
PROTESTDEMONSTRATION FÖR SYD-AZERBAJDZJANSKA FÅNGAR I IRAN 

DEMONSTRATIONSYTTRANDE 

 

Käraste azerbajdzjaner och frihetsälskare, 

Glad Novruz önskar vi er alla! Lycka och framgång må det nya året bringa er! 

Vi kallar alla azerbajdzjaner och människor som högtvärderar frihet att gå med i kampen emot den 

Islamiska Republiken Iran. Ty den iranska staten är emot fred och vänskap, vädjar vi till er för att nå 

och återfå vår frihet, samt upprätthålla stabilitet både i Azerbajdzjan och i området. 

 

I trettio år har den skamfulla regimen i Islamiska Republiken Iran styrt det syd-azerbajdzjanska folkets 

öde, tagit över deras sociala, kulturella och ekonomiska liv. Under dessa mörka år har regimen förstört 

azerbajdzjanernas rikedomar, medan den har torterat, avrättat och fängslat dem.  

 

Khomeini, som utnyttjade azerbajdzjaners (som hade fått nog av den kungliga Shahenshah regimen) 

kamp, profiterade även på offer och martyrer. Därtill genom att utnyttja folkets känslor för deras 

religion, startade han 8 års kriget mot Irak. Således lyckades han misrikta revolutionen då han också 

fick tusentals azerbajdzjaner dödade i kriget. 

 

Khomeinis regime fördöms av FN, Europeiska Parlamentet och andra organisationer för mänskliga 

rättigheter, för att ständigt ha avrättat azerbajdzjaner. Den blodtörstiga regimen har dag för dag blivit 

mer hatad och isolerad både globalt och inrikes. Och så får det förbli. 

 

Alla känner till det azerbajdzjanska folkets 80 åriga kamp som har letts av Sattarkhan, Bagirkhan, 

Heydar Amioglu, översten Muhammedtagikhan Pesyan and Pishavari. Det har gått mer än 80 år sedan 

de regerande kungliga Shah och Islamiska Republiken Irans regimer tillämpar en motmänsklig, 

ockupativ och fascistisk policy, fängslar vår kämpar, fråntar azerbajdzjaner deras civila och 

fundamentala mänskliga rättigheter.  

 

Den persiska chauvinismen ser sitt överlevnad i ihållande andra i slaveri och ockupation av vårt – 

turkarnas, land. Den har styrt vår öde i mer än 80 år, förnekat vår nationella identitet, förnedrat vår 

kultur och tvingat på azerbajdzjaner sitt falska ”stora civilisation”. Den gör allt i sin makt för att 

persisera elever, studenter och alla samhällsklasser. 

 

Vi alla som idag deltar i dagens demonstration vill framtona att Islamiska Republiken Irans 

myndigheter kränker vår frihet och mänskliga rättigheter i alla områden bl a kulturella, 

samhällsekonomiska och politiska. Regimen har sina metoder för kontroll av azerbajdzjaners 

emotionella tillstånd, som den regelbundet tillämpar. 
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Tusentals azerbajdzjaner protesterade på gatorna, i Syd-Azerbajdzjan. Men tiotals azerbajdzjaner 

dödades, hundratals skadades, mångas ögon var utskurna av regimens specialstyrkor. Tusentals unga 

azerbajdzjaner som deltog i demonstrationerna fängslades. I deras sloganer krävde man att den 

chauvinistiska regimen skulle ut ur Azerbajdzjan, ty dessa makter inte hade någon annan funktion än 

att plundra, förtrycka och diktatort styra. Islamiska regimen idag är fördömd av världssamfundet och 

vårt folks motstånd stärks dag för dag. 

 

Visst kommer den chauvinistiska regimen störtas av de modiga azerbajdzjanska män och kvinnors 

kamp, och då kommer även vårt folks kamp för självstyre förstärkas. 

 

Iranska regimen insisterar att fortsätta med sitt program för kärnvapen. Självklart är en sådan 

kolonialist regimens hot mycket större i regionen och världen än i själva landet. Detta i sig resulterar i 

ökning av fattigdom och krig. Bara existens av en sådan regim i området, hindrar freden. Därför 

vädjar vi till alla som högtvärderar frihet, politiker, organisationer för mänskliga rättigheter, att stödja 

oss i vår kamp mot Islamiska Republiken Iran. Det skulle hjälpa betydligt i störtande av en sådan 

regim. 

 

Vi ber alla ärliga och hederliga människor att uppmärksamma det syd-azerbajdzjanska folket 

problematik. 

 

Vi alla stödjer Syd-Azerbajdzjans kamp mot regimen och kallar hela den syd-azerbajdzjanska 

befolkningen att delta i kampen och kräva sina nationella och mänskliga rättigheter bl a rätten till 

sjävstyre. 

 

Vi fördömer alla brott som begått av Islamiska Republiken Iran och anser regimen vara skyldig till allt 

dödande. Iran bör veta att det finns inget annat hederligt för oss än att offra livet för vårt land (Syd-

Azerbajdzjan) och dess frihet. 

 

Martyrer och deras familjer är de stoltaste människorna. Kolinialist regimen bör veta att vårt folk anser 

vara sin plikt att befria sig från förtrycket och någon retiration från detta nationella och humanistiska 

målet är inget alternativ. Inte är vi rädda för tortyr eller avrättningar! Det har vi erfarat i Iran och 

bevisat genom historien. 

 

Vi vädjar till er och ber er att fördöma brotten som Islamiska Republiken Iran har begått och att visa 

ert solidaritet med oss i vår humanistiska kamp för friheten. Vi ber er att gå med i kampen, för 

humanismens skull och för miljoner människors rätt att bestämma över sitt öde. 

 

Återigen, ha en underbar helg! 
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Vår väg till friheten går genom störtande av Islamiska Republiken Iran och tillvinnande av rätten till 

självstyre. Vi önskar lyckas i kampen för syd-azerbajdzjanska nationens frihet. Genom enande och 

förening, kommer vi lyckas. 

 

Vi kräver att våra compatioter som har fängslats, bl a Asger Akberzade, Hadi Hamidie Shafig, Abbas 

Lisani, Mehdi Nuri, Firidun Mehdipur och Rza Dagistani,  oviilkorligt frikänns!  

 

Azerbajdzjanska föreningen i Stockholm: 

Azad Tribun, Ulduz, 22:a maj Tabriz, Prometheus och Karabakh. 
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