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مهر ماه  / 1391درخواست فیسبوکی ناشناس
یاور یزدان پرست مادرقحبه

مهرماه سال  91در فیسبوک از یک پروفایل درخواست دوستی دریافت کردم که محتوای صفحه به کلی بسته بود و
قابل بازبینی نبود ،عکس هیچ فردی هم – چه حقیقی و چه غیرحقیقی – بر آن نبود ،هیچ دوست مشترکی با او
نداشتم ،چند عکسی هم که برای پروفایلش انتخاب کرده بود تک و توک الیک خورده بود که هیچیک از آن
کاربران را نمی شناختم؛ پس این درخواست فیسبوکی را نپذیرفتم.

تصویر پروفایل فیسبوک یاور یزدان پرست مادرقحبه در زمانی که برای اولین بار با فیسبوک من تماس گرفت.
به تاریخ انتشار و تعداد الیک ها توجه شود.
پس از یکی دو روز از همین پروفایل پیامی دریافت کردم درباره فعالیت حزب پان ایرانیست در ایران پرسیده بود،
پاسخ کوتاهی دادم و ارجاعش دادم به سایت مربوطه و مسئوالن مربوطه که هر پرسشی دارد از همانها بپرسد.
همچنین توضیح دادم که چون در ایران ابراز مخالفت سیاسی صریح داشتم درخواست فیسبوکی یک پروفایل بی نام
و نشان را نمی پذیرم .بعد با چرب زبانی معرفی مبهمی از خودش ارائه داد و خودش را مسئول حزب مشروطه در
سوییس جا زد و من درخواست فیسبوکی اش را پذیرفتم؛ اما با خودم فکر میکردم که چطور این در حد مسئولیت
در کشوری مثل سوییس با حزب مشروطه ارتباط تشکیالتی دارد ولی من که از اوایل دهه هشتاد سایت حزب
مشروطه را مرور میکردم و با چهره های شاخص و فعال این حزب مباحثات نظری داشتم نامی ازش نشنیده ام؟
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اشاره به من در یکی از مباحثات حزب مشروطه مربوط به سال .90
لینک مطلب در سایت حزب مشروطه
لینک مطلب در وبالگ یکی از رهبران حزب مشروطه
به عنوان یک نمونه مطلب باال نشان میدهد که من پیش از پاییز  91که سر و کله فرد بی سر و پایی به نام یاور یزدان
پرست الدنگ از پشت یک پروفایل بی نام و نشان فیسبوک سبز شود با حزب مشروطه در ارتباط بودم و
دیدگاههایم مورد توجه چهره های شاخص و فعال و تحصیلکرده حزب قرار میگرفته است .نویسنده این مقاله،
شخصی که مقاله را در وبالگش منتشر شده و نیز شخصی که زحمت انتشار مطلب در آن وبالگ را کشیده ،همگی
از چهره های شاخص حزب بودند که برای احترام نامشان را در چنین متنی که به این شیاد الدنگ میپردازد نمی
آورم.
از سویی همه فعاالن سیاسی طیف های مختلف به ویژه هم سن و ساالن ما باالخره دور یا نزدیک همدیگر را می
شناختند و دستکم نامی از هم شنیده اند ،اگر این از کسانی است که در ایران فعالیت سیاسی داشته و بعد به سوییس
رفته چطور من از چنین فردی بی اطالع بوده ام؟ گمان کردم شاید از کسانی است که از کودکی در اروپا بوده است
و بواسطه ارتباطات خانوادگی طوالنی با مسئوالن حزب مشروطه ،واجد این اعتماد شده که در سنی بسیار کمتر از
مسئوالن حزب مشروطه ،چنین مسئولیتی را عهده دار شود و اگر هم من از پیشینه اش بی اطالعم ،از آنروست که
فعالیت هایش بیرون از ایران بوده است .به هرروی چه بسا یک درخواست فیسبوکی این حد از حساسیت نمی طلبد
و گمان نکنم دردسرساز شود و پذیرفتم
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جلب اعتماد بواسطه ارتباط با من و نیز برخی افراد سیاسی شناخته شده
کم کم ارتباطات بیشتری با من میگرفت و تماسهای اسکایپی برقرار میکرد که همزمان بود با شورای ملی شاهزاده و
شدت گرفتن فعالیت های من .پیش من خود را مسئول حزب مشروطه جا میزد تا جلب اعتماد کند و پیش مسئوالن
حزب مشروطه خود را دوست من! و میکوشید بواسطه سوابق و فعالیتهایم از ارتباط با من نزد مسئوالن حزب
مشروطه اعتبار کسب کند؛ در چنین فضایی من هم یک نسخه دیجیتال از مدارک مربوط به بازداشتها و ممنوع
الخروجی ام را برایش فرستادم که معلوم نیست تا به امروز از آنها چه سوءاستفاده هایی کرده و همچنان خواهد کرد
و دست من هم به جایی بند نیست.
