
 ۱۶                                       ۱۰۱ شمارה اتحاد كار 
 

 

مطلقا אتفاقی نیست كه در شرאیط        
كنونی جامعه ما زناנ آگاה و فعالیנ         
مبارزה برאبری طلبانه به گذشته ها      
رجوع نمودה و بدنبال نقש و هویت      

. گردند   گمشدה خود در طول تاریخ می    
 كه متاسفانه אز چشماנ       گذشته אی 

 خاص قرאر    توجهی  محققاנ مورد بی   
گرفته אست در شرאیط كنونی كشور ما          

قש مطبوعات در روشנ نمودנ אفكار      ن
و رشد آگاهی אجتماعی و فردی   عمومی  

بیש אز همیشه بر جسته تر گردیدה      
 كمتر كسی وجود دאرد كه ندאند و        .אست

به אیנ وאقعیت نرسیدה باشد كه     
مطبوعات آزאد אز مهمتریנ عوאمل و            

عوאمل بازدאرندה در جامعه و        אبزאر نقد   
امعه    تحولات فرهنگی و فكری ج      אبزאر   

با ملاحظه تاریخ صد ساله    . د نباش می
אخیر و با توجه به آغاز جنبש بیدאری        

تاكنوנ    אیرאنیاנ و آغاز جنبש مشروطه        
به دستاورد های پر אرزشی אز مبارزה    
زناנ روزنانه نگار و نویسندה برخورد      

به آנ ها نماءیم كه جای آנ دאرد    می
 . אشارה אی هر چند كوتاה دאشته  باشیم    

وנ بدوנ شכ صدها كتاب و نوشته تا كن
אز אبتدאی حكومت  قاجار تا پایاנ    
حكومت پهلوی نگاشته شدה אست كه در    
آنها به چهرה های بیشمار ناشریנ و          

  هموאرה  نویسندگاנ אشارה شدה אست ولی   
نقש زناנ ناشر و نویسندה غایب بودה   

درصد بسیار گستردה אی       در نتیجه  אست 
رאנ میهנ      אز مردم אیرאנ و حتی روشنفك      

ما با نام و سرگذشت و زندگی جسارت   
   زناנ ناآشنا  نسل های پیشرو   بار 

بطور مثال تاج אلسلطنه دختر      . .هستند
ناصرאلدیנ شاה یكی אز אیנ زناנ  آگاה        

אو   .  دאرد نی אست كه كتاب خاطرאت مدو   
در אیנ كتاب به نقد سلطنت پدرש     
پردאخته و خود رא هوאدאر برאبری حقوق      

ند و אز طرفدאرאנ مشروطه و        دא زناנ می 
باشد وی در אثر خود   جامعه نسوאנ می 

אگر زنها در אیנ مملكت        « : نویسد می
مانند سایر ممالכ آزאد بودند و حقوق       

توאنستند    خود رא در مقابل دאشتند و می
در אمور مملكتی و سیاسی دאخل شوند و        
ترقی كنند ، یقینا مנ رאה ترقی خود رא      

ال كردנ حقوق      در وزیر شدנ و پایم  
مردم و خوردנ مال مسلماناנ و فروختנ         
وطנ عزیز خود نمی دאنستم و یכ رאה         
صحیحی با یכ نقشه محكمی برאی       

 .»كردم   ترقی خود אنتخاب می  
در אیנ دورה אثر دیگری אز زنی مطلع و     
آزאدה بنام فاطمه אستر آبادی نگاشته        

 كه در  »معایب אلرجال    «نامبه شود  می
 زناנ آנ دورה قلم می     بارה وضعیت بد   

 .زند 
بعد אز אنقلاب مشروطیت و با رشد حرفه        
روزنامه نگاری ، زناנ بیشماری به אیנ       

  ١٢٨٩در سال  . حرفه روی آوردند    
١شمسی به همت خانم دكتر كحال  

دאنש   (نشریه אی تاسیس گردید بنام    
 كه در آנ به مساءل بیشمار زناנ آנ        )

در شمارה אول אیנ     . پردאخت   دورה می
 : نشریه آوردה شدה بود كه   

 אیנ نشریه روزنامه אی אست אخلاقی ،        «
علم خانه دאری ، بچه دאری ، مفید به       

حال دخترאנ و نسوאנ و به كلی אز    
پلتیכ و سیاست مملكتی سخנ نمی      

گرچه אیנ אشارה عدم دخالت      . ٢»رאند 
در سیاست در شمارה های بعد אیנ      
نشریه دیگر درج نگردید אما همچناנ         

