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فاصله جایگاه امروز زن
 با جایگاه زن تراز انقالب 

اسالمی 
 فاطمه باجالن*

کرام��ت و ارزش واالی 
انس��انی و آزادی ت��وأم با 
مس��ئولیت اجتماع��ی و 
خانواده، برای هر فرد چه 
مرد و چه زن ب��ا هر نژاد و 
دین و مذهب در سراس��ر 

دنیا الزم و ضروری اس��ت. این توجه و اهتمام در 
مورد زنان، دوچندان اس��ت. زن ب��ه عنوان واحد 
بنیادین جامعه و کانون رش��د و تعال��ی خانواده، 
وظیفه پ��ر ارج م��ادری و پ��رورش انس��ان هایی 
را دارد ک��ه همواره در پیش��رفت س��طح علمی و 
فرهنگی جامعه و همچنین تربی��ت غیورمردانی 
که در میدان  ها ایثارگری ها کرده اند. زنان پذیرای 
مسئولیت های سنگین زندگی هستند و حتی گاهی 
به تنهایی بار این مسئولیت ها را به دوش کشیده اند. 
در جامعه امروزی ایجاد زمینه های مس��اعد برای 
رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی 
او، می تواند در رشد و بالندگی افراد خانواده و جامعه 

نقش حیاتی داشته باشد. 
 ح��ال ای��ن پرس��ش مط��رح اس��ت ک��ه آی��ا 
سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، قانون گذاری  ها 
و اقدامات اجرایی مرتبط با زنان در سه دهه گذشته 
به گونه ای بوده است که کرامت و ارزش انسانی آنان 
را آن گونه که قانون اساس��ی جمهوری اسالمی در 
این خصوص تأکید کرده اس��ت، با عنایت به همه 
جوانب فراهم کند؟ متأس��فانه باید گفت با وجود 
تالش های زیادی که در سال های اخیر برای رشد 
فردی و جایگاه اجتماعی زن��ان در نظام جمهوری 
اسالمی صورت گرفته است، هنوز زنان کشور ما به 
جایگاه مطلوبی که درخور آنان است دست نیافته اند 
و هویت انس��انی آنان، چنان  که باید به رس��میت 

شناخته نمی شود. 
گاهی چنان آسیب هایی در جنبه های اجتماعی و 
خانوادگی به زنان وارد شده است که زندگی آنان را 
به نابودی کشانده است. گاهی جایگاه و منزلت زنان 
دستخوش تعصب  ها و جهالت  هایی می شود که دور 

از اخالق و انصاف است . 
جامعه اس��المی مخالف نگاه ابزاری به زنان اس��ت 
و در این جهان بینی تالش می ش��ود ت��ا زنان را در 
سطح باالتری حرکت دهند . برای رسیدن به جایگاه 
زن تراز جامعه اس��المی، باید زمینه ای فراهم شود 
تا زنان در مس��ائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ش��رکت کنند و نقش های فعال و مؤثری به دست 
بیاورند. وقتی زنان در نقش های فعال حضور یابند 
و نقش آفرینی بس��یار پررنگ را در نظام اجتماعی 
دنبال کنند، اولین ثمره این مش��ارکت تغییر نوع 
نگاه زنان به خودشان است و کمک می کند تا زنان از 
نگاه ابزاری خارج شوند و به یک استقالل اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی فکر کنند. 
 در عرصه اجتماعی بس��یاری از زنان سرپرس��ت 
خانوار ک��ه حمایت ه��ای ناچیز دول��ت جوابگوی 
مخارج سنگین آنها را نمی دهد،  به مشاغل سخت 
و طاقت فرسا یا مشاغلی که تناسبی با شأن انسانی 
آنها ندارد، روی آورده اند که دیری نمی گذرد دچار 
معضالت و تنش ه��ای روانی می ش��وند. زنانی که 
دوش به دوش مردان در عرصه ها ظاهر می شوند، 
قوی تر و اس��توارتر گام برمی دارند اما در بسیاری 

