اشارتی و والسالم!
جمال بامداد
آنچه من در قبال توهم پراکنی ها و مواضع غیر اصولی
اسماعیل یغمائی نوشتم نه به قصد توهین و تحقیر  ،بل
برای روشن شدن حقیقت بود .جوابیه ی ایشان اما بیشتر یک
عکس العملی غریزی است تا تاملی آگاهانه .
به رسم مروت و آشنائی  04ساله من از ورود به مسائل
خصوصی ایشان خودداری کرده و میکنم .چرا که دعوای من با
او یک دعوای شخصی نیست .دعوای من با او بر سر "بود و
نبود" سیاسی و مشخصا مرزبندی قاطع با رژیم است .این
همان نکته ایست که متاسفانه اسماعیل آنرا نفهمیده یا
نخواسته که بفهمد .ناراحتی او برای من قابل فهم است.
اما ایکاش او از وحشت دیدن تصویر خود در آینه واقعیت،
بجای شکستن آینه خود را میشکست .ذیال توضیح چند نکته:
اطالعاتی که اسماعیل یغمائی در مورد وضعیت فردی من نوشته
است عملی غیر اخالقی است و اشتباهی بعرضشان رسانده اند.
البته من هر کاری را بر یک زندگی انگل وار و دریافت
مواجب از سرویسهای اطالعاتی ترجیح میدهم.
ایشان مرا به دروغ گوئی متهم کرده و نوشته اند که من در
هیچیک از نشست های او با مسعود و مریم حضور نداشته ام.
بنظر میرسد که ایشان یا دچار فراموشی زودرس شده اند یا
آگاهانه به تاکتیک انکار مطلق روی آورده اند .جهت اطالع
ایشان یادآوری میکنم که در آن نشست که در محل کار مسعود
در قرارگاه بدیع زادگان انجام شد و از ساعت  11شب تا
حوالی صبح ادامه داشت ،عالوه بر من کسان دیگری نیز حضور
داشتند که من عمدا از ذکر نامشان در اینجا خوداری
میکنم .خوشبختانه برخی از آنها هنوز زنده اند  .جناب
اسماعیل ،با انکار حضور من در این نشست که( من از شرح
جزئیات آن صرفنظر کردم) چه واقعیتی را میخواهید انکار
کنید؟
میگوئید که مجاهدین من ساده لوح را به جلو انداخته اند.
وقتی آنها طی اطالعیه های رسمی صریحا اعالم موضع میکنند ،
چه نیازی است به جلو انداختن امثال من است! چرا برای
شخصیت مستقل انسانها ارزش قائل نیستید؟ من آن نامه را
در ظرف  2ساعت قلمی کردم و در ساعت  3نیمه شب برای سایت
همبستگی ارسال نمودم .اما آنها به اطالع من رساندند که
از درج آن معذورند .میبینید که تفاوت چقدر است!
شما سفرتان به هندوستان را قاطعانه انکار کرده اید اما
از ارتباتطان با " انجمن نجات" ( سازمان اطالعات رژیم)
هیچ نگفته اید.

ذیال کلیشه ای از شعر شما که با امضای خودتان در 5ماه
ژوئن سال  2102درکلکته هندوستان سروده اید .این شعر
هنوز در وبالگ شما موجود است .لطفا آنرا پاک نکنید:

..............

در خاتمه به شما یادآوری میکنم که من ازمجاهدین و از
همان آقای جابرزاده " تند خوی خوش قلب" آموختم که دروغ
نگویم ،جعل و تحریف و غلو نکنم حتی در نقل قول از دشمن
غدار .و از همه مهمتر از آنها آموختم که با دشمن مردم
سازش نکنم .با این ره توشه هر جا که باشم میدانم که "
والسالم
در کجا ایستاده ام" !
........
ياران من!
مشوريد!
او را امان دهيد ،تماشائيست!
..........

* سالها قبل م .آزرم شعر "پیشواز" را برای پرویز
نیكخواه كه با علیرغم مقاومت اش زیر شكنجه رژیم ستمشاهی
سرانجام ترسید و لرزید و به ساواك تسلیم شد ،سروده بود.

