاى ر سنتى از اين زاويه كه اين جماعت بدون اين كه بتوانند دليلى بر جنايات يا كاستى
  . اند از حق هر گونه فعاليت سياسى ممنوع اعالم داشته" شاهزاده بودن"ايرانيان داشته باشند، ايشان را تنها به جرم 

نيست ، " ه بودنشاهزاد"، " جرم! "را بخوانيد و دريابيد که چه راستگوئيد " عشيره اى " و " قبيله اى " يکبار ديگر نقلِ  قولِ  باال از منِ  
فرض کنيم که آقاى پهلوى بيايد و شاه شود و ايرانى آباد و .  سلطنت است نظام خواستِ  دوباره برقرارىِ  - بصراحت مى گويم -بل 

از "داشته باشد ، او هم بايد شاه شود وبقول شما ، چون رضا و محمد رضا " خل و چل " بهشتِ  برين بسازد ، و فرض کنيم که فرزندى 
آخر چه معنا دارد که يک فرد ، مادام العمر ، شاه و رهبر باشد ؟ ميداند که قدرت فاسد مى کند و ! ؟" تخاراتِ  تاريخِ  معاصر ايراناف

  .هرچقدر مدتِ  در قدرت بودن بيشتر باشد ، فساد بيشتر مى شود 

ر بيايند ، اسلحه بدست نخواهم گرفت وهمه را تارو باور کنيد که اگر مردم ايران تصميم بگيرند که رضاخانِ  دوم برسرکا! خانم جان 
.  حتى اگر ازبهترين ها باشد - که از ميثاقى که پشتوانهء سلطنت است دفاع نکنم - ندارم ؟ - مار نخواهم کرد ، اما اين حق را دارم 

جمهورى " ولدالزناىِ "تش ، همين چرا که کاغذى بيش نيست و عملِ  شاهان را ديده ايم و چه بدبختى ها که نکشيديم و يکى از ثمرا
 که -حاال اگر بازهم دوباره گوئى کنيد ! ؟ باشد " عشيره ايم"؟ " قبيله ايم! "سلطنت نمى خواهم ، زور است مگر ! خانم جان . اسالمى 

  :کرده ابد 

بودن از شركت در فرزند فالن كس " جرم"توانم از ديدگاهى حمايت كنم كه يك شهروند ايرانى را تنها به  من چگونه مى
اين . اى است اين نگاه دقيقا يك نگرش كهنه، عقب افتاده، واپسگرا و قبيله. كند ى سياسى كشورش حذف مى صحنه

در اين ديدگاه محلى براى . شناسد گيرد و پدر را صاحب دم و خون فرزند مى ديدگاه است كه انتقام دايى را از عمو مى
در اين گونه نگرش به انسان، قوانين دادگسترى . ه، ولى و قيم آن قبيله استمدعى هر عشير. دادستانى وجود ندارد

  . بلكه واليت بر اساس خون و مالكيت انسانها تفسير شده استكشور حامى شهروندان نيست، 

" ؟ يا خودتانرا به اين عينِ  سلطنت نيست : قسمتِ  آخرِ  نقلِ  قولِ  باال ، از خودتان ، که زيرش خط کشيده ام را دوباره بخوانيد 
  ...مى زنيد و يا اينکه " کوچهء على چپ 

من به عنوان يك زن ايرانى و همچنين به عنوان مادر سه جوان و نوجوان ايرانى، از اين ميثاق به عنوان مبنايى براى 
ى حزب   هم كه تحفههايى ها و واژه پردازى از واژه سازى. ام مان حمايت كرده هاى اجتماعى در ايران آينده تضمين آزادى

اگر حكومتى بتواند اين . هاى ايشان جذابيتى برايم دارند فهمم و نه بندبازى توده و وابستگان ايشان است، نه چيزى مى
ى كار، حق انتخاب محل اقامت، حق گزينش  خواست ابتدايى ما شهروندان ايرانى را براى انتخاب پوشش، حق آزادانه

ى ما را  برسميت بشناسد، يا به بيان حقوقى، حقوق اوليه... ى شوهر و پدر و  بدون اجازههمسر بدون ولى و پدر، حق سفر
هاست و ديگرِ حقوق نظير حق حضانت و  مبنا همين. ى قضايى، اجتماعى و مدنى تضمين كند، قابل دفاع است در حطيه

اهم لباس بپوشم، به استخر بروم، به حمام خو خواهم بتوانم در كشورم هر گونه كه مى من مى. ها خواهد آمد طالق از پى آن
سونا بروم، دوچرخه سوارى كنم، اسب سوارى كنم، كاباره بروم، كنسرت بروم، لباس شب دكلته بپوشم، دوست پسر 

اى كه در جوامع متمدن غرب براى شهروندان  هاى اوليه و ابتدايى ى خواست بگيرم، به كافه بروم ، شراب بنوشم و همه
  . ده استغربى تضمين ش

" روشنگرى " ، " عصر نو " ، " گويا " آنچه را که در باال ، زيرشان خط کشيده ام را مقايسه کنيد با بخشهائى از نوشته هايم در تارنماهاى 
، خيلى پيشتر " اى عشيره " و " قبيله اى " و ببةنةد که آنچه را امروز مى گوئيد ، منِ  ... و " ديدگاه " ، " ايران آينده " ، " پيک ايران " ، 

  :از شما گفته ام 



 
   " :...باز کن پنجره را" مثال در  

   

  بگو اى کودک 

  اى نوجوان 

  اى جوان 

  اى کهنسال 

  :  بى هيچ شرم و گناه -

  دوست دارم خويشتن را 

  دوست دارم ديگرى را 

  دوست دارم يک دختر 

  دوست دارم يک پسر 

  دوست دارم تفريح کنم 

  دوست دارم برقصم 

  ست دارم به سفر بروم دو

  دوست دارم بنوشم 

   -  و بنوشانم -

  دوست دارم بخورم 

   - و بخورانم -

  دوست دارم خوشبختى را 

  دوست دارم رفاه را 

   را - دگر انديشى -دوست دارم دگرگونى 

  دوست دارم لباسهاى کوتاه را 

  دوست دارم لباسهاى بلند را 



 
  دوست دارم امروز چادر بسر کنم 

  ) ز سر بردارم و پس فردا دوباره بر سر کنم فردا ا( 

  دوست دارم ماتيک بزنم 

  دوست دارم سرمه بکشم 

  دوست دارم با ايمان باشم 

  دوست دارم بى ايمان باشم 

  دوست دارم لبانت را ببوسم 

  : دوست دارم در يک کالم 

  ز 

  ن 

  د 

  گ 

  ! ى را 

  اما ...و اما

  دوست ندارم آزادى کش باشم 

   باشم فقر تقسيم کن

  زن را اجير کنم 

  مرد را اجير کنم 

  کودک را اجير کنم : واز همه باالتر 

  دوست ندارم زندان را 

  دوست ندارم شکنجه را 

  دوست ندارم اعدام را 

  ) از نوع آخوندى يا شاهنشاهيش ( دوست ندارم ريارا 



 
  دوست دارم شکم سيرى را 

  ...اما ... اما 

  

  " : د خورد ؟آب از آب تکان نخواه" و يا در 

  خواست اگردلمان ، چادر بسر مى کنيم 

  ورنخواست ، مينى ژوب برتن ؛

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

   و از آنجا به اينجا بيآئيم ؛-

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

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

   منتشر شده در 

  http://asre-nou.net/1381/esfand/21/ilbeigi.pdf    2003 مارس ١٢ - ١٣٨١ اسفند ٢١ چهارشنبه سياسیعصرنو ـ 

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

  مقاالت رسيدهروشنگری ـ 

http://web.archive.org/web/20040624104149/http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030312024825/20030312024825.html  

  ٢٠٠٣ مارس ١٢ - ١٣٨١ اسفند ٢١چهارشنبه 

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

  ٢٠٠٣ مارس ١٢ - ١٣٨١ اسفند ٢١چهارشنبه ايران آينده ـ  

http://web.archive.org/web/20040624104149/http://iraneayandeh.org/M.156.htm  
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  !مشتي استداللِ الل

  نادره افشارى



 
 ميالدى شد، در اساس تحولى در 1906بزرگ تاريخى در سال تحولى كه در نگاه و ديدگاه منورالفكران پيش از نهضت مشروطه رخ داد و زمينه ساز آن نهضت 

اين ديدگاه از اين زاويه نه تنها بسيار مترقى و . هاشان ـ به موضوع انسان و حق و حقوق تمامى شهروندان ايرانى بود نوع نگاه اين روشنفكران ـ با تمام كاستى
توان صد سال رشد و ترقى تصاعدى ناگزير  در مقام مقايسه مى. ى مدنىِ اروپاى آن زمان بود جامعهرو به پيش بود، بلكه به شدت متاثر از انقالب كبير فرانسه و 

ى افتضاح آميز رسيد كه بسيارى از حاضران  ها به آن دستاوردهاى پيشين افزود، تا شوربختانه به اين نتيجه هاى تكنيك و حقوق انسان در غرب را هم در زمينه
رسند،  ان كه مارك نچسب اپوزيسيون را هم بر پيشانى دارند، نه تنها به گرد همان پيشتازان آزادى در آن برش زمانى و مكانى نمىى سياسى فعلى اير در صحنه

