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همزمان با آیین گرامیداشت انتشار  20هزارمین شماره روزنامه خراسان ،از کتاب «خراسان نامه» رونمایی شد
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کتاب «ارمنستان در روزگــار ساسانیان»،
نوشته پرویز حسین طالیی ،از سوی موسسه
انتشارات امیرکبیر به چاپ دوم رسید .به
گزارش ایبنا ،کتاب «ارمنستان در روزگار
ساسانیان» در سه فصل اصلی تنظیم شده
است و «نگاهی گذرا به ارمنستان تا پیدایش
ساسانیان»« ،نقش ارمنستان در روابــط
ایــران و روم در دوره ساسانی» و «دالیــل
اهمیت ارمنستان برای ایران و روم در دوره
ساسانی» ،سه فصل اصلی کتاب را تشکیل
میدهد .ارمنیان از دوره اشکانی تا پایان
دوره ساسانیان ،همواره شاهد بودند که
سرزمینشان عرصه تاخت و تاز دو قدرت
ایران باستان و روم است .ارمنیان ،از عصر
سلوکی ،تجربه تاسیس حکومتی نیمه
مستقل را در سرزمین خود داشتند .هرچند
گهگاه حکام این سرزمین ،غیرارمنی بودند،
اما ارمنیان همواره در آرزوی تشکیل یک
حکومتمستقلبهسرمیبردند.بزرگترین
مــانــع تشکیل یــک حکومت مستقل در
ارمنستان ،قرار گرفتن این سرزمین بین
دو قدرت ایران و روم بود .در واقع ،با توجه
به موقعیت جغرافیایی ارمنستان ،ارمنیان
توانایی الزم را برای استقالل بخشیدن به
سرزمینشان که الزمــه آن رویارویی با دو
قــدرت بــزرگ آن دوران بــود ،نداشتند .از
طرف دیگر ،یکی از شرایط الزم برای کسب
این توانایی ،متحد کردن تمام ارمنیان زیر
یک پرچم و به سخنی دیگر ،ایجاد «یک
ملت واحــد» بــود .از این رو ،ارمنیان برای
کسب این شرط ،ابتدا به کارهای فرهنگی
روی آوردنــد تا بتوانند شاخصههایی برای
وحدت ملت خود ایجاد کنند .گرویدن به
مسیحیت و اختراع خط ارمنی ،از مهمترین
اقدامات فرهنگی در این زمینه بود که تاثیر
به سزایی در وحــدت ارمنیان داشــت .در
مقدمه این کتاب آمــده اســت« :ارمنستان
سرزمینیکوهستانیاستکهدرقفقازوبین
سه فالت ایران ،بینالنهرین و آسیای صغیر
قــرار گرفته اســت .این سرزمین در روابط
ایران و روم ،همواره بهعنوان یکی از اسباب
کشمکشهای آ نها از آغاز روابطشان در
دوره اشکانی (حدود  92پیش از میالد در
دوره مهرداد دوم) تا پایان دوره ساسانی ،در
واسط قرن هفتم میالدی ،مطرح بوده است.
در واقع ارمنستان از جمله سرزمینهای
حایل میان ایران و امپراتوری روم بوده که
نقشمهمیرادرمناسباتنظامی،سیاسی،
اقتصادی ،تجاری و مذهبی آ نهــا داشته
اســت .تا جایی که میتوان گفت بررسی
روابط دو قدرت بزرگ باستانی ،بدون توجه
به ارمنستان غیرممکن به نظر میرسد.
بنابراین ،به دالیلی از جمله اهمیت این
سرزمین برای ایران و روم در دوره باستان،
فقر کتابی مستقل از ارمنستان در دوره
ساسانی به زبــان فارسی و همچنین ،به
خاطر ویژگی خاص تحقیق و پژوهش در
دوره ایران باستان که بایستی بخشهایی
از تاریخ این سرزمین را در منابع کشورهای
همسایه مانند ارمنستان و حتی کشورهای
رقیب ،مانند روم ،جست وجو کرد ،تألیف
چنین کتابی برای پژوهشگران ،دانشجویان
و عالقهمندان تاریخ ایران باستان ،بهویژه
دوره ساسانی ،ض ــرورت پیدا میکند».
کتاب «ارمنستان در روزگــار ساسانیان»،
نــوشــتــه پــرویــز حــســی ـنطــایــی ،حاصل
تحقیق و پژوهش چند ساله نگارنده در این
زمینه اســت .ایــن کتاب در  158صفحه،
با شمارگان هزار نسخه و به بهای 19هزار
تومان ،از سوی انتشارات امیرکبیر به چاپ
دوم رسیده است.
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آیین بزرگداشت انتشار  20هزارمین شماره
روزنامهخراسان،پنجشنبهگذشته،باحضور اهالی
مطبوعات ،کارکنان و مدیران مؤسسه فرهنگی
هنری خراسان و همچنین ،مهمان ویژه مراسم،
