
 

 

 

 ملت تورک آزربایجان جنوبی

 ها و فعالین حرکت ملیاصحاب قلم، رسانه

های ایدئولوژیک رژیم، کشور های آتی در حالی برگزار خواهد شد که در سایه سیاستو شوراها در هفته یجمهوراستیانتخابات ر

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و اخالقی در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در حال حاضر مردم در بدترین در همه عرصه

 .برندترین شرایط اقتصادی و معیشتی به سر میو سخت

کفایتی و فساد گسترده رژیم مافیایی جمهوری اسالمی کار را به جایی رسانده که امروز کشور با مشکالت کمبود انرژی بی، کارآمدینا

انرژی کشور نیز ناتوان است. در نتیجه افکار و عقاید غیرعلمی و پوسیده تئوری توطئه  نیبرق و آب قرار گرفته و حکومت از تأم

رژیم، کشور در مواجهه با پاندمی ویروس کرونا به بدترین شکل ممکن رفتار کرد و امروز مردم قربانی خواه سردمداران تمامیت

شوند. اکنون همان گونه که مراکز نظرسنجی جمهوری اسالمی های ناشی از افکار پوسیده و قرون وسطایی رهبران ایران میسیاست

 .بات پیش رو را ندارندنیز اعالم کرده است، اکثریت جامعه قصد شرکت در انتخا

با هایی دررابطههای مجلس در مدت چهار دهه حکومت رژیم جمهوری اسالمی ایران، همواره وعدهالدولهجمهور ایران و وکیل یرؤسا

با زبان تورکی در شهرهای آزربایجان جنوبی هایی سطحی دررابطهزیست و همچنین وعدهبهبود وضعیت معیشت، اشتغال، محیط

های استعماری خود سرعت و شدت رفته به سیاستاند؛ اما اکنون شاهد آن هستیم که رژیم جمهوری اسالمی ایران رفتههمطرح کرد

 .بیشتری داده است

های سرزمینمان با حدت و شدت بیشتری دنبال شده و بیکاری های اخیر غارت منابع طبیعی و ثروتآزربایجان! در سال تورکملت 

برای  یدرآمده است. هیچ اقدام مؤثر یتحملرقابلیو وضعیت زندگی کارگران و طبقات پایین جامعه به شکل غ جوانان و گرانی، تورم

ها حاکی از روند سریع خشکی این نگین آزربایجان دارد. از سوی دیگر احیای دریاچه اورمیه انجام نگرفت و خبرها و گزارش

های ز گروها پشتیبانیهای آسیمیالسیون را با های استعماری رژیم با نشانه گرفتن فرهنگ و هویت تورکی آزربایجان پروژهسیاست

 .بردمی شیپرسیست با شدت بیشتری بهفانژادپرست افراطی پان

های داده شده در سطوح اینکه وعده درنظرگرفتنی، و با جمهوراستیرهای گذشته در انتخابات مجلس، شوراها و دهه تجربه   بهباتوجه

س در لل غیرفاراستعمار م بادررابطههای کلی رژیم فاشیستی مختلف انتخابات پوچ و تهی درآمده است؛ شاهد آن هستیم که سیاست

ها در قالب ساختار ی که سیاستاگونهبههای دموکراتیک است حال اجراست و انتخابات در ایران فاقد کمترین میزان از شاخصه

 گردد.خواه از باال اعمال میتمامیت

 چند نکته اساسی و مهم:

 شدهتیتربکاندیدا کردن اشخاص  خزر با یایدر یساحل نینشتورک یو شهرها جانیدر منطقه غرب آزربا تهران تیحاکم -1

های سیاست شبردیپتر از آن موجب ی و مهمانتخابات ییشور کذا جادیسبب ا یکیبا اصطکاک اتنخود،  یتیامن ینهادهادر 

 .شودیم استعماری خود در بلندمدت
پراکنی ده نیز با نفرتپیاله جمهوری اسالمی در منطقه بواز سوی دیگر گروه تروریستی پ.ک.ک/پژاک/کودار که هم -2

های خود و با دعوت رسمی از شهروندان کورد به شرکت در انتخابات شورا، آب در آسیاب کورد در رسانه -ک اتنیکی تور

 استعمارگر ملت تورک آزربایجان و کورد یعنی جمهوری اسالمی ریخته است.

 نایرا ۰۰۱۱انتخابات تحریم  در مورد های سیاسی آزربایجانسازمانپلتفرم همکاری بیانیه 



 جانیآزربا یایساکن در جغرافو مذهبی  اتنیکی یهاتیو اقلیگان همساخواستار زندگی در صلح با  جانیملت تورک آزربا -3

حقوق در چارچوب  ی راو مذهب اتنیکی یهاتیحقوق اقل و دموکراتیک در آینده آزاد جانیآزربااست. حکومت ملی  یجنوب

 .ی محافظت خواهد کردقانون اساس تیتحت حما ،شهروندی
از یک وجب و بوده  متحدالنظر جانیآزربا یارض تیخصوص تمامدر  سیاسی آن یهاو سازمان جانیآزربا یحرکت مل -4

 یهاتیتمام در حال رصد فعال یاریهوشبا  یشک فعالین ملمذاکره نبوده و نخواهد بود. بی ایمورد مناقشه  جانیآزربا یاراض

 .ندینمایاتخاذ م رابرای دفاع از منافع ملی آزربایجان الزم  ریو تداب بوده سمیترور انیجر

 ملت تورک آزربایجان جنوبی!فعالین ملی و 

ی ؤثرمکه در فوق ذکر شد، معتقدیم بایکوت فعاالنه و آگاهانه و جدایی کامل فکری و سیاسی از مجراهای رژیم تهران گام  آنچه بنا بر

ه جامعه ب ریمبارزات فراگ یسازمانده یبرا یمثبت یانرژبخش ملی آزربایجان در استقالل معنوی و فکری بوده و برای جنبش رهایی

 .خواهد نمود قیتزر جانیآزربا

نتخابات ا« و فعاالنه یسراسر میتحر»را به  جانیآزربا تورک ملتهای سیاسی آزربایجان جنوبی، عنوان پلتفرم همکاری سازمانما به

ها و فعالین ملی و مدنی آزربایجان با تحریم سراسری و فعاالنه، با حضور در سطح جامعه ارتباط که سازمانطوری؛ بهمیخوانیفرام

سط در ب جلوروبههای استعماری حکومت تهران، گامی با طبقات و اقشار مختلف جامعه آزربایجان و با تبیین و روشنگری سیاست

 زربایجان بردارند.بخش حرکت ملی آگفتمان مستقل و رهایی

 

 گآدپ( –دیرنیش  –)آزوح  های سیاسی آزربایجانپلتفرم همکاری سازمان
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