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 بخش سی و دوم

 میالدی  ١٨٩٠تهران 
 

پیشرفتگمی   پایتخت ایرانپیشین من از  در این چهار سالی که از دیدار        هائی  ذرد، 

انجام یافته است. آثاری از تمدن اروپائی به شهر رسیده و حتی در میان مردم پذیرفته شده  

ند  کمی ای که جلب توجه  اقامت کردم. اولین نکته است. در آن ایام من چند هفته در تهران  

فرنگی  افزایش تعداد اروپائیان مقیم تهران است. اینک مانند گذشته وجود یک غیرمسلمان 

ا  ههردد. حتی تابلوی تعدادی از مغازگمی ن  در این کشور اسالمی، باعث کنجکاوی اهالی

تعدادی از سکنۀ غیرایرانی شهر، م نوشته شده است.  هه  تعداد اندک، به زبان فرانس  ولو به

ای گشوده و به کسب و کار مشغولند. این احتمال وجود دارد که به زودی تهران هم مغازه 

 ه شود.شبیه قسطنطنی 

آهن است که  شهری و یک راه  مهمترین تغییرات این چند سال، احداث یک خط آهن     

، افتتاح یک بانک انگلیسی، یک  ند. گذشته از آنکمی وصل    عتهران را به شاه عبدالعظیم

  اروپائی، تعدادی کافۀ  ها، انتشار جراید، افتتاح یک کلوبتأتر، نظافت و روشنائی خیابان 

 باشد.ایرانی، سایر آثار این پیشرفت می 

خط آهن شهری حدود دو سال پیش افتتاح شد. یک شرکت بلژیکی که در این کار سابقۀ       

جهانی داشته و حتی در آمریکا هم فعالیت دارد، از طرف شاه مأموریت    طوالنی و شهرت 

دار  ها هم سهام بلژیکی این پروژه، روسریافت تا این خط آهن را برقرار سازد. در بخش غی

سهام زیادی در این شرکت دارد. مسیر فعلی    ،1هستند. مسلمأ پدر راه آهن روسیه پالیاکوف

ایران   صورت قطعاتی به   شده و به  ها در بلژیک ساخته کیلومتر است. واگن   و نیم   ٣آن  

 رأس اسب در اختیار دارد.  1٠٠ردند. این شرکت  گمیحمل و در تهران سرهم 

اروپائیان مقیم تهران عالقۀ زیادی به این خط آهن نداشته و به زیرسازی آن اشکاالتی       

سانتیمتر باالتر از   ۴نقاط حدود    بیشترآورند. خط آهن طوری کشیده شده که در  وارد می

.  کندمیقطار اشکاالتی ایجاد   کاری نشده، در حرکتریل سنگ  چون اطراف .خیابان است 

خیابان هائی را که خط آهن از آنها می گذرند سنگفرش  مطابق قرارداد، شرکت موظف بود  

یافته و حرکت قطارها    ها افزایشکرد با این کار تردد خیابان بینی می چون پیش اما  نماید  

 های  ها را مستقیمأ روی چوب از انجام آن سر باز زد و قطعات فلزی ریلگردد   مختل
1 .Paliakoff 
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ها را سنگفرش کند اما  قرار داد. البته شرکت از شاه خواسته بود خیابان  آهن، عرضی خط 

 بود. ایآن، این پیشنهاد بیهوده  هزینۀ با توجه به 

شرکت با این کار در انجام دقیق قرارداد خود با شاه  اروپائیان به درستی معتقدند که       

کشی کرده است. کامأل بدیهی است که  کاری کرده و در عوض احداث راه آهن، فقط ریل کم

گذاری بسیار شرکت با این کار از نظر اقتصادی سود هنگفتی برده، زیرا این طریق ریل 

کاری جهت این کم   . از ایناستهای طولی  به روی چوب آهن  خط  تر از احداث  خرجکم

که یک پروژۀ اروپائی در   باشدمی شده است. این اولین باری  باعث سرشکستی این شرکت  

پیاده می  به تهران  تقلبی که انجام داده فقط  با  فکر استفادۀ مالی خود بوده    شود و شرکت 

 ند.آهن نظارت ک  ای به تهران اعزام داشته تا در کار راهاست. اکنون دولت بلژیک نماینده 