  ترند تر و وامانده ها بسيار بسيار هم عقب مانده ى انسان ى حقوق برابر و مشخص همه كه از ايشان به ويژه در حيطه

اند كه كدخدايى به  ى بزرگ و ويرانى تصوير كرده اند، ايران را دهكده قالب مشروطه و در دوران خاندان قاجار به ايران آمدههاى پيش از ان خارجيانى كه در سال
اهللا ـ با چوب و فلك  هاى خدا ـ ظل ى اين سايه نام شاه دارد و اين شاه كاخى و دم و دستگاهى براى خوشگذرانى و ملت هم گوسفندانى هستند كه زير سايه

ها و حاكمان محلىِ جانشين كدخدايان اصلى، مجبورند خرج عيش و عشرت و بريز و بپاش كدخدايان و دربارشان را فراهم كنند؛ حتا اگر خود نانى  اليان و خانو
ن دستگاه حكومتىِ اين نگرش واليت فقيهى و جانشينى خدا و مبرا از مسئوليت بودن حاكمان، مبناى دريافت اي. براى به دندان كشيدن نداشته باشند

ها فارغ  ى انسان در اين دستگاه و اين نوع نگاه به انسان و شهروند، سخن گفتن از حقوق برابر همه. حكومتگران دينى و غير دينى در ايران آن روزِ ما بوده است
  . ماند، تا ديدگاهى قابل بررسى هايى تلخ و گزنده مى از جنسيت و نژاد و باور بيشتر به شوخى

شهروندان ايرانى هم خود چنين ادعايى . هاى مدرن و متمدن نبود ت اين است كه تا پيش از نهضت مشروطه جايى براى اين طرح اين گونه خواستواقعي
شروطه به غرب و يا هاى پيش از نهضت م ايرانيانى كه در دهه. توانستند داشته باشند؛ چرا كه از اساس با اين ديدگاه و اين نوع نگرش به انسان بيگانه بودند نمى

شناختند كه  اند، به يك باره خود را با تمدنى رو در رو ديدند كه تا آن تاريخ نه تنها آن را نمى حتا شهرهاى باكو و تفليس و اسالمبول و بمبئى و قاهره سفر كرده
  . شان هم تصويرى از آن نداشتند هاى اتوپيايى در افسانه

اين كه ما به عنوان . اى از انسان و شهروند ايرانى در قانون اساسى كشور پرداخت هايش، به تعريف تازه  تمام كاستىبه هر صورت نهضت مشروطه رخ داد و با
مان حركت كنيم،  فرهنگى/سياسى/ها نتوانستيم اين نگرش مدرن را در ديدگاهمان نشت بدهيم و از آن مبنا در زندگى اجتماعى شهروندان همين كشور تا مدت

  . اى است كه همچنان در جان و جهان ما خانه كرده است ر واماندگى تاريخىدليل روشنى ب

ها و مسائل اجتماعى، فرهنگى و بخصوص  اىِ برخى قلم به دستان اين روزها با پديده اى و عشيره ى اين واماندگى تاريخى، نگاه قبيله ترين نمونه يكى از ساده
من از " ى من تحت عنوان  كنم به برخوردى كه برخى از اين جماعت عقب افتاده با متن نوشته اى مى اشم، اشارهبراى اين كه زياد به حاشيه نرفته ب. سياسى است

 .اند داشته" كنم ميثاق شاهزاده حمايت مى

به شاه خواهى و سلطنت " ممته" اين بار مرا ] روشنگرى[ام و ول كن نيستم  كردند كه فالن اسب حضرت عباس را گرفته اين جماعت كه تا اين تاريخ متهمم مى 
دو فحشنامه و /از يكى. ها سرازير كردند  بودند، به اين رسانه ايشان با خاندان پهلوى تل انبار كرده ها در دعواهاى عشيره اند و تمام آنچه را كه سال طلبى كرده

از اين زاويه كه اين جماعت بدون اين كه بتوانند دليلى بر جنايات سنتى . توهين بدون استدالل كه بگذرم، در ديگر نقدها برخوردى كامال سنتى با من شده است
از حق هر گونه فعاليت سياسى ممنوع اعالم " شاهزاده بودن" هاى رفتارى آقاى پهلوى در رابطه با ايرانيان داشته باشند، ايشان را تنها به جرم  يا كاستى

هاى اللشان  ل هاى ديدگاهى اين ناقدان را در برابر آينه بگيرم تا خود به ضعف استدال خواهم كاستى در اين جا قصدم دفاع از سلطنت نيست، بلكه مى. اند داشته
كنم به  در آن نوشته، من ميثاق آقاى پهلوى را به عنوان مبناى آغازين قانون اساسى و مدنى رژيم جانشين حكومت اسالمى فعلى در ايران ـ تكرار مى. پى ببرند

در گفت و گويى راديويى با مانوك خدابخشيان هم . ام و نه بيشتر ها و حقوق شهروندان ايرانى ـ طرح كرده ى خواست آغاز بحث در حيطهعنوان يك مبنا براى 
ايت از ام حم آنچه نوشته. راى من در نهايت تنها يك راى است. پيشنهادى هم ندارم. ى ايران ندارم ام كه من دعوايى در فرم و شكل حكومت آينده تاكيد كرده

اين كه براى . هاى اجتماعى در ايران بدون حاكمان فعلى و پشتيبانان ايشان در حكومت است دريافت مدرن و متمدن اين ديدگاه از حقوق شهروندى و آزادى
كنند، و  س واليت فقيهى فكر مىهايى كه در اسا كنم، به اين دليل است كه خيلى ى دموكراتيك استفاده نمى تبيين اين دريافت از ميثاق آقاى پهلوى از كلمه

جمهورى " اش  ى وطنى نمونه. اند شان چسبانده اند، همين پيشوند را به دم حكومت ادعايى اساسا دم و دستگاهشان را بر همين محور چيده و رديف كرده
ن هم جمهورى واليت فقيهى كمونيستى آلمان شرقى در اروپا و در آلما. ادعايى جريان واليت فقيهى مسعود رجوى و حاميان ايشان است" دموكراتيك اسالمى

ام كه بر اساس دريافت من از  ها بازى نكرده باشم، روشن و شفاف نوشته بنابراين براى اين كه با واژه. سابق هم همين دم كشمش را به دم اسمش چسبانده بود
ى  مان خواستار حكومتى مدرن، متمدن و تضمين كننده  راى ايران آيندهخواست ايرانيان در درون كشور و خواست شخصى خود من، ما شهروندان ايرانى، ب

  !! هاى اجتماعى بدهم البد مجبورم تعريفى هم آزادى. هاى اجتماعى هستيم مان يعنى آزادى ترين حق غصب شده ابتدايى

هاى عقب مانده و ضد انسانى وجود  ى و ديگر جدا سازى اجتماعى يعنى اين كه در جامعه و بين شهروندان جدا سازى جنسى و جدا سازى دينى و كيش آزادى
نه به كسى به دليل . ى شهروندان بتوانند بر اساس استعداد و لياقتشان به تحصيل و كار و فعاليت اجتماعى، فنى، فرهنگى و سياسى بپردازند همه. نداشته باشد

  . اى از حقى محروم كنند اى و قبيله ان داليل عشيرهاعقاب فالن كس بودن امتياز بدهند ـ مثل سيدها ـ و نه كسى را به هم



 
اش برابر تعريف كند، كسى را فرا قانون و غيرمسئول نشناسد و كسى را از حقوق  اى بتواند شهروندان را در حقوق اجتماعى اگر قوانين حاكم بر جامعه

  . توان اين ديدگاه را مدرن و متمدن ارزيابى كرد آن زمان مى... و متجاوزين به حقوق ديگران و  ها  اش محروم نكند ـ البته بجز آدمكش اجتماعى

. كند ى سياسى كشورش حذف مى فرزند فالن كس بودن از شركت در صحنه" جرم" توانم از ديدگاهى حمايت كنم كه يك شهروند ايرانى را تنها به  من چگونه مى
گيرد و پدر را صاحب دم و خون فرزند  اين ديدگاه است كه انتقام دايى را از عمو مى. اى است اين نگاه دقيقا يك نگرش كهنه، عقب افتاده، واپسگرا و قبيله

در اين گونه نگرش به انسان، قوانين دادگسترى كشور . مدعى هر عشيره، ولى و قيم آن قبيله است. در اين ديدگاه محلى براى دادستانى وجود ندارد. شناسد مى
  . ت بر اساس خون و مالكيت انسانها تفسير شده استحامى شهروندان نيست، بلكه والي

خواهد راى شهروندان را نديده  اى مى اى و عشيره حرفم با آن نظرگاهى است كه به دليل فقدان خرد و عدم تحمل دگرانديشى با انگ و تهمت و با دعواهايى قبيله
 .بيند  با خواست خودش در تضاد مىى سياسى كشور حذف كند؛ چون اين راى را بگيرد و راى دهنده را از صحنه

هايى بسيار بسيار آلوده در همراهى و  اند كه خود ـ و نه پدر و پدر بزرگشان ـ دست شوربختانه اين روزها كسانى با آقاى پهلوى و نظرگاه ايشان به چالش نشسته 
هايى كه از آغاز نضج گرفتن حكومت اسالمى، باد به پرچم اين جانيان  ىها و اكثريت اى اند؛ چه در هيئت توده همكارى با حاكمان فعلى حاكم بر ايران داشته

