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آیا می توان از جنبشی به نام "جنبش زنان آذربایجان" نام برد ؟
تبعیض  به  نسبت  بگیریم که عد ه اي  نظر  د ر  اگر چنین   - فرید  فرانک 
جنسیتی و قومیتی، هم زمان حساس شد ه و د ر صد د  رفع آن برآمد ه اند ، 
- د غد غه اي که د یگر به ساد گی فرد  را رها نمی کند - آري. ولی اگر به 
ویژگی هاي یک خرد ه جنبش توجه کنیم که د اشتن شکلی از ساماند هی 
یا شبه ساختار برایش ضروري می نماید  باید گفت که کار می لنگد . یعنی 
و  منسجم  فعالیتی  د ر  مستمر  ارتباطی  با  افراد ي  از  نمی توان  همیشه 

مشترك، سخن گفت. 
براي مثال، روز جهانی زن سال گذشته د ر شرایطی برگزار شد  که امکان 
برپائی مراسمی فراگیر وجود  ند اشت. اما این روز به صورت خود جوش، 
جد ا از هم و تکه تکه، به صورت راهپیمائی د ر پارك، کوهپیمائی، یا د ر 
خوابگاه د انشجویان به بهانه ي پیکنیک و یا د ر خانه ها، به هرحال برپا 

شد . ولی بد ون برنامه اي از پیش تعیین شد ه، هماهنگ و یا مرتبط! 
    

مهمترین خواست هاي چنین جنبشی چیست و چه تفاوت و یا تناسبی با خواست هاي 
جنبش زنان د ر کلیت ایران د ارد؟

- د ر واقع خواست هاي این حرکت جد اي از خواست هاي جنبش زنان 
تفاوت هاي  و  نوسان ها  زنان  نیست، هر چند  وضعیت  د ر سطح جهان 
عمد ه اي با هم د ارد . این خواست ها از جمله به رسمیت شناساند ن و به 
وجود  آورد ن امکان حضور زنان د ر تمام عرصه ها و حوزه هایی که زنان 
از آن راند ه شد ه اند  یا به فراخور قابلیت هایشان امکان حضور ند ارند ، رفع 
تبعیض جنسیتی و زد ود ن آثار آن که د ر زند گی خصوصی و عمومی 
افراد،  د ر عرصه سیاسی اقتصاد ي و اجتماعی از جمله آموزش و پرورش، 
فرهنگ و سنت ها و قوانین و غیره، ریشه د واند ه است. صد  البته نمی توان 
انواع مختلف سلطه را منفک از هم بررسی کرد  و توجه به آنها سقف 

مطالبات زنان را تشکیل می د هد . 
بر  افراد   راند ن  به حاشیه  د ر  مراتبی موجود  که  اصوال ساختار سلسله 
برحسب  تبعیض  ایجاد   نتیجه  د ر  و  سلطه  مختلف  محورهاي  اساس 
جنس، طبقه، نژاد ، قوم، د ین، معلولیت، سن و غیره ید  طوالیی د ارد ، 
مرتبا به روند  بازتولید  تقسیم افراد  به خود ي و غیر خود ي اد امه می د هد  و 
تعلق به گروه زبانی و فرهنگی غیرحاکم که پد ید  آورند ه اقلیت هاي قومی 
است، موجب سلب بخش د یگري از حقوق برحق افراد  می شود  و وقوف 

بر آن خواست هاي د یگري را د ر پی د ارد . 
که  (آسیمیالسیون)  فرهنگی  همگون سازي  مقابل  د ر  کرد ن  قد علم 
د ون پند اري  و  حاکم  فرهنگی  سرآمد انگاري  به  مبتال  افراد   طرف  از 
غیرخود ي ها اعمال می شود  و نیز سلطه اقتصاد ي و سیاسی، خواست هاي 

د یگِر زنان ما را پد ید  آورد ه، از جمله برخورد اري از حقوق زبانی و ....

آیا فکر می کنید  که جنبش ملی آذربایجان، از مسئله ي زنان براي پیشبرد  اهد اف 
خود  استفاد ه ي ابزاري می کند ؟ یا این امر را مسئله ایی تاریخی و مربوط به گذشته 

می د انید ؟
- البته که این جنبش هم منحصر به فرد  نیست و مثل تمامی جنبش ها 
بهترین  د ر  را  زنان  موضوع  است،  حاکم  آنها  د ر  مرد انه  رهبري  که 

گفتگوي آواي زن با فرانک فرید، 
شاعر شعر ترکی و مترجم زبان 

انگلیسی، متولد1340 د ر تبریز، 
از فعالین حوزه ي حقوق زنان، و 

سرد بیر مسائل زنان د ر ماهنامه ي 
توقیف شد ه ي د یلماج.