یנ هفته نامه تا روز آخر غیر سیاسی         א
 . باقی ماند 

 هفته نامه دאنש متاسفانه به لحاظ    
 

 صد سال تنهائي
 

 )از تاج السلطنه تا مهرانگيز كار ( 
 

 ناهيد

 
عدم قدرت مالی برאی אدאمه كاری بعد      

و אما روزنامه      . אز یكسال تعطیل گردید      
های زناנ در אیנ دورה אز آنجا كه در      

ت אیرאנ چیزی در حدود       آנ زماנ جمعی    
 در   ٨٠ میلیوנ نفر بود و نزدیכ به       ١٠

لذא  كردند صد در روستا ها زندگی می
عمدتا به آموزש ، بهدאشت ، بچه دאری     

و نشریاتی . پردאختند   و خانه دאری می
برאی مقابله با    )نامه بانوאנ  ( هم چوנ

زماנ در   طرز تفكر مردسالارאنه آנ     
: صفحه אول خود چنیנ می نوشتند    

 ٣.»زناנ نخستیנ آموزگار مردאنند        «
 شمسی در אصفهاנ   ١٢٩٨در سال 

زباנ   «نشریه אی برאی אولیנ بار به אسم    
توسط خانم صدیقه دولت آبادی      » زناנ 
אز در    گردید אما אز אنجا كه     منتشر 

 אیرאנ و    ١٩١٩مخالفت با قرאردאد   
 چندی بعد تعطیل گردید      برآمد،  אنگلیس  

 .٤ 
ها نشریه  عد دה به ب١٢٩٠در سالهای 

و مجله به دست زناנ و با سردبیری       
 یابد אز جمله مجله     زناנ אنتشار می  

  ٥با سردبیری مریم عمید با      » شكوفه  «
و یا هفته نامه   ١٢٩٢هزאر عضو سال  

با אمتیاز روشنכ      »پیכ نسوאנ «
 ،   ١٢٩٩ سال  »نامه بانوאנ  «نوعدوست،  

عالم   «، ١٢٩٩سال  » جهاנ زناנ   «
پیכ سعادت  «، ١٣٠٠ سال »نسوאנ 

مجله دخترאנ     «، ١٣٠٠سال » نسوאנ  
  .١٣٠٦ سال  »אیرאנ 

با پایاנ  سلطنت قاجار و آمدנ حكومت      
رضا شاה نشریات زیادی شروع به   
فعالیت نمودند אز جمله نشریاتی با      

، »حقوق زנ   «، » آزאدی زנ      «نام های  
 אنتشار    »قیام زנ   «، و یا »زناנ پیشرو  «

 ٥. یابند می
به طرح  » بانو «نامه  ماه ١٣٢٥در سال 

مسءله حق رאی زناנ پردאخته و אز زناנ      
خوאهد كه با نوشتנ    صاحب نظر می 

مقالات خود زناנ رא مورد خطاب دאدה    
 אگر به مجلس     « :به אیנ صورت كه   

 ٦ »  ؟شورאی ملی رفتید چه خوאهید كرد     
 مردאد ٢٨ بعد אز كودتای ١٣٢٥در سال 

و با رشد شهر نشینی و با لا رفتנ   
ه عمومی به لطف وجود نفت و بالا   سرאن 

رفتנ زندگی مصرفی  نشریات و         

روزنامه های تجاری رو به رشد میكنند         
در אیנ میاנ روزنامه אطلاعات هفته        

رא منتشر نمود     » אطلاعات بانوאנ    «نامه 
 زנ   « نشریه هفتگی   ١٣٣٣و در سال . 

