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! در آخرين مرحله دادگاهی)سليمان زاده(فيروز آذری پرونده رفيق   

 
   ١٣٨٧مرداد يازده جمعه                                                                                                   امضاء مشترک

                                                                
! در آخرين مرحله دادگاهی)ان زادهسليم(فيروز آذری پرونده رفيق   

 درصورت عدم موفقيت در اين دادگاه خطر دپورت صد در صد او را تهد يد می کند 

!به کمکش بشتابيم  

   پناهنده گی رفيق حق شناخته شده که ما را در دفاع از  رفقای پناهجويان و ، نهادهای مدافع ، سازمانهابه تمامی احزاب

.ياری داده اندفيروز  

دادگاهی ارجاع داده   را برای دپورت به پليس معرفی نمودند ولی باتالش وکيل پرونده به آخرين مرحله فيروزتآسفانه م

.شد  

لذادر اين مرحله نياز داريم که شما عزيزان به صورت نهاد ها يا اشخاص امضاء کننده به اعتباری که در جامعه داريد 

پناهندگی طبق قوانين بين المللی گرفتن حق حقاق حقوق ازدست رفته اش وفيروز برای ا.  ازردفاعچندسطری درمجددآ 

.                                   به يکی از زبان های  سوئدی ، انگليسی ، آلمانی يا فرانسوی به آدرس های ذيل ايميل نمائيد  

 -١   karin.advokatbyran@telia.com   - ٢ advokatbergendahl@telia.com ٣  ــ goranbergendahl@telia.com 
   

.آدرس ارسال نماييد  sfiruz@hotmail.com خه آنرا جهت پيگيری برايمان بهلطفآ درصورت ايميل يا فاکس، يک نس     

 لي شان در ذی که با اضافه نمودن اساممي خواهی آزاده می بار از همه احزاب و سازمانها ونهادها و انسانهاني آخریبرا

.ندي نمایارينوشته و مطالب مندرج در باالما را   

 
راني  ایردم می جنبش دانشجوئیستيالي سوسني  ازفعال) زادهمانيسل(ی آذرروزي فقيجان رف  

!در گوتنبرگ سوئد در خطر است  

 
 دي را بایاسالم  یجمهور  یستسيفاش یمذهب که بساط   بودنددهيعق نيوهمرزمانش برا)  زادهمانيسل(یآذرروزي فقيرف 

. افکنندخي و بن برکنند و به زباله دان تارخيب ازیچون نظام ستمشاه  

 اني تداوم دادند و در جری اسالمی ارتجاعمي رژهيعل امانشان بری بمبارزه بیستيالي و همرزمانش با نگرش سوسروزيف

 و یري وانحراف  درشکل گیري جلوگی در دانشگاه را که برامي گوناگون رژی جناح هایهاي سازويگونه آلترناتعمل هر

. کردندی بود، افشاء می دانشجوئزميکالي رادی تشکلهاجاديا  

  ی از جناحهایکي برند ه اهداف  اصالح طلبان، شيبعنوان ابزار پ ، از باالیسازوي وحدت را آلتر ناتمي دفتر تحکسيتآس

 نظام دانسته و مورد تي کلتي و تثبميجهت تحک دری جنبش دانشجوئزميکالي راددني به انحراف کشی ، براميرژحاکم در
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. دادندی قرار ملي و تحلهي و تجزیبررس  

.دي بخشتي را حقانشي و رفقاروزي و چشم انداز فدگاهيد ٧٨ ماه ري ت١٨ در ی ارتجاعمي رژتيفاجعه و جنا   

و تحوالت رييبطن تغدوستانشان همراه با عملکردشان درريساو)  زادهمانيسل(یآذرروزي فقيرف نگرش و چشم اندازیآر

 یبورژواز  گوناگونیبه جناحهادي توان و نبای که نمدي به اثبات رس٧٨ماه ري ت١٨یمردم ویجنبش دانشجوئروزمره در