جنبش زنان آذربایجان
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که خواه تضادها حتی و نیز تفاوت ها و می شود منجر مشترك فعالیت
در آن وجود بر - عالوه اجتماعی همه جنبشهاي درون ناخواه در
مد که چرا کنیم. توجه است، موجود مختلف- اجتماعی جنبش هاي

است. غیرواقعبینانه د یگري بدون یکی دادن قرار نظر
مرکز در آن قلب هرحال به که زنان جنبش درون از میتوان اما
به بسته ما زنان که کرد  نگاه چنین مساله این  به میتپد  کشور
نیز و طبقاتی خود و اجتماعی وضعیت محل زندگی خود، و شرایط
بهتر یا متفاوت حق کشیهاي ... و دینی و زبانی اقلیتهاي به تعلق
در یا جمع هم با که تبعیضهایی میکنند. تجربه را بیشتري بگوییم
کتاب آموزش در میکنند. عمل تصاعدي شاید ضرب نمیشوند و هم
شده پیشنهاد دو شکل مسابقه ي تمرینی به دختران، و زنان حقوق
تبعیضی به بسته هر یک، سپس و میگیرند خط قرار یک در افراد که
مسابقه شروع بعد و پس می گذارد قدم یک است مواجه با آن که
که تبعیض است) مسالهي کرد ن ملموس براي تمرین میشود! (این
یک فرد که میکنم صورت تجسم این به تمرین را این من خود البته
چند ین که را بعد تجسم کنید وضعیت فردي میرود و پایینتر پله
متحمل زحمتی باید چه صفر نقطه به رسیدن تا پایینتر است پله
آن از پیش مد تها بقیه که  کند موقعیتی شروع از تازه و شود.
بماند، تفاوتها بیتوجه به این جنبش زنان اگر رفتهاند. حال فراتر
و زنان فرودست میدهد. از دست را زنان از بخش عظیمی مشارکت
از بخشی خودشان را براي اینکه غیره قومیتها و نیز زنان و کارگر

شوند. دیده آن باید در آینهي بدانند، جنبش این

نظام د ر هم ما تا توجه شود ارزش به مثابه تفاوت به است ضروري -
یکسان سازي و تفاوتها به حذف د یگر قیچی لبهي مثابه به سلطه،
و زبانی مشارکت اصول رعایت و افراد حقوق به اذعان نپردازیم.

را زنان یا «سروري»  میدارد نگاه اهمیت دوم درجهي  در  حالت
زنان نیز  اینجا د ر میکند. نامعلوم و رؤیایی آیندهاي به موکول 
تغییر کرده مختلف که در زمانهاي خواستی و حرکت بایستی در
مبارزات امپریالیسم، مبارزه علیه گرفته مثل قرار مبارزات محور و
زبانی و قومی حقوق یا احقاق د ین براي احیاي مبارزه ملیگرایانه،
جنسیتی گرفتن هویت در نظر بد ون و مانند آن، دوشادوش مرد ان و
بسیار جنس زن قهرمانانه ي اعمال البته صد و شرکت کنند خود
این است برد! بدیهی را آن بیشترین بهره از و میتوان د ارد ارجحیت

در مبارزات. زنان نه شرکت انتقاد است نگرش مورد نحوه
زن حضور و پیبرد ه زن و نقش به اهمیت که مردانی هستند البته
با لحاظ است بیشتري ستمدید هگی معرض در که فردي به عنوان را
کسانی با عمومیت ولی میگیرند. نظر د ر او جنسی هویت کردن
به خواستهاي صرفا فرع کرد ن قضایا اصل و در بازتولید که است
و قیممآبانه و اقتد ارگرایانه حرکات  واقع  در می ورزند. اصرار خود
متعلق مسائل که بوجود می آورد را توهم این مردان رهبريطلبانه ي
مسئله ي مورد در حالیکه حداقل د ر جلوه کند، مردانه جامعه، کل به
خود د نبال به را (زبان مادري) «مادر» کلمه نام این بگویم باید زبان
چه را هر زنان که  جنسیتی تبعیض گرفتن نظر بدون در دارد و
میسازد، فرهنگی مستعد استحاله ي و بهنفس اعتماد بدون بیشتر

نیست. حصول قابل چندان
        

ایران  زنان جنبش از آذربایجانی زنان جنبش استقالل که میکنید فکر آیا
خواستهاي کنار در ویژه خواستهایی آنها آیا است. ضروري خود درکلیت
با تقابل  د ر خواست ها این  آیا و د ارند ایران سراسر  زنان مشترك و عام 

