ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان -واﺣﺪ ﻫﺎﻧﻮر
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﻣﻬﺮداد
زﻣﯿﻨﻪی
آﻟﻤﺎن
اﻣﺮوز”

دروﯾﺶﭘﻮر ،اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻮﺋﺪ و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در
زﻧﺎن ،روز  14ﻓﻮرﯾﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ِ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ “ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.

وی ﺳﺒﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪی زنوراﻧﻪ در ﺧﻮد را ﻣﺎدرش ﺳﯿﻤﯿﻦ دروﯾﺶﭘﻮر ﻣﯽداﻧﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ،ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺴﺮش ﻣﻬﺮداد را ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﮐﺮده ،در ﮐﻨﺎر
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی رﻓﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ او ﯾﺎد داده ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺑﻨﮕﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﺶﮔﺮان زن
دروﯾﺶﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﺶﮔﺮان زن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻗﺮةاﻟﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺮدﺳﺎﻻر را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺗﺎجاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
از ﻧﻈﺮ وی ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺘﻮای روﺣﺎﻧﯿﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .وی ﮔﻔﺘﻤﺎن زﻣﺎن
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺴﺘﺮهی ﺳﻠﻄﻨﺖ ،روﺣﺎﻧﯿﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺷﺮع اﺳﻼم در آن
ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺒﻪﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺮوژهی ﻣﺪرﻧﯿﺴﻤﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دروﯾﺶﭘﻮر از آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﻬﻪﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﺜﻠﻪﺷﺪه ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﺷﺒﻬﻪﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ دﺳﺖآوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن دارد و ﺷﺮع اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از اﯾﻦ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ آﻣﺮاﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﯾﺎﯾﺪ.

ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
از ﻧﻈﺮ دروﯾﺶﭘﻮر در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و در ﺳﺎلﻫﺎی  27ﺗﺎ  32ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺰب ﺗﻮده ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد.
دروﯾﺶﭘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺨﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﺮوژهی
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ آﻣﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
وی اﻣﺎ از دو ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ زﻧﺎن ﭼﭗﮔﺮا در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
و ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ زﻧﺎن اﺳﻼمﮔﺮا ،ﭼﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﭼﻪ در دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﻼمﮔﺮا.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه را
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ زﻧﺎن را ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶﭘﻮر
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
در دورهی اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن را ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
آﻧـﺎن ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﭘـﺪرﺳﺎﻻر را اراﺋـﻪ ﻣﯽدادﻧـﺪ و ﺷﻌـﺎر آﻧـﺎن اول
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼف زﻧﺎن ﻣﻠﯽﮔﺮا ﮐﻪ از ﺳﺎل  32ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،زﻧﺎن اﺳﻼمﮔﺮا ﺣﻀﻮری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن
ﻣﺤﺠﺐ و ﺧﻮدﺳﭙﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﭙﺎر رﺟﻮی و ﯾﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ.
دروﯾﺶﭘﻮر ﺧﻮدﺳﭙﺎری را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮأم ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن زﻧﺎن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺣﺠﺎب.
اﻧﻘﻼب و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن رﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ
را زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ وی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻏﻮﻟﯽ از ﺷﯿﺸﻪ درآﻣﺪ

ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد و آن ﻏﻮل زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﮔﺮ از ﺣﻖ رأی دادن زﻧﺎن
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ زﻧﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دو ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻪ در ﺣﻮزهی اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﻧﺸﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺴﺘﺮده روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
از ﻧﻈﺮ وی ﭘﺮوژهی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن زﻧﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ازدواج ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﻀﺎﻧﺖ از ﺳﻮی ﻣﺮد و ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،ﭘﺪﯾﺪهی ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﺣﺠﺎب ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺮوژهی ﺷﺒﻪﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد ،اﯾﻦ رژﯾﻢ آن را ﺑﺎ اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ راﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻫﻢﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎیﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
دروﯾﺶﭘﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮدهی زﻧﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﻧﺎن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .وی از ﭼﻬﺎر ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن
زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد:
ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ “ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ” ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪِ زن و رﺟﻮع ﺑﻪ آﯾﻪی ﻗﺮآن ،ﻓﻀﺎ را
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺸﺮﯾﻪی زﻧﺎن
ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ زنوراﻧﻪ
از دﯾﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ.
ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ را ﭘﺪﯾﺪهای ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﻣﯽداﻧﺪ و از ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،اﻧﮑﺎر ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.
ﮔﺮاﯾﺸﯽ را ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ﭼﭗﮔﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺗﻪاﯾﺴﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و

رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .دروﯾﺶﭘﻮر اﯾﻦ ﻧﮕﺎه
را ﻧﯿﺰ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﯾﯽ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻧﺪارد.
وی از ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎء را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺬﻫﺐﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان دﻧﯿﻮی ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﮕﺎه “ﺧﻨﺜﯽ” ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ آن را ﺷﺮط ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ وی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻬﺮزادﻧﯿﻮز ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر

