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خیراندیش ،استاد تاریخ دانشگاه شیراز
از کتاب در دست چاپش خرب داد

تراژدی راه آهن
بوشهر  -برازجان به روایت
اسناد آرشیو بریتانیا

پیشگویی«بابا
وانگای» ایرانی و پراید
 100میلیونی!

«میچ آلبوم» نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی در کتاب "ارباب زمان" نوشته است:
«پرنده ها دیرشان نمی شود؛ هیچ سگی ساعتش را نگاه نمی کند؛ گوزن ها دلواپس
فراموش کردن تولد ها نیستند؛ فقط انسان است که زمان را اندازه می گیرد و ساعت
را اعالم می کند؛ به همین دلیل فقط انسان از ترسی فلج کننده رنج می برد که هیچ
موجود دیگری تحمل نمی کند .ترس تمام شدن وقت!»
البته این همه داستان و درد و رنج بشر امروزی نیست چرا که خلق اهلل غصه زمان
پیش رو و آینده را هم پیش خور می کنند و یک عده هم با پیشگویی های آبکی و
قاذورات خود ته دل مردم را خالی می کنند .خدا همه اموات را رحمت کند .صحبت
از پیشگویی شد یاد خدا بیامرز « بابا وانگا» افتادیم .هر چند اسم این بنده خدا بیشتر
شبیه مردها بود ولی این پیرزن بلغاری که در سال  1996در سن  85سالگی درگذشت،
تواناییهای فوقطبیعی شگفتانگیزی داشته است که به او اجازه میداده بالیای طبیعی
و سایر رویدادهای جهانی بزرگ را پیشبینی کند« .بابا وانگا» که حمالت یازده سپتامبر
و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به درستی پیشبینی کرده بود ،از قرار معلوم پیش
از مرگ دو پیشگویی مهم نیز برای سال  2018انجام داده است که یکی از آنها غلبه
چین بر آمریکا و دیگری کشف نوع جدیدی از انرژی در سیاره زهره (ونوس) است.
بابا وانگا عالوه بر این پیشگوییها ،پیش از مرگ خود از پایان گرسنگی در جهان تا
سال  2028خبر داده است .او همچنین گفته است که کره زمین تا سال  2341غیرقابل
سکونت خواهد شد.البته این که «بابا وانگا» خدا بیامرز قبل از پیشگویی چی مصرف
می کرد مشخص نیست و زندگی خصوصی مردم هم به ما ربطی ندارد چرا که ما
هم در مدرسه یک بابا وانگای ایرانی داریم که بدون اینکه چیزی مصرف کند ،همین
طوری خشک و خالی و بدون واشر پیشگویی می کند! آخرین پیشگویی عمو سیفی
سرایدار مفخم مدرسه ما) در مورد خودرو بود که سه سال قبل قیمت پراید را تا 100
میلیون پیش بینی کرده بود و ما هم از خنده روده بر شدیم! االن هم پیش بینی کرده
با شروع آزاد شدن دالرهای بلوکه شده ایران ،دوباره اختالس ها شروع می شود و اگر
این چند صباح میزان اختالس ها کم شده ،به دلیل نبود منابع مالی است .هر چند
مدیر مدرسه ما پیشگویی های عمو سیفی را مصداق بارز اباطیل و الطائالت خالص
و اصل جنس می داند ولی این بار با شنیدن دالیل سیف اهلل کمی به فکر فرو رفت و
پشت سرش را خاراند که این نشانه خوبی نیست!
البته با این روند پر گازی که فساد اقتصادی در پیش گرفته است می ترسیم چند
صباح دیگر کالس های موفقیت و شادکامی به اشکال دیگری تغییر رویکرد بدهند
و شاهد دوره هایی نظیر « ارتقاء کیفیت اختالس شخصی و عمومی» « ،یادگیری
مهارت های اختالس» « ،هوش اختالس و افزایش مقایسه ای آن با سایر هوش ها»
و  ...باشیم .یا حتی ممکن است نرم افزار اختالس اختراع شود که شبیه به یک فلش
است و با نصب آن به کامپیوتر و ورود به سایت یکی از این بانک هایی که چفت
و بست درست و حسابی ندارند و وارد کردن رمز و پسورد ،تمام موجودی بانک با
همه مخلفات و روده و پرتینگ وارد حساب اختالس گران شود! خدا به خیر بگذارند...

مدیرکل اجتامعی فرهنگی استانداری بوشهر:
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عبدالرسول خیراندیش ،استاد تاریخ دانشگاه شیراز به
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت :اخیرا در حال نگارش تاریخی
برای راهآهن بوشهر  -برازجان هستم؛ در واقع راهآهن بوشهر
 برازجان که تقریبا مسافت  60 ،50کیلومتر مانند راهآهنمیرجاوه  -زاهدان را پوشش میداد ،بعد از جنگ جهانی اول
ساخته شد.
او درباره انگیزهاش از پرداختن به این موضوع اظهار کرد:
برازجان زادگاه من است و قبال هم تالیفاتی درباره این شهر
داشتم و موضوع راهآهن برازجان هم از جنبههای غفلت شده
بود که نیاز است به آن بپردازیم .ماجرا از این قرار است که ابتدا
قرار بود راهآهن از بوشهر به تهران بیاید ،اما بعد سر از خوزستان
درآورد و پس از آن به تهران رفت.
استاد دانشگاه شیراز بیان کرد :از آنجا که درباره این موضوع
تحقیق و پژوهشی انجام نشده بود ،وقتی در انگلستان بودم،
اسنادش را از آرشیو بریتانیا گرفتم تا در فرصت مناسب روی آن
کار کنم؛ راهآهنی که در پایان جنگ جهانی اول از سوی راهآهن
هند زیر نظر ارتش بریتانیا ساخته شد ،زیرا پلیس جنوب برای
پیشروی به سمت شیراز به یک خط تدارکاتی نیاز داشت تا با
سرعت نیروها و تدارکاتش را جابهجا کند.
خیراندیش گفت :به همین دلیل با سرعت خط آهن ساخته
شد؛ مثل همان خط آهن میرجاوه که از کویته پاکستان تا
میرجاوه میآمد و بعدا تا زاهدان ادامه پیدا کرد که البته بعد
از جنگ جهانی اول ساخته شد .به همین دلیل راهآهنهای
دیگری در گوشههایی از ایران بنا شد؛ ازجمله در خوزستان چند
جا راهآهن ساخته شد که برای تکمیل خطوط نفت و جابهجایی
کاالهای تجاری و امثال آن نیاز بود؛ حتی در منطقه قفقاز هم
این نوع راهآهن بوده و در منطقه ما راهآهن بوشهر  -برازجان.
او افزود :این راهآهن نقش مهمی در تحوالت منطقه فارس
بازی کرد .اگرچه خیلی زود رویکرد نظامی آن تمام شد و در
فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار موثری داشت و در صورتی
که ادامه پیدا میکرد میتوانست منطقه را تغییر دهد ،اما به
دلیل اختالفات حقوقی که میان ایران و بریتانیا وجود داشت و
همچنین مالکیت آن که در اصل متعلق به راهآهن هند بریتانیا
بود ،پیچیدگیهای اداری و مالی پیدا کرد که ناچار شدند آن را
به ایرانیها به مبلغ  60هزار تومان بفروشند.
مولف کتاب «برازجان ،سرزمین آفتاب بامدادان» عنوان کرد:
تجار منطقه توانستند  40هزار تومان را جمع کنند و بیش از آن
را نتوانستند پرداخت کنند ،به همین دلیل شرکت راهآهن هند
بریتانیا خط را جمع کرد! به عقیده من قفدان این خط آهن
در افول اقتصادی منطقه در سالهای بعد خیلی موثر بود .در
ماجرای را ه آهن کرزن ،وثوقالدوله ،فرمانفرما و برخی دیگر از
سیاستمداران وقت حضور دارند که هرکدام در این میان نقشی
ایفا کردند.