موارد حقشان پایمال می شود. 
بس��یاری از دختران و زنان جوانی ک��ه در فضای 
مجازی یا رسانه ها، بازیچه دستگاه های آموزشی و 
رسانه های تبلیغاتی شده اند،  بی هیچ درکی از مقام و 
منزلت زنانه شان تنها به عرضه جاذبه های خود برای 
جلب توجه مردان روی آورده ان��د و چنان غرق در 
مدل ها شده اند که حتی مجالی هم برای فکر کردن 

به شخصیت انسانی خود پیدا نمی کنند. 
مه��ارت در ج��ذب دخت��ران و زن��ان در رابطه با 
آموزه های دینی و اسالمی،داش��تن اوقات فراغت 
متناس��ب با س��ن و عالیق فرد، کنترل هیجانات 
و درمان افس��ردگی با توج��ه به وی��روس کرونا و 
موضوعات نابسامان اقتصادی که تمام احاد جامعه 
را تحت الش��عاع قرار داده و باعث مشکالت روانی و 
جسمی گوناگون شده است، باید جزو اولویت های 

مدیریتی مسئوالن در برنامه های آتی باشد. 
زنان و دختران جوانی که خواس��ته یا ناخواسته در 
گرداب آس��یب های متعدد اجتماعی و خانوادگی، 
اعم از)اعتیاد و انحرفات اخالقی( گرفتار می شوند و 
خارج شدن از گرداب اینگونه آسیب ها نیاز به تدابیر 
و مدیریت های تخصصی دارد اما امروز ش��اهد آن 
هستیم که مبارزه با آسیب های اجتماعی به دلیل 
فقدان نظارت مناسب گاهی وقت ها نه فقط منجر به 

نتیجه ای نشده بلکه تعمیق نیز شده است. 
زنان به عنوان عضو مؤث��ر در خانواده و تالش برای 
استحکام آن اصلی  ترین نقش را ایفا می کنند. آنها 
با وجود امورات س��نگین خانه و زندگی هیچ گونه 
حقوق و بیمه ای دریاف��ت نمی کنند. زنان مجرد یا 
زنانی که از همس��ر خود به هر دلیلی جدا شده اند 
یا همسر فوت شده باش��د، زندگی آنان با توجه به 
عدم حمایت به مخاط��ره می افتد. لذا زنان خانه دار 
نیز باید مانند زنان شاغل حق بهره مندی و امنیت 
اقتصادی و رفاهی در حد معمول را داش��ته باشند. 
اینها  بخشی از آسیب ها و چالش هایی است که در 
حوزه زنان و خانواده وجود دارد و از رئیس جمهور 
منتخب انتظار می رود با ورود به این عرصه ها جایگاه 

زن تراز انقالب اسالمی را ارتقا بخشد. 
* روانشناس و مددکار اجتماعی 

يادداشت

جامعه زنان اگرچه همچون دیگر آحاد در روز جمعه 28 خرداد ماه هم 
خودشان پای صندوق های رأی آمدند و هم دیگر اعضای خانواده را با 
خود همراه کردند تا جلوه تمام نمایی از مشارکت سیاسی را به تصویر 
بکشند، حاال و با انتخاب رئیس جمهور منتخب مردم برای سیزدهمین 
دوره ریاس��ت جمهوری، نوبت رئیس جمهور منتخب اس��ت که دین 
خود را به مردم و جامعه زنان به عنوان نیمه مؤثر و کارآمد جامعه ادا و 
چالش ها و انتظارات این نیمه اثرگذار جامعه را محقق کند. زنان جامعه 
ما چه به عنوان یک زن و در نقش آفرینی اجتماعی خود و چه به عنوان 
یک مادر و در نقش آفرینی های خانوادگی مطالباتی از رئیس جمهور 
منتخب خود دارند. بدیهی است بخش زیادی از چالش های امروز زنان 
جامعه از سال های گذشته وجود داشته و بخشی پررنگ تر و بخشی از 

آنها کمرنگ تر شده است . 
حاال انتظار می رود دولت س��یزدهم در ح��وزه زن و خانواده بتواند در 
راس��تای کمرنگ کردن چالش ها و پررنگ و قوی تر کردن نقاط قوت 
نقش آفرینی جدی تری داشته باشد. زنان اگرچه به لحاظ کمی نیمی 
از جامعه را تشکیل می دهند اما از منظر کیفی حضورشان بسیار مؤثر و 
تعیین کننده است . اما ببینیم زنان جامعه چه مطالباتی از رئیس جمهور 