  ،باشدهای آن مملو از جمعیت می واگن  عصر  بح زود و چهص  چهکه  ،حرکت قطارها     

ردد. پروژۀ احداث دو خط آهن جدید در گمی سود فراوانی عاید شرکت    که  دهدنشان می

ی  بانو دیگری در خیازار  الله   اولی در خیابان طویل و پر رفت و آمد  که   است دست تهیه  

شوند احداث خواهد شد. اگر شاه مجددأ با این شرکت قرارداد  دروازۀ قزوین منتهی می   که به 

شرکت تذکراتی بدهد تا اشکاالت این پروژه    ببندد، برای اجرای دقیق مفاد قرارداد، باید به

 که به شهر صدمه زده، در آن دو تکرار نگردد.

هاست  قسمت میانی آنها که مخصوص خانم  و فقط  شوندها به سه قسمت تقسیم می واگن      

می  بسته  بهسر  ن   باشد.  استفاده  تهران  شهری  آهن  خط  از  اروپائیان  کل،  نند.  کمیطور 

هستند. مسافرین مطابق عادت ایرانیان،    فروشی اکثرأ تاتار  ها و مسؤالن بلیط چیکالسکه 

فروش    شود بلیطی مسافری سوار می زنند. وقت ی م  بلیط و پرداخت وجه آن، چانه   برای تهیۀ 

وید تا بازار و قیمت  گمیکرد. مسافر مثأل  ند تا کدام ایستگاه سفر خواهدک   می  از او سؤال

میبلیط   بلیطکندرا سؤال  وقتی  مسافر    ٣وید  گمیفروش    .  من  گمیشاهی  شاهی    2وید 

او نرخ کامل را پرداخت نکند  ند که اگر  کمی فروش تهدید    خواهم. بلیط دهم و بلیط میمی

دستور توقف داده و مسافر را پیاده خواهد کرد. باالخره مسافر با غرغر فراوان با دست  

یرد. حتی بلیط فروش هم تا  گمی چپ بلیط را  شاهی را پرداخت کرده و با دست  راست سه 

هران  دهد. در تدریافت نکرده، بلیطی به مسافر نمی با دست دیگر  که پول کامل را    زمانی

  .دکس به هم اعتماد ندارهیچ 

 همه کرده و سر وصدای بلند هم  در مجموع سفر با این وسیله جالب است. مسافرین با      

باشد. او گاهی توقف کرده و با دوستان  کارۀ این وسیله می   ند. سورچی همه کمی صدا غوغا  

میدان سوار قطار    ند. روزی من تا ایستگاه سبزهکمی و آشنایان خود در خیابان صحبت  

سورچی برای    شدم اما قطار بدون هیچ اشکال مدتی در خیابان توقف کرد. علت این بود که 

ت او منتظر بمانند.  رفع عطش خود، رفته بود خیار بخرد و مسافرین مجبور بودند تا مراجع

و راه نیست  قائل  اهمیتی  برای زمان  ایران کسی  مستثنی  در  امر  این  از  هم  تهران  آهن 

 باشد.نمی

   مسیر پس از  را هم در اختیار دارد. این عآهن شاه عبدالعظیمشرکت، پروژۀ راه همین      
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آهن سه سال پیش تأسیس  باشد. این راهآهن ایران میآهن معدن مازندران، تنها راهتخریب راه

  ع شاه عبدالعظیم  بهتهران  از    ،شده و مسافران را پس از طی فاصلۀ یک و نیم فرسنگی

. استمسافر  پر از  رساند. این مسیر هم مانند خط آهن شهری تهران، روزهای آخر هفته  می

ر ساعت یک  ه  ه ند اما روزهای پنجشنبه و جمعکمی روزانه سه قطار در این مسیر حرکت  

باشند  نماید. هر دو لوکوموتیوران آن، اهل روسیه می قطار، مسافرین و زوار را جا به جا می 

ها اکثرأ فارس های داخل واگنان از تاتارهای تبریز هستند و بلیط فروشگراما سایر کار

 باشند.می

 

 
 

رفتم. قطار دارای    ععبدالعظیمژوئیه من برای اولین بار با این قطار به شاه   2۴روز       

واگن طویل بود که یکی از آنها واگن درجه یک و بقیه درجه دو بودند. واگن درجه یک    ۵