 به ی اجتماعیانهاي تحول بنرويي تغی  برای علمسميالي سوسدگاهي از ددي بلکه باشت داناني واطمديام اهداف شبردي پی برا

. آوردیانقالب رو   

 روزي فتي، به هویتي و امنی اطالعاتیرهاي نلهي بوسانيشکنجه دانشجو  وضرب و شتم وعي وسیهايريدستگ پس ازميرژ

. بردی پیستيالي نگون طلب با افکارسوس چهره مبارز و سرکيبعنوان   

 ديرفقا وحفظ اسرارشان کشور را ترک و تبعريو حفظ جان سا نجات جانش یجبرآ برا)  زادهمانيسل (ی آذرروزي فقيرف

. شدراي را پذیاجبار   

صل تالش  بلکه حاامدهي شبه بوجود نکي تي بربراي سمياي با شعارسوسی متحد جنبش کارگری جنبش دانشجوئسميکاليراد

 ی اجباردشدگاني  وتبعسميالي و سوسی وجانباختگان ره آزادیاسي ساني و زندانني دهها هزار از مبارزرانهيگيو کوشش پ

. ها استی آذرروزيچون ف    

 ن درگوتنبرگ سوئد راي ای جنبش کارگرني ازفعالیکي وستيالي سوسني ازفعالیکيهم اکنون )  زادهمانيسل(ی آذرروزيف

. اورا دپورت کنندخواهندي باشدکه جانش در خطر است  ـ ومی مراني ای اسالمی جمهورهي سرمامي رژهيبرعل   

 انيزندان، دفاع ازی، دفاع ازدموکراسی حق وحقوق انسانني تری ازابتدائ،دفاعی حق پناهند گافتي دریبرا روزيف ازدفاع

. شان استی  و آرمان انقالبسميالي و سوسی و دفاع ازجان باختگان ره آزادیاسيس  

 سازمانها و  یتمام  وی جنبش کارگرنيفعال و  حقوق بشرنيو مدافع  آزاده یهمه انسانها از  ورقهلي امضاء کنندگان ذما

 یاريخطردپورت است به ما که در)   زادهمانيسل (ی آذرروزي  فیحق پناهندگ تا ازمي خواهی می و انقالبیمترق احزاب

 ی المللني بوني رسانده تا او طبق کنوانسصالحيبه اطالع مراجع ذران را يگشت او به ا بازريرسانند و عواقب جبران ناپذ

. برخوردار شودیاز حقوق پناهنده گ١٩٥٠ سازمان ملل متحد دسامبر ٤٢٨ژنو و قطعنامه ١٩٥١وعهد نامه   

 
    :اسامی افراد 
احمد  ـ ٨ فريدون گيالنی ـ ٧بهروز فراهانی  ـ ٦حسن حسام  ـ ٥فرهاد شعبانی  ـ ٤ ـ علی صادقی ٣ ـ عباس سماکار ٢ ـ بهرام رحمانی ١

 ـ ١٥شير نصراله بيگی  ـ ارد١٤اميد کارگر ـ ١٣ مينا زرينـ  ١٢ـ محمود خليلی  ـ ١١احمد موسوی  ١٠ماندانا توالومی  ـ ٩بخرد طبع 

 ـ ٢٢توفيق محمدی  ـ ٢١سالم زيجی  ـ ٢٠کاوه احمدی  ـ ١٩سيامک حاتمی ـ ١٨سيامک شامی  ـ ١٧حبيب سلطانی  ـ ١٦حسين حميدی 

ـ نيکی ميرزائی ٢٨ـ 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

رحمان ـ  ٤٣زوکی   ـ فريدون پا٤٢ ـ محمد غالم زاده ٤١ـ علی احمدی ٣٩  ـ جمال بزرگ  پور٣٨ ـ خالد باغياری ٣٧ ـ کمال محمودی ٣٦