منتخب خود دارند. 
 جمع بستن مادری و دستفروشی 

دورکاری و کرونا اگرچه کمی از بار مس��افران مترو کم کرده است اما 
هنوز هم می توان مترو را شهر زیرزمینی شلوغ و پر رفت وآمدی دانست 
که می توان��د نمایی کوچک از جامع��ه را ارائه کن��د. هرچند دقیقه با 
رسیدن به ایستگاه صدای خانمی که نام ایستگاه ها را اعالم می کند در 
میان همهمه مسافران مترو می پیچید و قطار برای ثانیه هایی می ایستد 
تا مسافران پر و خالی شوند. اما در کنار مسافران موقت مترو و افرادی 
که برای رسیدن به مقصد از این وسیله استفاده می کنند، زنانی هستند 

که مقصدشان همین قطارهای مترو است و تنها از قطاری به قطار دیگر 
و از خطی به خط دیگر می روند تا بارشان را بفروشند. زنان دستفروش 
مترو حاال دیگر به جزء جدا نشدنی قطار شهری تبدیل شده اند. دهنم با 
این سؤال درگیر است که آیا این زنان هم در انتخابات شرکت کرده اند؟ 

آنان چه انتظاری از رئیس جمهور منتخب خود دارند؟ 
یکی از دستفروشان که نوزاد شیرخوارش را در یکی از کیف های آغوشی 
در بغل گرفته و در دو دستش انواع و اقسام تل و گل سر دارد و در بین 

مسافران راه می رود و بارش را تبلیغ می کند. 
به بهانه خرید سر صحبت را با او باز می کنم و می گویم: » با بچه سخت 
نیس��ت س��ر کار می آیی؟ « جواب می دهد: » چاره ای ندارم. کس��ی 
نیست از فرزندم نگهداری کند. « ش��وهرش کارگر ساختمان است و 
به قول خودش شش ماه س��ر کار است و ش��ش ماه بیکار! می پرسم: 
»رأی دادی؟« می گوی��د: » رأی دادم اما اگر دولت ب��ه فکر مردم بود 
من مجبور نبودم با این بچه کوچک از صبح تا شب در قطارهای مترو 
بچرخم تا نانم را دربیاورم.« می گوید از رئیس جمهور منتخبش انتظار 
دارد وضعیت اقتصادی و اوضاع کسب و کار را بهتر کند و به فکر قشر 
ضعیف باشد. جوان است و از سن و سالش معلوم است بچه اولش است. 
وقتی می پرس��م:»نمی خواهی برای بچه ات خواهر یا برادر بیاوری؟« 
نگاهم می کند و می گوید: » با این وضعیت در بزرگ کردن همین یکی 

مانده ام!«
 دغدغه های یک مادر شاغل 

مریم زنی کارمند اس��ت و هم خودش در انتخابات شرکت کرده و هم 
همسرش را برای ش��رکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیدای مورد 
نظر خود مجاب کرده است. او 31 س��اله است و کودک 11 ماهه دارد 
که مادرش از بچه نگهداری می کند تا او بتواند س��ر کار برود. از مریم 
می پرسم: »چه انتظارات و مطالباتی از رئیس جمهور منتخب سیزدهم 

داری؟« پاسخ می دهد:» من یک مادرم و دوست دارم دو یا سه فرزند 
داشته باشم اما به خاطر ش��رایط اقتصادی و از دس��ت ندادن شغلم، 

نمی توانم به داشتن فرزندان بیشتر فکر کنم.« 
مریم هم جزو آن زن هایی است که نتوانسته از مرخصی 9 ماهه زایمان 
استفاده کند و کودک شش ماهه اش را به مادرش سپرده و به سر کار 
برگشته است. مریم تأکید می کند: » من این موقعیت را داشتم که مادرم 
نزدیکم باشد و بتواند از کودک شیرخوارم پرستاری کند تا من هم سر 
کار بیایم اما اگر مادرم نزدیکم نبود باید بین ادامه شغل و بچه داری یکی 