هايى كه با كپى دارى از همين ميثاق، چپ و راست منشور  اند، و چه افراد و جريان هاى نامربوط انقالبى گرى را براى ايشان پيچيده اند و نسخه تاريخى انداخته
اى از انشاهاى دبستانى پرزيدنت سيد محمد خاتمى حمايت مادى و معنوى و   با شور و هيجان عاشقانهكنند؛ اما خود دست كم در شش سال گذشته منتشر مى

   توان ادعا كرد  از اين نقطه نظر دست كم مى! اند اطالعاتیكرده

دانند، همدستى با يك   از شاهزاده مىتر به نظر اين آقايان كه خودشان را دموكرات.  سال گذشته آلوده نيست 25كه دستان آقای پهلوی به خون ايرانيان در 
كند، واپسگرايى و ساده  هاى اجتماعى را تضمين مى جريان ارتجاعى از طيف خمينى و خاتمى، ارتجاع و واپسگرايى نيست، اما حمايت از ميثاقى كه آزادى

  !! انديشى است

هاى اجتماعى در ايران  ، از اين ميثاق به عنوان مبنايى براى تضمين آزادىمن به عنوان يك زن ايرانى و همچنين به عنوان مادر سه جوان و نوجوان ايرانى
هاى ايشان  فهمم و نه بندبازى ى حزب توده و وابستگان ايشان است، نه چيزى مى هايى هم كه تحفه ها و واژه پردازى از واژه سازى. ام مان حمايت كرده آينده

ى كار، حق انتخاب محل اقامت، حق  واست ابتدايى ما شهروندان ايرانى را براى انتخاب پوشش، حق آزادانهاگر حكومتى بتواند اين خ. جذابيتى برايم دارند
ى قضايى، اجتماعى  ى ما را در حطيه ى شوهر و پدر وشوهر برسميت بشناسد، يا به بيان حقوقى، حقوق اوليه گزينش همسر بدون ولى و پدر، حق سفر بدون اجازه

خواهم بتوانم در كشورم هر گونه  من مى. ها خواهد آمد هاست و ديگرِ حقوق نظير حق حضانت و طالق از پى آن مبنا همين. بل دفاع استو مدنى تضمين كند، قا
، خواهم لباس بپوشم، به استخر بروم، به حمام سونا بروم، دوچرخه سوارى كنم، اسب سوارى كنم، كاباره بروم، كنسرت بروم، لباس شب دكلته بپوشم كه مى

. اى كه در جوامع متمدن غرب براى شهروندان غربى تضمين شده است هاى اوليه و ابتدايى  ى خواست دوست پسر بگيرم، به كافه بروم ، شراب بنوشم و همه
ها كرده و به   راستا كوششى ما داشته است، در اين ى عقب مانده شان كه ريشه در متن جامعه هاى رفتارى دست كم پدر و پدر بزرگ آقاى پهلوى، با تمام كاستى

  . اند دستاوردهايى هم دست يافته

ى ايرانيان را براى  اند كه تمام دستاوردهاى صد ساله شان نه تنها اين حقوق ابتدايى را براى ما بيمه نكرده شوربختانه سياسى كاران ما در هيسترى ضد سلطنتى
  . كند هاى خودش حركت مى ى منافع و خواست  زاويههر كس از. اند همه گونه مدرنيته و مدنيت هم به گور سپرده

. اش را همين جوانان بر روى اين پايه بنا خواهد كرد ها را اگر مبنا بگيريم، بقيه همين. هاى اجتماعى است اى ما زنان و جوانان ايرانى تضمين آزادى خواست پايه
ملى هواداران سيد محمد خاتمى بيش از /هاى كمونيستى و مذهبى ين در حكومت و مانيفستشود با اين گستردگى ارتباطات، ملت ايران را به زنجير د ديگر نمى

  !هاى اينترنتى روانه كنند تر به سايت اى مدرن هاشان را از زاويه بد نيست اين دوستان دست كم نقد. ها به زنجير كشيد اين

  !مشتی استدالل الل  

  نادره افشاری
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  نادره افشاری . يادداشتی برای آقای محمد ايل بيگی 

 با درود و مهر بي پايان، 

   
ميان در آن نوشته روي سخنم با حا. ايد، پوزش ميخواهم از اين كه مطلب مشتي استدالل الل را پاسخي به خودتان تلقي كرده

ام، همان جايي است كه  ي شما نظر داشته آنجا كه به نوشته.  بوده است76 و 57حكومت اسالمي در دو مقطع زماني خاص سالهاي 
تصور نميكنم شما در ميان اين جماعت حامي حكومت اسالمي بر . ام در فرم و شكل حكومت بعدي در ايران دعوايي ندارم نوشته

 . خورده باشيد

  را كه هزار سال نوري از من بزرگتر و جلوتريد، ميبوسم من هم روي شما

  
  با احترام، نادره افشارى،
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        نادره افشاري.يادداشتي براي آقاي محمد ايل بيگي

 . ]مي فرستادند " ماچ "من بودند که برايم " خاطرخواهِ  " ا در آن زمان حتم: اگر بخواهم به شيوهء خودشان بگويم [ 
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  ! وحشتناکي شدِن تانست ايهمهخانمِ  افشاري ، وحشتم از 

و ديگر "ايران و جهان " امروز خواندم و شک ندارم که سرازباالباالهاىِ "روشنگرى"رادر! "پوپوليسم سياسى "نوشته تان با عنوانِ 
داريد ، روز به روز ، ) و تابه اين پايه ( در حيرتم که چرا اين چنين . در خواهد آورد " معصوم " ىِ  سلطنت خواهانِ  ها" شاهکار "

اينها به نامِ   و تمامِ  ...  ! نمى انديشد را خواستار شويد  واى واويال بر آن روز که نابودى هرآنکه چون شما  وحشتناک تر مى شويد 
با مجاهدين و جمهورى  فرقِ تان  را  راستى ! ( از نوعِ  بديعِ  سلطنت خواهى تازه يافتهِ  تان " آزاديخواهىِ " ِ فتخار و مبارک و پرا نامى 

ول کنم و بيآورم عينِ  نوشته يتان را که ... در کجاست ؟طاقتم براينهمه دگرگونى نيست ) سلطنت طلبان : وپدر جدشان ( ِ اسالمى 
  .اننده فصاوت کنند قاضيانِ  خو
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  ! پوپوليسم سياسی

  نادره افشاری 

ي خاورميانه   سياسي ايران و منطقهي ي تاريخي پيش آمده است تا سازمان مجاهدين خلق از صفحه درست همان زماني كه يك موقعيت ويژه. دنياي غريبي است
ه از سياست " ير سياسي"ي پوپوليستي برخي جماعت  هاي جانانه حذف شود و نيروهاي ملى، آزاديخواه و دموكرات امكاني براي نفس كشيدن پيدا كنند، دفاع

بشتابيد و : كنند كه يران است، چپ و راست اعالميه صادر مىي ملت ا فهمند و به چيزي كه باور ندارند، حمايت و حفاظت از منافع عاليه فقط هوچيگري را مى
  . هاي وطن فروش به تظاهرات روز شنبه بپيونديد براي نجات جان تروريست

 جانانه هاي هاي اينترنتي پر شده است از اعالم حمايت آورد و شوربختانه اين روزها بسياري از سايت تا پيش از اين فرصت ويژه كسي مجاهدين را به حساب نمى
هاست در كشور دشمن، عراق، بر ضد تماميت ارضي ما به دشمن  از رهبري خاص الخاص عقيدتي و سازمان واليت فقيهي مجاهدين خلق عراق؛ جرياني كه سال

يقه پاره كنند و براي اي و علي اكبر هاشمي رفسنجاني نيز  پر حقوق بشري براي نجات جان سيد علي خامنه دور نيست كه اين جماعت . فروشد اطالعات مى
سرنوشت سيد محمد . سرنوشت انقالب پوپوليستي ايران را ديديم: توان گفت در اين راستا تنها مى. ها و امضاهاي حمايت ارسال كنند حضرت كوفي عنان نامه

ي  هاست مسير مبارزه اين جرياني كه سالهاي ساكن بغداد،  ببينيم حمايت پوپوليستي از تروريست. خاتمي را هم پس از آن همه هوار پوپوليستي ديديم
تظاهرات كمدي حمايت از مسعود و مريم رجوي احتمال پاسخ خوبي به اين جماعات غير ! رسد؟ ي مردم را به بن بست كشانده است، به كجا مى مسالمت جويانه

در . ريزند هايت آب به آسياب اين جريان بسيار خطرناك عقيدتي مىكنند، در ن كنند از هواداران نا آگاه اين جريان حمايت مى سياسي است؛ آناني كه گمان مى
  ! دانم؟ كنند، چه مى شايد هم مى! كنند عجبم كه چرا اين جماعت از بن الدن تروريست و صدام حسين متجاوز و آدمكش حمايت نمى

  . دارد، بد جوري كار دست ما داده استهاي گردن كلفتي  باصطالح روشنفكران ما ريشهźاخالق عاشورايي ما ايرانيان كه در بيشتر 
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htm.294.M/net.iraneayandeh.www://http        خانم افشارى، وحشتم از اينهمه وحشتناکى شدن تانست!   

