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 اسالمى عالم در نخستین ٫ایران در نخستین :آذربایجان زنان به راى حق اعطاى

 
 در ایران ترك زنان تاریخى لحاظ به

 و جنوب ٫آذربایجان در ٫كشور سطح
 با مقایسه در ...خراسان ٫ایران مركز
 از ایرانى ملیتهاى دیگر به منسوب زنان

 برترى اجتماعى حقوق و موقعیت
 این علل میان در .اند بوده برخوردار

 نزدیكى مىتوان شناسى جامعه الگوى
 دنیاى مجاورت و ترك خلق جغرافیایى

 منسوبیت ٫مسیحیت عالم و اروپا به تركى
 تركى اقوام و ملل گروه به ایران تركهاى

 به زن و مرد برابرى سنتى طور به كه
 سنتى و ملى فرهنگ در وسیعى مقیاس
 گسترده گرایش ٫است موجود شان

 تفاسیر و باور به تاریخ در ایران تركهاى
شیعى غالى جریانات) اسالمى هترودكس

 كه آن رتدكساو تفاسیر جاى به (....
 بوده فارس قوم میان در غالب اندیشه
 و جغرافیایى مساعد شرایط ,است

 اقتصادى مناسبات بودن تر پیشرفته
 ٫آذربایجان بویژه نشین ترك هاى سرزمین
 در تركان ساله هزار سیاسى حاكمیت
 نتیجه در و بیشمار دول تشكیل و ایران
 وسیع رشد و اشرافى طبقه پیدایش آن

 نهایت در و ایران در ركت متوسط قشر
 .شمرد بر را كشور مجاور تركى ملل و دول بودن الئیك و سكوالر
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 ملى و سنتى فرهنگ در ٫مىشود دیده ایرانى ترك طوائف میان در هم امروز كه همانگونه

 ترك زنان از برخى میان در پوشش نوع این .ندارد وجود ....و مقنعه و "چادر" تركى
 اجبار استثناى به) اند بوده فارسى دینى و سنتى ٫عمومى هنگفر تاثیر تحت كه شهرى
 این در تركى اى كلمه نبود اساسا .است شده رایج (اسالمى جمهورى حكومت دوران دولتى
 بسیارى كلمات تركى زبان در حالیكه در .است واقعیت این موید نیز "چادر" براى زبان
 باره در مستعمل تعبرات و كلمات امتم ٫دارد وجود بانوان زلف و گیسوان توصیف براى
 یا و فارسى زبان این در ....چارقد ٫روسرى ٫حجاب ٫مقنعه ٫چادر مانند بانوان تستر
 كه دارد وجود "چادیر" و "چادرا" جداى و متفاوت كلمه دو تركى زبان در .است عربى
 پوشش) "چادر" همان "چادرا" .است "چادر" كلمه یك فارسى در دویشان هر معادل
 در بعدها و داشته زردشتى-ایرانى -فارسى منشاء كه است تركى فرهنگ با بیگانه (زنان
كوچنده طوائف اى پارچه خانه) "چادیر" .است شده نیز تركى فرهنگ وارد مراودت اثر
 اورال زبانهاى دیگر ٫مجارى زبان در "sátor" شكل به كه است تركى اى كلمه (

 زبان در "چتر" كلمه .دارد وجود سومرى زبان در " sah-dur " شكل به و آلتائیك
 .است ریشه همین از نیز فارسى

 
 چند هر) كه است رسم نیز ایران معاصر تاریخ در
 قوم روشنفكران سوى از بیشتر و ٫صائب چندان نه

 فاطمه تاج زرین ٫آذربایجانى ترك بانوى از (فارس
 .شود یاد فمینیسم حركت پیشتاز عنوان به العین قره
 به منسوب بیشك و بابى مذهب بر محتمال كه وى

 زنان نخستین از ٫است بوده آذربایجان شیخیه جریان
 بدون كه است فارسى-دینى تربیت با شهرى ترك
 و مجامع در اورتدكس اسالمى پوشش و چادر

 و عالم ٫شاعر این .است نموده دینىشركت مباحثات
 دمكراتیك شورش نخستین آذربایجانى ترك انقالبى

 در مذهبى فاناتیسم و مونارشیسم علیه بر ردمىم
 رهبرى آذربایجان زنجان شهر در را معاصر قرون
 نژادپرست دیكتاتورى حاكمیت دوره در .است نموده
 این دربار به منسوب بانوان نخستین نیز پهلوى
 رضا محمد مادر) آیریملو الملوك تاج مانند خاندان
 از ٫اند شده ظاهر اجتماع در چادر بدون كه (پهلوى
 تركهاى از اصال) اند بوده اورمیه-آذربایجان تركان

  .(شمالى آذربایجان

 
 بار نخستین براى شدن انتخاب و كردن انتخاب ٫زنان براى راى دادن حق ایران تاریخ در
 آذربایجان سطح در و (جنوبى آذربایجان جمهورى) آذربایجان ملى حكومت دوره در

