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دست . با شرکت خود برای تماشای مسابقه فوتبال گل را وارد دروازه رژيم کردندزنان آذربايجان 
.مريزاد  

ه های اين يک واقعيت است که رژيم باخت واقعی خود را زمانی می بيند که زنان به همراه ديگر تود
 به .شوندهای اسارت خود را پاره کرده و دوش به دوش مردان خود وارد ميدان مبارزه می  ستمديده بند

 اند عبارتی ديگر نيمی از اسيران رژيم که با عباراتی چون غيرت و ناموس به کنج خانه ها رانده شده
تاريخ .  مبارزه می گذارندجرأت می کنند و با پاره کردن اين زنجيرهای اسارت پا به صحنه اجتماع و

 استقالل  آن دوران يک ساله ای که آذربايجان هزار و سيصد  بيست چهاريعنیرا به ياد بياوريم در سال
. سازنده جامعه بودند هایخود را باز يافت زنان يکی از مهمترين نيروی  

واقعيت .ود هستندهم اکنون زنان آذربايجان به همراه بقيه مردم خواهان کسب هويت ملی و واقعی خ
برقراری يک جامعه دمکراتيک بدون احقاق حقوق حقه زنان و حقوق ملی کل جامعه امکان  اينست که
 شمار دارديهرگونه تبعيض، تحقير و فقر در سرزمينی که در آغوش خود ثروت های ب. پذير نيست

.محکوم شمرده ميشود  
تان بلکه در  شما گل بزنيم نه تنها در ميدان فوتبالما زنان در آذربايجان بنای آن را داريم که باز هم به 

 ارزش های تاريخی و ادبی و فرهنگی ،قلب جامعه ای که زندگی انسان ها را محکوم به فنا کرده ايد
. به حساب آورده ايدی بزرگشان را ممنوع کرده ايد و هرگونه تالش برای پيشرفت و آزادگی را جرم  

راکتور سازی نه تنها تيم محبوب خودرا تشويق می کنيم بلکه هويت ما با شرکت خود در تشويق تيم ت
، حضور خودمان را به عنوان يک زن به هر شکل که شده در د کشيخواهيملگد مال شده خود را فرياد 

د فرياد خود ياگربه ورزشگاه راهمان نده. خواهيم کردعرصه اجتماع و برابر با همه آحاد اجتماع اثبات 
 می دانيم که ترس تان از بهم پيوستن همين .شگاه تا دم استاديوم بلند خواهيم کردرا در مسير ورز

 خوب می دانيم روزی خروش زيبای ساواالن را که همانا خروش مردم ستمديده همچنين. فريادهاست
ساواالن نخواهد مرد و حقشان را کف ) ساواالن الميه جاخ اده جک قانی نا قان. (است خواهيم شنيد

 در آخرين مسابقه فوتبال نشان داديد که حتی حضور ما زنان را در اطراف . خواهد گذاشتدستشان
ترک (استاديوم تحمل نمی کنيد مردم آذربايجان حرمت و احترام خود را به زنان شرکت کننده با شعار 

  نشان دادند و شما مزدوران جمهوری اسالمی به اسم غيرت و ناموس به زنان)باجيميز خوش گلدين
.اين است تفاوت ما وشما. شرکت کننده فحش های رکيک داديد  

م دستگير می کنند وراستی چرا آنقدر عصبانی بوديد؟ زنان و دختران را کيلومتر ها دور از استادي
همه ما نيک می دانيم که تمامی . توگويی اين زنان به حريم مردانه جمهوری اسالمی تجاوز کرده اند

در درجه اول فقط برای نشاندن ما زنان درکنج خانه ها و رهايی از نيروی توجيهات اخالقی آقايان 
اعتراض ماست و در درجه دوم و در حقيقت اين توجيهات دروغ هايی شرم آور با بوی تعفن تبعيض 

.جنسی و تحقير زنان بشمار می آيد  
.  وحشت دارد و ضد بشر جمهوری اسالمی از آزاد شدن نيروی ما زنانم وشونيسحکومت مرد ساالر