سرخ  های آن روکش مخمل اندازه تمیز و شیک بود. صندلیردم بیکمی که من در آن سفر 

مسافر در این   ۵یا    ۴رفت. فقط  ای آن باال و پائین میهه ای پنجرهه رنگ داشت و شیش

درجه دو که رو باز بودند، مملو از مسافر بود. اکثر   هایردند اما واگن کمیواگن سفر  

زنان بود    ویژۀای سفید رنگ بودند. واگنی هم  هه مسافرین، روحانیون و مالهائی با عمام

ایستاده بودند. در ا سربازانی برای حفظ نظم و ترتیب  هه که آن هم شلوغ بود. در ایستگا

 مبدأ، مقصد و طول مسیر هم چند پست نگهبانی وجود داشت.

 انداز سمت چپ  ایستگاه رسیدم. چشم   من در آخرین لحظه پیش از حرکت قطار به     
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. منظرۀ سمت راست، بیابانی بود  ، بوددونشمیکه از البرز جدا  ارتفاعی  ای کمهه کو  مسیر،

و    شدمیای بسیار بزرگی از گوسفند دیده  هه داشت. خارج از شهر، گلکه تا قزوین امتداد  

تعداد حیوانات آنها خارج از شمارش بود. ایالت و روستائیان این گوسفندان را برای عید 

بردند زیرا در این روز هر خانوادۀ ایرانی یک گوسفند قربانی کرده و تهران می   قربان به

 خورد.می

مساف      طی  از  باغ پس  میان  از  قطار  روی  تی،  به  بارو  بازماندۀ  کرد.  عبور  هائی 

علی به روی آن حک شده بود، دیده شد. آنگاه برج ری را سنگی که تابلوسنگ چشمه تخته 

قدیمی خود را از دست داده است، دیدم. در قسمت   کاریکه جدیدأ تعمیر شده و ارزش کاشی

ای مشاهده رۀ امامزاده ساخته شده، از فاصلهجنوبی مسیر، گنبد طالئی حرم که روی مقب

ای بلند دو طرف گنبد به طرز  ههدرخشید و منار. این گنبد در زیر نور آفتاب میشدمی

دقیقه طول کشید. در ایستگاه مقصد، تعداد زیادی زائر راهی   1٨زیبائی نمایان بود. سفر  

مسلمانان    ان کنم زیرا ورود غیرتوانم مطلبی بیحرم بودند. در مورد این مکان مقدس من نمی 

  باشدبه آن ممنوع می

دقیقه بود. روزی    22زمان مراجعت    چون مسیر از طرف تهران سرازیری است مدت     

سمت    دقیقه توقف به   1٠قطار سفر کردم روز پنجشنبه بود و قطار پس از    که من با این

جمعه    برساند. روزهای پنجشنبه و   ععبدالعظیم  شاه  تهران حرکت کرد تا زوار جدیدی را به 

را برای سفر زیارتی خود انتخاب  راحت  که این وسیله  متأثر  ساعت تعداد زیادی زوار  هر  

 نمایند.نند، به این روستای مقدس سفر میکمی

میالدی اتفاق ناگواری در این مسیر روی داد. یک سید تصمیم داشت    1٨٨٨اول اکتبر       

در حال حرکت قطار  ار سفر کند ولی بلیط فروش مانع شد و سید  بدون خرید بلیط با این قط

های قطار افتاد و جان خود را از دست داد. مالهای  . متأسفانه او به زیر چرخ بیرون پرید

به را  مردم  و  شده  برآشفته  او  زده،    همسفر  آتش  را  قطار  و  ایستگاه  واداشتند.  تالفی 

عاملین  رک  میلوکوموتیوران را زخ اما  بپردازد  مجبور شد خسارت شرکت را  دند. شاه 

سوزی را پیدا کرده و تمام ثروت آنها را مصادره نمود. نه تنها شرکت خسارتی ندید  آتش

 بلکه شاه از این ماجرا سود هم برد.