  ٢٠٠٣ آوريل ٢٢ - ١٣٨٢ ارديبهشت ٢سه شنبه   ايران و جهان

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

   مقاالت رسيده

html.20030421212651/20030421212651/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http  

   مقاالت رسيده�روشنگری ـ�09:18 2003.04.21   

html.20030421091841/18412003042109/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http/20040624104149/web/org.archive.web://http  

2   نادره افشاري! پوپوليسم سياسي 0 0 3 . 0 4 . 2 0 9 : 8  http //: html.20030420984/20030420984/sitedata/autosite/com.roshangari.www  
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  !رقاصي هم حتي بلد نيست "  بيگي آغا محمد خان ايل" 

  نادره افشارى 

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

  !دوستانِ  روشنگرى ، با درود 

 صبحِ  امروز ، دوستى زنگ زد و 9حوالىِ  ساعت . را ديروز نوشتم و امروز صبح ديدم که منتشر کرده ايد " ... کلهء پوکم خالى ست " 
کرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هاىِ  ايشانرا نمى " مهديس "چه توهين هائى به تو در " نادره افشارى " گفت که ديده اى که 

گفت نوشته . م باز نکردم که آنرا خيلى پيش از اين در جاهاى ديگر خوانده بود" ايران و جهان " خوانم وحتى ديروز نوشته شانرا در 
  ...بخوان وخواندم " مهديس " اش را در 

منتشر کنيد ، اما عاجزانه از شما تقاضا دارم ) بخوانيد ، خواهيد ديد( هائى اينچنانى را " لجن نامه " مى دانم که سياست شما نيست که 
دانش و " اريد تا همه گان پى ببرند به وسعتِ  که اين نوشتهء خانمِ  افشارى را در جائى بسيار خوب وبه بهترين وجه قابلِ  رويت بگذ

  . ايشان " فرهنگ غنى و مهوشىِ  

را نمى ... " کله پوک " خوانده بودم ، " مهديس " من ديگر هيچ مطلبى راجع به اين خانوم نمى نويسم واگر ديروز مطلبِ  شانرا در 
  . ضا دارم که آنرا ديگر نيآوريد از اينرو از شما تقا. نوشتم واشاره اى حتما به ايشان نمى کردم 

وقتى که برگشتم ، ديدم که نوشته را برداشتيد و . مسائل روزمرهء زندگى وادارم کرد که بعد از نوشتنِ  مطالبِ  باال سرى به بيرون بزنم 
 ) : آمده استامروز" مهديس " گويا در ( عالوه براين ، ايميلى دريافت کردم که اين خبر را مى داد . چقدر خوشحال شدم 

  

  2003 سپتامبر 14 / 1382 شهريور 23 مهديس    

   حذف گرديد (Data Lagen)  قوانين کامپيوترى سوئد14به استناد پارگراف  اين مطب: "ازارسالى /منبع خبر  

  دوستان و همکاران محترم

.. گروهى و, سياسى, بايد توجه داشته باشيم که آزادى کالم و گشاده دستى رسانه اى ما نبايستى هزينه تصفيه حسابهاى شخصى
   .شود

رادمشخص توهين و اهانت شده که مطابق قوانين جارى رسانه اى جرمى آشکار است و مسئوليت متاسفانه در اين مقاله آشکارا به اف
 .به گردن سايت نيز ميباشد, آن به عهده نويسنده و مسئوليت ديگر آن پس از شکايت طرفهاى مقابل 

 و پس از مطالعه دقيق مطلب پس از شکايت شفاهى يکى از نامبرده شدگان مقاله مذکور 13.09.2003 صبح روز شنبه 10:47ساعت  
لذا سايت مهديس بحکم قوانين اخالقى .  قوانين کامپيوترى سوئد اين مقاله حذف گرديد 14از جانب سايت و به استناد پارگراف 



 
   .جامعه ايرانى خود را مکلف ميداند که رسماً از افراديکه در اين مقاله به آنها توهينى شده عذر خواهى نمايد

ست که سايت مهديس بنا به اعتمادى که به کاردانى و صالحيت فنى اعضاء هيئت تحريريه و يا ساير نويسندگان محترم الزم به ذکر ا
چرا که خواندن کليه مطالب آمده براى سايت عمالً غير ممکن مينمايد . دارد اغلب بدون خوانده متن مطالب ايشان آنرا روى نت ميبرد 

ين حق را دارند که در صورت تضييع حقوقشان در يک مطلب مندرج در سايت ما را از آن آگاه اما بازديدککندگان محترم هميشه ا
تمناى ما از کليه همکاران و بازديدکنندگان سايت اين است که ضمن باال بردن مرز تحمل و . نمايند تا جهت کنترل آن اقدام نمائيم

   .به رسانه ها و توهين ها و تهمتهاى غير منصفانه را رعايت نمايندمرز بين مطالب شايسته ارسال , صبر در برابر نظرهاى مخالف 
    

نمى شوم ـ حتى اگر بدترين توهين هاىِ  " قانون " من هرگز متوسل به . من نبودم ونيستم " شاکىِ  شفاهى " توضيحا بگويم که 
 .نوشتارى به من بکنند ـ که اين خانوم کرده اند 

مى آورم و با چه طرحِ  " نگاه نو " نوشتهء خانم افشارى را به نقل از . را باز کنم نتوانستم " مهديس " بعد ازآن هرچه سعى کردم که  
  ! ...زيبائى که به آن اضافه کرده اند 

  محمدايل بيگى

   82 شهريور 22
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  ي جيش كردن برادر حاتم طايي در چاه زمزم قضيه

  نادره افشارى

كه رئيسى دارد با نام مستعار  »ديدگاه«مثال يك وب سايتى است به نام . غير از خدا خيلى چيزهاى ديگر هم هست. يستيكى هست، يكى ن. يكى بود، يكى نبود
اين جناب كه . كند صادر مى... شكنجه و تبعيد و چند تا نقطه هاى اعدام و كه از ناف لندن مدتى است براى بنده حكم» على بهروزى«و اسم اصلى » على ناظر«

هاى اعدام حكومت  شود، اخيرا مطلبى مرتكب شده است و جايگاه اين بنده را در جوخه مى  مخفى» دريا هنرمند« تا اسم مستعار ديگر مثال 770ت معموال پش
آيد، در   برمىاين جناب با بندبازى حيرت انگيزى كه تنها از رهبر مفقوداالثر سازمان مجاهدين، حاج آقا مسعود رجوى.  خالى كرده است1367اسالمى در سال 

  ! دارد  است كه حتا مرغ پخته را هم به خنده وامى ميل فرموده» شكر«ى بلندباال كلى  اين نوشته

هاى  ى رهبرى زنده و محكومِ دادگاه ى است كه هر چند وقت به چند وقت ـ بر اساس ماموريت محوله از سوى نيمهگير مردان مثلث شوم پاچهاين جناب يكى از 
اش كه حتما شبيه به  هاى بدتركيب و بيرون آمده حضرت عليامخدره بانو مريم قجرعضدانلو، پاى نازنين و خوش تركيب بنده را با دندانكشور فرانسه ـ 

  . ى مجاهدين خلق عراق است، زخمى كرده است اى و اكبيرى همان نيمه رهبرى سازمان منحله هاى پيوره دندان

   

كشد ـ البد  يكى از جدا شدگان سازمان مجاهدين خلق عراق است كه هرچند نام نازنين پادشاه فقيد ايران را يدك مىضلع ديگر اين مثلث كذايىِ پاچه گيرى 
ها كمى  اين جناب تازگى. الحال است ـ اما در عملكرد و ديدگاه بيشتر شبيه به شاه سلطان حسين صفوى معدوم و معلوم!! اند مادر يا پدرش سلطنت طلب بوده

ها و يالهاى  ل حقير برداشته است؛ چون فرزندانش را به مام ميهن اسالمى گسيل داشته تا ميزان حساسيت حكومت اسالمى را در رابطه با زميندست از سر كچ
ند باشد، اش خيلى ت خالى شد، انگار كه اين جناب شاش چاپ مى» مهديس«تا از اين بنده چيزى در سايت نازنين . اش در ايران اسالمى چك كند خريدارى شده

  !! اى؟ اى و چرا آنطورى نوشته گرفت كه چرا اينطورى گفته ى مرا مى يقه



 
خيلى از . ى مجاهدين تحت رهبرى رهبر مفقوداالثر آن حضرت مستطاب شيخ مسعود رجوى كارى ندارم البته بايد بگويم كه من با جدا شدگان سازمان منحله

هاى  همان مقامات و عنوان. شان براى دوبامبى كوبيدن نمانده است  هستند كه راستش ديگر جايى روى كلهها آنقدر تحقير شده و تو سرى خورده اين بيچاره
  ! آيد سربه سرشان بگذارم اند، برايشان كافى است و راستش من يكى ديگر دلم نمى اى به دليل ترور و كشتار مردم ايران و كرد و عراقى داشته عاليه

اى  دانم چرا و به چه بهانه كشد ـ حضرت محمد خان ايل بيگى ـ كه نمى  است كه نام بى همتاى آغا محمد خان قاجار را يدك مىنفر سوم اين مثلث كمدى مردكى
آن همه هم . آدم آن همه ريش و پشم داشته باشد. آيد چپاند كه هيچ بهش نمى  هاى نازنين و پاشنه بلند من مى اينقدر پاهاى چرك و بوگندويش را در كفش

  ! اند راست گفتند كه هر چيزى را براى چيزى آفريده! خدا به دور! رى باشد و بخواهد كفش خوش تركيب خانمانه هم بپوشد؟اكبي