 دوره در ١٣٣٢ سال در بار نخستین براى ایران كل مقیاس در .است شده اجرا و شناخته
 از اصال) قاجارى خاندان از آذرى ترك دولتمرد و سیاستمدار ٫مصدق محمد دكتر حكومت
 راى صندوقهاى در اند توانسته زنان رفراندمى طى در ٫(جنوبى و مركزى تركیه تركهاى
 نخستین نیز اسالم دنیاى در دیگر سوى از .نمایند شركت انتخابات در و یافته حضور
 بدون زنان براى را مردان با برابر شدن انتخاب و كردن انتخاب ٫راى دادن حق كه دولتى



)١٩٢١ سال در (شمالى) آذربایجان جمهورى ٫است پذیرفته شروط و شرط و محدودیت
 .است (شمسى ١٣٠٠

 
 تاریخى لرین هاؤلك لندییى یییه حاققینا وئرمه سس بیرلیكده كیشىلرله قادینالرین

 گؤستریچىسى رینه اوزه كرونولوژى
 .مختلف كشورهاى در زنان به دادن راى برابر حق اعطاى زمانى نمودار

 
 در (آذربایجان جمهورى) شمالى آذربایجان در زنان
 تركیه در ٫(بلژیك و سوئد با همزمان) ١٩٢١ سال
) جنوبى آذربایجان در ٫ ١٩٣٠٫-١٩٣٤ سالهاى به

 با همزمان) ١٩٤٥ سال به (ربایجانآذ ملى حكومت
 راى حق ١٩٦٣ سال به ایران در و (ژاپن و ایتالیا
 دیگر عبارت به .اند آورده بدست را مردان با برابر
 را مردان با مساوى راى حق ایران آذربایجان زنان

 ١٩ و تركیه از پس سال ١١ ٫آذربایجان جمهورى از پس سال ٢٤ یعنى ١٩٤٥ سال در
 .اند آورده بدست ایرانى زنان یگرد از پیش سال

 
 :است شده داده مختلف كشورهاى در زنان به راى حق اعطاى كرونولوژیك جدول زیر در

 
 (شدن انتخاب حق)آمریكا متحده ایاالت -١٧٨٨
 (دادن راى حق) (نیوزیلند) زئالند یئنى -١٨٩٣
 *استرالیا -١٩٠٢
 فنالند -١٩٠٦
 *(شدن انتخاب حق) نروژ -١٩٠٧
 **نروژ -١٩١٣
 ایسلند ٫دانمارك -١٩١٥
 (شدن انتخاب حق) هلند ٫*(دادن راى حق) كانادا -١٩١٧
 ٫آلمان ٫ *گرجستان ٫ استونى٫ *(دادن راى حق) كانادا ٫(آووستوریا) اتریش -١٩١٨
 قیرقیزستان ٫*بریتانیا ٫روسیه ٫(لهستان)پولشا ٫التویا ٫*ایرلند

 نیوزیلند ٫اوكراین ٫(دادن راى حق) هلند ٫لوكزامبورگ ٫(سفید روسیه) روس بئال -١٩١٩
 *سوئد ٫*(دادن راى حق) بلژیك ٫(شدن انتخاب حق)

آمریكا متحده ایاالت ٫ اسلواكیا ٫چك جمهورى ٫*(شدن انتخاب حق) كانادا ٫آلبانى -١٩٢٠
  (دادن راى حق)

 ٫*(شدن انتخاب حق) بلژیك ٫**سوئد ٫لیتوانیا ٫(شمالى) آذربایجان ٫ارمنستان -١٩٢١
  **رجستانگ

  لوچیا سانتا ٫تاجكیستان ٫مغولستان ٫*قزاقستان -١٩٢٤
 تركمنستان -١٩٢٧
 **ایرلند ٫**بریتانیا -١٩٢٨
 *رومانى ٫*اكوادور -١٩٢٩
 (دادن راى حق) تركیه ٫(سفیدها) جنوبى آفریقاى -١٩٣٠



 *پرتقال ٫*شیلى ٫سریالنكا ٫اسپانیا -١٩٣١
 اروگوئه ٫تایلند ٫مالدیو -١٩٣٢
  (شدن انتخاب حق) تركیه ٫*پرتقال ٫كوبا ٫زیلبر -١٩٣٤
 (دادن راى حق) میانمار -١٩٣٥
 فیلیپین -١٩٣٧
 ازبكستان ٫*بولیوى -١٩٣٨
 (دادن راى حق) السالوادور -١٩٣٩
 *پاناما -١٩٤١
 دومینیك جمهورى -١٩٤٢
 جامائیكا ٫فرانسه ٫بلغارستان -١٩٤٤
 ٫اسلوونى ٫سنگال ٫ایتالیا ٫دونزىان ٫*ژاپن ٫(شدن انتخاب حق) گویانا ٫كروآسى -١٩٤٥
  (جنوبى) ایران آذربایجان ٫توگو

