
  دكتر عاطفه خادمي *
در حوزه زنان و خانواده برخي اسناد باالدستي وجود 
دارد اما بزرگ ترين آفت اين اس��ناد كلي گويي شان 
است. در حوزه زنان در اسناد ما، اسناد باالدستي اسناد 
خيلي كلي هستند كه ايده آلي را مطرح مي كنند اما 
براي اجرايي شدن آن راهكار نمي دهند. از سوي ديگر 
وقتي مي خواهيم اقداماتي را در اين حوزه انجام دهيم 
بس��يار خرد و جزئي مي شود و شامل اقش��ار بسيار 
مح��دود مي گردد. آنچه موجب ش��د تا در نشس��ت 
راهبردي س��ال 92 مقام معظم رهبري تأكيد كنند 
مسئله زن نياز به يك مركز عالي فراقوه اي دارد، اوضاع 
بلبشويي است كه در اين حوزه وجود دارد. ما در حوزه 
زنان در قوه مقننه و قوه مجري��ه با جريان هاي چپي 
مواجه هستيم كه همه چيز را روي قرائت هاي غربي از 
موضوع زن متمركز مي كنند آن هم در حوزه سياسي 
يا جريان هاي راس��تي كه قانون هايي را كه در نسبت 
با عموم جامعه زنان نيس��ت پيش مي برند. در حوزه 
اجرايي هم جريان هاي سياس��ي در بحث زنان با يك 
بالتكليفي مواجه هستند و همه با قرائت هاي سياسي 
خودشان موضوعات زنان را تعريف مي كنند. بنابراين 
ما در موضوع زن حتي در بحث سياست گذاري حريت 

الزم را نداريم، چراكه فهم گفتمان انقالب اسالمي در 
اسناد باالدستي عملياتي و محقق نمي شود و اگر هم 
در برخي از اسناد مثل منشور حقوق و مسئوليت هاي 
زن در جمهوري اسالمي اين موضوع محقق شده باشد 

از نيمه دهه هفتاد تا االن در هيچ ساز و كار اجرايي يا 
نظارتي براي پيگيري تحقق اين سند وجود نداشته 
اس��ت. بنابراين وجود يك مراكز عالي فراقوه اي زنان 
به خصوص در گام دوم يك نياز جدي اس��ت؛ جايي 

كه خانم هاي فعال، فضاي نخبگان��ي و بدنه عمومي 
جامع��ه بتوانند بدون هضم ش��دن در س��اختارهاي 
متصلب مردانه در نهادهاي مختلف براي خودش��ان 
انديشه ورزي كرده و راهكار پيدا و آن را اجرايي كنند. 
اين مرك��ز بايد فراقوه اي باش��د؛ مركزي ك��ه اعضا و 
ساختارهايش در نسبت به جريان ها و تحوالت سياسي 
جامعه نباشد. الاقل مي توان گفت متوليان امروز حوزه 
زنان نبايد اين مركز را راه ان��دازي كنند، چراكه آنان 
امتحانشان را پس داده اند. متأسفانه اين مركز تاكنون 
تشكيل نشده است. در نشس��ت شوراي راهبردي بنا 
شد تا افراد طرح هايشان را بدهند. يكي از نكات مهم در 
تشكيل مركز فراقوه اي نظارت بر امور زنان اين است كه 
تمركز بودجه نبايد در معاونت زنان و خانواده رياست 
جمهوري متمركز باش��د و اين معاونت ه��م بايد در 
خدمت منوياتي، سياست ها و راهبردهايي باشد كه اين 
مركز طراحي مي كند. وقتي از سياست گذاري تا اجرا 
در اين مركز متمركز و طراحي شود، نهاد سياست گذار 
امكان اجرايي و نظارتي ندارد اما وقتي سياست گذاري، 
اجرا و نظارت در اين مجموعه با يك ساز و كار مشخص 

ساماندهي شود از اين آسيب ها فاصله مي گيريد. 
*    دكتراي سياست گذاري فرهنگي

»مرکز عالی زنان« چه شد؟!
پرونده جوان از سرنوشت مطالبه رهبري براي تشكيل مركز عالي زنان در سال 92

