
 

 يک تشکل سياسی  که از جریانها و تمايالت فکری مختلف در»به عنوان  جبهه ملی آذربایجان 

م انداز خود را بدين شرح پائين، برنامه و چشبيان شده دربا عنايت به ارزشهای  «آذربایجان جنوبی

 :دارد یاعالم م

برآمده  دولت دمکراتيک اساسی و هیچ قدرتی و در هیچ شرایطی نمیتواند این اصل .حاکميت از آن ملت است -1

    .ازآن را محدود کند

آذربایجان جنوبی برمبنای اصل حقوق برابر در  افیای تاریخیجغردر آذربایجان در تشکيل دولت ملی تالش برای -2

 .حقوق بین الملل و با تاکید بر اصل حق تعیین سرنوشت ملتهاست

 . و میثاق های آن اعالميه جهانی حقوق بشر قبول و دفاع از -3

حقوق زبانی، رفع هرگونه  تمام کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان، کودکان، معلولین، کارگران و دفاع از قبول و -4

 .  تبعیض جنسیتی، دينی، اعتقاد سیاسی، نژادی و نیز منع شکنجه و لغو اعدام

ده آزادی ادیان و افکار مترین تضمین کننبه عنوان مه" نهاد دولت و حکومت"از " نهاد دین"جدایی  تاکید براصل -5

 .جامعه مختلف در

راديو، )به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی با آزادی و استقالل رسانه های گروهی  اصل تفکيک قوا تاکید بر -6

 (. تلويزيون و مطبوعات

می تواند موجودیت به عنوان یکی از مهمترین معظالت پیش روی در منطقه ما که  حفظ محيط زیست تاکید بر -7

بر این اساس دولت آذربایجان باید مدلی از توسعه را در . ملت آذربایجان را به صورت جدی درمعرض خطر قرار دهد

 .اولویت قرار دهد که دو عنصر محیط زیست و انسان را در مرکز برنامه ریزی خود داشته باشد

درجفرافیای تاریخی آذربایجان عامالن و حامالن این منطقه است  ترکان آذربایجانی به عنوان اکثریت جمعيت -8

اقلیت های قومی و مذهبی موجود نیز در طول تاریخ در . امپراطوری ها و سلسله های بزرگ و پر افتخاری بوده اند

 در کنار همزیستی مسالمت آميز چارچوب سیستم مدارا و تسامح سلسله های ترک توانسته اند به مدلی برای

عنایت به این تجربه تاریخی دولت مستقل آذربایجان باید تضمین کننده صلح و آرامش و توسعه  با. هم دست یابند

آذربایجان جنوبی باشد و تالش کند این مدل تاریخی به عنوان میراثی بی بدیل  برابر درمیان همه اقوام و مذاهب در

 .حفظ شود

 زبانهای قومی در .سمیت شناخته خواهد شدآذربایجان جنوبی به ردر زبان رسمی ترکی آذربایجانی به عنوان -9

تحصیل به زبانهای قومی و . عوامل اصلی غنای فرهنگ ملی ماست و یکی از موجودیت آذربایجان بخشی از

  .بین المللی تضمین خواهد شد يک زبان علمی و حفظ میراث مختلف درآذربایجان جنوبی توسط دولت ملی درکنار

در  توسعه انسان محور ماندگی دربخشهای مختلف جامعه و زمینه سازی برایتالش گسترده برای جبران عقب  -11

  .آذربایجان جنوبی

و تالش برای گسترش  ایجاد روابط دوستانه با تمام همسایگان درآذربایجان، حاکميت و منافع ملیبا تاکید بر -11

 .مناسبات با جامعه جهانی برای بهبود وضعیت اقتصادی ملت آذربایجان

پروژه تشکیل دولت ملی درآذربايجان به يک معنی . جغرافیای ايران پراکنده شده اند ی جمعیت ترکها درگستره   -12

حمايت ازحقوق . تالشی برای ياری سیستماتیک به همه ملل تحت ستم بويژه جمعیت ترکان درايران خواهد بود

 .اساسی آنها يکی از مهمترين اقدامات دولت ملی آذربايجان می باشد

 .همسويی با اقتصاد جهانی و درجهت رفع بیکاری، فقر و بینوائی خواهد بود اقتصاد آذربايجان در -13

 .شدخواهد  تعیینملت آذربايجان منتخب نمايندگان بوسیله  ،نمادهای ملی و نشان ها در دولت آينده  -11

 شورای جبهه ملی آذربايجان
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