ى يك آرتيكل  اين جناب آغا محمد خان ايل بيگى كه نه شاعر است و نه نويسنده و نه نقاد است و نه رقاص و نه هيچ زهرمار ديگرى، اولش شروع كرد به بهانه
ام كه براى ماچ فرستادن هر  شوم و هنوز آنقدر ترشيده نشده بعد كه فهميد من فقط با پسرهاى خوشگل و تو برو و مامانى دوست مى. برام ماچ فرستادنبنده 

 نشريات خارج كشورى ها و ى نازنين خدا در سايت اگر از اين بنده. كس و ناكثى پستان به تنور بچسبانم، حسابى لجش گرفت و شروع كرد به سر به سر گذاشتن
انداخت وسط كه مثال نقدى بر كارهاى بنده بنويسد؛ اما از آنجا كه منقل و وافور حال براى كسى  شد، ايشان خودش را مثل نخود آش مى چيزى چاپ مى

اين كار براش . چسباند اش مى به ته فحشنامهكرد و  بعد هم خود نوشته را كپى مى! ببينيد فالنى چه نوشته است؟: كرد كه گذارد، چند تا فحش نثار بنده مى نمى
اگر هم توانستى نفسش را . مسئوليت تو اين است كه نسق اين بانو را بگيرى: رسيد كه اى بهش برات مى خانه شده بود وظيفه كه معلوم هم نيست از كدام سفارت

كرد با جيش كردن در چاه زمزم معروف  و سوزنى به تخم چشمش بزند، خيال مىاى بكند  آمد تن به كار بدهد و درسى بخواند و مطالعه البد چون زورش مى! بگير
 !! شود كه البته شد و خوشا به سعادتش مى

  
ى  الرشيد خليفه هاى خيلى قديم، مثال در دوران هارون دانند، عرض كنم كه در زمان ى جيش كردن برادر حاتم طايى در چاه زمزم را نمى براى آنانى كه قضيه

كرد ـ دستگيرى به مفهوم كمك مالى و نه  ها دستگيرى مى با اين كه از خيلى. رفت عرب ثروتمندى بود به نام حاتم طايى كه پولش از پارو باال مىعباسى، 
 بابا را خرج ترياك و يك برادر الت و آسمان جلى هم داشت كه تمام ارث و ميراث ننه و. كلى هم هوادار پيدا كرده بود. ـ خيلى معروف شده بود!! بازداشت كردن

نه، . خواست خودش را از تك و تا بياندازد، فكرى بود كه چه كار كند كه مثل برادرش معروف شود منتها اين جناب چون نمى.  كرده بود و شده بود ولگرد...عرق و
آخرش . كلى فكر كرد و با چند الت ديگر هم مشورت كرد. دها را هم كه همه را به باد داده بو پول. سواد هم نداشت. عرضه كه نداشت. تر شود از او هم معروف

بالخره روزى در معيت دوستان آسمان جلى مثل خودش راهش را به سوى اين چشمه كج . تصميم گرفت در چاه مقدس زمزم بشاشد تا اين طورى معروف شود
  ...ى قضايا كرد و تنبانش را كشيد پائين و بقيه

. تواند اسم و رسمى به هم بزند ى نادره خانم گل و بلبل مى كند با گرفتن پاچه  عجيبى با آقا داداش حاتم طايى دارد و خيال مىاين حاجى ايل بيگى ما هم شباهت
فقط محض تفريح عرض كنم كه با بد كسى در . معروفيت اين چنينى نوش جانش: خب، بايد گفت. البته ايشان معروف شد، اما درست مثل برادر جناب حاتم طايى

  . از ما گفتن! هر كس با اين نادره خانم درافتاد، ور افتاد. فتاده استا

ايشان در مطلبى مدعى شده اند كه اگر من . برگرديم سر حاج على ناظر بهروزى رئيس شركت سهامى ديدگاه و شركاء كه او هم بد جورى به بنده گير داده است

اما اگر من در زمان چنگيز خان مغول بودم، حتما سر از حرمسراى اين ! آفرين به اين همه غيبگويى. زنشدم و تير خالص   زندان بودم، حتما تواب مى67در سال 
اگر در دوران مشروطه بودم، حتما با شيخ . نوشتم هاى تروريستى را مى اگر در زمان شاه عباس صفوى بودم، كتاب حيله. آوردم شاه تروريست آدمكش درمى

 زندان بودم، حتما 67اگر هم در سال . شدم ـ حتما ساواكى مى!! ى محمد رضا شاه بودم ـ يعنى عقل رس بودم اگر در دوره. مكرد اهللا نورى همدستى مى فضل
نگ و بازار ا! كند، مجازات كنيد ها متهم مى ام و حضرت على ناظر ما خواب نما شده و مرا به اين جرم ملت بياييد و مرا براى جناياتى كه نكرده. شدم گر مى شكنجه

 ! تهمت كه خوب براه است، نيست؟

البد جنابعالى همچنان معتقديد كه سازمان مجاهدين حلق عراق معدوم، نه كسى را زندانى كرده است، نه كسى را شكنجه كرده » دروغگوى بى پرنسيپ«آقاى 
ى اين سازمان جهنمى را كه زير و رو كنيد فقط  تمام كارنامه. ..ى ديگرى است، نه در ترورى دست داشته است، نه به كسى تهمت زده است و نه هيچ چند تا نقطه

اى  اش ديگر چه افعى ى مارگيرى در راه به قدرت رسيدن رهبر مفقود مجاهدين كه چه خوب شد گم و گور شد، واال معلوم نبود از كيسه» صداقت است و فدا«
 .كشيد و به جان ملت ما مى انداخت بيرون مى

  
ام كه سازمان مجاهدين شما  شده هايى را مرتكب عرض كنم كه من هم همان غيبگويى» دريا هنرمند« سركار آقاى على ناظر زير عنوان براى حسن ختام خدمت 

وزارت اطالعات و امنيت حكومت . تازه يادم رفت بگويم. ديوار حاشا بلند است.  سال فرار از كشور مرتكب شده است22 سال و به ويژه اين 38در تمام اين 
اى،  اهللا خمينى و سيد على خامنه ى آقاى نجات حسينى و اهل و عيالشان به مام ميهن اسالمى، زير چتر حمايت سيد روح اسالمى غير از خبر سفرهاى چندگانه
دم . م يكى ديگر نوشته استكتابشان را ه. اند كه ايشان اصال فارسى بلد نيست تا بتواند كتابى به آن قشنگى بنويسد اين خبر دست اول را هم به بنده داده

  ! باور بفرماييد» شما«قسم حضرت عباسشان را . هاى بنده پيداست خروسشان از زير عباى اعتراضاتشان به نوشته

ر كه بوف كو: دوستش گفت. آل احمد فقط يك كتاب نوشته كه آن هم اسمش بوف كورِ. گين جالل آل احمد، جالل آل احمد اين چيه هى مى: گويند يكى گفت مى
خدا از پررويى كمتان نكند!!! بيا، يك كتاب داره، اونم يكى ديگه براش نوشته: گفت. مال آل احمد نيست، مال صادق هدايت!  
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   كنيد اينجا كليك..." كله پوكم خالي ست" براي مطالعه 

  ] 1382 شهريور22 روشنگرى ـ شنبه[ 

html.2ilbeygi/archive/com.roshangari.www://http  
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   ...کلهء پوکم خالي ست 

  " )نادره افشارى" بانگاهى کوچک به کوچک ( 

  *هيچ کس : از 

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

به گمانم حقم بود ـ چرا . ه و حتى نامودبانه ـ تاخته ام و فعالينِ  چپ ـ گاه به سخت ترِين وج" روشنفکران " من تاکنون به خيلى از 
براىِ  من ـ چه در گذشته و چه درحال ـ رهبران حزبِ  توده و اکثريت از نوکران بودند و . که خودم را از آنان مى دانم و آنان را از خود 

بيش " خام خياالنى " ه نوکرانى بدتراز نوکر ، مابقى اما بجز عده اى معدود از اعضاء و کادرهايشان که تبديل شدند ب. هنوز هم هستند 
وحتى جلوتر مى روم ، درموردِ  مجاهدين هم ـ که هيچ سنخيت با آنها . نبودند که از روىِ  اعتقاد غلطيدندبه آنجاهائى که نمى بايست 

  . ندارم ـ همين را مى گويم



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

سرم نيست و دلم . ، اما کلهء پوکم خالى ست وخالى ")به تاپم " يعنى ( مى خواهم بنويسم . ه ام جلوىِ کامپيوترم وهاج و واجم نشست 
  !، به جز مزخرفات ) کنم " تراوش " يعنى " ( بتراوانم" چه مى توانم . هم 

... تهايت خسته نمى شوند که اينهمه تايپ مى کنى دس... چقدر سياسى هستى : " همين چند لحظه پيش ، کسى پيامى برايم فرستاد 

  .اش ، همه اش مناجات بود و قرآن " وبالگ" ونگاه کردم به " . 