نهادي فراقوه اي بر ساماندهي تضادها و رفتارهاي سليقه اي در حوزه زنان

 حفظ ارزش ها و آرمان ها 
 در حوزه زنان 

با تشكيل نهاد فرا قوه اي
  دكتر مريم اردبيلي *

نقش فرهنگ��ي زنان، نق��ش و كار وي��ژه مهمي 
براي آنان اس��ت. زنان مي توانند هم بستر سازي 
فرهنگي داش��ته باش��ند و هم اين فرهنگ را به 
نسل بعد منتقل كنند و بتوانند در طول 40 ساله 
دوم انقالب نس��لي را بپرورند كه احساس درجه 
دومي نداشته باشد و نسل تمدن ساز باشد. نسل 
تمدن ساز بايد بلندنگر، آينده نگر و پويا باشد و باور 
به اين داشته باشند كه اين نسل مي تواند از ابتدا 
تربيت شود. بر همين اساس هم زماني كه حضرت 
امام در اقليت بودند گفتند ياران من در گهواره اند؛ 
اين س��خن به اين مفهوم بود كه مادراني هستند 
و اين گهواره ها طوري تكان مي خورد كه قطعاً از 
آن نسل انقالبي در مي آيد. امروز هم حضرت آقا 
مادراني را مي بينند كه مي توانند نسل تمدن ساز 
را پرورش دهند. اين مهم ترين جزء تحقق تمدن 
بزرگ اسالمي است؛ مادري كه به اين تمدن باور 
داشته و تالش كند براي اينكه به اين تمدن تحقق 
ببخشد در پي اين تالش مجدانه اين اتفاق به وقوع 

مي پيوندد. 
 از سوي ديگر هر زن يك نهاد است و يك شخص 
نيست و بر اين اس��اس اگر در زني تفكر و باوري 
به وجود آيد اين منحصر ب��ه خودش نخواهد بود. 
شايد يك مرد هم بتواند اين كار را كند اما در يك 
سلس��له مراتب كاري و تبليغي ترويجي. اما يك 
زن در س��اختار زندگي طبيعي اش مدام فرهنگ 
را برس��اخت مي كند و يك زن نهادي اس��ت كه 

فرهنگش را  اطراف خودش مي پرورد. 
بر اين اس��اس وقتي ما چنين ظرفيتي داريم بايد 
اين ظرفيت را به دنيا معرف��ي كنيم و مركز عالي 
زنان مي تواند ما را در دستيابي به اين هدف ياري 
رساند. بر همين اس��اس هم مقام معظم رهبري 
ايجاد مرك��ز عالي زن��ان را در س��ال 92 مطالبه 

كردند. 
ما دنبال ايجاد ساختارهاي حجيم اجرايي نيستيم 
اما نهاد فراقوه اي در حوزه زنان با همين عبارتي كه 
حضرت آقا فرمودند مي تواند كارگشا باشد. اما بايد 
براي عملكرد درست آن س��از و كار ديد. بهترين 
نهادهايي كه در دنيا بيش��ترين درجه رسيدن به 
اهداف خود را داش��تند، لحظه اي كه از عملكرد 
خود مطمئن شدند آغاز سقوطشان بود. اينجا هم 
همين طور است، لحظه اي كه انگيزه ، شور تحول 
و فكر و عملك��رد انقالبي، اف��ول مي كند، لحظه 
آغاز ركود فرسايش آن سيستم است. قاعدتاً بايد 
ساختاري طراحی كرد كه شاهد گردش نيروهاي 
جوان باشيم و براي اس��تفاده صحيح از نيروها در 

جاي خودش چنين مركزي انديشيده شود. 
 در واقع بايد الگويي بس��ازيم كه از زن نسل اول 
انقالبي در كنار نسل چهارم جوان استفاده كنيم، 
چون در حال حاضر چنين الگوي��ي نداريم. نهاد 
فراقوه اي در حوزه زنان نه اينكه همه چيز باش��د 
اما يك ظرفيت و مجراي��ي را ايجاد مي كند براي 
اينكه بتوانيم به مسائل حوزه زنان بهتر بينديشيم 
و يك ثبات، مانايي و پابرجايي در حفظ ارزش ها و 

آرما ن ها ايجاد مي كند. 
 در واقع نقطه اي اس��ت كه مي گوي��د جريان زن 
در جمهوري اسالمي بايد به اين نقطه برسد. اگر 
چنين جايگاه و ساز و كاري باشد ديگر هيچ كس 
جرئت نمي كند در انتخابات براي يك رأي بيشتر 

وعده هاي بي پشتوانه به مردم بدهد. 
در حال حاضر ما با اين چالش مواجهيم كه برخي 
اسناد ما دچار تعارض دروني جدي هستند حتي 
س��ندهايي كه با دقت نظرهاي وي��ژه اين عرصه 
نوشته شده اند عموماً سندهاي راهبردي نيستند 
و سندهاي حقوقي تكاليفي هستند و سطحشان 
حقوق و تا حدي تكاليف است و ما در بحث داشتن 
سند مكفي براي رسيدن به اين اوج سند نداريم. 
اگرچه نبايد دچار سند زدگي شد. بي فايده بودن 
بس��ياري از س��ندها دلزدگي ايجاد كرده است. 
مهم ترين اسناد فرهنگي ما در جمهوري اسالمي 
الزامات اجرايي الزم را نداش��ته اس��ت. سند بايد 
زنده و پويا باشد و از لحظه آغاز به تدوين به معنايي 
اجراي آن شروع شود اما س��ندهاي ما مصنوعي 

است. 
ما در عرصه بين المللي هم با اي��ن تضاد رفتاري 
از سوي مس��ئوالن مواجه هستيم. در عرصه هاي 
مختلف بايد نهادي باشد تا پايبندي به اين اصول 

را نگه دارد. 
در طول س��ال هاي بعد از انقالب ه��ر دولتي كه 
آمده،تصميم گيري متفاوت و متضادي در حوزه 
زنان داش��ته اس��ت. يك دولت مش��اوران زن در 
دس��تگاه ها را ايجاد و ديگ��ري آن را حذف كرده 
اس��ت، در حالي كه بودن چنين مركزي مي تواند 

تكليف را در اين حوزه مشخص كند. 
*  پزشك و دكتراي آينده پژوهي

 3محور اساسي 
براي تشكيل مرکز عالي زنان 

   مينا بياباني *
مقام معظم رهبري در سال 92 در ديداري كه با 
زنان نخبه از سراسر كشور داشته اند تشكيل مركز 
عالي فراقوه اي در رابطه با مس��ئله زن و خانواده 
را ضروري دانستند و براي رس��يدن به راهبردي 
همه جانبه كه قابليت اجرايي داش��ته باشد، سه 

محور اساسي را مورد توجه قرار دادند. 
محور نخستي كه مقام معظم رهبري در رابطه با 
تشكيل اين مركز فراقوه اي بر آن تأكيد، داشتند 
اين بود كه تفكرات غلط و متحجر غربي در حوزه 
زنان بايد كاماًل كنار گذاش��ته ش��ود و در مرحله 
بعدي به جاي اين تفكرات باطل بر متون و معارف 
ناب اسالمي تأكيد گردد در نهايت اينكه با تكيه بر 
اين معارف اس��المي در اين موضوع زن و خانواده 
به مسائلي پرداخته شود كه به طور واقعي مسئله 

اصلي زنان محسوب مي شود. 
تأكيد مقام معظم رهبري بر تشكيل مركز فراقوه اي 
براي پاسخگويي به مسائل زنان است. عالوه بر اين 
بررسي همه جانبه مسائل مربوط به زنان و خانواده 
كار ويژه ديگر اين مركز اس��ت. ب��ه همين خاطر 
مركز فراقوه اي مورد نظر رهبري بايد داراي مركز 
مطالعاتي قوي باش��د و راهبردهاي��ي را در حوزه 
زن و خانواده به ش��كل همه جانبه تدوين كند و 
اين راهبردها را تا مرحله اجرايي ش��دن پيگيري 

