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نيز همچون سالهای گذشته با برگزاری مراسم ) 1390 اسفند 18( مارس، روز جهانی زن، امسال 8: مدرسه فمينيستی

اگرچه فضای متصلب حاکم بر جامعه و نيز تهديد زنان فعال جهت برگزار نکردن . گوناگون در تبريز گرامی داشته شد

جنبش زنان آذربايجان ايجاد کرده بود با اين حال طبق روال  مراسم روز جهانی زن ، محدوديت های فراوانی برای فعالين

سالهای گذشته، گردهمايی ها، کارگاه های آموزشی، ايجاد فضاهای گفتگو، و توزيع کاالهای فرهنگی در سطح شهر 

 .تبريز، برگزار شد

 
و » ط ضمن عقدشرو«با موضوع ضرورت » کارگاه های آموزش حقوقی«به مناسبت روز جهانی زن : کارگاه آموزشی

اين کالس وارۀ آموزشی با استقبال شرکت کنندگان و برخورد فعال آنان . راهکارهای ثبت آن در سند ازدواج ، برگزار شد

 .نشگاه ها و برای دانشجويان نيز برگزار شودمواجه شد به طوری که مقرر گرديد چنين کارگاه هايی در دا

 

دی دسته جمعی در ايام روز جهانی زن، يکی از سنت های ريشه دار انگار که سنت کوهنور: کوهنوردی دسته جمعی

با مديريت زنان » حرکت سياِل فرهنگی،ورزشی«زنان آذربايجان شده است زيرا همه ساله به مناسبت هشتم مارس، اين 

ل تبريزی نامه های از پيش تدارک شده توسط زنان فعاامسال نيز اين مراسم دسته جمعی، از جمله بر. صورت می گيرد

محوريت بحث های ارائه شده در اين . برگزار شد) از جمله بحث و گفتگوی آزاد(بود که همراه با برنامه های جانبی 

برخی از شرکت کنندگان معتقد بودند که جنبش . مراسم عمدتَا بر موضوع استقالل جنبش زنان آذربايجان تمرکز داشت

. ر آذربايجان مستقل باشد و در چنين گفتمان های کالن نگر، منحل نشودنان آذربايجان می بايست از گفتمان غالب دز

منظورشان استقالل اين جنبش از حرکت ملی و هويت طلبانه بود که البته موافقان و مخالفان در اين مورد به کنکاش و 

براين قرار شد که باب نمی توانست در يک روز، به نتيجه برسد بنا طبعَا چنين بحث دامنه داری. تبادل نظر پرداختند

برگزاری جلسه ی ادبی با . گفتگوی اين مبحث مهم، همچنان گشوده بماند و در فرصت های آينده نيز پيگيری شود

به ، سابقه شعرخوانی زنان در هشتم مارس و برگزاری جلسات شعر به زبان ترکی: محوريت شعر زنان به زبان ترکی

ن مراسم که با شرکت شعرای جوان تبريزی برگزار شد شرکت کنندگان شعرهايی امسال نيز در اي. سالهای گذشته می رسد

رويکرد اغلب سروده های اين گردهمايی، . سروده بودند خواندند) ترکی(را که در ارتباط با زنان و به زبان مادری شان 

آذربايجان به دليل زن بودن انعکاس ستم ها و تبعيض هايی بود که زنان  بر وضعيت زنان در اجتماع تمرکز داشت و نيز

 .شان، متحمل می شوند



 
از جمله فعاليت های ديگر اين روز زنانه، ديدارهای صميمانه با خانواده های زندانيان سياسی اعم از زندانيان حرکت ملی 

شکسوت فعال پي: »فرانک فريد«ديدار با خانم . آذربايجان ، جنبش سبز و ساير فعاالن و کنشگران مدنی و سياسی بود

هنگی، ادبی و اجتماعی ايشان به پاس سالها تالش خستگی ناپذيرش با جنبش زنان آذربايجان و قدردانی از خدمات فر

هايش در  فرانک فريد نخستين زن آذربايجانی است که از زمان پس از انقالب به دليل فعاليت. نابرابری و تبعيض جنسيتی

ايی تبريز به اتهام او همچنين چندی پيش در دادگاه عمومی ـ جز. کمه شد محا1390 اسفند 2رابطه با مسائل زنان در 

 .اخالل در نظم عمومی از طريق شرکت در تجمعات محاکمه شد که هنوز رأی اين دادگاه به وی ابالغ نشده است

 

ن روا می شود، از مدتها پيش، ضرورت تهيه ی گزارش و ثبت اجحافات و ظلم هايی که بر زنان آذربايجا: گزارش ساليانه

زيرا تهيه و ثبت چنين ناروايی هايی، و بازتاب آن به افکار عمومی جامعه، به . بين زنان فعال آذربايجان، مطرح بود

بعيض هايی واکنش نشان دهد و اين امر، می تواند به طور نسبی از خودی خود سبب می شود که جامعه نسبت به چنين ت

خوشبختانه امسال در روز جهانی زن، توانستيم چنين گزارشی را البته به طور . کندگسترش بی رويه اين فجايع، ممانعت 

ن گزارش مختصر با تعدادی از اي. موجز و مختصر، تهيه و تنظيم کنيم و پس از تکثير در اختيار عالقمندان قرار دهيم

در : اهدای کارت پستال. يع شددر سطح شهر نيز توز» خالصه گزارش ساالنه از نقض حقوق زنان در آذربايجان«عنوان 

کارت پستال هايی بين مردم توزيع شد که اين کارت :  مارس امسال، فعاليت ها متنوع و بسيار انرژی بخش بود از جمله8

راحی اين کارت پستال ها بسيار زيبا، همراه با نقاشی چشم نواز از دو قلب عاشق ط. است» قدعشروط ضمن «ها حاوی 

درج شروط ضمن عقد «متن داخلی اين کارت پستال ها با عنوان . ، است)همبستگی زوج های جوانبه نشانی همدلی و (

اين کارت ها . می پردازد به تشريح ضرورت درج اين شروط در عقدنامه» راهی برای تشکيل خانواده مدنی: در عقدنامه

. قد فرزندان شان، به آنها هديه می شدجهت آشنايی عموم مردم از نحوۀ برقراری ضمانت بيشتر و شرايط عادالنه تر ع

از ديگر فعاليت های : توزيع کتابچه آموزش مقابله با خشونت خانگی. مردم هم از کارت ها به شدت استقبال می کردند

خانه بايد امن «: با عنوان روی جلد(» آموزش مقابله با خشونت خانگی«توان به کتابچه های  فرهنگی و آگاه گرانه، می

يکی از ابتکارها اين بود که پيش از توزيع جزوه . شاره کرد که توسط کنشگران زن بين خانواده ها توزيع شدا) »باشد

ه می توانند در تهران به آنها مراجعه که حاوی آدرس مکانهايی که زنان خشونت ديد(های آموزش مقابله با خشونت 

تی در شهر تبريز به اين دفترچه ها افزوده شد که زنان به همت زنان فعال تبريز، آدرس سازمانها و اماکن حماي) کنند

خشونت ديده در اين شهر نيز در صورت مواجهه با خشونت و ضرب و شتم، بتوانند به اين اماکن و سازمانها در خود 

 .ه کنندتبريز مراجع



 

و در همه ايام سال، اين اميدواريم که فعاليت هايی از اين دست صرفَا به ايام روز جهانی زن، محدود و منحصر نشود 

 .حرکت های فرهنگی و جمعی زنانه، نه تنها در آذربايجان که در سراسر ايران، تداوم يابد