 ـ شريفه پروری ٥٠ ـ زهره ميناپور ٤٩ ـ عادل الياسی ٤٨ ـ کاوه الياسی ٤٧ ـ مطلب انوری ٤٦ـ اکو انوری ٤٥ ـ ملک نيما زاده ٤٤دباغيان

ميد  ـ ح٥٧ـ علی خدری  ٥٦  ـ سيامک مويدزاده٥٥ ـ ژيان ناصری ٥٤ ـ ابراهيم رمضانی ٥٣ ـ تآمين مامصطفی ٥٢ ـ جليل پروری ٥١

 ـ محسن خوشبين ٦٣ ـ علی مبارکی ٦٢ـ  محمود سيد احمدی ٦١  ـ صديق جهانی ٦٠داله خسرو شاهی  ـ ي٥٩ ـ  بهزاد بارخدائی ٥٨قربانی 
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 ـ کاوه مافی ٧٠ ـ فردين مدنی ٦٩راحله عسگر   ـ ٦٨  زاده  ـ کاظم تحويل ٦٧عزيز بيکس  -٦٦ ـ حسين عارفی ٦٥کاوه محمدی  ـ ٦٤

ـ محسن سبحانی ٧٧ ـ عالم جوادی ٧٦ ـ اشرف هاشمی ٧٥ ـ سميرا حسينی ٧٤ ـ شهرام حسينی ٧٣ـ مريم تاها حامداد ٧٢ ـ اديب جامعی٧١

 ـ مزدک ٨٤ سرحد زاده  هـ شکو٨٣ميترا خالقی  ـ ٨٢ ـ رضا رضائی نصب ٨١ ـ ضياء هاشمی ٨٠ ـ نساء جوادی ٧٩ ـ علی رسولی ٧٨

 ـ سياوش ٩١مهين  بهرامـ ٩٠ ـ اروند صفائی ٨٩رهاد دانشور  ـ ف٨٨ـ وحيد صمدی  ٨٧ شمی ـ ترانه ها٨٦ ـ مانی سبحانی ٨٥سبحانی 

  ـ وحيد عابدی ٩٦ ـ شريف شهبازی ٩٥ ـ پروانه بکاه ٩٤ ـ نصرت تيمور زاده ٩٣ـ عصمت طالبی  ٩٢محمودی 

د ـ  مجي١٠٣ ـ غالم جمالی١٠٢ آذر مقدمـ١٠١ ـ هيبت احمدی ١٠٠ـ سيروس درخشان  ٩٩ ـ اسماعيل سهراب نژاد ٩٨ ـ بيژن ال کنعان ٩٧

 ١١٠شکوهی ـ علی١٠٩ـ کمال محمودی ١٠٨املوـ پروين ش١٠٧اکبر نوری  ـ١٠٦ دهـ کريم خوش عقي١٠٥ـ حسين محمدی  ١٠٤ميرزائی  

 ١١٧ ـ امير خاطعی١١٦شکوه حسينی  ـ١١٥سينی  ـ علی ح١١٤ علی گلزار ـ ١١٣اقبال سبحانیـ ١١٢ـ عباس عظيميان١١١  خذر ـ عسگر

مقدم  ـ حسين١٢٤ ـ علی پيچگاه ١٢٣ ـ مجيد ارژنگ ١٢٢ـ محمود بهمانی ١٢١ـ ناصر کفرانی ١٢٠ـ محمود ايمانی ١١٩ـ پرويز آماده گی   

 
: و سازمانها و احزابروهاي نیاسام  

   واحد گوتنبرگ- راني استيـ حزب کمون١ 

   واحد گوتنبرگ- ستي کموناني اتحاد فدائ-٢

راني استيالي  حزب سوس-٣    

راني حزب رنجبران ا-٤   

  واحد گوتنبرگ-مرزي بیراني پناهندگان ای سازمان سراسر-٥

    بامدادی و پژوهشیکانون فرهنگ -٦

  کلن- راني با کارگران ای کانون همبستگ-٧

وهمراهي راد-٨  

  تالشوي راد-٩


