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 بسمه تعالي  
 

تحليل مجمع دانشگاهيان آذربايجاني از حرآت ملي آذربايجان در شرايط 
 آنوني

 
روزي که در حافظه تاريخي ملت آذربايجان ثبت شده و برگي از تاريخ . روز بيست و يکم آذرماه فرا مي رسد

روزي که ياد و خاطره آن، غم و اندوه، شادي و نشاط آن، در يک آن براي ملت . لت در آن  رقم خورده استاين م
 .آذربايجان متجلي مي گردد

آري چنين روزي براي اغلب ملتهاي آزاده دنيا اتفاق مي افتد و ملت آذربايجان نيز يکي از آنهايي است که طعم 
در چنين روزهايي بود که اقوام و ملل ستمديده ايران بويژه . تتلخي و شيريني چنين روزي را چشيده اس

 پهلوي و به  آذربايجانيان از زير يوغ استبداد رهايي يافتند و نيز ديري نپاييد که شاهد ظهور دوباره حاکمان مستبد
 آذربايجان ملت" شاندور پتوفي"به قول شاعر آزاده . خون غلتيدن چندين هزار فرزند غيور خود به دست آنان بود

در اين روز عشق و آزادي، هر دو را مي خواستند، که جانشان را در راه عشق شان و عشقشان را در راه آزادي 
 .وطنشان فدا کنند

 آذر درس هوشياري، بيداري ملي، صبر و 21چنين روزها و وقايعي براي همه درس بزرگي است واقعه 
 .يه بر نيروي عظيم مردمي را به ملت آذربايجان آموختمقاومت، درک شرايط اجتماعي و بين المللي و تک

اينک پس از گذشت بيش از نيم قرن از اين واقعه، ملت آذربايجان با استفاده از چنين تجربياتي با رويکردي 
نوين به سوي سعادت ملي گام بر مي دارد و فرياد آزاديخواهي آذربايجانيان در داخل کشور از سوي تمامي اقشار 

يژه توسط قشر روشنفکر و دانشگاهي با تکيه بر نيروي قلم و انديشه در قالب حرکتي مدني و دموکراتيک، ملت، بو
 . و در مجامع بين المللي توسط فرزندان غيورش به گوش جهانيان رسانيده مي شود

و در چنين شرايطي، آگاهي و هوشياري کامل فعاالن حرکت ملي آذربايجان و درک صحيح شرايط حاکم بر ج
سياسي کشور و همچنين جو متشنج منطقه که باعث تزلزل حکومتهاي غيردموکراتيک از يک طرف و بيداري ملل 

تر خواهد  گيريها را منطقي تر و تصميم و اقوام مختلف منطقه از طرفي ديگر مي شود، روند حرکتي آنان را سنجيده
در . فضا را براي سواستفاده فرصت طلبان و بدخواهان مهيا خواهد نمودچه بسا که متشنج شدن جو حرکت،  . نمود

غيور آذربايجان قرباني عملکرد  جوانان پاک و چنين شرايطي است که تجارب سالهاي گذشته دوباره تکرار شده و
 .شود طلبان مي هاي فرصت اشتباه بعضي از افراد و گروهها و همچنين حيله

 ضمن پاسداشت خاطره اين روز و نيز عرض تسليت به مناسبت "يمجمع دانشگاهيان آذربايجان"
 و تجليل از فداکاريهاي ايشان در راه اعتالي پروفسور محمد تقي زهتابيسالروز وفات استاد و عالم گرانقدر  

 :فرهنگ آذربايجانيان اعالم مي دارد که 
 بر کشور و منطقه، از کشيدن شدن تمامي فعاالن حرکت ملي آذربايجان با درک صحيح شرايط سياسي حاکم )1

چرا که . حرکت به روندي غيردموکراتيک و غيرمدني که منجر به فضايي متشنج مي گردد، جلوگيري نمايند
چنين فضايي در اين برهه زماني به مصلحت و نفع ملت آذربايجان نبوده و بستر را براي نفوذ افراد بيگانه و 

 .انحراف حرکت مهيا مي سازد
ع ادامه روند حرکت در جوي کامال آرام و منطقي، حرکت را پخته تر و شرايط مناسبي را براي بالطب )2

از اينرو، کليه مراسمات و برنامه ها بايد رويکردي دموکراتيک و . بيداري هر چه بيشتر مردم ايجاد خواهد نمود
ي خواهيم توانست مطالبات خود را به مدني به خود گرفته و با تکيه بر قوانين و کنوانسيونهاي بين المللي و داخل

 شکل جدي تر در سطح کشور و نيز در سطح
 .بين المللي مطرح نماييم

همه فعاالن حرکت با در نظر گرفتن احتمال تغييرات ژئوپلتيک منطقه اي، در شرايطي که با شائبه  )3
 و احتمال وقوع چنين پديده اي تشکيل کردستان بزرگ روبرو هستيم، به فکر دفاع از منافع ملي آذربايجان بوده
 .را در داخل کشور به مردم و مسئولين و نيز به مجامع بين المللي گوشزد نماييم

بطوريکه که .باشيم امروزه شاهد برخي برخوردها از سوي مسئولين با فعاالن حرکت ملي آذربايجان مي )4
 از. باشد نمي دسترس در اين مورد در  دقيقيهم اطالعات هنوز و شده سليماني بازداشت علي چندين روز پيش آقاي

آذربايجان داشته و با  طلبانه به حرکت ملي که نگاهي دموکراتيک و عدالت خواهيم مسئولين کشور مي دولتمردان و
 . آن برخوردي منطقي و شفاف داشته باشند فعاالن

      

 والسالم
  مجمع دانشگاهيان 

 آذربايجاني
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