 منتشر گردید در אیנ زماנ אز كل      »روز 
درصد  ٣٠ میلیونی אیرאנ     ٤٠جمعیت  

شد كه אز אیנ      شامل با سوאدאנ می   
 در صد رא زناנ با سوאد  ٣٠مجموعه هم   

 ٧. دאدند  تشكیل می 
 بعد אز אنقلاب سفید با  ١٣٤٠در سال 

كشیدה شدנ زناנ به كارخانجات و       
אدאرאت دولتی  به زناנ حق رאی دאدה  
شد و قانوנ حمایت خانوאدה برאی دفاع      
 אز برخی אز حقوق زناנ مثلا حق طلاق   
.و حق אزدوאج با چند زנ رא محدود نمود  

٨ 

 توسط یكی אز محققیנ     ١٣٥١در سال  
زناנ آנ دورה به نام پری شیخ       

 زناנ روزنامه      «אلاسلامی كتابی با نام   
 به نگارש در  »نگار و אندیشمند אیرאנ  

  به  بطور مفصل  آمد كه در אیנ كتاب تا   
زناנ روزنامه نگار אیرאנ אشارה شدה      

 .אست
 یعنی درست یكسال       ١٣٥٧بعد אزسال   

 ٥٠٠بعد אز אنقلاب در حدود بیש אز  
 در صد آناנ رא      ٣٠نشریه بیروנ آمد كه     
 ٩. زناנ به عهدה دאشتند  

 نهضت  «برخی אز אیנ نشریات چوנ   
رאה   « و »زנ مسلماנ   « و »زناנ مسلماנ   

 زناנ رא به אصول       »پیام هاجر   « و»زینب 
و אهدאف אسلام و سرمشق گرفتנ زناנ אز    

در مقابل     . ندخوאند می  رא אیנ אصول ف   
پیكار    «، »بیدאری زناנ    «نشریاتی چوנ  

 ، »سپیدה سرخ  «، »رهاءی زנ  « ، »زנ
به   ) نشریه אتحاد ملی زناנ     (» برאبری   «

گروה های سیاسی چפ وאبسته بودה و  
گزאرש هاءی אز وضعیت زناנ אیرאנ ،            
به ویژה زناנ طبقه كارگر آوردה و       

بש جندر  زناנ    نقש در بارהمقالاتی
می سوسیالیستی بیנ אلمللی چاפ     

مصاحبه    با אنجام    אیנ نشریات    نمودند
 با زناנ صاحب نظر برאی אولیנ بار پس         

 حقوق زناנ رא در    ،אز جنبש مشروطیت   
سطح جامعه به بحث نهادند אما دوسال    
بعد אز אنقلاب אیנ نشریات به همرאה دה       

 .ها نشریه سیاسی دیگر تعطیل گشتند     
 ١٣٦٧ تا ١٣٦٠در فاصله سالهای  

نزدیכ به بیست نشریه علمی ،     
تخصصی ، אدبی و فرهنگی توسط زناנ    

و بعد אز جنگ نشریات   . منتشر گردید   
زناנ عمدتا به ورزש و مساءل مورد     
علاقه خانوאدה ها و جوאناנ روی آوردند       

 در  ١٣٧٦ تا سال  ٦٠های   אز سال .
 نشریه زנ دیگر ظهور نمودند   ٣٠حدود 

امه خیاطی گرفته    كه אز جمله אز ماهن   
تا نشریات علمی و مجله های سرگرم      
كنندה و نشریات سیاسی و عقیدتی به     

های مختلف مانند ماهنامه عربی        زباנ
 و یا ماهنامه אنگلیسی  » אلطاهرה  «
  و فصل نامه אسپانیاءی   »محجوبه «
 كه هر سه توسط بنیاد אندیشه  »كوثر «

 ١٠توאנ نام برد  אسلامی نشر میشدند می  
عدאدی فصل نامه دאنشگاهی       همینطور ت  

وعلوم پایه    چوנ مجله دאنشكدה ماماءی   
 אی و هنر و אدبیات و علوم سیاسی و   
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روאنشناسی كه در دאنشگاה אلزهرא نشر       
 .   گردیدה و אز جانب زناנ אدאرה میشدند     

 توسط אنتشارאت      » پیام زנ   «ماهنامه 
شد אما    حوزה علمیه قم بیروנ دאدה می     

. شد  אز طرف سردبیرאנ مرد אدאرה می      
كه علاوה بر مساءل زנ به مسءله       

. پردאخت   خانوאدה אز دیدگاה אسلام می    
در بارה مساءل אقتصادی       و گزאرש هاءی   

و سیاسی و אجتماعی و فرهنگی چاפ    
 . نمود  می

موسسه אسلامی زناנ در אیנ زماנ     
رא كه אولیנ شمارה آנ     » اجر  حپیام «

خیلی پیشتر در آمدה بود رא منتشر نمود      
 אز طرف   »ندא  «همینطور فصل نامه    . 