را انتخاب می کردم. « 
این بانوی کارمند از رئیس جمهور منتخب انتظار دارد از مادران شاغل 
حمایت کند تا آنها بتوانند هم ش��غل و نقش آفرینی اجتماعی خود را 
داشته باشند و هم به وظایف مادری خود برسند. این مادر جوان تصریح 
می کند: » هم من و همسرم و هم بسیاری از خانواده های دیگر دلمان 
می خواهد دو سه تا بچه داشته باشیم اما دولت باید مشوق هایی را برای 
فرزندآوری در نظر بگیرد تا دغدغه های مادران شاغل و نگرانی آنها برای 
فرزندانشان کم شود. در غیر این صورت نمی توان تنها از مردم انتظار 

داشت فرزندان بیشتری داشته باشند.« 
 زنان سرپرست خانوار ر ها شده اند 

اتوبوس های بی آرتی خط راه آهن- ولیعصر)عج( است و زنی میانسال 
چند دستمال آشپرخانه در یک دس��ت و چند جفت جوراب زنانه که 
در داخل یک مفتول گرد با بند کش��یده در دست دیگرش دارد . بقیه 
بارش را هم در کیسه بزرگ س��یاه رنگی جلوی پایش گذاشته است. 
کیسه را به دس��تم می دهد و می گوید: » ببین چقدر سنگین است.« 
کیسه اش هفت، هش��ت کیلویی وزن دارد که برای یک زن میانسال 
بار سنگینی به حساب می آید و او مجبور اس��ت این بار را روزی چند 
بار از این طرف به آن طرف بکش��د و در بین عابران خیابان و مسافران 

اتوبوس به دنبال مشتری دستمال آشپزخانه و جوراب بگردد. این بانوی 
دستفروش سرپرست خانوار است و سال ها قبل همسرش را از دست 
داده است؛ پسر بزرگی دارد که بیمار اس��ت و عالوه بر خرج و مخارج 
زندگی خودش باید مخارج زندگی و درمان پسرش را هم بدهد. وقتی 
از او می پرسم که به عنوان زن سرپرست خانوار هیچ نهاد یا سازمانی از 
شما حمایت نمی کند؟ می گوید: » اگر کمکی بود به نظرت من با این 
سن و سال و پادرد مجبور بودم هر روز این بار سنگین را به دوش بکشم 

و دستفروشی کنم؟«
اتوبوس در ایستگاه می ایس��تد و زن میانس��ال که به مقصد رسیده ، 
جوراب ها و دس��تمال هایی را که در دس��ت داش��ت داخل کیسه اش 
می چپاند و دسته کیسه سنگین مشکی رنگ را می گیرد و لنگان لنگان 

از اتوبوس پیاده می شود. 
زنان شاغل و دغدغه اشتغال همزمان با مادری، زنان سرپرست خانوار و 
زنان طبقات متوسط و پایین جامعه که ناگزیرند برای گذران زندگی به 
مشاغل کاذبی چون دستفروشی روی بیاورند، دغدغه های فراوانی دارند 
و حاال که پای صندوق های رأی آمده اند تا به نظام جمهوری اسالمی 
ایران رأی بدهن��د و آری بگویند انتظار دارند دول��ت و رئیس جمهور 
منتخب این دغدغه ه��ا و مطالبات را ببیند و بشناس��د و درصدد رفع 
آنها بربیاید. جمعیت و فرزندآوری و مش��وق هایی ک��ه باید برای این 
مهم در نظر گرفت، ایجاد فضای امن کس��ب و کار و حمایت از مادران 
شاغل دارای فرزندان خردسال، حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه 
و توانمند سازی این بانوان اهم خواس��ته ها و مطالبات جامعه زنان از 
رئیس جمهور منتخب است. خواس��ته هایی که حداقل های دستیابی 
به یک جامعه پیشرفته و متعالی است و در صورت تحقق کشور را در 
مسیر تعالی و پیشرفت قرار می دهد. پس آقای رئیس جمهور حاال نوبت 

شماست؛ این گوی و این میدان!

آقای رئیس جمهور سیزدهم حاال  نوبت  شماست

مطالبات زنان مشخص است؛ 
اگر هم خواسته های زنان ایرانی 

مشخص نباشد، مهم ترین آنها 
که همه زنان ایرانی نسبت به 
آن اجماع دارند، معلوم است. 