برداری از این طرح اتفاق افتاد. سی نفر از ارامنه  ماجرای دیگری چندی پیش از بهره      

حرکت دهند.   عتصمیم داشتند واگن حمل مصالح را با هل دادن از تهران تا شاه عبدالعظیم

وقتی به قسمت شیبدار مسیر رسیدند    استکه مسیر از سمت تهران سرازیری    از آنجائی

خارج شد. در نزدیکی ایستگاه شاه  ریل  از    واگنو  بیرون آمد  آنها  واگن از دست  کنترل  

چند واگن در حال حمل مصالح    کارگران مشغول کار بودند و یک لوکوموتیو و  ععبدالعظیم

در برخورد این دو قطار لوکوموتیو فرصت نیافت از مسیر خارج شود و  بود.  توقف کرده  

 تن از ارامنه جان خود را از دست داده و باقی کم و بیش صدمه دیدند.  1٠

آهن به شدت کم کند اما با گذشت  طبیعی است که وقوع این حوادث از محبوبیت این راه

نمایند. حاال  استفاده می اند و از این وسیله  ها را فراموش کردهمردم این داستاناکنون  زمان  
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  اند و حتی عقببا گذشت مدتی، اهالی از اهمیت این وسیله و راحتی سفر با قطار آگاه شده

 روند.ترین اقشار شهر هم با این وسیلۀ راحت به زیارت می ترین اهالی و مرتجع مانده 

هم اروپائیان مقیم تهران را خوشحال نکرد. افتتاح این    1شاهی ایراناما افتتاح بانک      

به زندگی  لوازم ضروری  و  اجناس  قیمت  شد  باعث  کم    بانک  حتی  یابد.  افزایش  شدت 

  1۵٠٠های  ، حقوق و حسابداران  هاترین کارمندان غیرایرانی این بانک نظیر منشیاهمیت

یک از یچ ه  هنند و این در حالی است ککمی کرون سوئد، دریافت    ٧۵٠٠تومانی، معادل  

میلیون    ۴ایران هستند چنین حقوقی ندارند. سرمایۀ بانک    اروپائیانی که در خدمت دولت 

 های شرکت   ایران و سایر  شود مقدار زیادی از آن در معادنمی  پوند استرلینگ است و گفته

 گذاری شده است.  بزرگ، سرمایه 

چاپ اسکناس کرد. این اولین باری بود که  میالدی بانک اقدام به  1٨٩٠تابستان سال      

ها  افتاد. ارزش کوچکترین اسکناس دو تومان است. اسکناسدر ایران اسکناس به جریان می 

  دهند و هنوز هم ای به داشتن آن نشان نمی باشند اما ایرانیان عالقه بسیار زیبا و شکیل می 

 در خارج از تهران اعتبار ندارد.اسکناس 

و معامالت خوبی انجام    استارزش پول ایران  کنترل  ثانوی مسئول    این بانک تا اطالع     

دهد اما این خوشحالی دوام زیادی نخواهد داشت زیرا برای حفظ تعادلی که ایرانیان در  می

تمامی امور کشوری خود باید داشته باشند، در ماه اکتبر یک بانک روسی در تهران تأسیس  

ها شده و آید احتماأل باعث پائین آمدن قیمت ید میخواهد شد. رقابتی که به این ترتیب پد 

. بانک شاهی در تبریز و اصفهان شعباتی  بشودباعث خوشحالی اکثر اروپائیان مقیم تهران  

تجاری، شعباتی    های  دارد و در صدد است در تمامی شهرهای بزرگ ایران در طول مسیر

احتمال زیاد مشهد خواهد بود. آنگاه    دارای بانک شود به   ایجاد نماید. سومین شهری که

پیوست.    این شبکۀ بانکی انگلیسی خواهند  به  کرمان، شیراز و کرمانشاه شهرهائی هستند که 

رسد خواهد شد. به نظر می  عمل، باعث افزایش نفوذ انگلستان در ایران  در مجموع این

ویژه رؤسایکارمندان به  این  ،  باشند زیرا های سیاسی  بانک، مأموریت  ارشد  داشته  هم 

 دهند.دولت انگلیس گزارش می تمامی آنها مانند جاسوسان، کوچکترین نکات را به 

سال پیش خیلی بهتر شده و از نظر آبیاری و نظافت،    ۵های تهران نسبت به  خیابان      

رسند نظر می   ها بسیار زیباتر به شود. بطور کل خیابان آنها رسیدگی می  بیش از گذشته به

شود. تعداد  و مانند دیگر شهرهای ایران در گوشه و کنار آنها اجساد حیوانات مرده دیده نمی 

مستقیم  ها  طول آنها اضافه شده است. تعدادی از خیابان   تر گشته و به زیادی از آنها عریض

