
 

 

 

 

 

 

در ماه های اخیر شاهد موج جدید و هدفدار از اقدامات غیرمسئوالنه و غیرمعقوالنه احزاب سیاسی کرد در خصوص تمامیت 

جنوبی در سطوح پروپاگاندای رسانه ای و میدانی هستیم. با توجه به سیاست های رژیمهای پهلوی و جمهوری سرزمینی آزربایجان 

اسالمی در موضوع ایجاد اختالفات بین ملل غیر فارس از طریق تقسیمات هدفدار ارضی و تغییر ترکیب جمعیتی مناطق مختلف و 

رت اتحاد بین نیروهای ملل تحت ستم در ایران برای رهایی از همچنین اجرای شدید سیاست سرکوب نژادی در ایران و ضرو

و گروه های سیاسی کرد در خصوص تمامیت  ها ارتجاع و فاشیسم حاکم، موضع گیری و فعالیت های میدانی و رسانه ای سازمان

روهای سیاسی آن قرار گرفته سرزمینی آزربایجان یقیناً روندی غیر سازنده و تخریبی بوده و در ثقل دقت ملت ترک آزربایجان و نی

 .است

با کمال تأسف وعلیرغم تعامل و تساهل نیروهای ملی آزربایجان در جهت تقویت جبهه ملل تحت ستم ملى در مقابل استبداد و 

استعمار نژادپرست در ایران، رهبران گروه های سیاسی کرد بر خالف اصول حسن همجواری و ضروت اتحاد بین نیروهای 

ت ستم، بدون تحلیل و آنالیز اشتباهات و تجربیات تلخ گذشته، احتماالً با پشتگرمی به توان محدود شبه نظامی خود با مبارز ملل تح

ادعاهای غیر واقع گرایانه در خصوص سرزمینهای ملل و خلقهای همجوار، در جهت تضعیف جبهه ملل تحت ستم در ایران گام 

و در  به این ترتیب .قدم برمیدارند نی تمرکزگرایان بر علیه ملل تحت ستم ملىدر راستای سیاست اختالف افکو عمال  برداشته

شرایط حساس و خطیر منطقه ای، از سویی بازی های ضد مردمی و استعماری جمهوری اسالمی ایران و از سوی دیگر اقدامات 

سیت شدید قاطبه ملت ترک آزربایجان غیر مسئوالنه و اختالف افکنانه سازمانهای کرد در غرب آزربایجان، موجب رنجش و حسا

  .شده است

مصطفی هجری( ادعاهای آقای در هفته های گذشته شاهد آن هستیم که علی الخصوص حزب دمکرات کردستان ایران )شاخه 

 اراضی تاریخی ارضی زیاده خواهانه و غیر منطقی خود را از لفافه خارج کرده و به صورت آشکار در رسانه های خود

با اکثریت قاطع ساکنین ترک را مورد ادعا قرار داده است. متاسفانه این حزب به این عمل نیز بسنده نکرده طی اقدامی  نآزربایجا

روی  ایی به نام ملت ترک آزربایجانذزعم خود انجام عملیات مسلحانه ایبه غایت غیر مسئوالنه به جعل حزب برای آزربایجان و به 

رحمان العبدآقای در زمان رهبری  ۷۵همان سیاستهای اشتباهی است که در سالهای بعد از انقالب  است. بی تردید این ادامه آورده

. متاسفانه دیگر احزاب کرد نیز گردید قاسملو از سوی این حزب پیش گرفته شد و منجر به جنایتها و تجربیات تاریخی بسیار تلخى

  .بلکه با سکوتی رضایتمند با این حزب همراهی و همکاری می کنندنه تنها هیچ اعتراضی به این روند غیر سازنده ندارند، 

در حالی که سازمان های حرکت ملی آزربایجان در نشست، اسناد و بیانیه های خود لزوم تضمین حقوق دمکراتیک شهروندی و 

نه قرار دادن اقلیت کرد ساکن در اجتماعی اقلیتهای آزربایجان را به کرات بیان داشته اند، متاسفانه گروه های سیاسی کرد با بها

منطقه غرب آزربایجان با اقدامات خرابکارانه خود ضمن نقض اصول حسن همجواری و احترام متقابل ملل تحت ستم ملى از  بخشی

 هک رندیبگ شیرا پ یشمال جانیقاراباغ در آزربا یا هیبه شمال سور هیشب یپروسه ا جانیکنند در غرب آزربا یتالش م در ایران،

 بی تردید با مقابله همه جانبه ملت ترک رو به رو خواهد شد.

رهبران  به  ما بعنوان سازمان های حرکت ملی آزربایجان جنوبی ضمن محكوم كردن سیاستهاى تروریستى در آزربایجان غربى

به تحرکات ایذایی و خرابکارانه خود در سرزمین های تاریخی آزربایجان،  دادنبا پایان  گوشزد میکنیم گروه های سیاسی کورد

رعایت حسن همجواری و ضرورت اتحاد ملل تحت ستم ملی برای مبارزه با استبداد و استعمار جمهوری اسالمی را در مد نظر و 

 .عمل خود قرار دهند

 

خطاب به سازمانهای کرد  پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجانیانیه ب 

 ی آزربایجانیاده خواهانه علیه تمامیت سرزمینادعاهای ز درخصوص



 

 

 

 به کامل حقوق اقلیتها خط قرمز ملت ترک آزربایجان می باشدما با بیان اینکه تمامیت سرزمینی آزربایجان با تاکید بر رعایت 

در ادعاهای غیر واقعی خود تجدید نظر کرده و شفاف سازی الزم را انجام دهند تا افکار  توصیه می کنیم رهبران احزاب کرد

  .عمومی تمامی ملل ساکن در ایران در خصوص اهداف و برنامه های آنان اطالع کافی بدست آورند

ایان تاکید می کنیم همچون تمامی ملل جهان ما حق تعیین سرنوشت به شیوه های دمکراتیک و حق دفاع مشروع را حقوق در پ

ذاتی و خدشه ناپذیر ملت ترک آزربایجان می دانیم و برای احقاق این حقوق ملتمان نیز استفاده از تمامی راهکارهای مشروع را 

 .مجاز می دانیم

 

 

 (گآدپ – شیرنید - آذوحن )جایآزربا یاسیس یهاسازمان یهمکار پلتفرم
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