تبلیغات انتخابات و سوءاستفاده 
از خواسته های زنان تمام شد، 

حاال وقت رسیدگی به مطالبات 
اصلی زنان در دولت تازه است

این بار هم همچون همیشه پای صندوق های رأی نمایش وحدت و وطن پرستی بود. زن ، مرد 
، پیر و جوان که آمده بودند تا دین خود را ادا و برای فردای ایران زمین نقش خود را ایفا کنند. 
در این میان حضور پررنگ زنان و مادران به همراه فرزندانشان فقط یک ادای دین سیاسی 
نبود، بلکه کالس درسی بود برای آموزش ایستادگی ، مقاومت، مشارکت در سیاست و تعیین 
سرنوشت مملکت. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز با حضور پرشور مردمی و به 
ویژه زنان کشورمان در پای صندوق های رأی موجب شد تا حماسه ای دیگر در تاریخ مشارکت 

سیاسی کشورمان رقم بخورد. حاال با شمارش آرا و مشخص شدن مستأجر بعدی پاستور برای 
دوره ای چهار ساله یا شاید طبق سنوات و دوره های بعدی هشت ساله، نوبت به تحقق وعده ها و 
شعارهای انتخاباتی رسیده است. همه اقشار جامعه و به خصوص جامعه زنان که برای دستیابی 
به مشارکت حداکثری و حضور جانانه مردم در پای صندوق های رأی ایستادگی کردند و برای 
اقتدار میهن ، آینده خود و فرزندانش�ان به میدان آمدند، حاال و با پای�ان کارزار رقابت های 
انتخاباتی مطالبات و انتظاراتی از رئیس جمهور س�یزدهم ایران اس�المی دارند. مطالباتی 

که از جنس دغدغه های یک زن و یک مادر اس�ت؛ مس�ائلی همچون ازدواج و فرزندآوری، 
دغدغه های مادرانه زنان شاغل برای فرزندانشان، دغدغه های مادرانی که در کنار مادری باید 
نقش پدر و نان آور خانواده را هم بازی کنند، بی آنکه هیچ حمایتی داشته باشند، مادرانی که 
دلشوره آینده فرزندانشان را دارند و بیکاری و وضعیت نامطلوب اقتصادی دغدغه های شان 
را عمیق تر می کند و بس�یاری موارد دیگر ک�ه بی تردید تحقق آنها می تواند س�بب بهبود 
شرایط اجتماعی، پیشگیری از آسیب ها و ارتقای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه شود. 
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حاال که با مشارکت فعال زنان به عنوان نیمه فعال بدنه اجتماعی 
کش��ور انتخابات برگزار ش��د،  زنان جامعه هم از رئیس جمهور 
منتخب خود انتظارات و مطالباتی دارند. زنان از رئیس جمهور 
س��یزدهم خود انتظار دارند توجه جدی و اهمیت موضوع زن 
و خانواده را در سیاس��تگذاری و برنامه های خود داشته باشند. 
کش��ور ما در موضوع زن و خانواده با سیاس��ت ها و آنچه طبق 
نگاه امامین انقالب مطرح اس��ت از منظر ایده آل ها و مطلوبات 
فاصله زیادی دارد. رهبر معظم انقالب هم در س��خنرانی های 
خود فرمودند که در حوزه زنان و خانواده کارهای زیادی انجام 
شده است اما تا تحقق دیدگاه های اسالم و انقالب فاصله بسیار 
زیاد است. بنابراین یکی از انتظارات جامعه زنان ما این است که 
دولتمردان ما رویکرد صحیح تری نسبت به مسائل حوزه زن و 
خانواده داشته باشند و نگاه خودش��ان را به نگاه امامین انقالب 
نزدیک تر کنن��د . از طرفی موضوع خانواده یک��ی از موضوعات 
اساسی و راهبردی کشور محسوب می شود. از موضوعات اساسی 
و مهم دیگر در این حوزه اشتغال و معیشت زنان سرپرست خانوار 
و همینطور بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرس��ت خانوار است و 
حمایتی که دول��ت آینده از زنان فع��ال عرصه های اقتصادی و 