واال . واين نشان ميدهد که نوشته هايم خواننده ندارند ! يکى ديگر ، مرا از نوکران رضا پهلوى خواند و جوياىِ حالش از طريقِ  من بود 

  !...اى تمامِ  خاکهاىِ عالم برسرم  ! مرا وصل کردن به رضا پهلوى

راستى را چرا منى که تا به ماوراء از سياست گريزانم ، اينچنين بالکل سياسى نويسم ؟ ما خودمانرا به سياست نمى چسبانيم ، اين 

ليرغمِ  صدها سياست است که خودرا به زندگىِ  نکبت بارمان ، سفت و سخت مى چسباند وچه بوىِ  گندى که ازآن برنمى آيد و ع

  ) .مى گيرم ( خفقان مى گيريم ) يا القل من دارم ( دستمال جلوىِ دماغمان گذاشتن ، داريم 

*  

  " :تراوشات "  دقيقه نگرش به اکران ، اين 24بعد از 

  !هيچ 

*  

  !وزمان گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت ... 

*  

حال و حوصلهء باز کردن صفحات شانرا ندارم ـ و حتى صفحاتِ  مربوط به " ( ارسى تارنما هاى خبرىِ  ف" نگاه مى کنم به تيترهاىِ  

کم ندارم ـ ( نگاه مى کنم به کتابخانه ام ! خالىِ  خالى ام . کند براىِ  نوشتن " انگولکم " نگاه مى کنم به تيترها ، شايد يکى ) . خودم 

جمهورىِ  واليتِ  " يعنى ...  و ] به هردو معنا  [ون، جذام ، سرطان ، سيلوخيلى خيلى بيشتر از اينها داشتم ، قبل از رسيدن طاع

  ...و بسيارها براىِ  بازو بازخوانى دارم وباز پخش تا ديگران هم کمى از سفرهء فقيرانه بگيرند " ! ) شاهنشاهىِ  خاک برسرىِ  فقيه 

*  

  !وزمان گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت ... 



 
*  

   ميليون دالري شركت ملي نفت نروژ به فرزند هاشمى رفسنجانى 35رشوه 

 در مطبوعات نروژ شرکت ملى نفت اين کشور را به رشوه دادن به شرکت واسطه اين قرارداد، که يکى از پسران هاشمى رفسنجانى* 

  . آن نقش کليدى دارد، متهم کرده اند

  !کو حالِ  گَشتن ) . پدر (بامزه اى دارم در بايگانى هايم از رفسنجانى " کلمات قصارِ  " مطلبِ خوبى ست براى نوشتن ـ بخصوص که 

  منتظري درزادروزامام اول شيعيان سخنان آيت اهللا 
 كردند، كتاب هاي علمي و ديني را پاره كردند،فحاشي كردند، قرآن پاره: مرتكب شدند در برابر تذكرات من جناياتي در اين منطقه*

  يدند،كوب
  را مجسمه دين پنداشته اند  بعضي آقايان كه اين كارها را انجام مي دهند خودشان.. زدند، شكستند

  !در بايگانى ام که چه کم ندارم از او! ىِ شان باشد بعد از رفتنِ شان "آبرو " ، گويا خيال دارد که " بامزه " اين 

  
  گفتگو با ناصر مسعودي 

  روف گيالنيخواننده مع

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

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

  هادي سليمانپور آزاد شد 

  اره به سوي سفارت انگليس راتكذيب كردندناجاو وزارت خارجه تيراندازي دوب

  خاتمي بايد براي برگزاري رفراندوم پا پيش بگذارد: احمد شيرزاد

  آخرين وضعيت يكي از بازجويان زهرا كاظمي 

  چهارمين جلسه دادگاه مامور سابق ساواک و جاسوس جمهوري اسالمي دربرلين 

  ستند درصد جمعيت ايران دچار كم خوني ه25

    ها را داريم  حكومت  از رياكارترين ما يكى:   اسالمى  ايران  مشاركت  جبهه دبيركل

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



 
  اسالم بحث تساوي زن و مرد را ندارد

  ندرهبري درهمه عرصه ها به وظايف خود عمل كرده ا:مجلس خبرگان

  سيامند :ترجمه.چگونه پاکستان قدرت رابه طالبان بازميگرداند؟فيليپ گرانجرو

  شوند،چرا؟ تر مى فقرا هر روز فقيرتر و اغنيا هر روز غنى

   تماشاچيان زن را در قم از ورزشگاه بيرون کردند : شهريور19

  جزييات فروش داروهاي سقط جنين در ناصرخسرو

  ليست سياه نداشتيم :فالحيان در گفتگو با روزنامه شرق:شهريور19

  : ]اين دلقک هنوز مى نويسد : کمى تفسير [ 

  ست يا توسعه سياسى؟استحاضه بهتر ا
  يادداشتى از نيما راشدان، سوئيس

   ...و

  ! اين همه خرابکار؟

  

هركدام . دو دهه است يك موج خاطره نويسى در درونمرز و برونمرز ايران آغاز شده است
 خاطراتش را به رشتة - خود - گوست و يا اين كه راوى  و ها كه يا به صورت گفت اين نوشته

روشنفكريراوى و آنچه در پيرامون ايشان -سخن كشيده است، بيشتر به زندگى سياسى
  . گذشته است، پرداخته شده است

گاه اين افراد از زندگى و رفتار اجتماعى پيشينشان پشيمانند و گاه همچنان بر همان 
  . كنند ان پافشارى مىپنجاه سال پيشش-مواضع چهل

 طيف دوم همچنان خودهاشان را از نسل برتر و منجى و ناجى ملت  جالب اين كه همين
  ! آورند ايران به شمار مى

  از نادره افشارى

  خواندن مقاله براى< 

را در درونِ  مجاهدين پذيرفت و بعد بروالِ  هميشگى اش " فرمان "  کَسکى بود که هرنوع .را به استفراغ مي کشانداين يکي دارد م
 زندگىِ  خصوصىِ  افراد نخواهم شد که بدترين هرگز وارد( زد " السِ  سياسى  " ! )نام نمى برم ؛ خوددانند" ( يک قرن عقبان " با 

وقيح است و وقيح است و وقيح و . رام و بى مخ در اختيارِ  سلطنت طلبان "  به غبغب اندازى باد" ، و حاال شده است ) هاست 
  .بودند وهستند " آقا رضاىِ دوم " و " آقا ممدرضا " ، " آقا رضاىِ  اول " نوکرمنشانه دارد سياه مى کند تمامِ  کسانى که خارِ  چشم 



 
به گمانم حقم بود ـ چرا .  چپ ـ گاه به سخت ترين وجه و حتى ناموءدبانه ـ تاخته ام و فعالينِ " روشنفکران " من تاکنون به خيلى از 

براىِ  من ـ چه در گذشته و چه درحال ـ رهبران حزبِ  توده و اکثريت از نوکران بودند و . که خودم را از آنان مى دانم و آنان را از خود 
بيش " خام خياالنى " ادرهايشان که تبديل شدند به نوکرانى بدتراز نوکر ، مابقى اما بجز عده اى معدود از اعضاء و ک. هنوز هم هستند 

وحتى جلوتر مى روم ، درموردِ  مجاهدين هم ـ که هيچ سنخيت با . نبودند که از روىِ  اعتقاد غلطيدند به آنجاهائى که نمى بايست 
  . آنها ندارم ـ همين را مى گويم 

اين خانوم را ـ که ازما ) . وبسيارو بسيار تابه حال کرده ايم ( کنيم " تسويه حساب " ينِ  خودمان مارا باندازهء کافى شعورست که ب
نيست و بچسابند خودرا سفت و سخت به سلطنت طلبان ـ ، حق آن نيست که بيآيد ادا و اطوارهاى روشنفکرى دربيآورد ـ که در 

  . رفته اندسلطنت طلبان هيچ نشانى از روشنى نيست که به سياهى خو گ

  ايل بيگى.) م(آراد * 

   ١٣٨٢ شهريور ٢١ جمعه

   ]1382 شهريور 22روشنگرى ـ شنبه [  

html.yavehayeman/archive/com.riroshanga.www://http/20040624104149/web/org.archive.web://http   
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  !رقاصي هم حتي بلد نيست " آغا محمد خان ايل بيگي "  

  نادره افشارى  

  !مسعود عزيز ، با درود 

کرده " مهديس "چه توهين هائى به تو در " نادره افشارى "  صبحِ  امروز ، دوستى زنگ زد و گفت که ديده اى که 9حوالىِ  ساعتِ   
  ...بخوان وخواندم " مهديس " گفت نوشته اش را در  . است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هاىِ  ايشانرا نمى خوانم

منتشر کنى، اما عاجزانه ازت تقاضا دارم که اين ) بخوان ، خواهى ديد( هائى اينچنانى را " لجن نامه " مى دانم که سياستت نيست که 
دانش و فرهنگ "  پى ببرند به وسعتِ  نوشتهء خانمِ  افشارى را در جائى بسيار خوب وبه بهترين وجه قابل رويت بگذارى تا همه گان

  .من ديگر هيچ مطلبى راجع به اين خانوم نمى نويسم . ايشان " غنى و مهوشىِ  

چه زن وچه (ريشو و اکبيرى که البته هستم ، اما هرگز کفشهاىِ پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده ام و بجز باهمسرم با احدى 
. نبوده ام و از هراتهامى که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد " وافورى " در زندگى ام همخوابه نمى شوم وهرگز) مرد 

تازه اگر برفرض ، همهء اينها بودم ، زندگىِ  شخصى من مى تواند باشد واو راچه حق به دخالت ؟ من که از زندگىِ  خصوصىِ  او خيلى 



