«دستاورد ما از  8مارس  1385در آذربایجان»

مقدمه:گزارشی را که پيش روداريد.حاصل بيش از يک ماه تالش چند نفرازفعالين جنبش زنان و من می باشد.
که جهت برگزاری مراسم  8مارس -برابر با  17اسفند ماه  -1385در تبريز انجام گرفته است .هر چند
درآمد اين تعامالت و مباحثه ها ظاهراً نتيجه عملی مثبتی در برنداشت و ما نتوانستيم به اين مناسبت
مراسمی درخور روز بزرگداشت زن برگزار کنيم .اما بخشی ازاين فعاليت ها و گفتگوها با اشخاص
حقيقی و حقوقی سبب شد ،تا ما ديدگاههای مختلف را در رابطه با موضوع زنان بشناسيم و از اين
رهگذر در پيش روی خود و مخاطبانمان دريچه های تازه ای از انديشه ها و اميدها را بگشائيم و برای
اهداف مورد نظرمان در آينده برنامه ريزی های منسجم تری را انجام دهيم.

«برخورد حاکميت تماميت خواه با موضوع زنان»
عليرغم آن که با يکدست شدن حاکميت جمهوری اسالمی ايران و ترس حاکميت از نقش تأثير گذاری
که ملت آذربايجان در طی تاريخ بخصوص درتغيير حاکميت ها از خود نشان داده است ،برايم روشن و
مبرهن بود که اينبار نيز کليه مطالبات مدنی ما به عنوان يک شهروند ناديده گرفته خواهد شد .به
استانداری رفتم و طی نامه ای از آنها خواستم تا اجازه راهپيمای آرام و يا تجمع در يکی از مکان های
عمومی شهر را برای برگزاری مراسم مربوط به  8مارس صادر نمايند .آنها در نهايت بی اعتنايي و
بی احترامی که در اغلب ادارات دولتی شيوه ای رايج ومعمول گرديده است از توجه به خواسته های ما
خودداری کردند و نشان دادند که حقوق شهروندی در رابطه با ساکنان سرزمين مادريم آذربايجان – که
در همواره زمان سربلند و ايستاده و پايدارباد  –.تا چه ميزان مورد توجه و دقت نظر و لطف
مهرورزانه مسئولين دولت عدالت محور و مهرور آقای محمود احمدی نژاد و ساير کارکنان رژيم
اسالمی قرار می گيرد؟! و آنها تا چه پايه به اين سرزمين و مردمش حرمت و احترام درخور و شايسته
قائلند؟! که در اينجا تشريح" اين مثنوی هفتاد من کاغذی بماند" به جای ديگرو به وقت ديگر.
اتحاديه انجمن های اسالمی دانشگاه تبريز طی دعوتی که از ما و مؤسسات غير دولتی به عملی آورد،
از ما خواست تا در رابطه با برگرازی همايش مورد نظرشان با آنها همکاری فکری کنيم .ابتدا عنوان
همايش "زن و يک قرن محروميت بود ".که بعداً به صالح ديد مسئولين دانشگاه اين عنوان به "زن در
جهان اسالم " تغيير نام داد. .
همايش دارای چهار کميته بود::
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کميته اجرای.
کميته سمعی و بصری.
کميته پژوهشی.
کميته مدعوين.
ما به عنوان مسئول کميته پژوهش از سوی دانشجويان دانشگاه تبريز برگزيده شديم و بنا شد تا توسط
اين کميته مقاالت مختلفی در زمينه موضوعات مربوط به  8مارس تهيه و ازکل مقاالت ارائه شده ويژه
نامه ای برای اطالع رسانی دانشجويان جهت پخش در روز همايش آماده کنيم .دانشجويان که اکثراً از
دانشکده های فنی و علوم اجتماعی بودند در آن حضوری فعال،آگاهانه و صميمانه داشتند .ولی متاسفانه
سخنرانانی که از طرف دانشجويان برگزيده شده بودند و عبارتند بودند از خانمها:
شادی صدر -مريم خراسانی -صادقی -نوشين احمدی خراسانی -فرانک فريد -زهره وفايي از سوی
مسئولين دانشگاه مردود اعالم گرديدند و آنها خودشان دو کانديدا ازجناح راست تحت عناوين خانمها:
عشرت شايق – فاطمه رجبی برای برنامه ما معرفی کردند و در نتيجه دانشجويان از ادامه اجرای
همايش صرف نظر کرده خواهان لغو آن گرديدند.البته الزم به يادآوری است که يکی از دانشجويان
فعال نيز که از سوی کميته پژوهش مأموريت يافته بود تا با خانم"مريم خراسانی" در تهران ديدار و
مصاحبه ا ش را به صورت سی – دی در آورده منتشر کند بعد از ديدارش باخانم مريم خراسانی به
دفترحراست دانشگاه فراخوانده شد ،و بعد از بازجويی هايی متداول در رابطه با اين ديدار ،سی دی
مربوطه نيز به عنوان آلت و ابزار عدول از خط قرمز دانشگاه در پرونده ای که برايشان درست کرده
بودند ضبط شد.و به ايشان تذکر جدی برای ا ينکه ديگر مجاز به فعاليت نيست داده شد.

