فراخوان به مبارزينی که بين سال  ١٣٦٠تا پايان  ١٣٦١با تشکيالت تھران کومهله و اتحاد مبارزان
کمونيست در ارتباط بوده اند
دوستان گرامی،
برای روشن شدن چگونگی ضربات منجر به تالشی تشکيالت تھران کومهله و اتحاد مبارزان کمونيست در پائيز سال
 ١٣٦١اين نگارنده به ياری شما مبارزين گرامیای نياز دارد که مستقيم و يا غير مستقيم با آن تشکيالت در ارتباط
بودهاند.
برای اين نگارنده صفت مبازر شامل ھمهی کسانی است که در بيرون از زندان داوطلبانه به امر مبارزه در راه آزادی
و رفاه مردمشان ھمت کرده بودند .از لحظهای که مبارزين دستگيرميشوند ،تا زمان آزادی و يا اعدام ،رژيم اسالمی
مسئول تمام اعمالی است که احتماال زندانيان عليه خود و يا رفقايشان انجام دادهاند.
اينکه زندانی چگونه شکنجهھای دردآور جسمی و روحی را تحمل کرده است ذرهای از مسئوليت شکنجهگران و آمرين
امر شکنجه نمیکاھد .مقاومت زندانی در مقابل شکنجه برگهی برائت رژيم نيست .حتی اگر زندانیای زير فشار جسمی
و روحی مجبور به دادن اطالعاتی شده باشد ،رفقای ديگرش را تحت فشار قرار داده باشد و يا ھر عمل اجباری ديگری
که انجام داده باشد ،مسئوليت ھمهی آن اعمال ھمچنان با بازجويان و آمرينشان است .آنچه قابل شمارش و واجد ارزش
است مبارزهی داوطلبانهی مبارزين برای آزادی و رفاه مردم زحمتکش کردستان و ايران است .تمام اعمالی که زير
فشار )ھرچه که میخواھد باشد( صورت میگيرند بايد به حساب فشاردھنده گذاشته شود .با خرد کردن اين بخش از
مبارزين ،رژيم ھمواره در صدد مايوس کردن مقاومت بقيهی آزادیخواھان است.
از شما خواھش میکنم در مورد ضربات وارده به تشکيالت تھران کومهله ،چنانچه اطالعاتی داريد ،لطفا با من تماس
بگيريد.
الزم به تذکر است که من به اطالعاتی که ممکن است کسی را به خطر بياندازد نيازی ندارم .اطالعاتی را برای من
بفرستيد که بيان آنھا بعد از  ٣٠سال نتواند مشکل امنيتیای برای کسی ايجاد کند.
من به ھيچ حزب ،سازمان و گروھی وابستگی ندارم و تالش من فقط برای روشن شدن گوشهای از تاريخ ايران و به
ويژه کردستان مبازر است .گوشهی دردناکی که برادرم به اتفاق بسياری ديگر از روسنفکران مبارز و آزادیخواه
جامعهی ايرانُ ،کرد و غير ُکرد ،توسط حکومت اسالمی دستگير و در زندان به قتل رسيدند.
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