 
يک عمر تربيتِ  مجاهدينى داشت و عليرغم حمالتِ  . هرگز اشاره اى در نوشته هايم نکرده ام بيشتر ازآنکه فکر مى کند ، مى دانم ، 

  . وحشيانه اش به 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/20040624104149/web/org.archive.web://http  

 !رقاصى هم حتى بلد نيست " بيگى  د خان ايلآغا محم "
  نادره افشارى

     ٢٠٠٣ سپتامبر ١٩ - ١٣٨٢ شهريور ٢٨ جمعه

pdf.ilgbeigi/26/shahrivar/1382/net.nou-asre://http  

   ٢٠٠٣ سپتامبر ١٩ - ١٣٨٢ شهريور ٢٨ جمعه

 با تادره افشارى" جنائى/ نوشتارى  "پرونده مختومه 

  محمد ايل بيگى

  

html.ParvandehBaaAfshari/com.roshangari.www://http  

  محمد ايل بيگي با نادره افشاري¨ جنايي, نوشتاري¨پرونده مختومه : شهريور27
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  جواب به گاليه آقاي محمد ايل بيگي

   

  =  <Ravabet Omomi().15 00@ 2003 p Se :تاريخ و منبع ارسال , زمان 

         

  روابط عمومي سايت مهديس



 
  مهدى صيادى فرد:  مديريت سايت مهديس "": ارسالى از/منبع خبر

جناب آقاى محمد ايل بيگى از آنجا که متن ايميل ارسالى جناب عالى خطاب به ما و همکارانمان در سايت مهديس ميباشد جوابيه زير 
  : خدمتتان ميآوريم را برسم ادب

شما اين حق را " شايد"پس ,  روى سايت ما آمده و قصور ما در رابطه با کنترل مطلب باعث شده که حق شما تضييع گرددمذکورمقاله 
  . داشته باشيد که ما را آماج کلمات گران نمائيد

از آنجا که توهين ها فقط ( لب توهين آميزتان را نيز ازاينکه ما را اليق دانسته ايد و برايمان نامه نگارى فرموده ايد ممنونيم و مط
  به جان ميخريم) خطاب به ما بوده 

News=name?php.modules/tablu/com.mehdis.www://phtt/20040624104149/web/org.archive.web://http&article=file&11280=sid  
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   محمد ايل بيگى

 ...واقعا که " ****" و " مهديس " آقايان وخانم هاىِ  

  
؟ کرده است" مهديس "ر چه توهين هائى به تو د" نادره افشارى " حوالىِ  ساعتِ   صبحِ  امروز ، دوستى زنگ زد و گفت که ديده اى که 

 ...بخوان وخواندم " مهديس " گفت نوشته اش را در . ه مدتهاست نوشته هاىِ  ايشانرا نمى خوانم کگفتم 

به پاشيم ، به " متاسفم که مهديس پشت پا زد به سياستِ  هميشگى اش که . پراکنی " لجن نامه " ه سياست تان است کمى دانم  
اين نوشته را دوباره " مهديس "اميد دارم که . سفت و سخت بر اين سياست پابرجاست " ****"و خوشحالم که " پاشيم گُه در همه جا 

اين نوشتهء خانمِ  افشارى را بايد در جائى بسيار خوب وبه بهترين وجه قابل رويت . نيابند " غريب " بيآورد تا خواننده گانش خود را 
نخواهم " هديس م"من ، بشخصه هيچ شکايتى از . ايشان "  غنى و مهوشىدانش و فرهنگ" گذاشت تا همه گان پى ببرند به وسعتِ  

من ديگر هيچ مطلبى راجع به . باشند وتا ته خطِ  لومپنى بروند و نوشته را دوباره بيآورند  "  ****"که چون  کرد و از آنها تقاضا دارم 
 .اين خانوم نمى نويسم 

چه زن وچه (و بجز باهمسرم با احدى  هاىِ پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده ام ريشو و اکبيرى که البته هستم ، اما هرگز کفش 
. ه برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد کنبوده ام و از هراتهامى " وافورى " همخوابه نمى شوم وهرگز در زندگى ام ) مرد 

ن مى تواند باشد واو را چه حق به دخالت ؟ من که از زندگىِ  خصوصىِ  او خيلى تازه اگر برفرض ، همهء اينها بودم ، زندگىِ  شخصى م
يک عمر تربيتِ  مجاهدينى داشت و عليرغم حمالتِ  . بيشتر ازآن که فکر می کند ، مى دانم ، هرگز اشاره اى در نوشته هايم نکرده ام 

  ****وحشيانه اش به آنها ، هنوز همانست که بود و 

  
 ) :امروز آمده است " مهديس " گويا در ( ه اين خبر را مى داد ک کردم ايميلى دريافت

 حذف گرديد ) Data Lagen( قوانين کامپيوترى سوئد 14اين مطب به استناد پارگراف : "ارسالى از/منبع خبر

 دوستان و همکاران محترم 



 
.. گروهى و, سياسى, زينه تصفيه حسابهاى شخصىه آزادى کالم و گشاده دستى رسانه اى ما نبايستى هکبايد توجه داشته باشيم 

  . شود
متاسفانه در اين مقاله آشکارا به افرادمشخص توهين و اهانت شده که مطابق قوانين جارى رسانه اى جرمى آشکار است و مسئوليت 

 . به گردن سايت نيز ميباشد, آن به عهده نويسنده و مسئوليت ديگر آن پس از شکايت طرفهاى مقابل 

 پس از شکايت شفاهى يکی از نامبرده شدگان مقاله مذکور و پس از مطالعه دقيق مطلب از 13.09.2003 صبح روز شنبه 10:47ت ساع
 .  قوانين کامپيوترى سوئد اين مقاله حذف گرديد 14جانب سايت و به استناد پارگراف 

ه رسماً از افراديکه در اين مقاله به آنها توهينى شده عذر کلذا سايت مهديس بحکم قوانين اخالقى جامعه ايرانى خود را مکلف ميداند 
  .خواهى نمايد

که سايت مهديس بنا به اعتمادى که به کاردانى و صالحيت فنى اعضاء هيئت تحريريه و يا ساير نويسندگان محترم کالزم به ذکر است 
دن کليه مطالب آمده براى سايت عمالً غير ممکن مينمايد چرا که خوان. دارد اغلب بدون خوانده متن مطالب ايشان آنرا روى نت ميبرد 

در صورت تضييع حقوقشان در يک مطلب مندرج در سايت ما را از آن آگاه که اما بازديدکنندگان محترم هميشه اين حق را دارند 
 که ضمن باال بردن مرز تحمل و همکاران و بازديدکنندگان سايت اين است تمناى ما از کليه . نمايند تا جهت کنترل آن اقدام نمائيم

  . مرز بين مطالب شايسته ارسال به رسانه ها و توهين ها و تهمتهاى غير منصفانه را رعايت نمايند, صبر در برابر نظرهاى مخالف 
  

 هايِ  نمي شوم ـ حتي اگر بدترين توهين" قانون " من هرگز متوسل به . من نبودم ونيستم " شاکیِ  شفاهي " توضيحا بگويم که 

 .رده اند ککه اين خانوم  نوشتاري به من بکنند ـ 

مي آورم و با چه طرح "****" نوشتهء خانم افشاري را به نقل از . را باز کنم نتوانستم " مهديس "  بعد ازآن هرچه سعي کردم که 

 ! ... ِ زيبائي که به آن اضافه کرده اند

  محمدايل بيگي 

  82  شهريور22

  
 **** 

  
  : بط عمومى سايت توضيح روا

  
که بواسطه جلوگيرى از تخلفى . (لمات نويسنده مطلب از جانب سايت ميباشدک عالمتگذارى شده تغيير حذف ****محل هائى که با 

  ) .مشابه صورت گرفته

  "محمد ايل بيگى" :ارسالى از/خبر منبع     

   | P :0(خبر نقد |بايت  |  4068ادامه خبر
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  :اش اينست " ترجمه " پس از آن ايميلى فرستادم به فارسى و به حروفِ  التين که 

  !مسئولينِ  محترمِ  مهديس ، با سالم 

با . ممکنست آنرا برداريد .  آورده ايد اينرامى رساند عکسى را همراهِ  نامه ام. من هرگز مجاهد نبودم تا امروزاز جداشده گانش باشم 
  .سپاس 

  ايل بيگى .م: کامتان شرين و روزگارتان خوش 

  :و جواب آمد  

  

  !با سالم 

  : ما يک عذرخواهىِ  ديگر به شما بدهکاريم  پس با اين حساب 

  : )اگه يک اشتباهِ  ديگه بکنيم ديگه مارس ميشيم ( 

  .برايتان آرزوىِ  موفقيت مى کنيم 

    Info  com.mehdis.wwwبا ا احترام 

   آتوسا دماوندى   راى قائمى

  
  :و پس آنگاه آن کليشهء کذائى را برداشتند و به اين صورت در آوردند ... 