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اولین تماسهای یاور یزدان پرست مادرقحبه با فیسبوک من درست زمانی که در آستانه حساس ترین تصمیم سیاسی
بودیم .قرار بود از داخل ایران به شورای ملی بپیوندیم و مسئوالن مربوطه هم در جریان بودند.

بعد که با ریسک پذیری من و فعالیت های علنی و ابراز مخالفت صریح سیاسی ام در داخل ایران آشنا شد ،در حد
یک عکس پروفایل فیسبوک شهامت پیدا کرد و برای اولین بار عکسی از خودش را در پروفایل فیسبوکش گذاشت
و با چند تماس اسکایپی با افراد پرت و پال تظاهر به فعالیت سیاسی کرد .تالش عجیبی داشت تا نزد مسئوالن حزب
مشروطه خود را رابط من با این حزب جا بزند .در حالیکه من بخاطر فعالیت های سیاسی ام به عنوان یک وبالگ
نویس قدیمی از سوی فعاالن حزب مشروطه شناخته شده بودم و از اوایل دهه هشتاد خورشیدی روی سایت این
حزب با هم مباحثات نطری جدی داشتیم و نیازی نبود که یک فرد پرت و پال و مجهولی از پشت یک صفحه
فیسبوک سبز شود تا میانجی آشنایی و ارتباط مان باشد.
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اولین تصویری که یاور یزدان پرست مادرقحبه از خودش در نمایه فیسبوکش منتشر کرد .به تاریخ انتشار و تعداد
الیک و تفاوت آن با تعداد الیک عکس نمایه قبلی اش توجه شود.
به هر روی از آنجا که از این تالش عجیبش برای جا زدن خود به عنوان رابط من با حزب مشروطه احساس خطر
نمیکردم ،حساسیتی به خرج ندادم؛ اما گویا می خواست بی ریشه و بی پیشه بودنش را بواسطه ارتباط با فرد فعال و
شناخته شده ای مثل من الپوشانی کند و نزد اعضای حزب مشروطه وجهه ای دست و پا کند و به این بهانه در حزب
مشروطه نفوذ کند .احتماالً برای نفوذ و جمع آوری اطالعات از دیگران هم از همین روش استفاده میکرده است.
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در تصویر زیر روشن است که مدتها پیش از ارتباط این تاپاله با فیسبوک من ،چهره های مؤثر حزب مشروطه با من
و دیدگاهها و فعالیتهایم آشنا بوده اند .مطلب باال مربوط به یکی از جدی ترین مباحثات نظری در میان چهره های
شاخص حزب مشروطه بود که دیدگاههای من هم به عنوان بخشی از مباحثه مورد توجه اساسی قرار گرفته و
برخاسته از دانش من تلقی شده است.