سالهاست ما زنان آذربايجانی عالوه بر تبعيض ملی گرفتار حصاری تنگ و تاريک به اسم اخالق، 
اين سالحی است که برای عقب نگه داشتن زنان در اکثر جوامع عقب .ناموس واز اين خزعبالت هستيم

ود را از دست می دهد و با باال رفتن آگاهی در سطح جامعه اين سالح کارآيی خ. افتاده استفاده می شود
ما زنان . عظ و گفتار بی مايع شان می کنندمعه دستگيری و زندان را جايگزين وداران جاقظالمان و 



برای احقاق حقوق خود نه تنها مرد ها را دشمن خود نمی دانيم بلکه به نيرو و اتحاد تمامی مردان 
ول زمان متحد خواهيم شد و قدرت پيدا ما هستيم که در ط  اين.آزادانديش و برابری طلب نيازمنديم

.خواهيم کرد و صاحب حقوق بالشرط انسانی مان خواهيم شد  
آيا واقعا شما که انسان ها را بنا به حق طلبی شان به زندان می کشيد و شکنجه می کنيد با بازپس گرفتن 

ما سرکوبگران مردم نيروی سرکوبتان چه داريد که با آن زندگی کنيد؟ آن چه که مسلم است اينست که ش
تنها چيزی که برايتان باقی می ماند همان ثروت مردم زحمتکش است که در طی اين چند سال به نسبت 

 چون زمانی که گرفتار خشم  بين خود غارت کرده و صاحب شده ايد، اما زهی خيال باطلتهای متفاو
قادات انسانی ت ما بنا به اعز همبامردم شويد بدون شک به موجودات ترحم انگيزی تبديل خواهيد شد که 

مان از شما انتقام نخواهيم گرفت و اجازه خواهيم داد با کوله باری از شرم به زندگی نکبت بار خويش 
. ادامه دهيد و به استقبال مجازات در خورتان برويد  

 نه اينکه ما اگر همين را هم تاب نياوريد. گر به ورزشگاه راهمان ندهيد تا دم در ورزشگاه خواهيم آمدا
اين شماييد که به عينه نشان می دهيد اساسا وجود ما زنان را در خانه  تالشمان را قطع خواهيم کرد بلکه

ا فقط به عنوان برده قبول داريد و آنچه را که دم در آشپز خانه و اتاق خواب خود الزم داريد يعنی زن ر
نسان بودن خود و حقوق مسلم خود را در ما ا. از اخالق و مذهب و غيرت می زنيد دروغی بيش نيست

و . ما آنچه را که مربوط به هويت ملی و فرهنگی مان است زنده خواهيم کرد. تمام ابعاد آن می خواهيم
ز جمعيت جامعه خواهان حقوقی برابر در جامعه خود هستيم و فکر می  يعنی نيمی ا،زنان ما به عنوان

کنيم دوران تبعيض ها و سکوت ها به پايان رسيده و لزوما تا گرفتن خواسته هايمان امکان نفس راحت 
.را بر همه زورگويان تنگ خواهيم کرد  

ق انسان ها بر می گردانيد ما اگر ما را از نيمه راه و از لذت تماشای فوتبال اين پيش پا افتاده ترين ح
در خود حس می کنيم و متقابال ترس و نکبتی که در شما می بينيم  همان روز را تنها بخاطر قدرتی که 

جشن خواهيم گرفت و برای بکار انداختن اين قدرت بزرگ خود منتظر برگزاری مسابقه ای ديگر 
    .خواهيم بود
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 با " ائلميرا نظری " از بازداشت شدگان ديدار تيم های تراختور آذربايجان و پيروزی تهران استاديوم  

  سهند
 
 

 
ساله ، از دستگير شدگان روز مسابقه 18 مصاحبه مکتوب با خانم ائلميرا نظری دانش آموز :تبريز سسی 

 راختور آذربايجان و پيروزی تهران در تبريزتيمهای فوتبال ت
   چطورشد شما دستگير شديد؟:سوال 
 ساله و 12 ما روز جمعه به همراه خانواده پدر، مادرم فاطمه خسين زاده و برادرم امير ارسالن :جواب 

