
  
 

 
  بسمه تعالي

  
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  نژادجناب آقای دکتر احمدی
  

ها، انديـشمندان و  گاه گروهد كند كه هر از چن طلب مي مختلفهایدر برههشرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر جامعه،      
هـاي خـود   شهيـ هـا و اند ان ديـدگاه  و با بيـ مده به صحنه آ   ،طلبي فارغ از هرگونه عافيت    ,متفكران بويژه در شرايط حساس    

وظيفه و رسالت تاريخي خود » مجمع دانشگاهيان آذربايجاني«از اينروست كه  . ادا نمايند در قبال مردم    وظيفه خويش را    
  .با جنابعالي داشته باشد  چندد كه در اين برهه از زمان سخنيدانمي

هـاي سـاكن در ايـن كـشور     ها و مليـت  حركت قوميتهمانطوري كه مستحضريد تاريخ معاصر ايران همواره شاهد ظهور       
بـر   رفع هرگونه تبعيض سياسي، اقتصادي و فرهنگي حـاكم  ان آنمطالباتترين خواسته و بوده است كه مهمترين و اصلي     

وابسته پهلوي كه با دسيسه و حمايت انگلـيس و  پا   حكومت سرتا .  از ظهور حكومت منحوس پهلوي بوده است       جامعه پس 
ستيزي و شونيستي پديد آمد، چنان وضعيتي فراهم آورد كه راهي جز به پا خواسـتن روشـنفکران، و   ياست دين بر پايه س  

  .رهبران ديني و قومي ـ ملي نماند
دفاع از هويـت و  های مختلف جامعه دوشادوش هم آن فعاالن عرصهشاهد مبارزات فراواني است كه در   معاصر ما   تاريخ  
مهم در اين ميان آنست كه در جامعه مـا  نكته . اندتماعی را سرلوحه مبارزات خود قرار داده     ، فرهنگی و اج   هاي ديني ارزش

 ملـي  ـهـاي مهـم قـومي     به عنـوان يكـي از شاخـصه   نيز هاي فرهنگي و فرهنگ كه دين و مذهب به عنوان يكي از شاخصه
   .  به مبارزه پردازنددوشادوش هم  ملي ـهايي از زمان فعاالن ديني و قومي گردد، در برههمحسوب مي

آنچه كه در دوران حكومت منحوس پهلوي براي از بين بردن هويت فرهنگي، تاريخي و سياسي ملل و اقوام مختلـف روي      
طلبي را بنيان گذاشـت كـه متأسـفانه عليـرغم كمرنـگ شـدن صـور آن در عرصـه          داد، انديشه و تفكر شونيستي و برتري      
  .  داردوجودکشور هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي  شده آن در تمامي عرصهسياسي، هنوز هم حقانيت كذايي ايجاد

در جمهور اين كشور رئيس جمهور محترم، شما با شعار اجراي عدالت پاي به عرصه انتخابات گذاشتيد و به عنوان رئيس               
دانيم كـه  از اينرو الزم مي. دكه مدافع قانون اساسي و حقوق آحاد ملت باشي ايد  کردهد  يابرابر مردم بر قرآن كريم سوگند       

 سـال از پيـروزي انقـالب اسـالمي     ۲۷را كه متأسفانه عليرغم گذشـت   ملي ـعدالتي قومي  نمودهاي بسيار بارز و علني بي
بـه طـرق   فعاالن ايـن عرصـه    طي سالهاي اخير .همچنان عرصه را بر اكثريت دوسومي مردمان غيرفارس تنگ كرده است      

شده اي حـادث نـ  نتيجـه متأسفانه  کرده کهاعالم  ها را عدالتیاين بیمسئوالن عاليرتبه كشور  مختلف به رؤساي جمهور و      
عالي مطـرح  طلبـی جنابعـالی ايـن مـسائل را خـدمت حـضرت      از اينرو بر خود وظيفه دانستيم با توجه به اهداف عدالت     . است

  :  نماييم
 

   مسائل فرهنگي-۱
دن حكومت پهلوي بر روي هويتي كذايي آريايي روان گرديد كه متأسـفانه  جريان فرهنگي بوجود آمده پس از روي كار آم  

 كه براي هموطنان فارس زبان كـشور ايجـاد گرديـد، بـا     گیعالوه براين، اين هويت ساخت. دشسبب ايجاد هويتي ساختگي     
اين فرهنگ . ار دادرا مورد هجمه قر... اين كشور من جمله ترك، كرد، عرب، بلوچ و      هاي  مآبي خاص ساير هويت   يك تقدس 

