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) سليمان زاده(فيروز آذری جان رفيق  

!در گوتنبرگ سوئد در خطر است یيستلاسوسي ازفعالين   
 

   هشتاد وهفتبهشتياردسی ام                                                                                                مشترک     
                                                                                 

ازفعالين ) سليمان زاده(فيروز آذریجان رفيق   

   !در گوتنبرگ سوئد در خطر است ايران  دانشجوئی مردمی جنبش  سوسياليستی

بايد چون راجمهوری اسالمی  فاشيستسی مذهبی که بساطعقيده بودند وهمرزمانش براين )سليمان زاده(فيروز آذریرفيق  

.زباله دان تاريخ افکنداز بيخ و بن برکند و به نظام ستمشاهی   

همرزمانش با نگرش سوسياليستی بمبارزه بی امانشان بر عليه رژيم ارتجاعی اسالمی تداوم دادند و در جريان فيروز و

ی جلوگيری وانحراف  درشکل گيری  رژيم در دانشگاه را که براعمل هر گونه آلترناتيو سازيهای جناح های گوناگون

.م دانشجوئی بود، افشاء می کردندايجاد تشکلهای راديکاليزو  

 یيکی از جناحها اصالح طلبان، برند ه اهداف  بعنوان ابزار پيشباال ،ناتيو سازی ازآلترتآسيس دفتر تحکيم وحدت را 

جهت تحکيم و تثبيت کليت نظام دانسته و مورد در برای به انحراف کشيدن راديکاليزم جنبش دانشجوئی  ،رژيمحاکم در

.می دادند تجزيه و تحليل قراربررسی و  

.رفقايش را حقانيت بخشيدويروزفديدگاه و چشم انداز  ٧٨ تير ماه ١٨ فاجعه و جنايت رژيم ارتجاعی در   

تحوالت  وبطن تغييردوستانشان همراه با عملکردشان درسايرو  )سليمان زاده(فيروز آذریفيق رآری نگرش و چشم انداز

بورژوازی  به جناحهای گوناگوننبايد توان واثبات رسيد که نميبه ٧٨ماه  تير١٨ مردمیوئی وجنبش دانشجدرروزمره 

 اجتماعی یبنيانها  تحول وبايد از ديدگاه سوسياليسم علمی  برای تغييراطمينان داشت بلکه  اميد و اهداف ردب برای پيش

.به انقالب روی آورد  

، به هويت فيروز بوسيله نيرهای اطالعاتی و امنيتی  دانشجويانتم وشکنجهدستگيريهای وسيع وضرب و شازرژيم پس 

.پی بردنگون طلب با افکارسوسياليستی سر ومبارز چهره بعنوان يک  

رفيق فيروز آذری (سليمان زاده)  جبرآ برای نجات جانش وحفظ جان سايررفقا وحفظ  اسرارشان کشور را ترک و تبعيد 

 اجباری را پذيرا شد. 

نيامده بلکه حاصل   ديک شبه بوجو  يا بربريت سوسيايسم   با شعار متحد جنبش کارگریراديکاليسم جنبش دانشجوئی

تالش و کوشش پيگيرانه دهها هزار از مبارزين و زندانيان سياسی وجانباختگان ره آزادی و سوسياليسم  وتبعيدشدگان 

  . ها استفيروز آذری اجباری چون 

سوئد گوتنبرگ در جنبش کارگری ايرا ن فعالينهم اکنون يکی ازفعالين سوسياليست ويکی از )  زادهسليمان(فيروز آذری

 برعليه رژيم سرمايه جمهوری اسالمی ايران می باشدکه جانش در خطر است  ـ وميخواهند اورا دپورت کنند. 
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 دفاع از ،دموکراسی از  دفاع ،انی انس حقوق ابتدائی ترين حق و  از دفاع ،گی دنپناه  برا ی دريافت حق فيروزدفاع از

.و آرمان انقالبی شان استسوسياليسم ن باختگان ره آزادی وزندانيان سياسی و دفاع ازجا  

 ها وانتمامی سازم و  جنبش کارگری فعالين  و مدافعين حقوق بشر سانهای آزاده وهمه انما امضاء کنندگان ذيل ورقه از

ما ياری ه ب  استدپورتخطر که در ) سليمان زاده(  فيروز آذریحق پناهندگی  زاحزاب مترقی و انقالبی می خواهيم تا ا

ا او طبق کنوانسيون بين المللی تبه اطالع مراجع ذيصالح رسانده گشت او به ايران را بازعواقب جبران ناپذيرورسانند 

.نده گی برخوردار شودز حقوق پناها١٩۵٠د دسامبر ح سازمان ملل مت٤٢٨ه ژنو و قطعنام ١٩۵١وعهد نامه   