«رویکرد نيروهای ملّی – مذهبی با موضوع زنان»
جريان ملی -مذهبی بويژه در آذربايجان با موضوع مربوط به زنان بيگانه است .نيروهای ملی –
مذهبی به طور کلی با توجه به روحيه خرده بورژوا زده شان و خاستگاه طبقاتی شان و نيز باور توهم
آلوده اشان نسبت به اسالم ،در رابطه با موضوعات مهمی چون مسئله عدالت اقتصادی (سوسياليسم)،
قوميت ها ،زبان و زنان فوق العاده بيگانه هستند.وجود نوعی رفتار مردساالرانه خشن و انعطاف ناپذير
در ساختار آن باعث شده است تا زنان در بين اين نيروها نتوانند حضور مستمر و فعال داشته باشند و
در صورت حضور نيز از نظر اين نيروها زنان جايگاهی در مرکزيت و فعاليتهای اصلی آن نمی
توانند ،ايفاء کنند .بنابراين با تعارفاتی که تنها ويژه خودشان است از آنان خواسته می شود تا برای

2

ورود به بازيهای سياسی رايج ريزه خوار عقايد سنتی -مذهبی -و نه ملی مردان باشند در غير اين
صورت با فرمولهای مختلف حتی از جلساتشان حذف می شوند.
.
از آنجائی که من و چند تن از دوستانم چندين سال بودکه در درجلسات "نهضت آزادی ايران " که هر
دو هفته يکبار در روزهای سه شنبه برگزار می شد ،شرکت داشتيم.گمان کرديم که اگر با آقايان فعال
در" نهضت آزادی ايران "شعبه تبريز صحبت کنيم تا يکی از جلسات خود را به موضوع  8مارس و
مسائل مربوط به زنان اختصاص دهند می پذيرند.
ما ابتدا به خاطر ظاهر فريينده شان که خيلی روشنفکر مابانه و دموکرات مابانه بود به آنها اين پيشنها د
را کرديم .ولی متأسفانه آنها حاضر نشدند خواسته ما را بپذيرند و وعده دادند که سال بعد می توانند
برای برنامه مربوط به زنان جا رزو کنند.
جلسه قرآن و مثنوی شايد از مهمترين جلسات نيروهای ملی – مذهبی ها در تبريز است که سابقه ای
چندين ده ساله دارد.زنده ياد« آقای عبداله واعظ » که ا ز عرفا و بزرگ مردان آذربايجان بود
مردی وارسته و آگاه و درد آشنا بود از بنيانگذران اين جلسه محسوب می شود در زمان حيات ايشان
به علت مقام واالی آقای واعظ در زهد و رياضت و خردورزی و انسان دوستی اين جلسات واقعا ً می
توانست تأثير گذار باشد و در دل شبهای خفقان آور و سرد و تاريک آن دوره چراغ هدايت و خانه اميد
و ايمان کسانی باشد که از درد مشترک عمومی در رنج و سختی بودند .ولی با فوت آقای واعظ -که
يادش همواره سبز و آفتابی باد.اين محل ،رفته رفته از صميمت و يکدلی و يکرنگی جدا شده و اعضاء
هيأت مديره و مجری آن از " حق وتو" نسبت به سايرين برخوردار شدند.
برای اعضا چارچوب های سنتی از فهم دين صادر می کنند و به طرزی نکوهيده همواره خود را متکلم
الوحده و ديگران را در مقام غايب و يا مخاطب می بينند و من از آنجائی که از زمان آقای واعظ کما
بيش در آن جلسات حضور داشتم از حدود چند هفته پيش از آنها وقت خواستم تا در رابطه با مسائل
مربوط به زنان اجازه دهند حداقل به اندازه ده يا پانزده دقيقه يکی از خانمهای فعال دررابطه با
موضوع  8مارس و ستم چندين اليه ای که برزنان وارد ميشود ،صحبت کند .ولی آنها بدون ارائه دليلی
قانع کننده از دادن حداقل وقت برای ما زنان ما خودداری کردند.
ديد تنگ نظرانه نسبت به زن و موضوعات مربوط به آن اکثر فضاها را به خود اختصاص داده است.
که برای شکستن اين تابوها و ديوارها نياز است تا سالها کار فکری در جهت آگاهی بخشی موضوعات
برابری طلبانه انجام بگيرد.
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رویکرد فعاالن حرکت ملّی آذربایجان با موضوع زنان