جمعیت زناנ جمهوری אسلامی منتشر          
گردید كه به مساءل فرهنگی و       
אجتماعی و سیاسی و אز جمله تحولات      
بیנ אلمللی به ویژה در كشور های         

 . پردאخت   אسلامی می 
 سیاسی  –در گروה نشریات زنانه خبری      

در אیנ دورה دو نشریه در میاנ زناנ   
زנ روز     «طرفدאر زیاد دאشت אولی نشریه      

 אولیנ هفته نامه زناנ كه אز پیש אز   »
گردید و ماهنامه     אنقلاب چاפ می  

كه پایه گذאرאנ آנ تا سال    »ناנ  ز«
  رא אدאرה می    »زנ روز  « هفته نامه   ١٣٧٠
زנ روز طبق سابق به خیاطی و     . كردند 

آشپزی و אصولا خانه دאری و سرگرمی      
پردאخت و אكثرא      های خانوאدگی می

خوאنندگاנ خود رא אز طبقات متوسط و        
و אما . نمود  بالای جامعه جستجو می  

نه دאری و ماهنامه زناנ به אصول خا   
آشپزی و غیرה كاری ندאشت بلكه بیشتر       
صفحات خود رא با مساءل سیاسی و    
אجتماعی و אقتصادی مربوط به زناנ پر           

زناנ همچنیנ در شمارה های     . كرد  می
متعدد خود وאرد دیالوگ و مصاحبه با  
سردمدאرאנ رژیم אسلامی و مثلا خاتمی      
و یا ناطق نوری شدה و در بارה دیدگاה   

. نمود  بت به زנ كند و كاو می   آناנ نس
אیנ نشریه نسبت به نشریات دیگر         
אیرאنی كمتر آگهی تجاری چاפ می          
نمود ولی با تبلیغ آموزש های زباנ و   

دאد كه قاعدتا   نشاנ می�موسیقی و  
مخاطبیנ אیנ ماهنامه هم زناנ طبقات       

 . مرفه جامعه بودند   
  ٦٠٠بطور كلی در אیנ دورה אز میاנ    

 كه چاפ می گردید در  نشریه אیرאنی  
 ١١.  در صد تعلق به زناנ دאشت  ٥حدود 

 نشریات   ١٣٨٠تا ١٣٧٦در بیנ سالهای 
دیگری ظهور كردند و بعد אز مدتی   
دوبارה تعطیل شدند و همینطور אز طرف       
فاءزה رفسنجانی نشریه אی بیروנ آمد       
ولی همچناנ ماهنامه زناנ جزء پر        
فروש تریנ نشریات زناנ باقی ماند       

ر אیנ دورה در خارج אز كشور تعدאد     אما د
نشریات مخصوص زناנ بسرعت رشد      
نمود كه אلبته جای دیگری برאی بررسی      

و אما زناנ روزنامه نگار        . خوאهد دאشت 
در كورה رאה صد سال אخیر با مشكلات       
فرאوאنی روبرو بودה אند برخی אز אیנ          
مشكلات نظیر دستمزد نازل ، كمبود         

ات شغلی ، و     آموزש حرفه אی ، عدم ثب      
مشكلات سیاسی و אجتماعی كه منحصر          
به زناנ אست بطور مثال رعایت شءوנ      

אسلامی در مصاحبه ها وسر و كله زدנ        
با دאیرה منكرאت در حیנ مصاحبات و     

میباشد ، אما با تمام אیנ אوصاف در   .. .
كنار رشد روز אفزوנ مبارزאت زناנ          
نشریات و نوشته های زناנ هم چه در    

تقل و چه در سایر نشریات   نشریات مس 
در كتاب . رشد فزאیندה دאشته אست  

چهرה مطبوعات معاصر كه در سال       
 زנ    ٥٠ چاפ شدה تنها אز نام   ١٣٥١

روزنامه نگار אز مشروطه تا تاریخ        
 ١٢. نگارש كتاب نام بردה شدה אست    

در حالیكه אگر تنها به تاریخ بیנ          
 توجه كنیم كه     ١٣٧٦ تا ١٣٦٠سالهای 

 نفر زנ روزنامه     ٤٠٠ود چیزی در حد 
نگار طبق آمار نامشاנ ثبت אست یعنی       

 برאبر آנ تعدאد و تازה אز آנ تاریخ تا          ٨
به אمروز هم אیנ رشد به سه برאبر     
رسیدה אست خوאهیم دאنست كه آمار        
كتاب ذكر شدה حد אقل در بارה تعدאد 
ناشرאנ زנ بسیار غیر وאقعی אست و ما       

ا نباید رא به אیנ فكر می אندאزد كه آی    
تاریخ مطبوعات אیرאנ و تاریخ روزنامه            
نگاری و روزنامه نگارאנ אیرאנ دوبارה           

مورد  باید ولی آنچه    . باز نویسی شود ؟  
 زناנ روزنامه      هر چند  قرאر گیرد    توجه 

نگار אیرאنی نسبت به مردאנ جوאنتر و           
تجربه ترند אما مدت تحصیلات     بی

زناנ در مقایسه با مردאנ هم شغل خود     
ر אست یعنی میزאנ روزنامه       بیشت 

 درصد كل   ٥٠نگارאנ لیسانسه زנ     
روزنامه نگارאנ كشور بودה در حالیكه         

 در صد אیנ   ٣٠مردאנ لیسانسه ناشر   
 ١٣. مجموعه رא شامل میشوند      

روزنامه نگاری شغل אصلی و تمام وقت           
باشد در   درصد زناנ می  ٤٠در حدود 

حالیكه مردאנ تمام وقت شاغل در    
 در صد رא   ٣٣حرفه  مجموع كل אیנ     

  ٢٢و همینطور بیש אز     . شامل میشوند   
درصد زناנ روزنامه نگار אیرאנ در      

 ١٤. بخש خبری كار مینمایند     
تفاوت سبכ كار زناנ و مردאנ رא در    
نشریه های هفتگی بخوبی میتوאנ دید       
אول אینكه صفحه بندی زیبا تر و شكیل       
تر אست و در אنتخاب موضوعات ظرאفت         

 میرود و אز همه مهمتر      های خاص بكار 
 .به مساءل جناءی كمتری میپردאزد     

و אما سهم زناנ در نشریات علمی و   
تخصصی دیگر هم كاملا چشم گیر אست           
و در بارה مساءل بسیار متنوعی אز        
سیاست گرفته تا بحث های مجلس و     
وضعیت אقتصادی ، وضع كشاورزی و      

گزאرש و تحلیل      .. .محیط زیست و   
 . نمودה و مینمایند   

آنچه كه قابل توجه אست אینكه گسترש          
حضور زناנ روزنامه نگار فقط در دنیای          
نویسندگاנ و ویرאستارאנ خلاصه نمی       
شود بلكه در های دنیای كامپیوتر و        
אنترنت و حروف چینی و صفحه بندی     
هم كه تا به אمروز حرفه אی عمدتا        
مردאنه بودה به روی زناנ گشودה شدה   

متوנ در بارה    یكی אز بهتریנ    . אست 
قانوנ مطبوعات אیرאנ رא حقوقدאנ        
مجرب زנ خانم شیریנ عبادی نوشته و       
یכ ناشر آثار زناנ منتشر نمودה אست و     
تعدאد بسیار زیادی كتوب تحقیقی     

حقوقی و אجتماعی دیگر در سالهای     
אخیر در رאبطه با زناנ توسط محقق و    
نویسندה و حقوق دאנ متبحر ،خانم      

گارש در آمدה אست     مهرאنگیز كار به ن      
ودر كنار אیנ مسءله تعدאد زناנ       
روزنامه خوאנ و كتاب خوאנ بسیار      

 ١٥.אفزאیש یافته אست   
بنا بر אیנ طبق آمار یכ سوم تعدאد        
خوאنندگاנ مطبوعات رא زناנ تشكیل         
میدهند و زناנ در جدول روزنامه     
خوאناנ אیرאנ در ردה دوم بعد אز        

 ١٦. كارمندאנ قرאر دאرند     
ه به نكات بالا نتیجه گرفته      با توج

میشود كه در جامعه مرد سالار אیرאנ     
در صد سال گذشته چه אز طرف حكومت       
های אیנ دورה و چه אز طرف محققیנ   
مرد ، نقש بارز و تاثیر گذאر زناנ      
متفكر و روشنفكر و محقق، در خدمت      
 آگاهی دאدנ مدوנ در جهت منافع نیمی    

אز مردم جامعه ما یعنی زناנ، بی         
در   . همیت و نا دیدה אنگاشته شدה אست    א

حالیكه تجربه تا به אمروزی نشاנ دאدה        
אست كه زناנ  در مقایسه با مردאנ هم       
حرفه خویש مثلا موضوع مورد بحث ما         
حرفه روزنامه نگاری تا كنوנ دقیق تر،           
پیگیرتر و نو آور تر بودה אند و אگر           
موאنع حقوقی אجتماعی سیاسی و حرفه    

وص زناנ אز جلوی      אی تخصصی مخص  
پایشاנ بردאشته شود ، زناנ میتوאنند      
در مطبوعات אیرאנ همچوנ حرفه های      

 .دیگر تغیرאت كیفیتری به وجود آورند       
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 ١ ص ١٢٨٩ شهریور٢٥ و١نشریه دאنש شمارה -١
 كوهנ ، گوءل ، تاریخ سانسور در مطبوعات -٢

 ، تهرאנ ، אنتشارאت آگاה ١٣٦٢אیرאנ ، جلد دوم ، 
  ١٧٣ص 
 صدر هاشمی ، محمد، تاریخ جرאید و مجلات -٣

 ، ٤ אصفهاנ ، אنتشارאت كمال ، جلد ١٣٦٣אیرאנ ، 
 ٢٦٢صفحه 

 صنعتی ، مهدخت، زندگینامه صدیقه دولت -٤
آبادی ، در فصل نامه نیمه دیگر چاפ شیگاگو 

 ٦٦ ص ١٣٧١ زمستاנ ١٧شمارה 
 برزیנ ، مسعود، تجزیه و تحلیل آماری -٥

 ، وزאرت فرهنگ و אرشاد ١٣٧٠אیرאנ مطبوعات 
 אسلامی ، مركز 

 ٢٠مطالعات و و تحقیقات رسانه ها ، ص 
شیخ אلاسلامی، پری ، زناנ روزنامه نگار و -٦

 ١٥٨ ، تهرאנ ، زریנ ، ص ١٣٥١אندیشمند אیرאנ 
–١٤٣.  
گلبנ، محمد، نقد و سیاحت ، مجموعه مقالات -٧

נ ، ، تهرא١٣٥٤و تقریرאت دكتر فاطمه شیاح ، 
 ١٤٨אنتشارאت توس ، ص 

 ، تهرאנ، ١٣٥٥سالنامه آماری كشور، سال -٨
 سازماנ برنامه و بودجه ، مركز آمار אیرאנ 

پایدאر، پرویנ، زנ و پروسه سیاسی در אیرאנ -٩
 ١٥٢– ١٥٤ صفحه ١٩٩٥كامبریج ، 

 قاسمی ، سید فرید، رאهنمای مطبوعات אیرאנ -١٠
سلامی ،  ، تهرאנ وزאرت فرهنگ و אرشاد א١٣٧٢

 مركز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
 پیام زנ سال ششم  شمارה یكم،فروردیנ -١١

 ٤، ص ١٣٧٦
مینو بدیعی ، در رسانه سال پنجم شمارה  -١٢

 ٩٤ص . ١٣٧٣چهارم زمستנ 
صالحیار ، غلامحسیנ ، چهرה مطبوعات -١٣

 ، تهرאנ، پرس אجنت١٣٥١معاصر، 
 توسط دكتر مهدی ١٣٧١بررسی سال – ١٤

یاנ رאد و همكارאנ در پیام آفریناנ محسن
مطبوعات ، אز אنتشارאت مركز مطالعات و 

 تحقیقات رسانه ها ، 
 گزאرש لیلی فرهاد پور ، با عنوאנ عبور אز – ١٥

گمرכ مردگاנ چاפ شدה در نشریه دریچه ، سال    
 ١٤– ١٧ ، ص ٣אول ، شمارה 

 شیریנ عبادی ، حقوق אدبی و هنری ، – ١٦
 .تشارאت روشنگرאנ ، تهرאנ ، אن١٣٦٩

 


