زن غربی از افسانه تا واقعیت
فاطمه دولتی

*

مقدمه

وقتی که خداوند بشر را میآفرید بدون هیچ تفتاوتی در ارزش ،انستان
را به دو جنس زن و مرد تقسیم کرد .سپس زن را ریحانه دانست و بته
احترام و محبت به او سفارش کرد .اما بعضی از افراد بتا هتدف ضتربه
زدن به زن ،قصد دارند زن ایرانی مسلمان را موجودی معرفی کنند کته
مورد ظلم قرار گرفته است .موج گسترده و سنگین تبلیغتات رستانهای
همواره بر این مبنا بوده که زنان در جمهوری استالمی ،از هتیچیتک از
آزادیهای قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند و در مقابل ،زنتان در
غرب با برخورداری از عدالت جنستیتی و تمتامی آزادیهتا و حقتوق
برابر با مردان ،به سرعت در حال طی کردن مسیرهای پیشرفت و ترقی
هستند اما واقعیت چیز دیگری است  1زیرا زن همچون مترد ،انستانی
* دانشآموخته جامعةالزهرا

گرایش تعلیم و تربیت.

 .1منوچهر دبیر سیاقی در غرب چه میگذرد ص.23
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است که هیچ خللی در گوهر وجود او نیست:
َ

ُ

َ

َ

َّ
ُ
ُ
َ
قاکم».
ُِن ذکر َو أنثىِ ...إ ََّ أ ک َر َُکم ِعَّ َر الل ِه أت
ٍ

1

َ
َّ
َّ َ َ ُ
« َیا أی َها الَّا ُ ِإنا خلقَّاکم

این روزها زنان غربی با حقوق به اصطالح برابر ،از آسیبها و حسرت

هایشان فریاد سر میدهند حسرتهایی که زنان مسلمان ایرانتی بتا آن
آشنا نیستند.
کرامت ،گمشدۀ زن غربی

در جوام غربی ،از سالها پیش هیچگاه زن جزو طبقات انستانی تلقتی
نمیشد برای مثال در یونان باستان ،زن در بازارهتا خریتدوفروش متی
شد .در استرالیا بیشتر اوقات مردان ،زنتان متری

ختود را خفته متی

کردند .در فرانسه ،زنان مانند مردان مجازات میشدند ،اما هتیچیتک از
ال حق رأی سیاستی) را نداشتتند .پتس از
حقوق و امتیازات مردان (مث ً
دوران رنسانس و با شکلگیری انقالب صنعتی ،سرمایهداران غربتی بتا
راه انداختن جریان «فمینیسم» و برابری زنان با مردان ،به بهانتۀ حضتور
زنان در اجتماع ،از آنها بیگاری کشیدند و زن را به عنتوان نیتروی کتار
ارزان وارد کارخانههای تولیدی کردند.

2

درحالیکه در کشور ما زنان همیشه و همه جا مورد احتترام هستتند ،و
نوعروس با بهترین مراستم ،زن تتازهمادرشتده بتا بیشتترین محبتت و
پیرزنان با بیشترین تکریم و احترام مورد استتقبال قترار متیگیرنتد ،زن
غربی مجبور است برای داشتن برابری جنستی ،از کرامتت ختود مایته
 .1حجرات 13 :ر.ک :عالمه طباطبایی المیزان فی تفسیر القرآن ج ،18ص.326
 .2منیره اخوان «نق حقوق زنان در غرب» فصتلنامه مطالعتاتی صتیانت از حقتوق
زنان ش ،1ص.67
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بگذارد .در کشورهای غربی زنان هورمونهای مردانه مصترف میکننتد
تا با نزدیک شدن به قابلیتهای مردانته بتواننتد در جایگاههتای بتاالی
سیاسی قرار گیرند .از نظر سرمایهداران غربی زن به عنوان یک نیتروی
کار کمهزینه و ابزاری برای تنمین نیازهتای جنستی شتناخته میشتود،
درحالیکه با انقالب اسالمی ،جامعۀ ایران اسالمی ما نقشهتای بستیار
واالتری برای زن قائل شده است از این رو ،امام راحل فرمود« :زنهتا
مردان شجاع را در دامن خود بزرگ متیکننتد .قترآن کتریم انسانستاز
است و وظیفۀ زنها نیز انسانسازى استت .اگتر زنهتاى انسانستاز از
ملتها گرفته بشود ،ملتها به شکست و انحطاط دچار خواهند شد»
اگرررالطن وررررطططبر ر الا ط ر ر
ط

ط

ط

انرررزط ر ر

طط

ط رر

طاالبرررد طایررال

رر

1

طا ررد ط ط

چهطاهل ا طططچهطبدلک،طچرهطاادرزطططچرهطن رهط ط ط
ط

ط

شررزنزط رهررال ،طشرردگال طا رررط البرررد ط ط
ط

دم رررهط اررررالطامرررالطاطمرررد طنال ابررر ط ط ط
ط

ط

امد بررر طم ،هرررال،ط
ط

گررر طاهرررالا ط 2ط

نکتۀ دیگر اینکه زن مسلمان ایرانی با افزایش سن ،طبق فرمتودۀ پیتامبر
ْ َ ُ
گرامی اسالم در خانواده جایگاه ویژهای پیتدا متیکنتد« :ال َب َآکـ َم َـع
َ َ ُ
أکـابآک ْ  3:وجود پیران سالخورده بین شما ،باعتث افتزایش نعمتهتاى
الهی است» .پیرمردى حضور رسول اکرم شرفیاب شد و کسانی کته
در محضر حضرت نشسته بودند ،احترامش را رعایت نکردنتد .پیغمبتر
 .1امام خمینی صحیفه نور ج ،6ص.300
 .2پروین اعتصامی دیوان اشعار ص.210
 .3محمد بن محمد شعیری جام األخبار ص.92
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اکرم از این رفتار آنان ناراحت شد و فرمودَ « :ل َ
ـیس م ُنـا َم ْـن َلـ ْ َیـ ْآ َح ْ
َ ِّ َ
َصغ َیآ َنا َول ْ ُی َوا ْآ کب َیآ َنا 1:کسی که به ُخردساالن ما ترحم نکند و پیتران متا

را مورد تکریم و احترام قرار ندهتد ،از متا نیستت و بتا متا بستتگی و
2
پیوستگی ندارد».
اما زن غربی با ورود به میانسالی در هراس استت چتون بتا افتزایش
سن ،جاذبههای جنسی او کاهش پیتدا متیکنتد و دیگتر متورد نیتاز و
محبوب کسی نیست در نتیجه ،جایگاه خود را از دست میدهد و تنها
و بدون یاور باقی میماند  3این یعنی کرامت ،گمشدۀ زن غربی است.
خانهداری ،حسرت زن غربی

درست زمانی که بسیاری از بانوان ایرانی برای حضور در جامعه دست
وپا میزنند ،زن غربی مشتاق است بدون وجتود دغدغتههتای متالی و
تتتنمین اقتصتتاد ختتانواده ،خانتتهداری و تربیتتت فرزنتتد را تجربتته کنتتد.
تصویری که فیلمها و رسانههای غربی از زنان نشان میدهنتد ،طتوری
است که آنان موفق ،آزاد و در رفاه هستند اما واقعیت این نیست .یتک
زن غربی حتماً باید کار کند و وقتی یک زن ازدواج میکند ،نمیتوانتد
بگوید« :میخواهم در خانه بنشینم» .بعد از تولد فرزند هم ایتن متاجرا
ادامه دارد .از طرفی در غرب اغلب شغلهایی که تمایتل متردان بترای
اشتتتغال بتته آن کمتتتر استتت ،ماننتتد رفتگتتری شتتهرداریها ،گارستتونی
رستورانها و کارگری کارخانهها را به زنان میدهند 4.زن در غرب باید
 .1شیخ مفید األمالی ص.18
 .2محمدتقی فلسفی بزرگسال و جوان ج  ،1ص53ت.54
 .3محمدحسین قدیری ابیانه زن در اسالم و غرب ص.112
 .4همان ص.143
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بخشی از اقتصاد خانه را به دوش بگیرد درحالیکه زن ایرانی عالوه بر
اینکه وظیفهای در تنمین خترج و مختارج منتزل نتدارد ،دارای حقتوق
شرعی و قانونی مانند مهریه و نفقه از مرد بترای شتیر دادن بته فرزنتد
مشترک و کار در منزل است حقوقی که مورد حسترت زنتان غربتی و
1
مایۀ تعجب حقوقدانان آنهاست.
نداشتن امنیت

رسانههای غربی ادعا دارند که زنتان در غترب بته دلیتل عتدم وجتود
حجتتاب ،بایتتد زنتتدگی بتتدون استتترس و فشتتاری داشتتته باشتتند امتتا
گزارشهایی که در مراکز غربی طی سالهای اخیر منتشر شتده ،نشتان
میدهد در پشت ظاهر فریبندۀ تبلیغاتی «برابری جنسیتی» واقعیت تلتخ
دیگری در جریان است به طوری که در مجاورت بسیاری از متدارس
آمریکایی ،مهدکودک وجتود دارد و دختتران کتمستنوستال فرزنتدان
نامشروع خود را به این مهدها میسپارند و به کتالس درس میرونتد
نتایج بهدستآمده از نظرسنجیها در آمریکا نیز نشان میدهد ،بتیش از
 ۶0درصد زنان در این کشور ،مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهانتد.
آمار رسمی انگلیس نشان میدهد که حدود یتک میلیتون و  ۲00هتزار
زن تتتا متتارس  ۲0۱7قربتتانی آزار و اذیتهتتای جنستتی در انگلستتتان
بودهاند 2.چندی پیش کمپینی به نام «میتو» ( )Me Tooدر آمریکا توستط
یک هنرمند زن به راه افتاد که برای افشتای تجاوزهتای ختاموش بتود.
 .1فائزه عظیمزاده اردبیلی مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظتر استالم و غترب ج،3
ص.198
 .2مهدیه شادمانی «تحلیل و بررسی خشونت علیه زنان» ش ،9ص.38
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این کمپین باعث شد بیش از هتزاران نفتر از قربانیتان ،روایتت تجتاوز
جنسی خود را بیان کنند .به تازگی یک شرکت ،لباسهای حستاس بته
لمس دوخته و سه زن این لبتاسهتا را در پتارتی شتبانه پوشتیدهانتد.
حسگر لباسها نشان داد که هر زن در ساعت ،چهل بار متورد تعترض
قرار گرفته است.

1

از طرفی در بسیاری از فروشگاههای مجلل غربی بته جتای متانکن ،از
زنان برهنه استفاده میشود و گاهی زنانی که به عنوان متانکن استتفاده
شدهاند ،فروخته یا اجاره داده میشوند به گونهای که این زنان اتیکتت
قیمت دارند .به گفتۀ یکی از قاچاقچیان انسان ،قیمت یک بردۀ جنستی
در اروپا به اندازۀ بهای یک ختودروی دستت دوم و یتا یتک گوشتی
هوشمند است.

2

شاید عجیب بته نظتر برستد ،امتا یکتی از انتواع توریستم در جهتان،
«گردشگری جنسی» است که در آن گردشگران با هدف لذت جنستی،
به مناطقی خاص سفر میکنند .این نوع گردشگری درآمد خوبی بترای
کشور مقصد دارد .امروزه زنان و دختران نوجوان یکتی از اصتلیترین
مناب تنمین نیازهای جنسی گردشگران خارجی هستند 3.آمار نشان متی
دهد بسیاری از زنان تایلندی ،چینتی ،فیلیپینتی ،انتدونزیایی ،و اروپتای
« .1جنبش زنان علیه آزارهای جنسی در آمریکا و اروپا یکساله شد» در :خبرگتزاری
جام ،http://www.jamnews.com ،بخش بینالملل.1397/09/1 ،
 .2محدثتتته امیتتتری «سوءاستتتتفاده جنستتتی از متتتدلینگهای برهنتتته » در :تبیتتتان،
 ،www.article.tebyan.netبخش اجتماعی.1395/02/18 ،
 .3منیره اخوان «نق حقوق زنان در غرب» فصتلنامه مطالعتاتی صتیانت از حقتوق
زنان ش ،1ص.69
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شرقی ،برای تنمین درآمد ،در خانههای فساد تایلنتد مشتغول کتار متی
شوند .کودکان نامشروع ،افسردگی ،صدمات جنستی ،آلتوده شتدن بته
ویروس  ،HIVاز مهمترین آسیبهای توریسم جنسی است.

1

خشونتهای بیپایان علیه زن غربی

از قرن  ۱۹به بعد که جو حاکم بر کشورها بته ستمت سکوالریستتی و
اومانیستی پیش رفت ،آرامآرام خشونت علیه زنان بیشتر شد تتا جتایی
که در کشورهای غربی به فکر مقابله با خشونت علیته زنتان افتادنتد و
مراکز متعددی برای حمایت از زنان آسیبدیده در غرب تشکیل دادند
آمار وحشتناک ستم به زنان در فجای افسارگسیخته غرب همچنتان رو
به افزایش است .رفتارهای فاجعهبار بر پیکرۀ زنان کشورهای اروپتایی،
خیل کثیری از قربانیان را با اختتالالت جبرانناپتذیر روحتی و روانتی
روبهرو میکند که گتاه تتا آختر عمتر ،از عوارضتی چتون اضتطراب،
افسردگی ،احساس گناه ،پارانویا ،افکار خودکشی و ازدستدادن اعتماد
به نفس ،رنج خواهند برد 2.پایگاه اطالعرسانی نیشنمستتر در یکتی از
صفحات خود ،نمودارهایی را دربارۀ تعداد قربانیان تجاوز به عنتف در
کشورهای جهان تنظیم کرده که ایاالت متحده آمریکا در این ردهبنتدی
در جایگاه سیزدهم قرار دارد جالب اینکه تمام کشورهای غربی مدعی
رعایت حقوق بشر ،از جمله انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،کانادا و سوئد ،در
میان  ۱0کشور رتبۀ اول قرار دارند و تنها ایتالیا با رتبۀ یازدهم ،نتوانستته
در میان  ۱0کشور برتر قرار بگیرد .در این نمودار که  ۲0کشتور اول در
1. https://www.mashreghnews.ir/news/26335

 .2یعقوب کرمیپور «زن در نگاه غرب» ص.11
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1

این زمینه نشان داده شده ،هیچ کشور اسالمی به چشم نمیخورد.
در تحقیق انجامشده توسط مؤسسۀ تحقیقاتی آلبرتا ۴0 ،درصد متردان،
پوشش زننده و تحریکآمیز زنان در اجتماع بته خصتوص کلو هتای
شبانه را به عنوان دلیلی برای رفتارهای خشونتآمیز جنسی دانستهانتد.
خشونتهای خانگی ،حمالت اسیدپاشی ،تجاوز در زنتدانها ،تجتاوز
در نیروهای نظامی ،شهوترانی با سوءاستتفاده از کودکتان و نوجوانتان،
سراسر غرب را فرا گرفته است 2.نکتۀ قابلتوجه اینکه آمتار ارائتهشتده
تنها از افزایش خشونت علیه زنان خبر میدهد چتون ارقتام ذکرشتده،
لزوماً تعداد واقعی قربانیان نیستت و بستیاری از قربانیتان گزارشهتای
سوءاستفادۀ جنسی را به پلیس گزارش نمیدهند.
بیحجابی و بیعفتی

معصومه علینژاد یا مسیح علینژاد ،خبرنگتار ایرانتیای استت کته در
خارج از کشور علیه حجاب فعالیت متیکنتد و هتدف ختود را آزادی
زنان ایرانی میداند .او کمپین آزادیهای یواشتکی 3و چهارشتنبههتای
« .1آمارهایی تکاندهنده از تجتاوز و خشتونت جنستی در آمریکتا» در :خبرگتزاری
دانشجویان ایران ،www.isna.ir ،بینالملل.1390/11/18 ،
« .2بررسی دالیل روند رو به رشد خشونت علیه زنان در غترب» در :پایگتاه علتم و
دانشپژوهی هادی ،http://www.haadi.ir ،آمریکاپژوهی.1391/10/17 ،
 .3طی این پروژه مسیح علینژاد ضدانقالب لندننشین ،فراختوان کشتف حجتاب در
اماکن عمومی را در قالب پروژۀ «آزادیهای یواشکی» در فیسبوک ،عملیاتی کرد و از
مردم خواست تصاویر بدون حجاب در اماکن عمومی از ختود تهیته کننتد و در ایتن
صفحۀ فیسبوک قرار دهند .پروژهای که به نظر میرسد دارای پشتوانهای ستازمانیافته
است به صورتی که خبر ایجاد این کمپین به صورت عجیبی در بسیاری از رسانههای
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سفید را به راه انداخت تا حجاب را محدودیت بداند و برای برداشتتن
آن تالش کند درحالیکه بسیاری از زنان غربی به حجتاب و امنیتت و
آرامش زنان مسلمان ایرانی غبطه میخورند 1.شاهد این حرف« ،متدونا
لوئیس چیکونی» خوانندۀ معروف است .او درحالیکه جتایزۀ زن ستال
را دریافت میکرد ،خطاب به جمعیت گفت« :من ،یک پتادری هستتم
چون مردان مثل یک شیء بتا متا برختورد متیکننتد امتا اختیتار ایتن
فاحشگی (مردانهپسند) را نداریم .باید همان چیزی باشیم که مردهتا از
ما میخواهند» .عالوه بر ایتن «ونتدی شتلیت» یتک زن آمریکتایی در
کتاب خود در این باره مینویسد« :بسیاری از مردم گمان میکنند زنانی
که روش زندگی همراه با عفاف پیشه کردهاند ،افرادی هستند که متورد
بدرفتاری واق شتدهاند و یتا از یتک بحتران روحتی رنتج متیبرنتد،
درحالیکه به هیچوجه اینگونته نیستت و بیشتتر ایتن افتراد بانشتاط،
سرزنده و فعال هستند .ما یک اعتقتاد مهتم را فرامتوش کتردهایم و آن
احترام به یک فضیلت خاص است .اندوهی که زنتان جتوان را در بتر
گرفته ،نماد جامعهای است که احترام به پاکدامنتی زنانته را از دستت
داده است» 2.نکتتۀ جالتبتر ایتن استت کته زنتان غربتی بتر ختالف
معاند همچون بیبیسی ،رادیو فردا ،صدای آمریکا ،دویچته ولته و  ...و روزنامتههای
مطرح غربی مانند لوموند ،اشپیگل ،گاردین و  ...منتشر شده است حال آنکه این حجم
بازتاب به صورتی است که تنها از فردی مانند مسیح علینژاد برنمیآید.
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/31/377181

 .1فرشته روحافزا «نگرش زنان غربی درباره زنان شرقی» در :خبرگزاری اهتل بیتت،
.1396/9/23 ،http://fa.abna24.com
 .2وندی شلیت «دختران به عفاف روی میآورند» ص.97
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سیاستهای غرب ،متوجه ارزش وجودی حجتاب شتدهاند .روزنامتۀ
«سانسنتیال» میگوید« :تعداد دختران بین  ۱8تا  ۳0سال کته در ایالتت
فلوریدا با حجاب و روسری مشاهده میشتوند ،نستبت بته یتک دهتۀ
گذشته ،افزایش چشمگیری داشته است» .آمار پایگاه «آیجی» بیتانگر آن
است که نسل جدید دختران جوان نیویورک ،بر خالف نسلهای قبلی،
عالقۀ چندانی به پوشیدن لباسهای بدننما ندارند و مردم به پوشیدگی
بیشتر روی آوردهاند .علت اصلی این امر ،بیبندوباریای است کته در
چند سال گذشته رایج شده بود و اکنون در عکسالعمل به آن ،گترایش
به پوشیدگی بیشتر در میان دختران جوان و نوجتوان اوج میگیترد».

1

احمد هوبر میگوید« :زنان ترک در سوئیس و آلمان و اروپا به حجاب
روی آوردهاند زیرا آنان متوجه شدهاند که حجاب یک سالح پرقدرت
و شگفتآور است که خدا به زنان داده است ...اکنون زنتان سوئیستی
تقاضا دارند که برای آنان لبتاس بتا پوشتش و حیتای بیشتتری تهیته
شود» 2.حجاب و عفاف مسئلهای فراتر از بحتث اجتمتاعی و سیاستی
است ،حتی افرادی هم که خود مسلمان نیستند و ارزشهتای استالمی
برایشان اهمیت چندانی ندارد ،به جایگاه بلند پوشتیدگی پتی بردهانتد
برای مثال دکتر هنری ماکووو ،استتاد دانشتگاه ،نویستنده و پژوهشتگر
مسائل زنان و جنبشهای آزادیبخش مینویسد« :روی دیوار دفترم دو
عکس چسباندهام :عکس اول ،تصویر زنی مسلمان و باحجاب است و
« .1حجتتاب را بتته ختتاطر زیبتتاییاش برگزیتتدم» پایگتتاه خبتتری مشتترق در:
 ،www.mashreghnews.irجنگ نرم.1390/5/6 ،
2. http://ensani.ir/fa/article/53370
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در کنارش ،تصویر زنی آمریکایی قرار دارد که در مسابقۀ ملکتۀ زیبتایی
ال پوشتیده استت و
شرکت کرده و چیزی بر تن ندارد .زن نخست کام ً
ال عریان من کارشناس مستائل زنتان مستلمان نیستتم .بته
دیگری کام ً
همین دلیل اینجا ،انگیزهای برای دفاع از حجتاب نتدارم ولتی زیبتایی
زنان را دوست دارم و بدینرو از برخی ارزشهایی که حجاب ،گویای
آن است ،دفاع میکنم .تنها کسانی کته زن مستلمان را بتدون حجتاب
میبینند ،خانوادۀ او هستند و این مستئله ،تنکیتدی بتر ویتژه بتودن زن
مسلمان است.
زن مستلمان ریشتهای استت کته زنتدگی و روح ختانواده را استتمرار
میبخشد .فرزندان را تربیت میکند و زنتدگی میآمتوزد و یاریکننتدۀ
همسر و پناهگاه اوست .در نقطۀ مقابل ،ملکۀ زیبایی آمریکتایی استت.
در برابر میلیونها نفر در صفحههای تلویزیون ،عشتوهگری میکنتد .او
ملکهای عمومی است زیبتاییاش را در مزایتدۀ همگتانی بته بتاالترین
قیمت عرضه میکند ....در آمریکا معیار ارزش فرهنگتی زن ،جتذا ابیت
اوست .بر اساس ایتن معیارهتا ،ارزش زن بهسترعت کاستته میشتود
چون خود و اعصاب و روانش را برای خودنمایی به کار میگیرد».
دکتر هنری در ادامه مینویسد:
من از حجاب دفاع نمیکنم ولتی تتا انتدازهای طرفتدار ارزشهتایی
هستم که حجاب گویای آن است .بهشکل ویتژه ،وقتتی زن ،ختود را
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وقف همسر و خانوادهاش میکند و با وقار و تواضت رفتتار میکنتد،
باید چنین موضعی نسبت به او داشته باشم.

1

جان کالم
ِ

کالم مقام معظم رهبری بهتر از هر حرفی ماهیت زن غربی را مشخص
میکند:
خصوصیات و امتیاز عمدۀ زن غربی امروز این است کته بتوانتد نظتر
مردان را جلب کند و در معرض التذاذ مردان قترار بگیترد .لتذا شتما
میبینیتتد شاخصتۀ زن غربتتی ،امتتروز عبتتارت استتت از برهنگتتی .در
ال پوشتیده
مجلس رسمی که مرد و زن شرکت میکنند ،مرد باید کتام ً
باشد ،زن بایستی هر چه ممکن است ،به ستمت عریتانی پتیش رفتته
توجهی از بانوان صاحبمقام غربتی،
باشد .شما شنیدید که تعداد قابل ا
در همین چند ماه قبل از این ،یکی پس از دیگری اعتالن کردنتد کته
در دوران جوانی ،در جریتان مستائل اداریای کته در آنجاهتا عضتو
بودهاند ،با زور و با خشونت مورد سوءاستفاده قرار گرفتهانتد ایتن را
به زبان آوردند ،گفتند .اینها زنهای معمولی نیستند زنهای برجستتۀ
غربیاند .اسالم به وسیلۀ حجاب ،در را بر روی آن مسیری که جتنس
زن را به این نقطۀ انحراف برساند ،بسته اجازه نداده .حجاب اسالمی
وسیلۀ مصونیات زن است حجاب وسیلۀ محدودیات زن نیست.

2

« .1توصیف زنان غربی و زن مسلمان از نگاه استاد آمریکایی» اتاق شیشهای خبر در:
.1388/7/2 ،http://www.shafaf.ir
 .2دیدار با مداحان اهل بیت 1396/12/17 .در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136