 شود.باشند که این نکته در سایر شهرهای ایران به ندرت دیده می و بسیار طوالنی می

شد. آن  های اصلی شهر روشنائی دارند. ابتدا برای این کار از شمع استفاده می خیابان      

 دادند تا باد آن را خاموش نکند. اما مأمورین روشنائی از شغل ای قرار میدرون محفظه را  
خ با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای بریتانیا و با امتیاز دولت ایران    12۶٩بانک ایران که در سال  اولین    .1

سال   در  نمود.  منتشر  ایران  در  اسکناس را  اولین  نشر   1٣٠٩تاًسسیس گشت و  انحصاری حق  امتیاز  خ 

 شد.هزار لیره توسط رضا شاه خریداری و به بانک ملی ایران واگذار  2٠٠مبلغ  اسکناس به
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  کردند. هنوز پاسی از شب ها روشن می های نیمه در محفظه خود سوءاستفاده کرده و شمع 

شمع  که  بود  خیابان نگذشته  و  شده  خاموش  میها  فرو  تاریکی  در  برایها  سپس   رفتند. 

های اصلی شهر، تیرهای چراغ گاز  ها از گاز استفاده شد و در کنار خیابان روشنی خیابان 

خورد    هم شکستپروژه    نصب گشت اما چون شرکت مسئول در کار خود کوتاهی کرد این

نفتی    هایکرده و اینک از چراغ  شته شدند. پس از مدتی مجددأ تیرها را نصبو تیرها بردا

 ها  چراغ های تهران یکی هم روشن کردن های خیابان کنند. از جمله مشخصه استفاده می 

 

 
 

تغییر مدتی   از  ایرانیان  زیرا  است،  آفتاب  غروب  از  غروب    پیش  هنگام  هوا  روشنائی 

های  العماره و قصرهای شاه، برای روشنائی از چراغخیابان شمسآید. در  خوششان نمی 

 شود.برقی استفاده می 

تازه       جمله  اروپائی  گیاز  سبک  به  رستوران  با  هتل  دو  افتتاح  هم  یکی  تهران  های 

تزئین شده  ای اروپائی  هه شبیه کاف   های ایرانیباشد. در چند خیابان شهر، تعدادی کافه می

جدید  است تأتر  مورد  در  اروپائیان  .  کلوب  هدف  نمود.  بیان خواهم  مطالبی  بعدأ  تهران 

 ند.کمیها به زرگنده نقل مکان   مشخص است و تابستان

سال پیش توسط رئیس پلیس فعلی تهران کنت    11وجود پلیس در تهران تازگی ندارد و       

نیروی   نویسم.بارۀ آن می فورت ایتالیائی تأسیس شده است. چند جمله درمونت  پلیس  کل 

با رؤسا و امرا   نفری   2٠٠باشد. این رقم در مقابل جمعیت  نفر می  ۴٠٠تهران،  هزار 

ای نیست. شهر به شش منطقه تقسیم شده و هر منطقه ژنرال و تهران نیروی قابل مالحظه 

نتیجه  سرهنگ خود را دارد. هرگاه سرقتی رخ دهد و تالش پلیس برای دستگیری سارق بی 
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خسارت مسروق را بپردازد. چون مبلغ خسارت، از حقوق تمامی نفرات بماند، پلیس باید  

نند تا سرقتی صورت نگیرد. به گفتۀ  کمیشود، آنها بسیار هوشیارانه عمل  پلیس کسر می

 .کنندمی  پیدابسیار سریع رد پای سارق را فورت آنها بارون مونت 

باید در حضور مالئی به  اگر تاجری به ادارۀ پلیس آمده و سرقتی را گزارش دهد،       

که شاکیان  سرقت رفته سوگند یاد کند. از آنجائی   خاطر انجام سرقت و مبلغی که از او به 

دانند که در نهایت، پلیس خسارت آنها را جبران خواهد کرد اغلب ارزش سرقت را دو می

 د هم  توجهی نصیبشان گردد. در بعضی موارکنند تا مبلغ قابلو حتی ده برابر گزارش می

 

 
 

نمایند. به این خاطر  سرقتی در کار نیست و آنها فقط برای اخاذی به پلیس مراجعه می اصأل  

شاکی    برهنۀیرد. این اقرار اغلب با انجام فلک بر پاهای  گمیدهنده اقرار    پلیس از گزارش

