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بیانیه جبهه ملی آذربایجان  

!هموطنان عزیز  

عقیدتی بوده است که ریشه دربحرانهاي اجتماعی، سیاسی، واقتصادي و منطقۀ خاورمیانه ونزدیک شاهد تحوالت گسترده اي درسالهاي اخیر اعتقادي  -
  افزایش فرهنگی، و اجتماعی و ،متمرکز، درحل مشکالت اقتصادي موجود درکشورهاي منطقه دارد. ناکارآمدي سیستم هاي سیاسی اقتدارگرا و

که با آن مواجه هستیم. بحرانهائی است اختالفات درون منطقه اي، تنها بخشی از افزونِروز  

 کشورهاي منطقه را و با قدرتهاي جهانی، رابطۀ ایران نیز روي کارآمدن جمهوري خواهان درآمریکا، واقعیت دیگري است که تصورِتداوم وضعِ موجود، و
اعطاي ضمانت  تغییرات اساسی سازد. به این ترتیب این تصورکه امضاي برجام به معنی ممکن است دچار جمهوري اسالمی  غیردموکراتیکژیم بقاء به ر  

توسط قدرتهاي بزرگ ایران                               بازد. می رنگ  به روز است روز 

بلکه دینامیزم فعالِ بحرانهايِ داخلی است که نزدیک بودن امکان  تهدیدهاي خارجی،مسئله اصلی اما نه  دهد.می  را نوید  تغییر درکشور   

ایران   جهت ساختن آینده اي متحد را درچهارچوب کزي براي ایجاد فرصت زندگی برابرملت ایران به دلیل عدم تالش دولتهاي مر جاذبۀ مفهوم ایران و 
.ترکرده استروز کمترو کم هر  

 و بحران مشروعیت و ناکارآمدي رژیم منطقه اي، به این ترتیب چه بخواهیم وچه نخواهیم، روزهاي سختی پیش روي ما است. سه بحران بین المللی و
دست رفتن همچنین بحران از نزدیک و نزدیک ترشود  روزهاي سخت پیش رو، دست هم داده اند تا تک مذهبی، دست در مفهوم ایران تک قومی و   

 جنوبیآذربایجان ملت حقیقت این است که بدون داشتن ایده اي منسجم و ملی براي آینده، و نیزسازمانی متحد براي عملی کردن آن ایده ملی، امنیت 
دینامیک امید موجود درمنطقه تاکید میکنیم که در وضعیت بحرانی  ، مورد تهدید قرارگیرد. درشرایط بیم واي آن میتواند دراین برهه تاریخیمرزه و

ی را مهیا کند. حاکمیت مل منطقه میتواند درصورت داشتن استراتژي مشخص پایه هاي آذربایجانی دمکراتیک و توسعه یافته، با   

 دن براي روزهاي سخت فرا می خوانیم! به عنوان بخشی إزدرصحنه سیاسی آذربایجان را به هوشیاري وآماده ش فداکار درپایان، همۀ مبارزان راستین و 
 بمنظورإیجاد اتحاد و انسجام بیشتردرحرکت ملی آذربایجان اعالم کرده و ملی،  این حرکت، آمادگی خود را براي ایفاي نقش تاریخی، جهت آفریدن بستر

تباط تنگاتنگ حرکت ملی ار بستر قابل توسعه، باوردارند در ، متکثر وحاکمیت ملی، دمکراتیک تاکید میکنیم، فعالیت همۀکسانی که به آذربایجانی با
تازه اي به حرکت ملی آذربایجان بدمد! مرزهاي سرزمین مان میتواند جان خارج از درداخل و  آذربایجان  

یکپارچگی قادرخواهیم بود همه مشکالت موجود را پشت سرگذاشته با اتحاد و زنیم! فصلی جدید براي ملتی بزرگ رقم و   

جبهه ملی آذربایجان  
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