دکتر جواد ظریف ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی
ایران،درسالنهمایشهایورزشگاهامامرضا(ع)
مشهد برگزار شد .به گــزارش خراسان ،یکی از
بخشهای این مراسم پرشکوه ،رونمایی از کتابی
بود که شاید برای نخستینبار و البته به صورت
مستند ،تاریخ یکی از جراید قدیمی ایران را مورد
بررسی قــرار مــیداد؛ «خراساننامه» ،روایتی
متفاوت از تاریخچه تأسیس روزنامه خراسان،
دیرپاترین روزنامه همچنان فعال کشور است.
پژوهشهای جدید نشان داد که خراسان جدید،
یعنی روزنامهای که روز اول تیرماه سال ،1328
در «چاپخانه نسبی خــراســان» ،جایی در فلکه
جنوبیحرممطهر،بهچاپرسید،پیوندیمعنوی
و بلکه مــادی با جریده خراسان عصر مشروطه
دارد؛ پیوندی که حلقههای گمشده آن ،به روایت
جــواد نوائیان رودســــری ،در کتاب مستطاب
«خراساننامه»آوردهشدهاست.
ایــن کتاب ،نخستین کتاب از مجموعهای سه
جلدیاستکهبناداردتصویریتاریخیازروزنامه
ریشهدارمشهدیهارابهنمایشبگذارد.نویسنده
کتابدربارهچراییوچگونگیایناتصالتاریخی
میگوید :ممکن است برخی بگویند که به دلیل
تغییر مدیریت یا صاحب امتیاز روزنــامــه ،باید
خراسان عصر مشروطه را از خراسان انتشار یافته
درسال،1328متفاوتبدانیم؛امانبایدفراموش
کرد که خراسان عصر مشروطه ،به دلیل انتشار
مخفیانهدردورهاستبدادصغیر،اصو ًالفاقدامتیاز،
بهمعنایامروزیآنبودواگربناباشدتغییرمدیریت
را هم به معنای پایان حیات یک روزنامه بدانیم،
آنوقت بسیاری از روزنامههای ریشه دار این مرز
و بوم ،سابقه خود را از دست خواهند داد؛ ضمن
اینکه بررسیها نشان میدهد ،بین کسانی که
خراسانرادرآندورهمنتشرکردند،روابطکاری،
اعتقادیوحتیخانوادگیوجودداشت.
اومیافزاید:منابعمورداستفادهدرتهیهمستندات
کتابرامیتوانبهسهدستهتقسیمکرد؛کتابها،
آرشیو روزنامه و تاریخ شفاهی .وی تصریح کرد:
بخش مربوط به تاریخ شفاهی این مجلد از کتاب،
به همت دفتر پژوهش مؤسسه فرهنگی هنری
خراسان تهیه شد که نقشی مهم در تداعی شرایط
فعالیت روزنامه ،بین سالهای  1328تا 1332
ایفاکرد.آرشیوروزنامهکهچندسالقبلوبههمت
مؤسسه،بهصورتدیجیتالدرآمدونمایهشدهم،
منبعیذیقیمتبرایتهیهمستنداتبودهاست.
همچنین ،برخی آثار و تحقیقات تاریخی ،مانند
کتاب «تاریخ مطبوعات خراسان» ،اثر زندهیاد
دکتر حسین الهی ،استاد فقید دانشگاه فردوسی
هم ،به عنوان منبع علمی ،در متن کتاب مورد
استفاده قرار گرفت .با این حال« ،خراسان نامه»
تنها درصدد بازسازی تاریخ و تالش برای پاسخ به
شبهاتوایرادهایاحتمالینیست؛بخشمهمیاز
اینکتاب،روایتیمستندازفعالیتهایجریدهای
استکهملکالشعرایبهار،درجلدنخستکتاب
میرزا علی ثقةاالسالم تبریزی از
مفاخر ملی
آن دسته مشروطه خواهانی بود
که به آرمانهای آزادیخواهانه
مشروطه ایمان کامل داشت و هیچگاه از نقادی
درباره آن نیز دست نکشید .به گزارش ایبنا ،او
دربــاره عملکرد مشروطهخواهان ،روحیهای
محافظه کار نداشت و از نقد مشروطیت ،کوتاهی
نمیکرد .کسروی در کتاب «تاریخ  ۱۸ساله
آذرب ــای ــج ــان» ،اشــــاره کـــرده اس ــت کــه شهید
ثقةاالسالم ،با وجود تعلق خاطر شدید به جریان
مشروطه ،جــزوهای در نقد مشروطهخواهان و
خیانتهای آنان نوشت و سخت آنها را نکوهش
کرد .نقادی ثقة االسالم از مشروطه و مشروطه
خواهان ،باعث تولید نظریات جدیدی توسط او
شد که در میان اندیشمندان مشروطهخواه،
نظیری برای آن نمیتوان یافت .در دورانی که به
دلیل نبود نظریههای بومی ،بیشتر اندیشمندان
درصدد گرفتن و اجرای قوانین کشورهای غربی
بــودنــد ،ثــقــةاالســام تــاش کــرد تــا نظریههای
مشروطه خواهی و دولتسازی را بومی کند.
رسالههای او ،با عنوان «اصول سیاست اسالمیه»
و«الالن»،دراینزمینهنوشتهشدوپاسخمحکمی
بود به کسانی که وجود اسالم را مانع پیشرفت
یدانستند.
م 