میگیرد. قرار جامعه "اکثریت/غالب" زنان جنبش خواستهاي
حوزههاي و مرزها ایجاد به که مشترکی خواستهاي به ما است الزم -

-زنان ما بسته به شرایط
وضعیت زندگی، محل و
نیز و طبقاتی و اجتماعی
اقلیت هاي به تعلق
غیره، و دینی و زبانی
متفاوت حقکشیهاي
بیشتري بگویم  بهتر  یا

تجربه میکنند. را

افراد و حقوق به - اذعان
مشارکت اصول رعایت
یک و فرهنگی د ر زبانی
فرهنگی، چند جامعهي

است. ضروري امري
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است. ضروري امري فرهنگی چند جامعه یک در فرهنگی
خود را زنان مسائل مِن نوعی، فرض کنید زمینهچینی این حال با
ملی جنبش در د رون ملی خود را معضالت قومی و و در جنبش زنان
بوجود لزوم که اینجاست شقه شدن! و میشود این کنم، جستجو
در حتی که - پیش میآید زنان آذربایجانی مستقل جنبش آمدن
فراموش دو جنبش این با را خود مشترك وجوه نیز نباید حالت این
به اشارهاي است جنبش دو این از صحبت بحث این د ر (چون کند .
از غیر مسالهاي وجود معنی عدم این به و نمی کنم جنبشها سایر

دو نیست.) این

روبرو هم با موانعی زنان جنبش درون در آذربایجانی معتقدید که زنان آیا
جنبش درون در زبانی ملی/ تبعیض از اشکالی وجود از می توان آیا هستند و

کرد؟ صحبت هم زنان
همه کشور بر این در ببینید سانترالیسم هست. چنین خواه، ناخواه -
و ابهام از در هاله اي ما مسائل معموال خود را گذاشته، منفی تاثیر چیز
مانند کشور مرکز در البته تمرکز تریبونها و می گیرد قرار پرد ه پشت
مانع مسائل مرکز، کرد ن برجسته و تصویر با که عمل میکند آینهاي
آینه خودتان در تصویر به اگر شما میشود. جاها بقیه دیده شدن از
جهان نمیبینید. تازه، بقیه خودتان کسی را از شوید دیگر غیر خیره
میکند . موجود تنظیم سانترالیسم با را خود مرکز توجه و معیار هم
د ر تهران بازداشتهاي آن متعاقب و فعالیتها بازتاب دلیل همین به

است. بیشتر بار چندین رسانهها
  

میبینید؟ آذربایجان جنبش زنان در رشد براي موانعی  چه
بیشتر شد که تا حدي مشخص مطالب گفته شد ه، توجه به با -
سعی حالت کلی در که زنان جنبش به خود اثبات ما صرف انرژي
هویت که کند و جنبش ملی را الپوشانی ما قومی میکند هویت
که عاملی است خود این است. شد ه می گیرد ، نادیده ما را جنسی
که کسی می د ارد. باز مشکالت مان کردن مشخص و توجه از ما را
از اتهام رفع به باید ابتدا متهمی است که مانند میشود انکار مدام

بپردازد! خود
هیچگونه است که حاکم بستهي فضاي وجود مانع البته، مهمترین
مثال براي برنمیتابد.  جامعه کردن چندصدائی براي را  فعالیتی
با دارند زنان مسائل طرح براي  مجوز  که ان.جی.او. یک اعضاي
زن جهانی مناسبت روز به پنلهایی برگزاري شدن براي پیش قدم
می شوند. مواجه تهمت و ارعاب و تهدید با محدود، بسیار سطح در
که میگذارد  حرکاتی در را خود منفی تاثیر بیشترین فضا این 
تهران د ر زن فعاالن که مرحله اي واقع در نگرفتهاند . فرم هنوز
وجود دلیل به که شود طی اینجا در اکنون میتوانست کرد ند، طی

مانده. باقی نشد ه، موجود طی غیرمستعد شرایط
اشاره شد. آن که به است انسجام عدم همان موضوع کاستی دیگر،
شدن توجه به سپري با سربرآوردند محفلی که از فعالیتهاي ما زنان
ارتباط جدید راههاي با را خود نتوانستند فعالیتها، این مفید عمر
فعاالنه ان.جی.او.ها تشکیل نیز در دهند و وفق غیره و اینترنت یعنی

ماندند.  کاروان عقب نتیجه از در عمل کنند،
    

مسائل طرح در کنندهایی تعیین نقش تاریخی طور به آذربایجانی زنان آیا
داشته اند؟ برابري خواهی در ایران و زنان