نمايد. 
بايد توجه داش��ت با توجه به اهميت مس��ئله زن 
و خانواده در جامعه اس��المي ما و اينكه متوليان 
متعددي در ح��وزه زن و خانواده وج��ود دارد، با 
موازي كاري و عدم همگرايي بي��ن اين متوليان 
مواجهيم. اين باعث مي شود ما به راهبرد اساسي 
و اصلي در اين حوزه دس��ت پيدا نكنيم. اين عدم 
همگرايي بين متوليان حوزه زن و خانواده از يكسو 
و از سوي ديگر تغيير دولت ها و سياست گذاري هاي 
آنها موجب شده تا ما از اهداف خود در اين حوزه 
دور شويم. بر اين اساس با آمدن هر دولت جديدي، 
برنامه ريزي هايي كه توسط سياست گذاران حوزه 
زنان صورت گرفته است، متأسفانه كنار گذاشته 
شده و مجريان حوزه زن و خانواده نسبت به اين 
سياست ها و برنامه ريزي ها بي توجه هستند و آنچه 
طبق خواسته و ساليق ش��خصي خودشان است 
در حوزه زن و خانواده سياس��ت گذاري و طبيعتاً 

اجرا مي كنند. 
همين امر باعث شده است  براي رسيدن به اهداف 
در نظ��ر گرفته ش��ده در حوزه بس��يار مهم زن و 
خانواده ما به آن توفيقاتي كه بايد، دست نيابيم و 
در اين حوزه بسيار ضعيف عمل كنيم. در اين ميان 
نهادهايي كه دغدغه واقعي زن و خانواده را دارند و 
مي خواهند اين مسئله در مسير واقعي و در جايگاه 
ارزش��مند و با كرامت خود قرار بگي��رد، طبيعتاً 
مطالبه گران اصلي ايجاد مركز عالي زنان هستند. 
 با توجه به اينكه مس��ئله زن و خانواده در رش��د 
و تعالي هر تمدن��ي اهميتي بس��زا دارد، طبيعتاً 
دشمنان در س��ه دهه اخير هجمه هاي زيادي به 
اين مهم داشتند و مس��ئله زن و خانواده را كانون 

اصلي هجمه  هاي نرم خود قرار داده اند. 
از سوي ديگر متأسفانه اين هجمه هاي نرم دشمن 
ب��ا همراهي جريان��ات فمينيس��تي جريان هاي 
سياسي سطحي نگري در مس��ئله زن و خانواده 
آس��يب هاي جبران ناپذيري را به اين حوزه وارد 

كرده است. 
آنچه ما در حال حاضر در جامعه از آسيب ها و تزلزل 
ش��أن و جايگاه زن و خانواده مش��اهده مي كنيم، 
ماحصل بهره برداري هاي سياسي از مطالبات زنان 
است. متأس��فانه مس��ائل زن و خانواده جوالنگاه 
بهره برداري هاي سياسي  فمينيست ها شده است. 

اما تحت چه شرايطي اين مركز مي تواند به اهداف 
خود دست يابد و به مركزي بي خاصيت و منفعل 
تبديل نشود؟ در پاس��خ به سؤال بايد گفت براي 
آنكه مسائل حوزه زن و خانواده توسط اين مركز 
فراقوه اي پيگيري ش��ود و راهبردهاي اصلي اين 
حوزه تدوين و تا مرحله اج��را پيش برود و دچار 
بي خاصيتي نشود، اين مركز بايد بر اساس همان 
س��ه الزام مهمي كه حضرت آقا تأكيد داش��تند، 
عمل كند. بر اين اساس اين مركز بايد در تدوين 
راهبردها در حوزه زن و از مرجعيت دادن به تفكر 
غلط، كليش��ه اي و متحجر غرب��ي در حوزه زن و 
خانواده كاماًل پرهيز كند و توجه و تمركز به متون 
معارف ناب اسالمي به شكل پر رنگ در حوزه زنان 
و خانواده مطرح و با تكيه ب��ر اين متون و معارف 
راهبردها تدوين شود. همچنين به مسائل اصلي 
حوزه زن و خانواده پرداخته شود نه مسائل خيلي 

سطحي و دست چندم!
 اگر به اين موضوعات توجه شود، قطعاً اين مركز در 
تدوين راهبردهاي خود و پرداختن به مسائل زنان 
و خانواده موفق خواهد بود و ب��ه انحراف نخواهد 
رفت و اقدامات تأثيرگذاري را در اين زمينه شاهد 
خواهيم بود و مي تواند مركزي بسيار تأثيرگذار در 

