
 هشتم مارس و مظلوميت زن آذربايجاني
 

بـا نگـاهي بـه      .    سياهي چادرهاي زنان آذربايجاني كم كم بـه سـفيدي مـي گرايـد             
هاي اطرف شهرهاي بزرگ و كوچـك آذربايجـان در مييـابم كـه               كارگاهها و كارخانه  

. مـد نسـبت بـه ديـروز بيشـتر شـده اسـت               آحضور زنان در بازار كـار و كسـب در           
ملو از پسران نيست و در اكثر كالسها فزوني دانشجويان دختـر بـر              دانشگاهها ديگر م  

 .  پسران كامال به چشم مي خورد
 بـي شـك در      جامعهنان در   آ فعاليتهاي اجتماعي     ضهور زنان در اجتماع و        بازخورد

 .چند سال آينده نمود عيني خود را نشان خواهد داد
را در درون خانـه      قات شبانه روز   امروز ديگر زن آذربايجاني مجبور نيست تمام او         

 . بماند و فقط به عنوان يك خدمتكار در خانه باشد
 آن روي سكه

 اسـتقالل و    ،با وجود اينكه در نگاه اول به نظـر ميرسـد زنـان نسـبت بـه گذشـته                      
 ولي اين پيشرفتها نه بـا مبـارزه زنـان           اند  هويت بيشتري را براي خود به دست آورده       

 جايگاهها بدست آمده است و نه با اغمـاز و ارفـاق سيسـتم               براي بدست آوردن اين   
 . اداره جامعه

هنـوز  . هنوز زنان در آذربايجان نمي توانند بدون همراه به مسافرتهاي دور بروند                
 ...و.  عصر زني را در خيابانها ببيني٧نمي تواني در سطح شهر تبرير بعد از ساعت 



آموزه هاي سنتي آنچنان شديد است كه اكثريت          فشار رواني وارده بر زنان به لحاظ        
بسياري از زنان با زاويه ديد يك       . آنان فاقد يك ديدگاه و جهانبيني مستقل مي باشند          

ل يـك  اين به اين معني نيست كه زنان مي خواهند و يا مثـ    ، مرد به مسائل مي نگرند      
راف خود مـي    اين به معني وابستگي شديد شخصيت آنان به مردان اط         . مرد فكر كنند  

 . باشد
   اگر زن باشي و در خيابان تعرضي به تو شود چه از خودت دفاع كنـي و چـه بـي                     

 . توجه از كنار معترض رد شوي از ديد سوم شخص گناهكار شناخته مي شوي
 !شايد زيبايي تو و يا خوشپوشي تو گناه توباشد

    
 زنان روستا

اي آذربايجـان داراي سـواد بـاالتر از           تقريبا بدون استثنا تمامي زنان ساكن روسـتاه       
پنجم ابتدايي نمي باشند و كساني هم كه حداقل سوادي دارند به دليل عـدم اسـتفاده                 

 .  فرقي نمي كند، آن برايشبود و نبود
 دته مرا مي خـواني شـاي      شتو از پشت مانيتور كامپيوتر شخصي ات اين نو            حاال كه 

بلكـه حتـي تلويزيـون       ي نه تنها كـامپيوتر را     ردن اينكه بسياري از زنان روستاي     كباور  
از  بيگمـان صـحبت كـردن     . را نيز نه ديده اند و نـه مـي شناسـند           !!!  زبان ملي  يفارس

 سالگي مانند كارگر به بيگاري كشـيده مـي شـود و تـا               ٥از   حقوق زن براي كسي كه    
 بي هيچ چشم داشتي و فقط بواسطه اينكه از روزي كـه چشـم بـاز كـرده                   پايان عمر 



زن در يك خانواده روستايي به مـوازاتي        .  نمي تواند مغيد به فايده باشد      نچنين ديده اي
او كار مي كند بدون اينكه حق هيچگونـه مـالكيتي داشـته               مرد و حتي بيشتر ا ز       كي