 
:فرادا یاسام  

احمد  ـ ٨ فريدون گيالنی ـ ٧بهروز فراهانی  ـ ٦حسن حسام  ـ ٥فرهاد شعبانی  ـ ٤علی صادقی ـ  ٣ـ عباس سماکار ٢ ـ بهرام رحمانی ١
 ـ ١٥شير نصراله بيگی ارد ـ ١٤اميد کارگر ـ ١٣ مينا زرين ـ ١٢ـ محمود خليلی  ـ ١١احمد موسوی  ١٠ماندانا توالومی  ـ ٩بخرد طبع 

 ـ ٢٢توفيق محمدی  ـ ٢١سالم زيجی  ـ ٢٠کاوه احمدی  ـ ١٩سيامک حاتمی ـ ١٨ سيامک شامی  ـ ١٧حبيب سلطانی  ـ ١٦حسين حميدی 
  ـ نيکی ميرزائی٢٨ ـ حسين مهينی ٢٧ ـ محسن بختياری ٢٦ ـ نرگس بختياری ٢٥ ـ زهرا سجودی ٢٤ ـ فائزه حسينی ٢٣منصور حسينی 

 ـ عبداله رحمانی ٣٥ ـ محمد بازرگان ٣٤ ـ جليل باکساز٣٣بهروز حقی  ـ ٣٢ ـ بيتا حسينی ٣١ ـ ميترا حسينی ٣٠ ـ عسکر خيرانديش ٢٩
ـ  ٤٣ ـ فريدون پازوکی  ٤٢ ـ محمد غالم زاده ٤١ـ علی احمدی  ٣٩  ـ جمال بزرگ  پور٣٨ ـ خالد باغياری ٣٧ ـ کمال محمودی ٣٦

 ـ ٥٠ ـ زهره ميناپور ٤٩ ـ عادل الياسی ٤٨ ـ کاوه الياسی ٤٧ ـ مطلب انوری ٤٦ ـ اکو انوری  ٤٥نيما زاده  ـ ملک ٤٤ رحمان دباغيان
 ـ علی ٥٦    ـ سيامک مويدزاده٥٥ ـ ژيان ناصری ٥٤ ـ ابراهيم رمضانی ٥٣ ـ تآمين مامصطفی ٥٢ ـ جليل پروری ٥١شريفه پروری 

 ـ علی مبارکی ٦٢ـ  محمود سيد احمدی ٦١ ی ـ صديق جهان٦٠ ـ يداله خسرو شاهی ٥٩  ـ  بهزاد بارخدائی٥٨  ـ حميد قربانی٥٧خدری 
 ـ فردين مدنی ٦٩ ـ راحله عسگر ٦٨ ـ کاظم تحويل زاده ٦٧ عزيز بيکس -٦٦  ـ حسين عارفی٦٥کاوه محمدی  ـ ٦٤ ـ محسن خوشبين ٦٣
جوادی   ـ عالم ٧٦هاشمی   ـ اشرف ٧٥ ـ سميرا حسينی ٧٤سينی ح  ـ شهرام ٧٣ تاها حامداد  ـ مريم ٧٢ ـ اديب جامعی٧١ ـ کاوه مافی ٧٠  
 ـ شکوه ٨٣ـ ميترا خالقی  ٨٢  ـ رضا رضائی نصب ٨١ ـ ضياء هاشمی ٨٠ ـ نساء جوادی ٧٩ ـ علی رسولی ٧٨ ـ محسن سبحانی ٧٧

 ـ ٩٠ ـ اروند صفائی ٨٩شور  ـ فرهاد دان٨٨ـ وحيد صمدی  ٨٧  ـ ترانه هاشمی٨٦ ـ مانی سبحانی ٨٥ ـ مزدک سبحانی ٨٤سرحد زاده 
  ـ وحيد عابدی ٩٦ ـ شريف شهبازی ٩٥ ـ پروانه بکاه ٩٤ ـ نصرت تيمور زاده ٩٣ـ عصمت طالبی ٩٢  ـ سياوش محمودی ٩١بهرام مهين 

ـ  ١٠٣ ـ غالم جمالی  ١٠٢ ـ  آذر مقدم١٠١ احمدی   ـ هيبت١٠٠ ـ سيروس درخشان ٩٩ ـ اسماعيل سهراب نژاد ٩٨ ـ بيژن ال کنعان ٩٧  
  ـ حسين مقدم١٠٦ـ ـ حسين محمدی  ١٠٤مجيد ميرزائی  

 
:اسامی نيروها و سازمانها و احزاب  

نبرگ ت واحد گو- ـ حزب کمونيست ايران ١  

  اتحاد فدائيان کمونيست واحد گوتنبرگ -٢

   حزب سوسياليست ايران -٣

حزب رنجبران ايران  - ٤  

د کانون فرهنگی و پژوهشی بامدا - ٥  

گ واحد گوتنبر-سراسری پناهندگان ايرانی بيمرز سازمان  -٦   