در ارتباطات مستمری که با فعاالن حرکت ملی آذربايجان داشتم .آنها به ما وعده داده بودند تا در رابطه
با راه اندازی سايتی به نام "آذرقادين" با ما همکاری کنند و از سوی چند تن از از فعاالن حرکت ملی
قول مساعد در زمينه تدارک مکان برای اجرای برنامه مربوط به  8مارس را گرفتيم.ولی آنها چنان که
معمول دراين جريان است همه نقل قول های خود رادرنهايت بی تفاوتی و بی مسئوليتی ناديده گرفتند.
تنها حرکتی که از آنها دراين رابطه مشاهده شد دعوتی غيررسمی و تلفنی بود که يک گروه کوهنوردی
از زنان فعال در حرکت ملی کرده بود .ولی اوالً بيش از ده -بيست نفر به اين فراخوان نيآمده بودند.
ثانيا ً دعوت کنندگان به قدری در اين مسئله از خود محافظه کاری و احتياط نشان دادند که در آن از
صحبت درباره مسائل مربوط به زنان به غير از چند ده کلمه توسط يکی از وکالی زن در رابطه با "
خشونت خانوادگی"امتناع ورزيدند .برنامه شان را در عرض کمتر از يک ساعت خاتمه دادند و بعداً با
خوردن شيرينی و کف زدن روز جهانی زن را با همه حرفهای در گلو مانده اش به پايان رسانيدند.
از همه مضحکتر در اين برنامه که در قسمت پايين" کوه عون بن علی"برگزار شد .رفتار نسجيده
نيروهايی انتظامی و مأموران گمنام امام زمان بود که برای مقابله با نمی دانم چه ( با کدام طيف و
جمعيت  ،و با کدام مطالبات فمينيستی؟!) نيروهای مجهز به ابزار سرکوبش را که چندين ده برابر
جمعيت حاضر بودند ،در سراسر کوه بسيج کرده و از صعود زنان به کوه ممانعت به عمل می آورد ند.
و از افرادی که به نظرشان مشکوک می آمدند شروع به عکس برداری و فيلم برداری می نمودند.
در حرکت ملی آذربايجان زنانی که به طرزی جدی بخواهند آگاهانه و با شعور اجتماعی باال مشارکت
اجتماعی داشته باشند کم به چشم نمی خورند .زنان فعال در اين حرکت اوالً حضورشان کم رنگ است
و غالبا ً در عرصه فرهنگی فعال هستند نه سياسی .ثانيا ً آنها چون از طريق همسر و يا مردانی که نسبت
فاميلی به آنها دارند به اين حرکت وارد شدند هنوز نتوانسته اند به طرزی شايسته و بايسته جايگاهشان
را در اين عرصه تعريف کنند.

رویکرد نيروهای مستقل فکری با موضوع زنان
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نيروهای مستقل فکری عبارتند از گروه معدودی تحصيل کردگان مراکز آموزش عالی که بدليل روحيه
جمع گريزی وعدم دارا بودن قدرت کار جمعی و پرداختن هزينه در برابر آن ،به طرز انفرادی بعضا ً
کارهای فرهنگی – فکری عرضه می کنند .اين نحله چون از نظر اقتصادی جزء طبقات متوسط جامعه
محسوب می شوند با بسياری از موضوعات و مفاهيم مربوط به حوزه زنان همچون فقرزنانه ،خشونت
خانوادگی ،اعتياد ،فحشا و  ...که غالبا ً طبقات فرو دست اجتماع از آن رنج می برند ،بيگانه اند و از اين
رو انگيزه چندانی برای حل و يا گفتگو در پيرامون اين مسائل را ندارند.
اين گروه اکثراً در مشاغل دولتی مشغول به کار هستند و به خاطر محدوديت هايي که بر کارکنان دولت
اعمال می شود به دليل موقعيت شغليشان نمی توانند پا فراتر از آنچه در جامعه خط قرمز محسوب می
شود ،بگذارند.چنانکه وقتی ما برای گفتگو درباب مسائل مربوط به زنان به نزد آنها مراجعه کرديم هيچ
انگيزه ای از خود در اين رابطه که حاکی از همکاری و همياری با برنامه های مربوط به روز جهانی
زن باشد از خود نشان ندادند.