کارآفرین می تواند داشته باشد. مسئله 
جمعی��ت یکی از بحث های اساس��ی 
اس��ت و همه ما با این بح��ران جدی 
که پیش روی کش��ور ماست آشنایی 
داریم و یک��ی از مطالبات جدی زنان 
از رئیس جمه��ور س��یزدهم اج��رای 
طرح های افزایش جمعی��ت و برنامه 

حمایت��ی از خانواده های پرجمعیت اس��ت. همینطور موضوع 
ازدواج،  مس��کن و اش��تغال جوانان از جمله مهم  ترین مسائلی 
است که باید مورد توجه دولت س��یزدهم قرار بگیرد. متأسفانه 
در همه دولت ها موضوع فرهنگ مورد غفلت و بی توجهی واقع 
شده اس��ت. یکی از چالش های جدی خانواده های ما و یکی از 
مشکالت خانواده ها که آنها را با آس��یب های اجتماعی فراوان 
از جمله طالق مواجه کرده ، تغییر سبک زندگی است که برای 
پایداری و ثبات خانواده ها به برنامه های جدی برای ترویج سبک 

زندگی ایرانی- اسالمی نیازمندیم. 
مینا بیابانی
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان

اجرای طرح تکریم مادران و فرزندآوری و ارائه تسهیالت و بیمه 
به زنان خان��ه دار از جمله مطالبات مهم زن��ان و بانوان از دولت 
سیزدهم است. همچنین دولت آینده باید برای افزایش مراکز 
خدمات درمانی برای درمان ناباروری، اعطای آسان تسهیالت 
ازدواج و همچنین ارائه آموزش در حوزه همس��رداری گام های 
بسیار بلندی بردارد تا کم کاری های دولت فعلی هم تا حدودی 

پوشش داده شود. 
متأسفانه دولت با اهمال و کم کاری خود در حوزه فرهنگ سازی 
حجاب و عفاف زمینه افزایش ط��الق، کاهش ازدواج، بی میلی 
جوانان به فرزندآوری و شرمندگی زنان از مادر شدن و اشتغال 
خانگی را فراهم کرد که چنین کم کاری  هایی باید در دولت آینده 
حتماً جبران شود.  تسهیل شرایط ازدواج از طریق ایجاد اشتغال 
و مسکن برای جوانان مهم  ترین مطالبه مردم از رئیس جمهور 
آینده است. دولت باید از طریق فراهم کردن موقعیت ازدواج و 
آسان کردن ش��رایط آمار تجرد قطعی را کاهش دهد و شرایط 

برای گسترش ازدواج سالم میان جوانان را فراهم سازد. 
اگر دولت و نمایندگان گذشته ما در مجلس شورای اسالمی در 
جهت توسعه جایگاه زنان و خانواده گام برمی داشتند، امروز با 

معضلی به اسم کمبود جمعیت روبه رو 
نمی شدیم. 

دولت س��یزدهم بای��د برای مس��ئله 
جمعیت س��ندهای مختلف��ی تدوین 
کند، ش��ورای عالی جمعیت و خانواده 
را تش��کیل ده��د، س��اختار جمعیت 
وزارتخانه را ایجاد کند و نهاد باالدستی 

تحت عنوان ستاد عالی جمعیت تش��کیل دهد تا به کمک این 
س��تاد و ارتقای جنبه های اداری و اجرایی و نظارتی شاهد یک 
جهش در مسئله فرزندآوری شویم که به پویندگی، بالندگی و 

افزایش کیفیت جمعیت بینجامد. 
قانون جوانی جمعیت قطعاً می تواند ابزار و اهرم بسیاری خوبی 
برای دولت آینده باشد، در 1۰ سال گذش��ته این قانون وجود 
نداش��ت و در واقع در بحث جمعیت با خأل قانونگذاری روبه رو 
بودیم، اما حاال این قانون کار دولت را در قبال مسئله جمعیت 

تسهیل کرده است. 
فاطمه محمدبیگی 
رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسالمی

نظر کا رشنا س

زهرا چیذری 

پرونده
رسیدگی به مطالبات زنان

تکریم مادران و تسهیل فرزندآوری
 اهم مطالبات زنان از دولت سیزدهم است

در حوزه زنان تا تحقق دیدگاه های اسالم و انقالب
 فاصله زیادی داریم
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