تاریخ در ومترقی حرکات برابريخواهانه درتمام همواره آذربایجان -

تبع به مشروطه دوره در چه اگر داشته مؤثري نقش و بوده پیشرو
به صورت خود را خواستهاي نمی توانستند زنان شرایط زمانی خود،
در زنان حضور نیز دوره و آن حوادث با اینحال کنند، مطرح مستقل
به را آن میتوان و حتی داشته بسزایی زنان تاثیر رشد به رو روند
برخی نقاط د ر زمانی که دانست. ایران در جنبش زنان عنوان سرآغاز
دختران فروش به اقدام مصیبتبار فقر و فالکت روي از مردم ایران
سنگرهاي در مرد انه لباس با آذربایجانی دختران میکردند، خود
مشروطه از قبل دوران در حتی می جنگیدند. مشروطهخواهی نبرد
و حرکتی به نداشت زن به مساله پاشا ربطی زینب قیام آن که نیز با
و آذوقهرسانی در پیشرو زنان دیگر و وي تاثیر ولی بود جامعه کل نفع

است. بازار و کوچه مرد م زبانزد هم هنوز بااحتکار مبارزه
در زنان در ایران، انجمن نخستین موجود، آن طبق اسناد بر عالوه
شد که پایه ریزي صاحبسلطان خانم توسط و تبریز در سال 1285
داخل تولید پارچه هاي از گرفتند تصمیم زنان آن جلسه اولین در

کنند. استفاده خود لباسهاي براي
عدالت حسینخان  میرزا  چون مردانی نقش به میتوان  ضمن  در
اشاره زنان پیشرفت به رساندن  یاري رشد یه در میرزاحسنخان یا
و توبا همسرش رشدیه، کارهاي مورد در میتوان چنانچه کرد.

کرد! رشدیه کتابی تهیه جمیله و دخترانشان شهناز آزاد
خصوص د ر در تبیین نقش پیشرو آذربایجان هم مطلب این ذکر
سال در که مترقی "تجدد" روزنامه در است که ضروري زنان مسائل
با امین رفیعخان دکتر  میشد،  منتشر تبریز  در  1299 تا 1295
ادبیات وارد را این واژه بار اولین براي  – "فمینیست" مستعار نام
نام با رفعت تقیخان محمد و  نمود-  کشور اجتماعی سیاسی-
از دفاع در و مشکالت و مسائل زمنیه در مقاالتی "فمینا" مستعار
د وره شرایط آن به با توجه به لحاط تاریخی و که زنان نوشتند حقوق

ارزشمند است. بسیار
فعالیتهاي تربیت، ثمینه پیرنظر(باغچهبان) هاجر چون زنانی متعاقبا
در این دختران تحصیل پایه هاي مید انیم چنانچه گرفتند. پی زنان را

شد. پیریزي ... و باغچهبان رشدیه و خاندان تالش با دوران
دموکرات) فرقه فعالیت (دوران 1325 و 1324 سال هاي فاصلهي در
اجتماعی و سیاسی حتی و هنري فعالیتهاي به توانستند زنان
بار به اولین براي که توانستند را این دوران ما، مادران و روي آورند
زنان این دوره در حتی به یاد دارند. کنند، مادري خود تحصیل زبان

شدند. راي داراي حق ایران در بار براي اولین آذربایجان
چهرهي شد ند و شدیدتري مبارزات عرصه وارد نیز زنان 50 دههي در
دوران این نتوان شاید هم شکستند! البته در را زن شکنندهي و ضعیف
اما داد، ربط زن مسئلهي خاص خود به شرایط به توجه با را مبارزات از
مسئلهي به آثارش که در اسکوئی احمدي از مرضیه نمونه براي میتوان

برد . نام میکرد، اشاره زن
حضور متعاقبا و  سلطنت رژیم سرنگونی د وران در  زنان شرکت
حجاب به ضد معروف تظاهرات در جوان زنان و گسترد هي دختران
8 مراسم برپائی نیز و است، 58 و 57 سال هاي آور یاد هم، تبریز در
در همه زنان محفلی فعالیتهاي مستمر، طور به 65 سالهاي مارس از
فرهنگی و اجتماعی عرصههاي بیشتر آنان در حضور متعاقبا و زمینهها
مسائل زنان، طرح براي تخصصیتر جلسات برگزاري جامعه، هنري در -
در آذربایجانی زنان فعالیت زنان و برگزاري کنگرهي و نامهها ویژه انتشار

... و تهران عنوان اولین ها بعد از میلیون امضا به یک کمپین
 