...  كه پشتيباني دولتي ديكتاتور را پشت سر خـود داشـت، توسـط افـرادي ماننـد كـسروي، محمـود افـشار،    و                 گیساخت
  . بصورتي كذائي علمي آراسته گرديد



  
 

در زمـان  »  ملت واحـد ـ زبان واحد  ـكشور واحد  «سياست يكسان سازي فرهنگي و هويتي ساكنان ايران در قالب شعار 
 در طـول  سواد ملل و اقوام غيرفارس زبان اين كشورسواد و كممت پهلوي چنان پيش برده شد كه مردم مظلوم و بي     حكو

ها و مجالت، راديو تلويزيـون  آن سالها و سالهاي بعد، از ثمره علم و تمدن كه عمدتاً از طريق آموزش و پرورش، روزنامه  
  . گرديد، محروم ماندندتحصيل مي

هـا  ا تاريخ بيش از هفت هزار ساله اين مملكت به خاطر توجيه نمودن اينكه اين سرزمين مخصوص آرياييدر طي اين ساله 
هاي اقـوام و ملـل غيرفـارس ايـن كـشور بـه       زبان. ف گرديديحرت سال پيش ظهور يافته است،      ۲۵۰۰و پارسها بوده و در      

مردمـان  سازيها و القائات صورت گرفت تا  ذهنيتمطرح گرديد و انواع!! هاي مغول و عربهای تحميلي وحشي عنوان زبان 
صاحب اين زبانها الينه شده و باور كنند كه براي عزيز و انسان شمرده شدن بايد هويت ذاتي خود را کنـار گذاشـته و بـه            

  .جاي آن هويت كذايي را اكتساب نمايند
تعديل گرديد، و در قانون اساسـي در اصـل    تاحدودي اين سياستها   ۱۳۵۷اگرچه با پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال         

.  اين مسئله را به تأخير انداخت تحققد، متأسفانه آغاز جنگ تحميلي   لل تأكيد ش   بر اعطاي محدود حقوق اقوام و م       ۱۹ و   ۱۵
نزديـک  در دل مانـده  آرزوی هشت ساله سازندگي و اصالحات هنور هم كه هنوز اسـت  هاي و گذشت دوره  با پايان جنگ    

 برآورده نگرديـده  ، که همانا ظهور عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است،د مردمان غيرفارس زبان كشور درص۷۰به  
های مختلف تـشکيل شـد ولـی کماکـان بـرای نيـل بـه        طلبی در عرصهدولت جنابعالی که با هدف عدالت    در اين ميان    . است

  .اقدام عملی نشده استا بان و هويت آنهو برسميت شناخته شدن فرهنگ، زاقوام و ملل های تحقق به خواسته
اسـي  هاي فرهنگي اعمال شده در اين مملكت نه سياسـت يـك جريـان سي    دهد كه سياست  وضعيت گذشته و حال نشان مي     

شود كه سياست كشورداري در اين سـرزمين بـر ايـن اسـاس     است و نه سياست يك گروه، بلكه اين نظر به يقين تلقي مي         
هـاي  سياسـت . تنها بايد يك زبان، يك فرهنگ و يك هويت به رسميت شناخته شده و تقويت گـردد كه استوار گرديده است   

تومان از بودجه اين كـشور صـرف تقويـت فرهنـگ،         ميلياردها  . رساندفرهنگي اعمال شده نيز همين مسئله را به اثبات مي         
 درصد مردمان ۷۰ن، تاريخ و هويت بقيه فرهنگ، زبا .گردد درصد از جمعيت اين كشور مي۳۰زبان، تاريخ و هويت حدود   

شوند، بلكه بايـد بـر اسـاس رونـد طبيعـي و غيرطبيعـي شـاهد الينـه شـدن          مند نميها بهرهاين كشور نه تنها از اين بودجه  
  !فرهنگي و هويتي فرزندان خود باشند

سـي در داخـل و كـشورهاي    بودجه کالنی از درآدها و منابع طبيعی اين كشور صرف گسترش فرهنگ، زبان و ادبيات فار     
  شماري در ايـن خـصوص مبادلـه و       هاي بي  هيئت .گرددمي... خارجي بويژه هندوستان، تاجيكستان، افغانستان، سوريه و        