یک نکته روشن
اما به مناسبت  8مارس تنها کار کيفی و اثر گذاری که انجام گرفت انتشار ويژه نامه شماره 31-30
ماهنامه اجتماعی -سياسی"ديلمانج"با عنوان"قادين مسأله سی " بود که در تاريخ اسفند  1385به
سردبيری "خانم فرانک فريد" و مدير مسئولی "آقای عليرضا صرافی" انجام گرفت و نشان داد که
هنوز در آذربايجان عليرغم همه موانعی که در مسير حرکت آزاديخواهان و روشنفکران ايجاد می
کنند ،زنان و مردان فرهيخته و آگاهی وجود دارند که برآنند تا با فرهنگ سازی و اطالع رسانی در
رابطه با مسائل مربوط به حوزه زنان و برابری جنسيتی و تحقق دموکراسی و فدرالسيم و حقوق بشر
بستر مناسبی را جهت حرکت فعاالن جنبش زنان ايجاد نمايند.

نتيجه گيری
از برآيند اين تعامالت در رابطه با موضوع زنان در آذربايجان می توان چنين نتيجه گرفت.
مجموعه اين عملکردها به ما می آموزد تا در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به زنان مستقل
عمل کنيم ،روی امکانات مادی و معنوی خودمان محاسبه کنيم و بدانيم که مردان جامعه در هر سطح و
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موقعيت اجتماعی – سياسی که باشند به ما اجازه نخواهند تا ما به متن فعاليت ها و موقعيت های برابر
با آنها برسيم.
به کار بردن اصطالح جنبش زنان در آذربايجان اسمی بی مسماست ،در اين منطقه جغرافيايي که ما
نيز در آن ساکنيم،هنوز پويايي زنان برای رسيدن به آگاهی فمينيستی،آنچنان بالنده و گسترده نشده است
که بتوان در مورد آن اصطالح جنبش زنان را به کار برد.
زنان بيش از مردان در باز توليد تفکرات مردساالرانه و تأثير منفی آن درجامعه ايفاء نقش می کند.
چون اوالً به طوری عمومی فاقد آگاهی های فمينيستی الزم در اين زمينه اند .ثانيا ً برای آگاهی و
افزايش دانايي خود در اين مورد اقدامی جدی از آنان مشاهده نمی شود.
متاسفانه مسائل مربوط به زنان برای خود آنها موضوع مهم و پراهميتی نيست.غرقه عادات و
روزمرگی شدن که در نتيجه کار مستمر غير متنوع خانگی برای آنها ايجاد شده است .باعث گرديده تا
زنان به علت اينکه همواره در حوزه خصوصی بوده اند و با اين شاخص شناخته می شوند ،نتوانند در
حوزه عمومی ايفاگر نقش های تأثير گزار باشند.
با وجود آنکه نقش مهم تربيت و مراقبت از فرزندان به طور طبيعی -سنتی -تاريخی به عهده زنان نهاده
شده است .زنان می توانند فرزندان خود بخصوص فرزندان ذکور خود را با روشهای برابری طلبانه به
گونه ای تربيت و آموزش کنند ،که رفته رفته در نسل های آينده شاهد تبعيض جنسيتی کمتری در جامعه
باشيم .ولی متأسفانه هنوز اهميت و حساسيت اين قضيه از سوی خانوادها به درستی درک نشده است.
اميد است تا جنبش زنان در آذربايجان به شکلی مستقل بدون آنکه ايدئولوژی زده شود به طرزی عميق
وکيفی به رُشد بالندگی برسد که روح ارگانيک حاکم برآن بتواند درتغيير روش زندگی مردم بخصوص
زنان آذربايجان از خود تأثير مطلوبی را بر جای بگذارد1.
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