 حق) ٫میانمار ٫لیبرى ٫گواتماال ٫(دادن راى حق) جیبوتى ٫شمالى كره ٫كامرون -١٩٤٦
 ٫ویتنام ٫توباگو و ترینیداد ٫مقدونیه ٫یوگسالوى ٫**رومانى ٫**پاناما ٫(شدن انتخاب
 ونزوئال
 سنگاپور ٫(دادن راى حق)مكزیك ٫مالتا ٫**نژاپ ٫ پاكستان ٫آرژانتین -١٩٤٧
 سورینام ٫سیشل ٫جنوبى كره ٫نیجریه ٫الئوس ٫اسرائیل٫**بلژیك -١٩٤٨
 *(دادن راى حق) سوریه ٫كوستاریكا ٫چین ٫**شیلى ٫هرزگوین و بوسنى -١٩٤٩
 **(دادن راى حق)كانادا ٫هندوستان ٫هائیتى ٫باربادوس -١٩٥٠
 ٫گرنادین و ونسان سنت ٫نویس و كیتس سنت ٫نپال ٫داگرانا ٫ باربودا و آنتیك -١٩٥١
 دومینیكا
 لبنان ٫یونان ٫عاج ساحل جزایر ٫**بولیوى -١٩٥٢
 انتخاب حق) مكزیك ٫(دادن راى حق) مجارستان ٫(دادن راى حق)گویانا ٫بوتان -١٩٥٣
 **سوریه ٫(شدن

 گانا ٫كلمبیا ٫بلیز -١٩٥٤
 هندوراس ٫یكاراگوئهن ٫پرو ٫اتیوپى ٫(؟) اریتره ٫كامبوج -١٩٥٥
 سومالى ٫موریتانى ٫مالى ٫گابن ٫مصر ٫كومور جزایر ٫بنین -١٩٥٦
 **زیمبابوه ٫مالزى -١٩٥٧
 ٫ الئو خلق جمهورى ٫(شدن انتخاب حق) مجارستان ٫گینه ٫چاد ٫فاسو بوركینا -١٩٥٨
 (؟) نیجریه
 (دادن راى حق) مارینو سان ٫تانزانیا ٫تونس ٫ماداگاسكار -١٩٥٩
 تونگا ٫گامبیا ٫قبرس ٫**(شدن انتخاب حق)اداكان -١٩٦٠
 ٫روآندا ٫پاراگوئه ٫موریتانیا ٫سیرالئون ٫(شدن انتخاب حق)السالوادور ٫بروندى -١٩٦١
 ماالوى ٫*باهاما

 **استرالیا ٫زامبیا ٫اوگاندا ٫موناكو ٫الجزائر -١٩٦٢
 ٫(؟)(شدن خابانت حق)نو گینه پاپائو ٫فیجى ٫مراكش ٫ ایران ٫اكوادر گینه ٫كنگو -١٩٦٣

  كنیا
 لیبى ٫سودان ٫(دادن راى حق)نو گینه پاپائو ٫**باهاماس -١٩٦٤
 لسوتو ٫بوتسوآنا ٫افغانستان -١٩٦٥
 **اكوادور ٫كیریباتى ٫تووالو ٫(دادن راى حق)كنگو ٫یمن خلق جمهورى ٫زئیر -١٩٦٧
 نائورو ٫سوازیلند -١٩٦٨
 لیبى -١٩٦٩
 (شدن انتخاب حق) كنگو ٫(عربى رىجمهو) یمن ٫(دادن راى حق) آندورا -١٩٧٠
 (ایسوئچره) سوئیس -١٩٧١



 بنگالدش -١٩٧٢
 انتخاب حق ) مارینو سان ٫(شد؟ شناخته حق) بحرین ٫(شدن انتخاب حق) آندورا -١٩٧٣
 (شدن

 سلیمان جزایر ٫اردن -١٩٧٤
 وانوآتو ٫پرینسیپه و توم سائو ٫ ورده كیپ ٫موزامبیك ٫آنگوال -١٩٧٥
 **پرتقال -١٩٧٦
 بیسائو گینه -١٩٧٧
 (شدن انتخاب حق) زیمبابوه ٫*مولداوى -١٩٧٨
 پاالئو ٫میكرونزیا ٫(؟) مارشال جزایر -١٩٧٩
 **وانوآتو ٫عراق -١٩٨٠
 (هندیان و پوستها رنگین) جنوبى آفریقاى ٫اشتاین لیختن -١٩٨٤
 (شدن انتخاب) جیبوتى ٫مركزى آفریقاى جمهورى -١٩٨٦
 نامیبیا -١٩٨٩
 ساموآ -١٩٩٠
 قزاخستان ٫*مولداوى ٫(سیاهان) جنوبى آفریقاى -١٩٩٤

---------------- 
 هنوز عربى متحده امارات و كویت در شدن انتخاب همچنین و راى دادن براى زنان حق

 و است صورى انتخابات با رابطه در مردان و زنان برابرى ایران در .است نشده شناخته
 .محرومند شدن انتخاب حق زا ها عرصه از بسیارى در قانونا ایرانى زنان
 .است شده داده محدودیتهایى تهت و شرایط به منوط حق -*

  .است شده لغو محدودیتها و شرایط -**
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