 ميليوني آذربايجان حـق خوانـدن و   ۳۰ ملت  است که اقوام و ملل بويژه      در حالي اين  . دشواي متعددي برگزار مي   سميناره
ها را نداشته و از ارتبـاط شايـسته فرهنگـي بـا كـشورهاي هـم زبـان و هـم             دارس و دانشگاه  نوشتن به زبان مادری در م     

  .فرهنگ خود محرومند
- شـبكه ده است،شانداز اين كشور طنين اجتماعي –طلبي اقوام و ملل بر فضاي سياسي  طي سالهاي اخير كه صداي هويت     

ن و م، بلكه بر اساس حمايت از زباوحكم از فرهنگ و زبان    اند كه نه بر اساس حمايت     هاي به اصطالح محلي افتتاح گرديده     
 ۶۰هاي صادره از تهران بايد حـداقل    ها بنا به بخشنامه   اندركاران اين شبكه  به گفته دست  زيرا  . نمايندفرهنگ حاكم عمل مي   

شـرقي،  ذربايجـان هـاي اسـتاني بـويژه در اسـتانهاي آ    از اينروست كه در شـبكه و .! ها به زبان فارسي باشددرصد برنامه 
برنامه روستايي، كشاورزي و دامداري به زبان تركي و برنامه كودكان و جوانان به           ...  و   ، زنجان غربي، اردبيل آذربايجان

   .شوندزبان فارسي پخش مي
؛ ها از نامگذاري فرزندان خـود بـا اسـامي تركـي محرومنـد     متأسفانه در كشور ما پدران و مادران اقوام و ملل بويژه ترك         

  !کندعمل می" هاي بيگانه را براي کودکان خود برگزيدنبايد نام"زيرا در اين وادی سازمان ثبت اسناد بر اساس مصوبه 



  
 

طبيعـي  . انـد نامگذاري زيبا و شايسته را جزو وظايف پدران و مـادران دانـسته    )ص(جنابعالي مستحضريد كه پيامبر اكرم      
 نامها آنهايي هستند كه به زبـان آن اجتمـاع   ترين زبان مادري هر فرد و اجتماعيها به نامتريناست كه زيباترين و دلنشين   

مـزين شـده   ) ص( از طرف رهبر معظم انقالب اسالمي به نام مبارك پيامبر         جديد آقاي رئيس جمهور، سال   . و منطقه باشد  
  .رخت بربنددهايی از جامعه اسالمی رود در اين سال مبارک چنين تبعيضاست اميد است و انتظار می

آقاي رئيس جمهور، حيات و بقاي يك قوم و ملت وابستگي بسيار شديد و غيرقابل وصفي بـا فرهنـگ، زبـان و تـاريخ آن                 
رود، هويت قومي و ملي مورد تهديد جدي، بويژه در دنيايي كه به سمت جهاني شدن مـي , دارد و بدون حفظ و تقويت آنها      

ت كه هويت قومي و ملي اقوام و ملل اين مملكت بويژه آذربايجان مورد تهديد جدي      ما بر اين اس   اعتقاد  . قرار خواهد گرفت  
قرار دارد و تنها راه حفظ و تقويت آن، استفاده از امكانات دولتي و كشوري و حمايت بالمنازع قانوني در كنـار مقابلـه بـا            

غير اينـصورت طبيعـي   در . باشد مييمانده دوران پهلوپسشونيستي  آميز فرهنگي و جريانهاي فكري      سياستهاي تبعيض 
است كه اقوام و ملل مسلمان اين سرزمين كه شاهد تبعيض آشكار حمايتها و اعطاي تـسهيالت بـسيار زيـاد بـراي ارامنـه       

-هـستند، نمـي  ) من جمله امكان تحصيل در مدارس ويژه، مراوده فرهنگي و سياسي بـا دولـت ارمنـستان   (هزار نفري    صد

  . ملي و قومي خود باشندتوانند شاهد مرگ هويت
   مسائل اقتصادي-۲

جمهور، يكي ديگر از مسائل و مشكالت ملل و اقوام كـشور همانـا تبعيـضات عيـان و آشـكار اقتـصادي        جناب آقاي رئيس  
 نـشين هـاي حاشـيه  سفرهاي استاني جنابعالي و توجه به استان است كه در طول سالهاي متمادي گذشته رخ داده است كه 

  . نشانگر ملموس بودن اين واقعيت براي جنابعالي است, خوديها و شعارهادر برنامه
از آنجـا کـه   . واقعيت اقتصادي ايران آن است كه اقتصاد اين كشور در قرن معاصر متكي به نفت و كشاورزي بوده اسـت       

, وجود داردبان است اي كه عمدتاً محل سكونت اقوام و ملل غيرفارس ز هاي حاشيه نفت و كشاورزي اين كشور در استان      
اما آنچـه در عمـل شـاهد    . ها بيش از همه شاهد رشد و پيشرفت اقتصادي باشند      اين استان  كهرد  كعدالت راستين حكم مي   

هـاي عمـدتاً   گـذاري ماندگي اقتصادي، بيكاري و مهاجرت مراكز توليد ثروت اين مملكـت در كنـار سـرمايه               آن هستيم عقب  
 .باشداي ميهاي حاشيههاي حاصل از استانهاي عزيز مركزي با ثروتان است درغيرقابل توجيه اقتصادي

ولي متأسـفانه  گردد، هاي جنوبي تأمين ميعمده نفت اين كشور از خوزستان و استان  مستحضريد كه   جمهور،  آقاي رئيس 
يكاري، اعتياد و فحـشاء  وضعيت اشتغال، اقتصاد و درآمد مردم در اين مناطق به ويژه خوزستان آنچنان ناگوار است كه ب  

.  كشور يعني آذربايجان شاهد پسرفت اقتصادي هـستيم ازاي ديگر  از طرفي، در نقطه   . چندين برابر متوسط كشوري است    
هـاي ميـاني و   هـايش در رتبـه  كه در عصر مشروطه از لحاظ اقتصادي در رتبه اول قرار داشت، امروز استان          آذربايجاني  

كه در اوايل انقالب در رتبه دوم صـنعت  قي و مركز آن تبريز رشآذربايجانچرا . ر دارند آخر جدول پيشرفت و توسعه قرا     
شـرقي و اردبيـل بايـد مهـاجر     هاي آذربايجـان و پيشرفت قرار داشت، امروز بايد در رتبه دهم قرار گيرد؟ چرا بايد استان           

ك كالم بايد به اين چرا پاسخ داده شود كه چـرا  در ياشند؟ ب  بوده و مسائل ناگوار بعد از آن را شاهد  هاترين استان فرست
سمنان، کرمان، د اصفهان، يزد، نهاي مركزي مان  اي استحصال و صرف توسعه استان     هاي حاشيه هاي طبيعي استان  ثروت

 در مناطق آذربايجان، كردستان، خوزستان و بلوچستان، صـنايع  گردد؟ چرا بايد با ايجاد توهم تجزيه     ... تهران، مركزي و    
در صـورتی کـه     ايجاد كرد و اين مناطق را ناامن معرفي کـرد؟ مركزي هايزا را تنها در استان مادر، استراتژيك و اشتغال   

هـای عـدالت محـوری دولـت     رود بـا توجـه بـه برنامـه    های قبلی مغاير با عدالت اقتصادی بوده که اميـد مـی          عملکرد دولت 
  .باشيمهای ناشايست عدالتجنابعالی ديگر شاهد اين بی

   مسائل سياسي-۳
يكي ديگر از مسائل و مشكالت اقوام و ملل ايران بويژه آذربايجان همانا مسائل سياسـي ناشـي     جمهور،  جناب آقاي رئيس  

از تفكر ايجاد كشوري تك هويتي و تك زباني بر اساس هويت و فرهنگ فارسي ـ آريـايي بـا مـديريت متمركـز اسـت كـه        



  
 

بر همگان واضح است كه تنها راه حفـظ، صـيانت و دفـاع از منـافع     .  به دنبال داشته استمتأسفانه نتايجي بس خطرناك را  
ها و مراكـزي اسـت كـه قوميتهـا و     NGOقومي ـ ملي در كنار منافع عموم مردم ايران، همانا امكان داشتن احزاب، تشكلها،  

، تشريح و تقويت نماينـد و پتانـسيل قـومي ـ     مليتهاي ايران بتوانند در قالب آنها هويت و منافع قومي ـ ملي خود را تعريف 
واقعيت ايـن اسـت كـه بـدون داشـتن احـزاب،       . اقتصادي و فرهنگي بكار گيرند   , ملي خود را در تعامالت سياسي، اجتماعي      

