
	
	

																							 ____________________________________	
Azerbaijan	National	Front	 Phone:	+46	76	8333964	 	
Drottninggatan	2B	 Web:	www.aznf.org	 Orgnr:	802413-5181	
212	11	Malmö-Sweden	 E-mail:	info@aznf.org	 	

	

 

بیانیه جبهه ملی آذربایجان در رابطه با رخدادها و اعتراضات عمومی کشور   

هموطنان عزیز آذربایجان!  

سیاست حکومت متمرکزي در چند دهه اخیر براین اساس بوده که بخاطر کنترل وضعیت کشور، صحنه سیاسی ایران را به 
صورت غیر طبیعی در شکاف فرهنگیِ اصولگرایی و اصالح طلبی مفصل بندي کند. این پروژه در ذات خود به معنی حذف 

ی واقعیت هاي اجتماعی موجود و نادیده گرفتن چالشهاي سیاس اقتصادي، قومی و غیره - بوده است. منشا بحرانهاي همه جانبه  
موجود درکشور به طورعام سیستم اداري حاکمیت تئوکراتیک و بطورخاص همین نپذیرفتن مطالبات سیاسی اقتصادي و  -

فرهنگی ناشی میشود.  اسی بر همین زمینه هست که یک باره شاهد حضور طبقه هاي مختلف ومعترض جامعه درصحنه سی 
کشور هستیم.  

و به طریقی دیگر درشکاف بین تهران و مناطق تحت ستم ملی علی الخصوص درآذربایجان خود را  1388همین روند درسال 
نشان داد. به این خاطر شاهد بحران سیاسی موجود هستیم.  

حقیقت این است که باید پذیرفت، صحنه سیاسی ن درنظرگرفتن اداري ایران بسیار پیچیده و متنوع است و بدو -
این  پیچیدگی ها ساماندهی براي گذار به دمکراسی و سیستم غیرمتمرکز سیاسی  اداري کشورغیر ممکن است. به دیگر سخن  -

براي تغییر سیستم باید پذیرفت که شکافهاي مختلف فعال درکشور باید به نوعی هماهنگ شوند که تغییرسیستم امکان پذیر 
باشد.  

هم پیچیده نیست. آذربایجان میتواند براي تامین و بست منافع ملی مسئله در ذات خود چندان سیاسی خود به صورت  -
هماهنگ دراعتراضات کنونی نقشی تاریخی برعهده بگیرد و این نه یک انتخاب براي حرکت ملی آذربایجان، بلکه یک استراتژي 

مطالبات انباشته شده مردم مورد غفلت قرار گیرد.مشخص براي آینده میتواند باشد. نباید این فرصت تاریخی، درمطرح کردن   

هرگونه اغماض درطرح به موقع مطالبات ملی سیاسی مردم ستمدیده آذربایجان توسط سیاستمداران و فعالین ملی میتواند به  -
سو استفاده جریانهاي دیگر از آن جمله  جریانهاي پان ایرانیستی منجر شود.   

و تشکیالتهاي سیاسی حرکت ملی آذربایجان وظیفه تاریخی خود را در رهبري حرکت هاي به این دلیل باید سریعا فعالین 
اعتراضی و هدایت آن در راستاي اهداف ملی را برعهده بگیرند.  

زمان آن فرا رسیده که تطبیق و طرح شعارهاي مطالبات ملی سیاسی را با خواستهاي اقتصادي طبقه ظلم دیده پیوند داده  -
شود.  

موقعیت و فضاي سیاسی و پیشبرد مطالبات حقوقی، سیاسی بخاطرکنترل حق تعیین "ملی جامعه، بار دیگراعالم میکنیم که  -
خواسته اي اساسی(سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و...) شعار اساسی در اعتراضات عمومی مردم آذربایجان و  "سرنوشت

سایر ملتهاي تحت ستم ملی کشور میباشد.  
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