تومان از وی سرقت شده، پس از اینکه    1٠٠ند که مثأل  کمیهمراه است. وقتی تاجر اعالم  

یابد. وقتی پلیس  تومان کاهش می  ٣٠تا    2٠یرد، این مبلغ به  گمیپاهای او در فلک قرار  

پاهای وی را آغاز   به  شود و در  ارزش خسارت کاسته می   ند دائمأ ازکمیضربه زدن 

کند که او به مبلغ اصلی . وقتی که پلیس احساس میدهدتومان رضایت می  ۵نهایت او به  

 ردد.گمی مبلغ بالفاصله به وی پرداخت  است، نزدیک شده

ها مثأل سرقت از روی اجبار  سال زندان دارد اما سایر سرقت ۵ا تا ههسرقت از مغاز     

ان ممنوع  در مورد مواد غذائی مجازات کمتری دارد. شاه مجازات شدید و خشن را در تهر

شود و گوش یا دست  کرده اما در سایر نقاط ایران، هنوز هم این گونه مجازات انجام می
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  یگیرسخت  درالسلطان والی آن،  ویژه در اصفهان، شاهزاده ظل  نند. بهکمیسارق را قطع  

اند. هر سه نفر  است. در زمان رئیس پلیس فعلی در تهران سه نفر گردن زده شده مشهور  

ند وگرنه مجازات انجام قتل در  اهبه کیفر اعمال خود رسید  ط ویژه شرایقتل در  به خاطر  

 است.سال زندان  1٠تهران، معموأل  

وزیر اخبار و ادبیات  مترجم مخصوص شاه، عالیجناب اعتمادالسلطنه وزیر مطبوعات،       

های تهران را نیز به عهده دارد. او یکی از  سردبیری نشریه باشد. گذشته از آن او  نیز می 

گزارش و مقاله تدوین کرده است. او در چند  ترین مردان ایران بوده و چندین  تحصیلکرده

باشد. حضور او در کنار شاه ضروری است  شناسی مشغول می نقطۀ ایران به کار باستان 

  صبحانه  ی که شاه هنگامباشد.  های اروپائی برای شاه می زیرا او مسئول ترجمۀ گزارش

های فرانسوی را که مورد عالقۀ شاه است برای هائی از روزنامه قسمتاو  ،  کندصرف می

 کند.وی خوانده و آنها را بالفاصله به زبان فارسی ترجمه می

شود. هفته نامۀ ایران، ارگان رسمی دولت بوده و در  در تهران سه نشریه منتشر می      

 اطالع مقاالت سیاسی  نویسد. گاهنامۀ بارۀ شاه، دولت و اتفاقات پایتخت اخبار و مقاله می 

 

 
 

ترجمه و چاپ  هه روزنام اروپائی را  و  کمی ای  نشریات ترکی  به  گاهنامه نسبت  این  ند. 

هائی از مردان  باشد. سوم ماهنامۀ شرف است که مقاالت و عکسروتر میروسی میانه 

های رساند. عکس باشند را به چاپ میمعروف ایران و اشخاصی که در رابطه با ایران می 

شود. در شمارۀ ماه ژوئیه  خاصی تنظیم و چاپ می و با توجه    ستاین ماهنامه بسیار زیبا

از چند   2و من چاپ شد. نشریۀ "اکو دو پَرس"  1میالدی، عکسی از کاپریوی  1٨٩٠سال  

و ماهنامۀ    هفته دو بار در  اطالع    ،هفتهیک بار در  سال پیش تعطیل شده است. نشریۀ ایران  

 ردد.گمی شرف یک بار در ماه منتشر 

های ایران در چند سال اخیر مطالب زیادی وجود دارد که حکایت  پیشرفت در مورد       

نم. باید گفت که بیشتر  کمیاز حرکت رو به جلوی پایتخت دارد اما من به این مقدار بسنده 

پیشرفت  در  این  اروپائی  شهرهای  به  رسیدن  برای  تهران  تالش  نیست.  مشهود  کامأل  ها 

به عظمت اصفهان زمان شاه عباس نخواهد رساند    شود اما هرگز تهران راظاهر دیده می 

 و اصفهان کماکان مروارید شهرهای ایران در قلب کشور است.
1 .Caprivi 2 .Echo de Perse 