رسد بر اين اساس است كه در ايـن كـشور   به نظر مي. كردو استفاده توان از منافع گروهي حمايت ها نميNGOها و  تشكل
حال آنكـه در مـتن قـانون اساسـي و قـوانين موضـوعه       . داده نشده است ملي ـاجازه ظهور حزب و تشكلي قومي  هيچگاه 

اي و مخالف قـانون اساسـي   صراحتي بر اين ممنوعيت وجود ندارد و هر آنچه كه در گذشته و حال عمل شده است سليقه        
هـای فرهنگـی و سياسـی    ها و گردهمايی  مراسم از اينرو است که مجوز برگزاری        . است  بوده و قوانين موضوعه كشوري   

  . گردداقوام و ملل در اکثر مواقع صادر نشده و يا لغو می
 مديريت سياسي كـشور بـيش از حـد عرصـه را بـر فعـاالن ملـل و اقـوام سـاكن در ايـن                   سيستماحمدي نژاد،   دکتر  آقاي  

 فعاليت بر اساس  ،ستمدران و مديران اين كشور    متأسفانه از ديدگاه اكثر احزاب مركزنشين، سيا      . سرزمين تنگ كرده است   
روبـرو  ... و عربيـسم  تركيـست، پـان  طلب، پانهايي چون تجزيهمنافع قومي ـ ملي جرمي امنيتي به حساب آمده و با عنوان 

هـاي قـومي و ملـي    اگرچه اين سياست و روش در كوتاه مدت توانسته است تا حد بسيار كمي از سرعت فعاليـت      . شودمي
آن بـيش از همـه   و زيـان  حاشيه عليه متن خواهـد گرديـد كـه ضـرر     عتمادي ، ولي در دراز مدت سبب گسترش بي ا     بكاهد

  .معطوف متن خواهد بود
اعتنـايي بـه احـساسات مردمـاني     كجي و بيعالوه بر سياست داخلي، متأسفانه در عرصه سياست خارجي نيز شاهد دهن           

ان كشورهاي همجوار و همسايه داراي عاليق و احساسات مشترك فرهنگـي      هاي تاريخي با مردم   هستيم كه بنا به واقعيت    
 با كـشور  اسالمي ايران نمود بسيار واضح آن ارتباط سياسي و اقتصادي بسيار حياتي دولت جمهوري .و سياسي هستند 

وز گرديـد، ارتبـاط بـا    هاي دين مبين اسالم كه انقالب اسالمي نيز با تكيه بر آن پيرطبق آموزه. باشدمتجاوز ارمنستان مي  
پـس چگونـه اسـت كـه در     . جان و مال و سرزمين مسلمانان را مورد تجاوز قرار دهد، حرام و باطل اسـت هر كشوري كه  

 ميليـون انـسان را آواره و   ۵/۱بدترين شرايط كه دولت ارمنستان خاك جمهوري مسلمان آذربايجان را اشغال و بـيش از              
عام كرد، كشور ما رابطه خويش را با ايـن كـشور متجـاوز حفـظ، و بـه       را قتل شيعهها هزار زن، كودك و مرد مسلمان  ده

هرزگـوين  سوخت آن عمل كرد؟ آيا اين تناقض آشكاري با موضع كشور ما در فلسطين و بوسـني  كننده   نعنوان تنها تأمي  
  و اصول قانون اساسی ندارد؟

 اين كشور بويژه در آذربايجـان بـه تـاريخ معاصـر بعـد از      در ملي ـهاي قومي  جمهور، سابقه تاريخي فعاليتآقاي رئيس
، جنـبش خلـق مـسلمان اوايـل     )۱۳۲۴-۱۳۲۵(حكومـت ملـي   محمد خيابـاني،     جنبش آزاديستان شيخ   .گرددمشروطيت برمي 

در زمان حال نشانگر مبارزه مردمي است كه هويت ملي خود را مورد تعرض  » حركت ملي آذربايجان  «انقالب و در نهايت     
  .  و در جهت دفاع از هويت و منافع ملي خود به حركت درآمده استديده

طلـب،  شود، حركتي مدني، هويـت مطرح مي» حركت ملي آذربايجان  «، آنچه كه امروز در كشور ما تحت         جمهوررئيسآقاي  
-فراد و تـشكل خواسته اكثريت قاطبه ا. عدالتجو و مردمي است كه تمامي اقشار ملت آذربايجان را در خود جاي داده است      