مراسم رونمایی از «خراسان نامه » با حضور دکتر ظریف  ،وزیر خارجه ،برگزار شد

«تاریخ مختصر احــزاب سیاسی» ،آنرا جایگاه
نخستینتکاپوهایروزنامهنگاریخودمیداند.
▪طلوعستارهتابناک«خراسان»

 110سال پیش  ،روز  27اسفند ماه سال 1287
بود که چشم مردم مشهد ،به جمال جریده ّ
معظم
«خراسان»روشنشد؛جریدهایکهقراربودهفتهای
دوبار،آنهمبهصورتمخفیانه،بههمتمیرمرتضی
طوس باالخیابان منتشر
موسوی ،در دارالطباعه
ِ
شــود و محلی باشد بــرای انتشار اخبار و اخالق
آزادی خواهی در عصر اختناق محمدعلیشاهی.
اینکه چرا سید حسین اردبیلی ،مؤسس جریده،
نام «خراسان» را برای آن برگزید ،به تحقیق معلوم
نیست؛ امــا میدانیم که خــراســان ،از همان روز
نخست ،فریادگر صــدای فروخفته ملت بــود که
از بیداد استبداد به جان آمده بودند« .خراسان»
نور امید را در دل مردم روشن نگه میداشت که
بخت ،به امید خــدا ،بیدار است و زوال استبداد
صغیر نزدیک .قلم تند و تیز سید حسین اردبیلی و
اشعار نغز ملکالشعرای بهار ،خراسان را به یکی از
جراید پرطرفدار مشهد در آن دوره تبدیل کرد .با
چاپ شعر مستزاد «کار ایران با خداست» ،اثر بهار،
خراسان آتشی در شمال شرق کشور به پا کرد.
این شعر که در بهار سال  ،1288در شماره هفتم
خراسان به چاپ رسید ،حــاوی پیش بینیهایی
بود که بعدها در میان آزادی خواهان مشهور شد و
ادواردبراون،شرقشناسمعروفانگلیسینیز،در
کتاب«انقالبمشروطیتایران»آنرایکیازاشعار
بسیار تأثیرگذار در جنبش مشروطه دوم دانست.
زندهیاد ملکالشعرای بهار ،خود در مقدمه کتاب
«تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران» ،به موضوع
چاپ این شعر تاریخی در روزنامه خراسان و نیز،
چگونگیانتشاراینروزنامهنیمهمخفیاشارهکرده
است.خراسان،آغازروزنامهنگاریبهاربود.اوبعدها
روزنامههاییدرمشهدوتهرانمنتشرکرد.
▪بقایدرخفا