تجلیل از فرهیختگان نهادینه شود

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت :تجلیل از مقام معلمان،
پژوهشگران ،نویسندگان و همه فرهیختگان سیره و روش بزرگان دین اسالم
است که باید در کشور نهادینه شود.به گزارش ایرنا ،محمد مظفری روز شنبه در
آیین تجلیل از حسین جواهری نویسنده و پژوهشگر بندرریگی و رونمایی از کتاب
"چکیدههای خامه" اثر جدید این نویسنده افزود :کتاب باید به عنوان چراغ راه
بشر در همه عرصههای زندگی شهروندان حضور داشته باشد و مطالعه آن باید به
عنوان یک وظیفه در فرهنگ ما وارد و پذیرفته شود.وی گفت :فعالیتها و ایجاد
زیر ساختها حوزه کتاب اگر منجر به باال رفتن سرانه مطالعه مردم نشود ارزشش
را از دست میدهد .مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر اظهارداشت:
خدمات ارزشمند استاد حسین جواهری در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و
تربیت ،تالیفهای ارزشمند در حوزه علوم پایه و کتابهای درسی گنجینه گرانبهایی
برای نظامی آموزشی ایران است.مظفری گفت :اشراف و تسلط استاد جواهری،
به علوم مختلف از جمله علوم پایه ،ادبیات فارسی و امه ،تاریخ شفاهی و سیاسی
ایران و فرهنگ ملل از ایشان چهرهای دانشمند ساخته است.مدیرکل اموراجتماعی
و فرهنگی استانداری بوشهر افزود :استاد جواهری ،گنجینهای بزرگ است که جامعه
دانش آموزی ،دانشجویی و نظام پژوهشی استان بوشهر باید از تجربیات ایشان
بیش از پیش استفاده کند.حسین جواهری پژوهشگر و نویسنده بندرریگی نیز در
این آیین با برشمردن مقام علم گفت :معلمان مرا در مسیری قرار دادند که امروز
خداوند را بابت آن شاکرم.وی افزود :کتاب "چکیدههای خامه " شامل بیش از ۲
هزار مصراع گمشده ابیات معروفی است که در مثالهای روزانه ما فقط مصراعی
از آن گفته میشود و مصراع دیگر بطور معمول مغفول میماند.جواهری با بیان
اینکه این مطالب را در  ۵۳قسمت در هفته نامه صدای بندر و در مدت چند سال به
جامعه ادبی استان بوشهر عرضه داشتهام ،گفت :خوشحالم که حاصل این پژوهش
را امروز در کتابی  ۸۰۰صفحهای تقدیم عالقهمندان میکنم.
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احتامل عدم ادامه انتشار روزنامه
هفتصبح

علی مزینانی از احتمال عدم انتشار نسخه کاغذی روزنامه هفت صبح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر علی مزینانی مدیر مسئول روزنامه صبح نو در صفحه
شخصی خود در فضای مجازی از احتمال عدم ادامه چاپ و انتشار نسخه کاغذی
اینروزنامه خبر داد.وی در اینباره نوشت«:از امروز کاغذی برای چاپ روزنامه نداریم.
کاغذ کیلویی  ۳۰تومن هم در بازار غیررسمی پیدا نمیشه .اگر از فردا نسخه کاغذی
روزنامه در دسترس نبود نتیجه سه قفله شدن واردات کاغذ است و بس ،روزگار
خوش آنها که شبه روزنامهاند و نیازی به کاغذ ندارند و منتظر سهمیه کاغذ برای
فروشاند».پیشتر و در هفتههای اخیر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و معاونت مطبوعاتی وی فرشاد مهدیپور طی چند جلسه و در چند
تریبون از حل مشکل کاغذ با رفع موانع واردات و تاکید بر تولید داخلی آن سخن
گفته و وعدههایی مبنیبر مرتفع شدن این مورد داده بود.
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رئیس اداره کتابخانههای عمومی
گناوه:

