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 »1357خیزش زنان ایران در اسفند «

 
ها هزار زن علیه حجاب اجباری در روزه ده ۶حول حرکت اعرتاضی » نارص مهاجر«و » مهناز متین«ای توسط صفحه ۱۰۰۰این کتاب ارزشمند در دو جلد 

مستند کند که سه هفته بعد از به قدرت رسیدن حکومت ای را است؛ تا خیزش یگانه منترششده» نرش نقطه«توسط  ۱۳۹۲، نوشته و سال ۱۳۵۷اسفند 
خواه ی قم، اعالم کرد و هزاران زن مبارز و آزادیاسالمی به پا خاست، زمانی که خمینی فرمان اجباری شدن حجاب را در سخ�انی خود در مدرسه فیضیه

نظیری علیه ی بیها ریختند و مبارزهبا فرمان حجاب اجباری به خیابانچندین روز متوالی در مخالفت » ی زنانمارس، روز جهانی مبارزه ۸«زمان با هم
 حجاب اجباری، یورش دولت بر بدن و آزادی زنان و جامعه، علیه استبداد مذهبی تازه به قدرت رسیده و ... را رقم زدند.

اى اند از طریق این اثر تاريخچهزنان و زندان است، تالش کردهی ی کارشان تاریخ اجت�عی ایران است و مترکزشان روی مسألهگر که زمینهاین دو پژوهش
ه، دالیل ها بگسرتاند: بسرت و زمینهای گوناگون این خیزش را در برابر چشماستوار بر پژوهشی بیش و کم جامع و پُردامنه به دست بدهند كه بتواند سویه

آمدهای ها؛ و رسانجام، پىها واکنشها، کنشها و توهمها و شعارها، آرمانگی، خواستکنندگان، ژرفا و گسرتدهو عوامل، سیر رویدادها، ترکیب رشکت
 را بر�اید.» سال صفر«دیگر، پژوهشی که چرایی، چيستى و چگونگی خیزش زنان بیانمانند را. بهاین رویداد کم

گیری، برگزاری و ادامه این حرکت در روزها و مدارک به چندوچون شکل گان با گردآوری اسناد و، نویسنده»تولدی دیگر«در جلد اول این کتاب با عنوان 
ها، مقاالت و اسناد و مدارک، وگوها و مصاحبهپردازند. در خالل گفتویژه تهران وهمچنین دالیل عدم تداوم این حرکت میدر شهرهای مختلف به

ه تاریخی آن در روند انقالب، واکنش نیروها و جریانات فعالین سیاسی آن دوره گیری این حرکت اعرتاضی، جایگاهای سیاسی و اجت�عی شکلزمینهپیش
 شود.و درنهایت علل شکست آن مطرح می

ها، اطالعیه و آشنای همراه این حرکت و بازتاب آن در ادبیات و شعر، چاپ بیانیههای نام، شامل معرفی چهره»همبستگی جهانی«جلد دوم با عنوان 
های خارجی و گفتگو و بیان نظریات کنشگران زن خارجی ازجمله فرانسوی، و نهادهای سیاسی فعال آن زمان، بازتاب تظاهرات در نرشیهها تراکت سازمان

 ایتالیایی، آملانی و مرصی حارض در این حرکت است.
شود. از حضور مستقیم زنانی چون کیت میلت از نظیر انرتناسیونالیسم فمینیستی به شکل مستند تصویر میهای کماولین نشانه» همبستگی جهانی«در 

های نفر از شخصیت ۱۰۱به ابتکار عمل  ۱۹۷۹های این کمیته که در ماه مارس ) گرفته تا مواضع و فعالیتSIDF» (املللی حق زنانی بینکمیته«اعضای 
 ۱۵یس واردا، کولت اوردی، گلوریا استینم ...) از میلت، آنیشده (کسانی چون سیمون دوبووار، ژیزل حلیمی، نوال سعدوای، لیال ابوسیف، کیت شناخته

 املللی زنان ایجاد شد.کشور جهان برای همبستگی هرچه بیشرت با جنبش بین
انی از هرزمکنند از قید مردساالرِی دینی رها شوند ما بیش ی تاریخی مهمی هستیم که زنان و خصوصاً زنان ایران تالش میجایی که امروز ما در لحظهاز آن

با رژیم اسالمی است. به  ی زنانی عطف در تاریخ مبارزهی معمولی نیست بلکه یک نقطهیک حادثه ٥٧نیاز به بازنگری تاریخی داریم. خیزش اسفند 
ه قدرت ان رسید و ضدانقالب بای در آن داشتند با به قدرت رسیدن بنیادگرایان اسالمی به پایکه انقالب مردم ایران که زنان نقش مهم و برجستهخاطر این

ی را ال مهمرسید و مبارزات زنان علیه این ضدانقالب تا به امروز ادامه دارد. اولین یورش ضدانقالب، به زنان بود و این تصادفی نیست این موضوع سو 
 و چرا این مبارزه و مقاومت هنوز ادامه دارد.کند تا بفهمیم، چرا این یورش انجام گرفت کند؛ خواندن این کتاب به ما کمک میپیش روِی ما مطرح می

های امروز دارند، توصیه ای متفاوت از دهشتخواهی که دل در گروی آیندهبه همین دلیل هم امروز ما خواندن این اثر را به متام زنان و مردان آزادی
روی جنبش در آینده است. هدف این باز کردن راهی برای پیشی از گذشته برای بندی جنبش زنان بلکه جمعکنیم. هدف نه رصفاً بازبینی گذشتهمی

شان به نسِل جواِن جنبش معرفی گذاران جنبش نوین زنان ایران که در این خیزش جسورانه رشکت کرده بودند و هم مبارزات و اهدافاست که هم پایه
وخیز فراوان، نزدیک به چهل سال است که در مقابل حجاب اجباری خودی و با افتشوند. نسل جوانی که به شکل جمعی و فردی، آگاهانه یا خودبه

ای مبارزات هی تاریخی جنبش زنان در ایران و جهان تکیه کند تا بتواند با تکیه بر شانهکند. نسلی که نیاز دارد بر تجربهکرده و میمبارزه و مقاومت 
تر برای رهایی زنان را تجربه کند. عالوه بر این تاریخ مبارزات زنان همواره توسط موفقهای پیش از خود، پروازی هر چه بلندتر و مبارزاتی هر چه نسل

کنند، عمدتاً حذف و یا مصادره به مطلوب شده است، بنابراین کار که منافع خود را دنبال مینیروهای پدر/مردساالر طبقاتی مختلف و نیروهای سازش
 ی تاریخی بوده و هست.با این استحاله ها، مقابلهیکی از رضورت
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