خراسان پس از انتشار  24شماره ،جــای خود
را به طــوس داد؛ روزنــام ـهای فاخر که برخی از
دستاندرکارانآن،مانندشیخاحمدبهار،پیشتر
در خراسان نیز قلم زده بودند .اما طوس را نیز،
دوامــی نبود و پس از پایان دوره دوم مشروطه،

اواسط دهه  1290خورشیدی ،شیخ احمد بهار
و دوستانش ،نوبهار را که میراث دار روزنامهنگاری
ملکالشعرا در خراسان و طوس بود ،راهانــدازی
کردند و در کنار آن ،چاپخانه ساختند که به یاد
ستارهپرفروغوامیدبخشدرتاریکیعصراختناق،
«چاپخانه خراسان» نامیده شد .نوبهار ،با روزنامه
نگاران خراسانیاش ،تا سال  1314دوام آورد؛
برخی از برجستهترین نویسندگان و ادیبان ایران،
در همین روزنامه پرورش یافتند؛ افــرادی مانند
زندهیاد ،استاد حسن عمید ،نخستین سردبیر
دوره جدید روزنامه خراسان در سال .1328
اما «چاپخانه خراسان» و روزنامه نوبهار نیز ،در
سال  1314به تعطیلی کشیده شد .واقعه قیام
خونینمسجدگوهرشاد،بهدستعواملرضاشاه
بهانه داد تا هر کسی را که با آن ها س ِر همراهی
ندارد ،از میدان به در کنند .با بسته شدن نوبهار
و چاپخانه خراسان ،روزگــار بر صاحب آن ،شیخ
احمد بهار ،سخت گرفت؛ به تهران مهاجرت
کرد تا از نو شروع کند ،اما ممکن نشد .مشکالت
عدیده مالی ،اطرافیان را بر آن داشت تا چاپخانه
را از او بخرند .پسر خالههای شیخ احمد بهار،
پسران محمدکاظم تهرانیان ،قصد خــود را به
بهار اطالع دادند و او پذیرفت که عطای چاپخانه
را به لقایش ببخشد .حاال چاپخانه خراسان ،که
کارکنانش ،دستاندرکاران و نویسندگان تربیت
یافتهنسلنخستروزنامهنگارانخراسانیبودند،
با مدیریت جدید به کارشان ادامه دادند؛ اما دیگر
از انتشار روزنــامــه خبری نبود .باید شش سال
سپریمیشدتاآتشیکهدیکتاتوربهجاناصحاب
مطبوعاتانداختهبود،بافراروتبعیداودرشهریور
 ،1320خاموش شــود .اما باز هم خراسانیها
از راهانـــدازی دوبــاره روزنامه ،واهمه داشتند تا
اینکه فضای باز اواخــر دهه  1320فرا رسید.
سیل روزنامههای رنگارنگ در مشهد جاری شد.
برخیازآنها،مواجبوکاغذشانراازدولتهای
خارجی میگرفتند و تعدادی دیگر نیز ،به دنبال
کوبیدن یا تقویت یک جریان سیاسی بودند .در
چنین شرایطی ،فکر باز تولید روزنامه در چاپخانه
نسبیخراسانبهذهنتعدادیازقدیمیهارسید.
آوردهاندکهملکالشعرایبهاریاشایدپسرعمهاش،
شیخ احمد بهار ،در تقویت این موضوع نقش ویژه
داشتهاندونامیکهآنانبرگزیدند،هماننامیبود

ثقة االسالم تبریزی؛ «مشروطه خواه »
منتقد مشروطه

نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی
▪درباره رساله «الالن»

درمیانآثاراینشهیدمشروطهخواه،رساله«الالن»
از اهمیت بسیاری برخوردار است .ثقةاالسالم
در این رساله ،لزوم وضع قانون و برقراری عدالت
و مشروطیت را یادآور شده است .به نظر تنی چند
از صاحب نظران ،خمیر مایه اندیشه سیاسی