جهت تماشای …  اهر،زنجان ،اردبيل ، تبريز و-تعدادی زيادی از خانمها که از شهرهای مختلف از جمله مشکين شهر
فوتبال تراکتور سازی تبريز و پيروزی تهران به باالی تپه های مشرف به استاديوم ورزشگاه يادگار امام تبريز رفته 

   . توسط لبا س شخصيهادستگير شديم1720بوديم که در ساعت 
ی فوتبال به تپه های مشرف چون در ايران خانمها برای تماشای فوتبال حق ورود به استاديوم را ندارند لذا ما برای تماشا

 خواسته های مدنی از جمله تحصيل به زبان مادری  به استاديوم برای حمايت از تيم تراکتور سازی که ميدانی برای



. …واعتراض به تبيعضات آشکار دولت نسبت به مناطق ترک نشين و وضعيت اسفبار اقتصادی مناطق آذربايجان و
  .است رفته بوديم

  رد نيروهای امنيتی و انتظامی با شما چطور بود؟ نحوه برخو:سوال 
 در هنگام دستگيری لباس شخصيها خيلی خشن و با حرفهای توهين آميز ، رکيک وبه به دور از شان و منزلت :جواب 

بعد توسط نيروی . انسانی، اجتماعی که ادب اجازه نميدهد آنرا به زبان بيارم ما رامورد تحقير و تمسخر قرار می دادند
 منقل شديم در آنجا نيز بيش از قبل توسط درجه دارن و سربازان با حرفهای توهين اميز وزننده 22نتظامی به کالنتری ا

شخصيت و خانواده ما را تحقير کردندو چنان سرما، فرياد می زدند که انگارما يک جانی هستيم بيشتر خامها از وحشت 
ی حيا هستيد آقايان شما بی غيرت هستند که شما را بين اين همه مرد جيغ و فرياد می کشيدند و به ما می گفتند شما ب

از کالنتری ما را به امنيت اخالقی منتقل کردند محلی که زنان فساداالخالق را به انجا می برند مگه چه کاری . ميبرند
  انجام داده بوديم که را به آنجا بردند؟

  د؟ آيا افرادی ديگری هم به غير از شما دستگير شده بودند؟ شما را بعد از دستگيری به کجا منتقل کردن:سوال 
 اماميه تبريز بردند و بعد از ان همه خانمها را در آنجا جمع کردنده به 22 ما را بعد از دستگيری به کالنتری :جواب 

ا چند نفر خانم  نفر خانم وتعدادی کودک و نوجوان دستگير کرده بودند در بين انه30امنيت اخالقی منتقل کردند حدود 
معلم، کارمند، محصل ، دانشجو و خانه دار از شهرهای مختلف تالش، زنجان،اردبيل، مشکين، اهر، زنجان و تبريز 

  .بودند… و
   شما را به چه اتهامی دستگير کرده بودند؟ و چه سواالتی از شما می پرسيدند؟:سوال 
شما با تحريک چه کسانی : و درآنجا سواالتی از قبيل!ير کردند ما را به خاطر تماشای فوتبال از کوه و تپه دستگ:جواب 

 سياسی درآنجا حضور داشتيد؟با چه کسانی در آنجا بوديد؟  ؟ آيا ماهواره داريد؟به تحريک کدام کانال.به انجا رفته بوديد
  .ندبعد در انجا فقط اسم خانمهای جوان را به گردنشان آويزان کردند و عکسهای مختلف از آنان گرفت

   چگونه شما آزاد شديد؟:سوال 
روز جمعه به قيد ضمانت آزاد شديم و گفتند هر احضار کرديم 27/01/89مورخه 2200 ما در ساعت :جواب 

  .بايستی در اسرع وقت خودتان را معرفی کنيد
http://www.tebrizsesi.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=915:--
q---q&--------------catid=23:1388-10-19-21-17-03&Itemid=38 


