ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
»ﺧﯿﺰش زﻧﺎن اﯾﺮان در اﺳﻔﻨﺪ «1357
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ در دو ﺟﻠﺪ  ۱۰۰۰ﺻﻔﺤﻪای ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ« و »ﻧﺎﴏ ﻣﻬﺎﺟﺮ« ﺣﻮل ﺣﺮﮐﺖ اﻋﱰاﺿﯽ  ۶روزه دهﻫﺎ ﻫﺰار زن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در
اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۵۷ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺗﻮﺳﻂ »ﻧﴩ ﻧﻘﻄﻪ« ﻣﻨﺘﴩﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺧﯿﺰش ﯾﮕﺎﻧﻪای را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب را در ﺳﺨ�اﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪی ﻗﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻫﺰاران زن ﻣﺒﺎرز و آزادیﺧﻮاه
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ » ۸ﻣﺎرس ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن« ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزهی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﯾﻮرش دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺪن و آزادی زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه و  ...را رﻗﻢ زدﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘ�ﻋﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻤﺗﺮﮐﺰﺷﺎن روی ﻣﺴﺄﻟﻪی زﻧﺎن و زﻧﺪان اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪاى
اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﭘُﺮداﻣﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﺧﯿﺰش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﮕﺴﱰاﻧﺪ :ﺑﺴﱰ و زﻣﯿﻨﻪ ،دﻻﯾﻞ
و ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺳﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ژرﻓﺎ و ﮔﺴﱰدهﮔﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﻮﻫﻢﻫﺎ ،ﮐﻨﺶﻫﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎ؛ و ﴎاﻧﺠﺎم ،ﭘﻰآﻣﺪﻫﺎی
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻢﻣﺎﻧﻨﺪ را .ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ،ﭼﻴﺴﺘﻰ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﯿﺰش زﻧﺎن »ﺳﺎل ﺻﻔﺮ« را ﺑﺮ�ﺎﯾﺪ.
در ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ« ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﺮدآوری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ،ﺑﺮﮔﺰاری و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در روزﻫﺎ و
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻬﺮان وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﺧﻼل ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک،
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﱰاﺿﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب ،واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دوره
و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻠﺪ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﺎمآﺷﻨﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب آن در ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ ،ﭼﺎپ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﯿﻪ و
ﺗﺮاﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل آن زﻣﺎن ،ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﻧﴩﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻨﺸﮕﺮان زن ﺧﺎرﺟﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،آﳌﺎﻧﯽ و ﻣﴫی ﺣﺎﴐ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
در »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ« اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻧﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﯿﺖ ﻣﯿﻠﺖ از
اﻋﻀﺎی »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺣﻖ زﻧﺎن« ) (SIDFﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ۱۹۷۹ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ  ۱۰۱ﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮوار ،ژﯾﺰل ﺣﻠﯿﻤﯽ ،ﻧﻮال ﺳﻌﺪوای ،ﻟﯿﻼ اﺑﻮﺳﯿﻒ ،ﮐﯿﺖ ﻣﯿﻠﺖ ،آﻧﯽﯾﺲ واردا ،ﮐﻮﻟﺖ اوردی ،ﮔﻠﻮرﯾﺎ اﺳﺘﯿﻨﻢ  (...از ۱۵
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎن اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻗﯿﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻریِ دﯾﻨﯽ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﯾﻢ .ﺧﯿﺰش اﺳﻔﻨﺪ  ٥٧ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در آن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪ و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد .اوﻟﯿﻦ ﯾﻮرش ﺿﺪاﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮال ﻣﻬﻤﯽ را
ﭘﯿﺶ رویِ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﯾﻮرش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻤﺗﺎم زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮوی آﯾﻨﺪهای ﻣﺘﻔﺎوت از دﻫﺸﺖﻫﺎی اﻣﺮوز دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف ﻧﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶروی ﺟﻨﺒﺶ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﴍﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزات و اﻫﺪافﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﻞِ ﺟﻮانِ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی و ﺑﺎ اﻓﺖوﺧﯿﺰ ﻓﺮاوان ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،ﭘﺮوازی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺪر/ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزشﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﺬف و ﯾﺎ ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﴐورتﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
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