اين امر باشد. 
*  رئيس سازمان بسيج زنان كشور

يادداشتيادداشت
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بر زمين ماندن 7 ساله مطالبه رهبري
پيشنهاد تشكيل مركزي فراقوه اي براي نظارت بر امور زنان سال 92 در نشست 
راهبردي مقام معظم رهبري با بانوان از سوي ايش��ان ارائه شد. حضرت آقا به 
ريزه كاري هاي اين مركز هم پرداختند و سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت 
بر اجراي ايجاد هماهنگي، داشتن مجموعه هايي مانند مركز آمار و مركز رصد 
پيش بيني شده بود اما اين پيشنهاد در سال 92 ارائه شد و پس از يك سال كه اين 
مركز شروع به كار نكرد، رهبري بابت اينكه چرا اين مركز ايجاد نشده است ابراز 

گله مندي كردند. حاال هفت سالي از اين ماجرا مي گذرد و اين مطالبه رهبري روي زمين مانده است. 
البته شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان هم يكي از دستاوردهاي مهم انقالب است كه در زمان حضرت 
امام و با مديريت مقام معظم رهبري در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ايجاد شد. اين شورا مسئوليت 
سياست گذاري، برنامه ريزي و هماهنگي داخلي و بين المللي و اجراي حمايت هاي الزم از مسائل زنان 

در هر سه قوه و نظارت بر نحوه اجراي مصوبات و سياست هاي ابالغي را عهده دار است. 
اين شورا بايد اصالح و تحقق عيني مصوبات و سياس��ت گذاري ها را در جامعه مشاهده كند و مردم نيز 
به صورت ملموس اقدامات اين شورا را رصد كنند كه اين مسائل جزو وظايف و مسئوليت هاي شوراي 
فرهنگي -اجتماعي زنان در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه سياست گذاري ها و برنامه هاي اين شورا 

در كشور اجرايي نمي شود و هر كدام از دولت ها براساس ساليق و نظرات خود اقدام مي كنند. 
كبري خزعلي 
رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان

مرکزي براي پايان دادن به موازي کاري ها
چالش جدي مبتال به حوزه زنان كار جزيره اي، خأل قانوني و موازي كاري است 
و به همين دليل همانگونه كه مقام معظم رهبري در نشست راهبردي سال 92 
تأكيد داشتند، لزوم تشكيل مركزي فراقوه اي براي رصد امور زنان موضوعي 

است كه خأل آن بيش از پيش احساس مي شود. 
آنچه درباره تشكيل مركزي فراقوه اي مدنظر حضرت مقام معظم رهبري است، 
تش��كيل يك مركز تخصصي حوزه زن و خانواده با هندسه مشخص است كه 

واحد رصد اطالعات قوي داشته باشد. در واقع در حوزه زنان كارهاي خوبي انجام شده است ولي بنا به 
پيشنهاد رهبري، بايد جايي وجود داشته باشد كه همه نهادها، بنيادها و دستگاه ها را زير نظر بگيرد. 

براي ساختار اين مركز سناريوهاي مختلفي وجود دارد، به طوري كه حتي در طرحي كه شوراي فرهنگي 
و اجتماعي زنان ارائه داده، سه ساختار پيش بيني شده است. 

مجمع تش��خيص مصلحت نظام و NGOها و مراكز فعال مردم نهاد در ح��وزه زن و خانواده از جمله 
مراكزي هستند كه در زمينه تدوين طرح تشكيل شوراي عالي زن و خانواده فعاليت مي كنند. 

 شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان از سال 91 و به محض دستور مقام معظم رهبري تدوين طرح تشكيل 
چنين مركزي را در دستور كار قرار داد؛ ولی بعد از تأكيد سال 92 آقا، طرح تدوين شده در سال 91 را 

مورد ويرايش و بازنگري قرار دادند. 
فرشته روح افزا  
 عضو شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان
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زهرا چيذری 

پرونده
مركز عالی زنان

يكي از چيزهايي كه ذهن بنده را مشغول مي كند اين است كه اين همه فعاليت هاي گوناگوني كه در زمينه  
زن و مسئله  زن در كشور وجود دارد - از مسائل حقوقي و قانوني و فقهي بگيريد تا مسائل اجتماعي، تا مسائل 
اجرايي و مسائل عاطفي، اين همه موضوعات مختلفي كه در زمينه  زن مطرح است- بايد يك شكل سيستمي 
پيدا كند، بايد يك هندسه  عمومي پيدا كند. البته بعضي از گزارش هايي كه به من دادند يا آنچه اينجا گفته 
شد، اشاره اي به اين مي كند كه فكري در اين زمينه شده، ولي به اعتقاد من بايد يك كار جامعي در اين زمينه 
انجام گيرد. ما همه  مسائل زنان را به يك شكل سيستمِی كامل، با يك هندسه  صحيح تصوير كنيم، ترسيم 