نمونه ای شناخت دقیق چهره های شاخص حزب مشروطه از فعالیتها و دیدگاههای من مربوط به سال 90
لینک مطلب در سایت حزب مشروطه
لینک مطلب در وبالگ یکی از رهبران حزب
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به هر روی از آنجا که از این تالش عجیبش برای جا زدن خود به عنوان رابط من با حزب مشروطه احساس خطر
نمیکردم ،حساسیتی به خرج ندادم؛ اما گویا می خواست بی ریشه و بی پیشه بودنش را بواسطه ارتباط با فرد فعالی
مثل من الپوشانی کند و نزد اعضای حزب مشروطه وجهه ای دست و پا کند و به این بهانه در حزب مشروطه نفوذ
کند .احتماالً برای نفوذ و جمع آوری اطالعات از دیگران هم از همین روش استفاده میکرده است.
در آن زمان من هر روز حتی در تعطیالت تا ساعت ده شب در آتلیه نقاشی ام در شرق تهران سرگرم کارهای هنری
ام بودم و آخر شب که به خانه برمیگشتم اغلب تماسهای اسکایپی این برقرار میشد که از همان آغاز و تقریباً همیشه
اصرار به خروج قاچاقی من از کشور داشت! در حالیکه قصد من برای خروج از کشور نه از روی شیفتگی نسبت به
«خارج» بود و نه بخاطر فرار از جمهوری اسالمی .من از کودکی عالقه بی حدی به نقاشی داشتم و توانسته بودم در
ایران در کنار تحصیالت و شغل مهندسی و نیز فعالیت جدی سیاسی ،از نظر هنری به سطحی برسم که برای پیشرفت
بیشتر رهسپار یکی از مراکز هنری جهان شوم .برای این هدف هم از دانشگاه هنر وین پذیرش گرفته بودم و هم از
سفارت اتریش در تهران اقامت دانشجویی و داستان سفر دانشگاهی – هنری من ربطی به فعالیت های سیاسی من
نداشت! و من هرگز به خروج غیرقانونی از کشور فکر نمیکردم! اگرنه چه نیازی به پذیرش دانشگاه و بعد ویزای
دانشجویی اتریش داشتم؟

وبالگ زپرتی یاور یزدان پرست مادرقحبه که تنها تالش ترحم برانگیزی بوده است برای دریافت پناهندگی و بدون
هیچ تحصیالت و پیشینه ای به دروغ خود را روزنامه نگار ،نویسنده و فعال سیاسی معرفی کرده است .بعد از رد شدن
درخواست پناهندگی اش در سوییس و دیپورت شدن از آلمان ،دوباره در سوییس درخواست پناهندگی میدهد و
این وبالگ را علم میکند و با حزب مشروطه ارتباط میگیرد.
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از البالی صحبتهایش گهگاه اطالعات مبهمی درباره سوابق تحصیلی ،کاری و سیاسی اش در ایران ،دلیل و زمان
خروجش از ایران و چگونگی آن ،سوابق کاری ،تحصیلی و سیاسی اش بعد از خروج از ایران تا مهرماه سال  91که
با من تماس برقرار کرده بود درز میکرد که علیرغم گنگی و گاه تناقض اهمیتی برایم نداشت و هنوز هم کنجکاو
نیستم که بدانم .گهگاه خودش را وبالگ نویس هم معرفی میکرد که این موضوع هم بر ابهاماتش می افزود .این چه
وبالگ نویسی بوده که من که خودم یک وبالگ نویسی قدیمی و فعال بودم نمی شناختمش؟ آرشیو چندانی هم
نداشت و یکسال پیش از آن تاریخ ایجاد شده بود .نه کیفیت سیاسی داشت ،نه نگارش درخور اعتنایی و نه روال
پیوسته و منظمی .یکسری از مطالبش هم کپی از سایتهای دیگر بود .ارتباط خاصی هم با حزب مشروطه نشان نمیداد.
پس چطور کسی که مدعی وبالگ نویسی است امکان بازدید عمومی مطالب فیسبوکش را بسته بود؟ عکس
خودش را هم روی پروفایل فیسبوکش نمیگذاشته؟ هیچیک از وبالگ نویسان را هم نمیشناخت ،آنها هم مثل من
این تاپاله را نمی شناختند! درکل از آنجا که نسبت به دیگران هیچ کنجکاوی ندارم و پاسخ این پرسشها هم اهمیتی
برایم نداشت حتی در حد یک پرسش ساده هم جویا نشدم .الدنگ هیچ سابقه تحصیلی یا شغلی روشنی در ایران
نداشته ،بعد یکهو از یک وبالگ زپرتی در ناکجایی در سوییس مدعی روزنامه نگاری و نویسندگی میشود! وقتی
وبالگ نویسی اش هم هیچ شاهد قابل اعتنایی ندارد ،دیگر کدام روزنامه نگار؟ کدام نویسنده؟

در آن زمان مدام گروههای چت فیسبوکی هم برپا میشد که من را هم ناخواسته وارد میکردند .یعنی بعد از کار
روزانه که به خانه برمیگشتم یکهو میدیدم در چند چتباکس فیسبوکی هستم و پیام دریافت میکنم که در اغلبشان
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بدون آنکه خارج شوم هیچ فعالیتی نداشتم و در برخی هم جز صحبت از بایرن مونیخ و بازیهای قدیمی آتاری هیچ
بحث جدی و خاصی طرح نمیکردم .یک شرط فوتبالی هم بست و باخت که علیرغم پافشاری خودش هرگز
پرداخت نکرد و مدام به بهانه نداری مخارج زندگی متأهلی از خریدن یک پیراهن بایرن مونیخ زیر  100یورو طفره
میرفت.

رویهم رفته من از فیسبوک برای ارتباط دوستانه با آشنایان استفاده میکردم .چون دیدگاههای سیاسی ام را در
وبالگم می نوشتم و فعالیتهای سیاسی ام را هم با حضور در محافل سیاسی پیگیری میکردم.
بجز این مسایل آنچه مشتاقانه تعریف میکرد شرح السیدن های اینترنتی با پیرزنهای تاریخ مصرف گذشته بود که
همیشه مایه ریشخند من بود .همچنین عالقه زیادی به ارائه جزییات از زندگی دیگرانی داشت که با تظاهر به دوستی
اعتمادشان را جلب میکرد .در این حد مسخره که فالنی – که من هیچ نمی شناختمش  -گواهینامه رانندگی ندارد!
بیشتر هم از انتخاب اشتباهش در ازدواج و اشتباهش در انتخاب سوییس ناله میکرد و از افسردگی و بی همزبانی
شکایت داشت .رویهم رفته خیلی تالش میکرد با فعاالن سیاسی ارتباط بگیرد و چت هایشان را آرشیو کند و از این
بابت خیلی ذوق زده بود .مادرقحبه جوری از زندگی در سوییس افسرده بود که انگار ویزا و اقامت همه کشورها را
داشته ولی از بد روزگار ساکن سوییس شده است.
از  92تا پایان  / 93فاصله گرفتن تدریجی ام از سیاست
به هر روی اواخر سال  91تصوری که من از سالهای پیش نسبت به ماجرای هسته ای ایران داشتم کم کم رنگ
باخت و این تصور که با روی کار احمدی نژاد ،فعالیت های هسته ای منجر به انزوای سیاسی و تحریم اقتصادی شود
و در نهایت با اعتراضات سراسری به سمت براندازی برویم انتظار نابجایی بود که محقق نشد و من از آنجا که دیگر
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ایده سیاسی خاصی نداشتم و بر حسب تجربه توان خاصی هم در هیچ طیف سیاسی نمی دیدم از سیاست دور شدم.
یعنی عمالً وقتی این مادرقحبه تازه شروع کرده بود با شیادی خودش را مسئول حزب مشروطه در سوییس جا بزند،
من فعالیتهای سیاسی مورد نظرم را انجام داده بودم و پیامدهایش را هم از سر گذرانده بودم .از سال  92و با روی
کار آمدن دولت آخوندی دیگر حتی حوصله بحثهای ساده فیسبوکی را هم نداشتم و در حد یک کامنت ساده هم
چندان مشارکت نمیکردم .درست صد روز پس از روی کار آمدن دولت آخوندی با توافق ژنو فعالیتهای هسته ای
رژیم هم تعلیق شده بود و مهمترین سویه از فعالیتهای سیاسی من که علیه فعالیتهای هسته ای رژیم بود خودبخود
بالموضوع شده بود .از محفل شخمی پان ایرانیستها هم که سال  91کناره گیری کرده بودم ،شورای ملی شاهزاده
هم که عمالً شکست خورده بود و من فقط پیگیر کارهای هنری ام بودم.