ثقةاالسالم با اقامت هشت سالهاش در عتبات
عالیات شکل گرفت .او در این سالها ،با مطالعه
روزنــامـههــای مهم عربی ،آگاهیهایی دربــاره
نظامهای تازه سیاسی -اجتماعی به دست آورد.
ثقةاالسالم با وجــود مخالفت با هرگونه سلطه
خارجی بر ایــران ،به مسلمانان سفارش میکرد

پژوهشهای جدید نشان داد که
خراسان جدید ،یعنی روزنامهای
که روز اول تیرماه سال  ،1328در
«چاپخانه نسبی خراسان» ،جایی
در فلکه جنوبی حرم مطهر ،به چاپ
رسید ،پیوندی معنوی و بلکه مادی
با جریده خراسان عصر مشروطه
دارد؛ پیوندی که حلقههای
گمشده آن ،در کتاب مستطاب
«خراساننامه» آورده شده است
کهایامدرخشانمبارزهبااستبدادرادرذهنتداعی
میکرد:خراسان!بهاینترتیب،نخستینروزنامه
از سری دوم خراسان ،در اول تیرماه سال،1328
خراسان پس از تیرماه سال 1328
متولد شد.
ِ
هم،روزنامهایمردمگرابود؛درواقعبیشازآنکه
به دنبال خط و ربط سیاسی باشد ،میخواست
نظرات مردم را منعکس کند .این بخش از تاریخ
روزنامه خراسان که تا کودتای  28مــرداد سال
 1332ادامه دارد ،در بخشهایی از جلد نخست
کتاب«خراساننامه»،بررسیشدهاست.
▪ضمایمپرمحتوا

کتاب دارای سه ضمیمه بسیار خواندنی است .دو
ضمیمه نخست ،گزارشهای مفصل خبرنگاران
روزنامهازسفربهاقصینقاطاستانخراسانبزرگ
اســت؛ سفرهایی که در تابستان  1328و بهار
 1329انجام گرفت و در آن ها ،شرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی شهرهای مختلف خراسان،
با دقتی فوقالعاده ،منعکس شده است .ضمیمه
بعدی ،گفتوگویی تاریخی با شهید نواب صفوی
است که در بهار سال  ،1332توسط خبرنگار
خراسان،درمهدیهمرحومعابدزادهصورتگرفته
است.هرسهضمیمه،اسنادیمهمدرتاریخمعاصر
خراسانمحسوبمیشودکهبراینخستینباردر
مجلدنخست«خراساننامه»بهطبعرسیدهاست.
اینکتاببهزودیروانهبازارنشرخواهدشد.

خبر مرتبط
فردا در همین صفحه منتظر انتشار صفحه
نخست اولین شماره روزنــامــه خراسان
باشید؛ روزنامه ای که در تاریخ  27اسفند
 1287منتشر شد.

کــه از پــــارهای از دســتــاوردهــای تــمــدن غــرب،
مانند تحصیالت جدید ،علوم و برخی نهادهای
دموکراتیک بهره گیرند ،تا از این رهگذر ،به ترقی
و اقتدار دست پیدا کنند .او مانند عالمه نائینی که
کتاب «تنبیه االمه و تنزیه المله» را نوشت ،بر این
باوربودکهمیتوانبینمشروطهوشریعتاسالم،
توازن ایجاد کرد .رساله «الالن» ،یکسال پیش
از کتاب مهم عالمه نائینی نوشته شد .به عقیده
برخی از نویسندگان معاصر ،این کتاب از جهات
عدیده،بر«تنبیهاالمةوتنزیهالمله»مرحومنائینی
رجحان دارد .ثقةاالسالم همچنین تاسیس
مراکز علمی و فنی و ترویج آموزش علوم و فنون را،
ضروریترین نیاز کشور میدانست و این مسئله
نشان دهنده دغدغههای جدی وی در زمینه
مسائل اجتماعی کشور بود .این دغدغهها باعث
شد تا فرزندان و بــرادران خود را ،برای تحصیل
علوم جدید روانه اروپا و تهران کند .ثقةاالسالم
تبریزی از نخستین اندیشمندان در ایران مدرن
بود که بر تولید داخلی تاکید داشت و از واردات
بیرویهکاالکهباعثخروجثروتازکشورمیشد،
انتقاد میکرد .به نظر او تنزل ارزش پول ملی
در مقابل پول خارجی ،ناشی از تجارت خارجی
و آزادی فعالیت بانکهای اجنبی در ایــران و
نامحدود بودن ضرابخانه دولتی بود.