جمله مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ـ همانا رفع تمامي مشكالتي است كـه در    من ـنمايند  هايي كه در اين راستا فعاليت مي
  . در باال مطرح گرديدذکر شدهقالب سه مسئله فرهنگي، اقتصادي و سياسي 

هـا و افـراد مـسئول    اي از ارگـان رد، عـده جمهور، در شرايط بسيار حساس كنوني كه كشور ما در آن قـرار دا       آقاي رئيس 
اصيل و مردمي اقوام و ملل ايران را كه در طول چندين دهه گذشته , امنيتي و سياسي سعي بر آن دارند كه حركت مستقل         

 سپتامبر و آمريكا و انگلـيس ربـط دهنـد و بـر اسـاس آن زمينـه را            ۱۱وجود داشته است، به مسئله حوادث بعد از حادثه          



  
 

دهيم كه رد و پاي شونيسم در اين مسئله به عينه فعاالن اقوام و ملل فراهم آورند كه ما از اين بابت هشدار مي      براي حذف   
  . شودمشاهده مي

مطرح باشد، مردم آذربايجان و سـاير  ايجاد خاورميانه بزرگ   قالب  ت آمريكا در    ساينژاد، قبل از آنكه س    احمديدکتر  آقاي  
برای احقـاق حقـوق فرهنگـی، اقتـصادی، اجتمـاعی و سياسـی       نديشه و حركتي قومي ـ ملي  اقوام و ملل اين كشور داراي ا

. هاي وي از ديدگاه ما محكوم اسـت هاي اقوام و ملل اين كشور به آمريكا و سياست اند، لذا ارتباط دادن خواسته    بودهخود  
حركتـي مـدني و در   باشد كه در قالـب  ميم اسالمبين هاي دين از ديدگاه ما حركت اقوام و ملل حركتي بر گرفته از آموزه           

 بـويژه  المللـي  بـين هـاي ونيهـا و كنوانـس   آن و قـوانين، اعالميـه   ۴۸ و   ۲۱،  ۱۹ و   ۱۵چارچوب قانون اساسي بويژه اصول      
از ديـدگاه اكثريـت   . اي در جريـان اسـت  اي چند دهـه اعالميه جهاني حقوق بشر و اعالميه جهاني حقوق زباني و با تجربه  

ها و گذاريهاي غيرمدني بويژه بمب حركت»مجمع دانشگاهيان آذربايجاني«وام و ملل اين سرزمين از جمله فعاالن اق
- كه بي،قعي اقوام و مللاو دلسوز و تواند از سوي فعاالنسيستان و بلوچستان نمي    ترورهاي مشكوك خوزستان و   

- از اينرو اعـالم مـي  .اشد، صورت گرفته باشدبهايشان ميشك منافع آنها در ايجاد بستري آرام براي طرح خواسته      

باشد و تحت هـيچ  داريم هرگونه خشونت، ترور و ايجاد رعب و وحشت و حركتي غيرمدني از ديدگاه ما محكوم مي               
  .دانيمعموم مردم كشور و اقوام و ملل آن نميشرايطي آن را به نفع 

طلبـي و دفـاع از    ساكن در اين سرزمين در مـسير هويـت    رئيس محترم جمهور بر اين باوريم كه روز به روز اقوام و ملل            
 حقـاق د داشت و بر همه ما فرض است كه فضايي غيرامنيتي توأم با گفتگـو را بـراي ا  نخود گام برخواه ملي ـمنافع قومي  

از اينـرو مجمـع   . حقوق اقوام و ملل ايـن سـرزمين و ايجـاد شـرايط و بـستري برابـر، مناسـب و عدالتمنـد فـراهم آوريـم                     
 فعاالنه در اين گفتگو براي ايجاد بـستري مناسـب و عملـي بـراي اعطـاي      نمايد تاانشگاهيان آذربايجاني اعالم آمادگي مي د

الن اقوام و ملل بويژه آذربايجان را براي شركت در ايـن گفتگوهـا ترغيـب و تـشويق        ا و ساير فع   ودهها شركت نم  خواسته
  .نمايد

  
  با آرزوی توفيق و سپاس فراوان

  انشگاهيان آذربايجانيمجمع د
  
  

  :رونوشت
   و همدانهای آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، زنجان نمايندگان محترم استان-

  
 