در نتیجه سال  93علیرغم پیشینه سیاسی ام ،من نه عضو هیچ گروه سیاسی بودم ،نه هوادار شورای ملی شاهزاده و نه
مخالف فعالیتهای هسته ای تعلیق شده رژیم! دوباره گذرنامه ام را پس گرفتم ،دوباره از دانشگاه هنر وین پذیرش
گرفتم و دوباره با اخذ ویزا از سفارت اتریش  5اسفند  93وارد وین شدم .من که هیچ حکم قضایی مبنی بر ممنوع
الخروجی نداشتم ،اما اگر حکمی هم مبنی بر ممنوع الخروجی یا هر محکومیتی هم صادر میشد ،باالخره مدت
محدود و مشخصی طول میکشد که گمان نکنم بیشتر از  3سال میشد و باالخره روزی به پایان میرسید و من برای
پیشرفت هنری دوباره در یک روال قانونی وارد اتریش میشدم .حال آنکه عمالً بی آنکه محکومیت قضایی داشته
باشم در عمل اشد مجازات را تحمل کرده ام.
دی ماه  / 94حذف افراد ناشناس و نامربوط از فیسبوکم
در ادامه ترجیحم برای فاصله گرفتن از سیاست و تمرکز بر هنر  -به ویژه که از دید من اساساً دیگر هیچ کاری هم
نمیتوان کرد  -در شب اجرایی شدن برجام در  26دی  94بی آنکه با کسی مشکلی داشته باشم ،همه افرادی را که
تنها بخاطر فعالیتهای بی باکانه سیاسی ام درخواست فیسبوکی داده بودند – از جمله این بی پدر – را از فیسبوکم
حذف کردم .اساساً تمایلی به ارتباط مجازی با افراد ناشناس نداشتم ،تنها از آنجا که در پاییز سال  91در صدد یک
حرکت سیاسی انتحاری بودم که بیگمان مجازات سنگینی در پی داشت ،می خواستم در قبال هزینه ای که می
پردازم تا حد امکان تأثیر بیشتری ایجاد کنم ،به همین خاطر در آن برهه هر ناشناسی را در لیست فیسبوکم پذیرفتم.
بعد هم که تصوراتم رنگ باخت و ایده ام شکست خورد که در «گزارش به جمهوری» توضیح داده ام .تصمیم
گرفتم برای جبران زمانهایی که با مشغولیتهای سیاسی و محدویتهای متعاقبش هدر داده بودم ،ذهنم را تنها روی
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آموزش و تمرین هنر متمرکز کنم تا از موقعیتی که در وین در دسترسم است و سالهای آرزو و حسرتش را داشتم
بهتر استفاده کنم .یادداشتی هم با نام «بازنشستگی سیاسی» روی وبالگم منتشر کردم.

از آغاز جوانی همیشه وسواس زیادی به خرج میدادم تا افراد پرت و پال مجال ارتباط نزدیک با من را پیدا نکنند.
حتی در محافل سیاسی که شرکت میکردم این وسواس را رعایت میکردم .اما متأسفانه برای مدت کوتاهی در فضای
مجازی کمی سهل انگاری و غفلت کردم که خوشبختانه خیلی زود این اشتباه را برطرف کردم؛ هزینه آن سهل
انگاری بیجا هم اینست که اکنون ناچارم بجای استفاده های بهتر از وقت ،از روی ضرورت وقتم را صرف نوشتن
این متن کنم.