   

  "محمد ايل بيگى" :ارسالى از/خبر منبع

    Ravabet Omomi=  <.5923@ 2003 Sep: تاريخ و منبع ارسال , زمان  



 
  

  
   ...واقعا که" ****" و " مهديس " آقايان وخانم هاىِ                             

کرده است "مهديس "ن هائى به تو در چه توهي" نادره افشارى "  صبحِ  امروز ، دوستى زنگ زد و گفت که ديده اى که 9حوالىِ  ساعتِ  
  ... بخوان وخواندم " مهديس " گفت نوشته اش را در  . ؟ گفتم ه مدتهاست نوشته هاىِ  ايشانرا نمى خوانم

  2003 سپتامبر 14 / 1382 شهريور 23 مهديس 

11279=sid&article=file&News=name?php.modules/tablu/com.mehdis.www://http  

  ) :برادرم ( ، جوابيه ام را آورد با عکسى از فريدون " گاهِ  نو ن" اما ... 

  

  

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

  : )ترجمه اش مى شود اين " به خطِ  التين و ( به ناگزير اينرا فرستادم ...  

، )دستِ  راست(ىروشنگرعکس مرا در باالىِ  صفحهء ) . اخذ از کجا ؟ ( عکسى که آورديد ، عکس من نيست ، عکسِ  برادرم هست 
  .خواهيد يافت 

  ايل بيگى.م: زگارتان خوش .کامتان شيرين و ر

  :جوابى نيآمد ، اما عکس را تغيير دادند و به اين صورت شد 

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

  pdf.0230/4index/index/net.no-negahe://tpht/20040624104149/web/org.archive.web://http 1382 شهريور 24دوشنبه نگاه نو ـ 
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  !که منتشر نشد وجوابى هم نيآمد ) ايران وجهان ( خانمِ  نادرى " کارفرماىِ  " به " پرمحبت آميز " واينهم نامه اى 

  !رقاصي هم حتي بلد نيست " آغا محمد خان ايل بيگي " 

  نادره افشارى 

  !که منتشر نشد وجوابى هم نيآمد ) ايران وجهان ( خانمِ  نادرى " کارفرماىِ   " به" پرمحبت آميز " واينهم نامه اى 

   

  !آقاىِ  شاهين فاطمى ، باسالم 

. نمى دانم واميد که شماهم مرا ندانيد " دشمن  "  پيشاپيش بگويم که اگرچه شما و من در يک خط نيستم ، اما شمارا ، امروزه روز ، 
را ـ چنانچون حکومت سلطنتى پيشين ـ " پدرم "  از ديدگاهم ـ ، تازمانى که شما به قدرت نرسيد و واينچنين خواهد بود ـ الاقل

، شخصا چنين نيستيد وبنوعى ازآزادى ) آقاى رضاپهلوى " مشاورِ  اعظمِ  ( " من شايد خامسرانه براين گمان دارم که شما ! درنياوريد 
هنوز که !") . اين يکى هم سلطنت طلب شد! بفرما : " ايد خيلى ها بدارم بيآويزند وبگويند بخاطرِ  گفتنِ اين حرف ش( ها اعتقاد داريد 

با سلطنت تا بى نهايت . به قدرت نرسيده ايد ، چگونه مى توانم شما ـ و حتى رضاپهلوى ـ را به جنايت هاىِ  هنوز نکرده متهم کنم 
هيچ دشمنى شخصى ندارم ، بل براىِ  ) مرتکب به جنايتى شده باشند مگرآنکه ( اما نه تنها با تک تک سلطنت طلبان . مخالقم 

مگرآنکه ( کمااينکه منِ تابى نهايت مخالفِ  دين ، براى تک تک معتقدانش . اعتقاداتشان ـ همچون هر اعتقاد ديگر ـ ، احترام قائلم 
) يا بدين سان شناخته شده ها ( هء تفکرِ  سرکوبگر احترام قائلم ؛ دعواىِ من باسلطنت ودين و هرنحو) مرتکب به جنايتى شده باشند 

و اعتقاد براين دارم که اينان تا پايانِ  عمرشان و تاپانِ  زمان ، بايد آزاد براين باشند و بتوانندکه برهرچه که . ست ونه با معتقدانشان 
نگار امروز نداريم و انگار که ديروز هم نداشته که ا( واى برآنروز که درايران حکومتى داشته باشيم .  مى خواهد پاى بفشارند دلشان

  !نباشد " جيک زدن " که سلطنت طلبان و دينداران را حقِ  ! ) ايم 

نشاندنِ عقايد و خواست هايمان دست برداريم ؟ حاشا و  "  کُرسى" اما اين نظر بدان معناست که از بحث و جدلِ سياسى وتالش از به 
  . نيستم" خونخواهى"  امروزى دعواىِ  سياسى دارم و بدنبالِ  من با شما و حکومتى يان! حاشا 

*  

  :با اين پيش درآمد مى رسم به اينجا 

کرده ايد که " سرمقاله نويسانى "و " روزنامه نگارانى " آيا شما ـ همچون حکومت واليت فقيه و ساواکِ  ديروز ـ شروع به گردآورىِ  
 و پرونده سازى ست ؟ و براىِ  حرمت انسان ها ارزشى قائل نيستند ـ و درواقع مى توان کارشان تهمت زنى ، هرزه دهانى ، پرده درى

فرداىِ تانرا بسازيد ؟ تهمت نمى زنم ، سئوال " ايرانِ  ايده آلِ  سلطنتىِ "  با اينان مى خواهيد  آيا. آنان را جانيانى قلم بدست دانست 
  .مى کنم 

شاه " نوشته اى از اورا به پيوست مى آورم تا ببينيد که چه . ست " نادره افشارى " تان ، خانم "دست چينىِ  " نمونهء بارزِ  اين تازه 
آيا اگر ـ زبانم الل ـ فردا شما روىِ  کار بيآئيد ، مواجه خواهيم شدسراسر با نوشته هائى اينچنانى در ! ست از روزنامه نگارى " کارى 

  .ال مى کنم روزنامه هايتان ؟ و باز تهمت نمى زنم ، سئو

دانش و " تا همه گان پى ببرند به وسعتِ    رويت گذاشت اين نوشتهء خانمِ  افشارى را بايد در جائى بسيار خوب وبه بهترين وجه قابل
  .من ديگر هيچ مطلبى راجع به اين خانوم نمى نويسم . ايشان " فرهنگ غنى و مهوشى



 
  . انرا به عنوانِ  سرمقاله مى آوريد ، توضيحاتِ  مرا فراموش نکنيدايش" شاه کار ادبىِ  " زمانى که اين : اميدوارم 

*  

  :اجازه بدهيد که قبل از آوردنِ  نوشته شان ، کَمکى مقدمه چينى کنم 

کرده " مهديس " در  چه توهين هائى به تو" نادره افشارى "  صبحِ  ديروز ، دوستى زنگ زد و گفت که ديده اى که 9حوالىِ  ساعتِ  
  ...بخوان وخواندم " مهديس " گفت نوشته اش را در .  گفتم که مدتهاست نوشته هاىِ  ايشانرا نمى خوانم است ؟

  :، تنها بدين خاطربود که " روىِ ماهتان را از راهِ  دورمى بوسم : " من اگر در انتهاىِ  يکى از نوشته هايم خطاب به ايشان ، آورده بودم 

تشريف دارند ، پس " فرنگى مآب " ست که درغرب زندگى مى کنند و قربانش بروم خيلى بيشترازمن ـ ايشان ـ همچون من ـ ، مدتها1
" دوست "حاال چه زن باشتد و چه مرد ـ ومن ايشان را ( اى بينِ  افراد وجود داشته باشد " ) دلبخواه " ونه (بايد بدانند که اگردوستى 

" تمام مى کند و اين تنها کلهء پوکِ  شرقى ست که درآن " مى بوسمت و يا مى بوسمتان " ا ، نامه را ب )  "دلبرِ  رعنا " خطاب کردم و نه 
لخت شو که مى ! ياال: "مى يابد و ابلهانه ، گاه باديدنِ  چنين جمله اى سراسيمانه به خانهء طرف مى دوند و مى گويند " خاطرخواهى 

  ! "خواهم فالنت کنم 

. بروالِ  ايرانيان بکنم " تعارفِ  شاه عبدالعطيمى "  ، چه مى شود کرد که هنوز ايرانى هستم و خواستم "روىِ ماهتان : "  واگر آوردم -2
اند ، اما هيچ " ماه " فرض کنيم که ايشان " ! عفريته " ست و يا " ماه " واال من تا بامروز نه روىِ شانرا ديده ام ونه عکسِ شانرا تا بدانم 

 .همسرم نيست " انگشتِ  کوچک  "  اندازه ء زيبائىِ شکى ندارم زيبائى شان حتى ب

  " !دختر بازى ] پير " [ کسى آيا گمان براين خواهد برد که با داشتن اينچنين همسرى ، آدم برود به 

 زن وچه چه(ريشو و اکبيرى که البته هستم ، اما هرگز کفشهاىِ پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده ام و بجز باهمسرم با احدى  
. نبوده ام و از هراتهامى که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد " وافورى "  وهرگز در زندگى ام  همخوابه نمى شوم) مرد 

ى  به دخالت ؟ من که از زندگىِ  خصوصىِ  او خيل تازه اگر برفرض ، همهء اينها بودم ، زندگىِ  شخصى من مى تواند باشد واو راچه حق
يک عمر تربيتِ  مجاهدينى داشت و عليرغم حمالتِ  . بيشتر ازآنکه فکر مى کند ، مى دانم ، هرگز اشاره اى در نوشته هايم نکرده ام 

 .وحشيانه اش به آنها ، هنوز همانست که بود و هرگز آدم نخواهد شد 

 

 

  پيش  ساليان منتشر شده هاي

 

  