كنيم؛ يك مركز عالي و ثابت هم با كادرهاي قوي و چشم انداز بلندمدت - كه بنده به كار كوتاه مدت، در اين 
زمينه  مهم هيچ اعتقادي ندارم- به وجود بيايد؛ آن وق��ت در ذيل اين مركز عالي و ثابت، نهادها و بنيادهاي 
متناسبي براي بخش هاي مختلف تشكيل شود؛ از كارهاي هم مطلع هم بشوند و يك بانك اطالعاتي مناسبي 
هم وجود داشته باشد، يعني االن بسياري از كارها هست كه حتي خانم هايي كه در اين جلسه حضور دارند 
ممكن است بعضي از بعضي از كارهاي ديگرانتان اطالعي نداشته باشند. خب اين همه بحمداهلل ما زِن فرزانه 

و نخبه داريم، در بخش هاي مختلف، با نگاه هاي مختلف، از اين مجموعه  عظيم بايد استفاده كرد. 

زن و خانواده در جامعه ايراني جايگاهي متفاوت و ارزشمند دارد. فرهنگ ايراني- 
اسالمي در مسئله زن، خانواده، ازدواج و مادري ذخاير فرهنگي برجسته اي براي 
عرضه به جهانيان دارد به خصوص اينكه فرهنگ ليبرالي غربي در حوزه زن و 
خانواده به بن بست هاي جدي برخورده و در اين زمينه تشنه مباني و مفاهيم 
روشنگر و كارگشاست كه مي تواند دنيا را از گفتمان غربي مسلط در حوزه زنان 
يعني مردواره كردن زن و سوءاستفاده از وي براي التذاذ جنسي نجات بخشد. 
هم اكنون نيز در دنياي غرب جريان هاي متعددي براي بازگشت زن به خانه 
و خانواده و رويكردهاي معنوي آغاز شده است. خشونت گسترده عليه زنان و 

بهره كشي از آنها، زنان غربي را به سمت و سوي گفتمان هاي معنوي هدايت 
كرده و شاهد موج فزاينده گرايش زنان اروپايي به اسالم و حجاب هستيم. اين 
در حالي است كه ما نتوانسته ايم براي صدور گفتمان اسالم و انقالب اسالمي 
در حوزه زنان عملكرد مناسبي داشته باشيم و عالوه بر اين در بسياري از موارد 
در برابر گفتمان غربي از زن پاپس كش��يده  و عملكردي منفعالنه داشته ايم. 
همين عملكرد منفعالنه هم موجب ش��ده تا با وجود دستاوردهاي ارزشمند 
انقالب اسالمي در حوزه زنان و خانواده و آمار قابل تأمل زنان انديشمند، محقق، 
پژوهشگر، ورزشكار و درخشش زنان در عرصه هاي گوناگون نتوانيم گفتمان 

انقالب اسالمي در حوزه زن و خانواده را به ساير كشورهاي جهان صادر كنيم. 
حتي در برخي موارد به دليل كم كاري هاي صورت گرفته دچار تهاجم فرهنگي 
شويم و با نفوذ الگوها و تفكرات فرهنگ شكست خورده غربي، در حوزه هاي 
تصميم گيري و تصميم س��ازي با چالش هايي در ح��وزه زن و خانواده مواجه 
شده ايم. اين در حالي است كه سال 92 رهبر معظم انقالب در ديدار با بانوان 
فرهيخته حوزوي و دانشگاهي پيشنهاد تشكيل مركزي فراقوه اي براي معرفي 
و شناساندن ظرفيت هاي زنان در گفتمان انقالب اسالمي ارائه دادند؛ مطالبه اي 

كه تاكنون به ثمر نرسيده است. 

چرا  تشكيل مرکز عالي زنان از نگاه رهبر انقالب ضرورت دارد؟