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پاییز  / 95بیانیه حزب مشروطه و ابهامات بیشتر درباره این الدنگ
آذرماه سال  95شورای مرکزی وقت حزب مشروطه با انتشار بیانیه ای هرگونه ارتباط تشکیالتی با این فرد را مردود
اعالم کرد و یادآور شد که بارها تذکر داده اند که خود را مسئول حزب مشروطه در سوییس یا حتی عضو حزب
معرفی نکند .معلوم نیست با معرفی خود به عنوان وابسته حزب مشروطه چه مادرقحبگی هایی براه انداخته بوده است
که حزب مشروطه در تاریخ موجودیت بیست ساله اش برای نخستین بار چنین بیانیه ای صادر کرده است؛ که البته از
این دست افراد کم نیستند.
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ما با یک شیاد مشکوکی روبرو هستیم که هیچکس نمیداند در ایران چه سوابق تحصیلی و شغلی داشته است؟ با
توجه به اینکه متأهل است هزینه زندگی اش در ایران چطور تأمین میشده است؟ چرا و چطور از ایران خارج و در
سوییس ساکن شده است؟ از چه تاریخی ساکن سوییس است و سوابق تحصیلی و شغلی اش در سوییس چیست؟
سوابق سیاسی اش در ایران و بیرون از ایران چه بوده است؟ چرا اصرار داشته به عنوان مسئول حزب مشروطه در
سوییس شناخته شود؟ عمالً تنها برهه ای از زندگی این فرد که قابل بررسی است همین فاصله سالهای  91تا 95
است که از قضا حزب مشروطه در بیانیه ای رسمی از سوی شورای مرکزی اش ارتباط تشکیالتی با این الدنگ را
رد کرده است!
یعنی ما با فرد شیادی روبرو هستیم که تا پاییز  91هیچ سابقه قابل اعتنایی ندارد ،از پاییز  91تا پاییز  95با
سوءاستفاده از ارتباط با من (و احتماالً امثال من) و نیز ادعای مسئولیت در حزب مشروطه با فعاالن سیاسی ارتباط
میگیرفته و اطالعات اشان را آرشیو میکرده ،و از پاییز  95عجالتاً تا امروز و معلوم نیست تا کی با یک عکس
شیروخورشید در آشپزخانه همچنان به دالیل مبهم و مشکوکی مشغول آرشیو کردن اطالعات دیگران است.

مهرماه  91یاور یزدان پرست مادرقحبه با یک پرینت از لوگوی حزب مشروطه خود را مسئول حزب در سوییس
جا زد.عکسی که مربوط به سه ماه پیش از آن بود و ارتباط حزبی خاصی را نشان نمیداد .لینک
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به بیانی تنها بخشی از زندگی و فعالیتهای این فرد که گمان میرفت دارای شفافیت و اعتنای حداقلی باشد ،از دوره
های مبهم پیشین زندگی اش مبهم تر شد! اینکه یک جمع معتبر سیاسی درصدد برآیند تا بجای مسائل سیاسی مهم،
درباره عدم ارتباط تشکیالتی خود با یک فرد یک ال قبا بیانیه صادر کنند بیگمان دالیل درخور توجهی داشته است
که از آن بی خبریم .در بیانیه حزب مشروطه آمده است که بارها بطور خصوصی از این الدنگ خواسته اند از این
رویه دست بردارد که البته کارگر نبوده است.
بامزه اینجاست که یک فرد بی نام و نشان با یک پرینت از لوگوی حزب مشروطه در تالش بود میانجی ارتباط و
آشنایی من با حزب مشروطه ای باشد که از مدتها قبل با من و فعالیتها و دیدگاههایم به خوبی آشنا بوده اند و در
جدی ترین مباحثات نظری دیدگاههای مرا هم لحاظ میکرده اند! عجب موجود مادرقحبه ای .یک شیاد بی ریشه و
بی پیشه ای که از اعتراضات سال  88سوءاستفاده کرده تا رؤیاهای کودکانه اشان برای زندگی در «خارج» را تحقق
بخشد و از راه مالرو رهسپار سرزمین هایی شده که همه عمر هرگز اجاز ورود قانونی دریافت نمیکرده است .بعد هم
با چرب زبانی ترحم کسی یا کسانی از حزب مشروطه را برانگیخته تا خود را سیاسی جا بزند و بتواند به هر شکل
ممکن آنجا بماند .بعد هم طبق روال اخالقی چنین افرادی بجای قدردانی و سپاس ،از لطف حزب مشروطه
سوءاستفاده کرده که منجر به بیانیه حزب مشروطه گردیده است.
ماجرای وبالگ زپرتی اش هم قابل حدس است .با چهار تا عکس از حضور در اعتراضات  88خیال پناهندگی اروپا
در سر داشته که ناکام مانده ،بعد در تالشی دوباره از سال  90میکوشد با یک وبالگ پرت و پال و ارتباط گرفتن با
برخی اعضای حزب مشروطه – همانگونه که در بیانیه این حزب آمده – شانس اش را برای پناهندگی دوباره
بیازماید .وبالگ را هم جوری پیش میبرده که اگر پناهندگی اش پذیرفته نشد و ناچار به بازگشت به ایران شد،
دردسری ایجاد نکند! وبالگی گم و گور با مطالبی بی کیفیت و اغلب کپی! بعد هم که پناهندگی گرفته یکهو
مدعی روزنامه نگاری! نویسندگی! و فعالیت سیاسی! شده! سراسر دروغ و شیادی.
براستی چطور چنین الدنگی در پاییز سال  91خود را مسئول حزب مشروطه در سوییس جا میزند ،اما نه تنها هیچ
پیشینه سیاسی در ایران نداشته ،بلکه همان بیرون از ایران هم هیچ فعالیتی نداشته است؟ چطور کسی بدون نیم خط
سابقه سیاسی مسئول حزب مشروطه در سوییس میشود؟ فعالیت در ایران به کنار ،چرا تا پیش از پاییز  91که با من
ارتباط گرفت همان بیرون از ایران هم هیچ فعالیتی نداشته؟ اتفاقاً بخش مبهم تر و مشکوک تر ماجرا همینجاست!
اینکه مدعی سیاسی بودن باشی ،در آزادی اروپا هم باشی ،اما هیچ فعالیت سیاسی نداشته باشی! جرأت گذاشتن
عکس خودت روی پروفایل فیسبوکت را هم نداشته باشی .خیلی ها به امید پناهندگی مدتی تظاهر به فعالیت سیاسی
میکنند و بعد از پناهندگی سرگرم زندگی شخصی اشان میشوند؛ اما در مورد این الدنگ قضیه مشکوک تر است!
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اتفاقاً تا زمان دریافت پناهندگی هیچ فعالیت سیاسی نداشته است و بعد از پناهندگی با سوءاستفاده از عنوان حزب
مشروطه کارهایی میکرده که مورد اعتراض این حزب بوده است.
جا دارد این نکته بامزه را هم عنوان کنم که من بعید نمیدانم که چه بسا بی آنکه به چنین الدنگ بی نام و نشانی فکر
کرده باشم ،فعالیتها و مواضعم در بیانیه ای که حزب مشروطه درباره اش صادر کرده مؤثر بوده باشد .آخرین باری
که این بی پدر از نام حزب مشروطه سوءاستفاده کرده است مربوط است به امضای طوماری علیه شاهزاده:

این پتیشن در ادامه همان مضحکه خلع ید بود و امضای چهل نهم مربوط به این بی پدر است .لینک پتیشن
درست سه ماه پیش از آن در پی مضحکه خلع ید مطلب مفصلی نوشته بودم و در ضمن آن به ویژه حزب مشروطه را
بواسطه همراهی با موج تخریبی علیه شاهزاده به تندی مورد مؤاخده قرار داده بودم .هدفم هم از این کار دقیقاً آن
بود که افرادی که در درون مجموعه های سیاسی علیه شاهزاده رویکرد تخریبی دارند طرد شوند .بعد از آن گویا
مسئوالن حزب مشروطه نسبت به این بی پدر حساسیت بیشتری به خرج داده اند و تصمیم مقتضی را لحاظ کرده اند.
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گفتگو درباره مطلب من با نام «مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش»  /لینک یادداشت