...

گفتوگو
صوراسرافیل
روزنامه ای بدون خبر!

در میان روزنــامــه هــای دوره مشروطیت،
روزنــــامــــه صـــوراســـرافـــیـــل ،بـــا مــقــاالت
جنجالی اش ،جایگاه ویژه ای دارد .آنچه
در پی میآید ،فرازهایی از گفتوگوی پایگاه
اینترنتی «تاریخ ایرانی» ،با دکتر منصوره
اتحادیه ،استاد تاریخ دانشگاه تهران ،درباره
مطبوعات عصر مشروطه است که در آن،
به بررسی جایگاه روزنامه صوراسرافیل در
میانمطبوعاتآندوره،پرداختهشدهاست.
آیــــــا روزنـــــــامـــــــهای مــثــل
صوراسرافیل را که برخالف نشریات
هــم عــصــر خـــود پــرمــخــاطــب بـــود و در
خیابانها به صورت تکفروشی به فروش
میرسید ،جریدهای جنجالی میدانید؟
من نمیدانم منبع شما بــرای پرمخاطب
بــودن صوراسرافیل چیست؟ به هر شکل
صوراسرافیل روزنامهای جنجالی بود و شاید
به دلیل همین جنجا لها ،مخاطبانی نیز
داشت .کمتر کسی به این مسئله توجه کرده
که صوراسرافیل روزنامه حزب اجتماعیون
عامیون بــود .در روزنامه صوراسرافیل به
خوبی جنگ طبقاتی دیــده میشد .به هر
شکلاجتماعیونعامیون،گروهیسوسیال
دموکرات بودند که هدف مشخصی داشتند
چــرا که مرا منامهشان از انقالبیگری و
اصالحات ارضی ،تفکیک مذهب از سیاست
و فدرالیزم سخن میگفت.
یــعــنــی بـــه اعـــتـــقـــاد شــمــا،
روزنامه صوراسرافیل در دوره مشروطه،
پرمخاطب نبود؟
خیلی دربــاره این موضوع مطمئن نیستم.
دهخدا [که ستون نویس صوراسرافیل بود]
هم ،مطالبش را به زبان عامه مینوشت؛ اما
به ایــن معنا نبود که عامه مــردم مخاطبش
شوند.اوحرفهایخیلیجدیرادرالیههای
زبــان عامیانه میگنجاند .به همین دلیل
دربــاره این که عامه مــردم صوراسرافیل را
مـیخــوانــدنــد ،هــنــوز مطمئن نیستم .در
ضمن ،عامه نیز عبارت ساده و سهلی نیست؛
مفهومی پیچیده است که باید نخست آن را
تعریفکنیم.روزنامههایمشروطه،ازمیراث
روزنامهنگاری پیش از مشروطه استفاده
کردند؛ اما در مورد صوراسرافیل تردید دارم.
ما روزنامههای بسیاری داریم که متیناند.
حبلالمتین روزنامهای متین است و در کنار
آن نیز ،روزنامه مجلس به خوبی به طرح و
بحث مطالب مـیپــردازد؛ به دور از آشــوب و
بلوا.اینروزنامههابهخوبیبحثوموضوعات
اساسی را مطرح میکنند .اما برخی دیگر،
از جمله صوراسرافیل ،جنجالیاند .اگر به
شبنامهنویسیهای آن زمــان نگاه کنید،
مطمئن میشوید کــه بسیاری از همین
شبنامههاراروزنامهنگارانمینوشتند.امادر
مقابلنویسندگانصوراسرافیل،فردیمانند
ملکالشعرایبهارراداریمکهشخصیتادبی
و سیاسی برجستهای است و توانسته روزنامه
فوقالعادهایچوننوبهاررامنتشرکند.اصال
در صوراسرافیل ،خبر وجود نداشت؛ چرا که
صوراسرافیل به نظر من روزنامه نبود؛ وسیله
وابزاریدراختیارحزبعامیونواجتماعیون
بود؛ صوراسرافیل پلتفرم و جزوه یا به عبارت
دیگر،بیاننامهوبیانیهسیاسیوانتقادصرف
بود .گاهی معدود اخبار داخلی داشت که آن
همبدونجهتگیریچاپنمیشد.