حتـي خـانواده ا واز پـذيرفتن او اكـراه           ، طالق براي او از مرگ بدتر است چـه        . باشد
 . دارد

 در بسياري از روستاهاي آذربايجان حتي نمي توان يك زن و يا دختر را يافت كـه                   
 . سواد ديپلم و يا باالتر از آن را دارا باشد

 در شهر  
دختران نمي توانند عقايد و آراي خود را و خواسـته هـاي عـاطفي خـود را بيـان                   

وي دختران و عـدم     به خاطر  قوانين سخت خانوادگي و كنترلهاي شديد بر ر          .  دارند
ارتباط كافي عاطفي آنان با خانواده دختران بيشترين ضزبه را از برنامه  تغييـر هويـت                

 .در مدارس آذربايجان مي بينند
 يافـت مـي     !اي  تقريبا در تمامي مدارس دخترانه آذرايجان خانم معلم هاي فرزانـه             

از تركـي حـرف زدن      از به كاربردن زبان تركي اكراه داشـته باشـند و حتـي                كه دشون
 . كودكان معصوم جلوگيري كنند

   هر از چند گاهي مي شنوي در يكي از مدارس صندوق جريمه تركـي حـرف زدن                 
 .  بي هيچ اعتنايي مي گذرندعمل موهومو مسئوالن هم ازكنار اين . گذاشته اند

    زن وكار 



از نيروي كـار     دهبسياري از كارخانه هاي شهر تبرير ترجيح مي دهند به جاي استفا              
 ٣٠،  هزار تومـان     ٢٠ چون زنان در مقابل دريافت ماهيانه        ،ذكر از زنان استفاده كنند    م

در حالي  .  هزار تومان نه تنها حرفي نمي زنند بلكه راضي هم هستند           ٤٠، ر تومان   اهز
 .مردان با چندين برابر اين مبالغ  راضي به كار كردن نمي شوند كه
تماعي زنان آذربايجاني نسبت به سالهاي گذشته بسيار بيشـتر          اج، فعاليتهاي سياسي    

شده است ولي اين فعاالن نتوانسته اند در بدنه جامعه زنان نفوذ زيادي داشـته باشـند                 
 .و تنها محفلهاي كوچكي اقدام به اين كارها مي نمايند

  فرهنگي عموم زنان و به دليل عدم شناخت زنـان           و به واسطه عدم فعاليت سياسي       
كه نه مـي     از حقوق اقل خود كه در قانون مي باشد اجحافات زيادي بر زنان مي رود              

 . دارم كه آنها را برشمرم خواهم و نه توان آن را
 .مجازات كرد كميته انضباتي دانشگاه بو علي همدان زهرا توحيدي را

ويدا مجد در دانشگاه سهند تبريز به دليـل فعاليـت اجتمـاعي سياسـي راهـي كميتـه                   
 .نضباتي دانشگاه شدا

آذر خيرالهي عضو هيئت تحريريه يول در راه قلعه بابك بازداشت و مـورد بـازجويي                
 . قرار گرفت

 انسيه حمزه زاده عضو هئت تحريريه مجله يول هم همينطور
 . شنبه ها در تهران محاكمه شد٥مدير مسئول  ژاله اسكويي



لي خـانم سـونا نـوري در اروميـه          امتياز نشريه دانشجويي به نام رهگذر با مدير مسئو        
 .لغو گرديد

پور از اعضاي انجمن اسـالمي دانشـگاه         زهرا جاني ، سميه گودرزي ، ليدا رمضان زاده  
 بو علي دستگير شدند

 ...و
... .... ... 

 !    نسبت فعاليتهاي ورزشي زنان به مردان در تبريز به يك به هزار هم نميرسد؟
نها تركيبي است كه مي توان در رابطه بـا ايـن             ت »عدم آگاهي زنان از حقوق خويش      «

 . روز به خاطر آورد
 پايان  
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