تماشا

کتابخانههایعمومی
گناوه بودجه فرهنگی
ندارند

رئیس اداره کتابخانههای عمومی گناوه گفت:
کتابخانههای عمومی این شهرستان برای اجرای برنامهها
و خرید کتاب نویسندگان بودجه ندارند.
صادق خدری روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری
اسالمی افزود :نداشتن بودجه باعث شده است تا در
زمینه اجرای برنامههای فرهنگی با مشکالت عدیده ای
مواجه شویم.
وی اظهارداشت :کتابداران برای خرید کتاب برای
کتابخانهها به بودجه نیاز دارند که از آن محروم هستند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی گناوه گفت :برخی
نویسندگان محلی و بومی انتظار دارند کتابهای آنها
خریداری شود اما کتابخانه بودجه ای ندارد و این امر
باعث ناراحتی آنها میشود که امیدواریم با همکاری
مسئوالن منابع الزم در اختیار قرار گیرد تا بتوانیم از آنها
حمایت کنیم.
وی بیان کرد :تنها منبع درآمدی کتابخانه ها سهم نیم
درصد شهرداری است که  ۱۵هر ماه باید به حساب
انجمن کتابخانه ها واریز شود ،اما به صورت مرتب
پرداخت نمیشود.
خدری گفت :به رغم پیگیری های صورت گرفته،
تعهدات سهم نیم درصد شهرداری به کتابخانه ها به
سلیقه شهرداران و همکاری واحدهای مالی آن مجموعه
بستگی دارد و در صورت پرداخت با فاصله زمانی بین ۳
تا  ۶ماه انجام می شود.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی گناوه افزود :از خیران
این شهرستان که در کارهای عام المنفعه همواره پیشقدم
هستند انتظار است در عرصه کتابخوانی نیز فعال شوند
که پیشنهاد میشود در محلههای محروم و کم برخوردار
اقدام به برپایی ایستگاه مطالعه کنند.
وی اظهارکرد :برپایی ایستگاه مطالعه در نقاط و محالت
شهر باعث افزایش سرانه مطالعه خواهد شد و دسترسی
مردم به کتاب بیشتر میشود.
خدری از استقبال مردم این شهرستان در اجرای طرح
پویش اهدای کتاب تقدیر کرد و گفت :در سال جاری
یکهزارو  ۷۰۰جلد کتاب به کتابخانه اهدا شده است.
وی تعداد اعضای  ۶کتابخانه عمومی فعال در شهرستان
گناوه را پنج هراو  ۹۰۰نفر اعالم کرد و افزود ۳۰ :هزار و
 ۷۰۰جلد کتاب در این کتابخانهها موجود است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی گناوه یادآورشد :شهر
گناوه با  ۲کتابخانه و شهر بندر ریگ و روستاهای جزیره،
چهارروستایی و محمدصالحی هر کدام یک کتابخانه
دارند.وی گفت ۵۶ :هزار و  ۹۰۷جلد کتاب به مراجعه
کنندگان دارای عضو امانت داده شده است.
خدری افزود :در تعدادی از روستاهای پرجمعیت و
در جوار این شهرستان نظیر مال قاید ،مال خلیفه و
سربست راه اندازی کتابخانه ضرورت دارد که امیدواریم
محقق شود.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی گناوه یادآورشد :در
هفته کتاب و کتابخوانی برنامههای مختلفی در سطح
شهر و مدارس این شهرستان و فضای مجازی اجرا شده
است.

به مناسبت هفته بسیج؛
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آنجل بولیگان

هامیش رسانه
مطالبهگر در بوشهر
برگزار میشود

مسئول بسیج رسانه استان بوشهر گفت :به مناسبت
هفته بسیج ،همایش رسانه مطالبهگر در بوشهر برگزار
میشود.عبداهلل نجفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :به مناسبت هفته بسیج برنامههای
متنوعی در سطح استان بوشهر برگزار میشود که یکی از
برنامههای ما همایش رسانه مطالبهگر است.وی ترویج
الگوی مطلوب مطالبهگری را از اهداف همایش دانست
و اضافه کرد :این همایش با سخنرانی فرشاد مهدیپور
معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و عباس محمدیان مسئول سازمان
بسیج رسانه کشور برگزار میشود.مسئول بسیج رسانه
استان بوشهر ادامه داد :همایش رسانه مطالبهگر ساعت
 ۱۰صبح روز سهشنبه دوم آذرماه در حسینیه عاشقان
ثاراهلل بوشهر برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این همایش به صورت زنده از صفحه
اینستاگرامی جشنواره ابوذر پخش میشود افزود :از
خبرنگاران و اهالی رسانه استان بوشهر برای حضور
در این همایش دعوت میشود.نجفی به برنامههای
سفر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد و
مسئول سازمان بسیج رسانه کشور اشاره کرد و ادامه
داد :نشست با مدیران رسانه استان و نشستهای
جداگانهای با مسئوالن استانی پیشبینی شده که
امیدوارم نتایج مثبتی برای جامعه رسانه به همراه
داشته باشد.

یادداشت
نصراهلل شفیعی

اگر از من بپرسند رسالت یک روزنامه نگار
چیست؟ خواهم گفت دو رسالت مهم بر عهده
دارد؛
 .۱روشنگری ،آگاهی بخشی و بصیرت افزایی به
آحاد جامعه
 .۲مطالبه گری
در راستای وظیفه اول از آن جهت این مأموریت
بر دوش روزنامه نگار سنگینی می کند که یکی از
عوامل تباهی جوامع انسانی ناآگاهی و نداشتن
تحلیل درست نسبت به جریان های فعال در
جامعه است .مردمی که قدرت تحلیل ندارند با
وزش هر تحلیلی به حرکت در می آیند و به آن
سویی که خود نمی دانند حرکت می کنند .بزرگ
ترین مشکل بشریت در طول تاریخ استفاده
جباران و حاکمان پلید و دستگاه های پیچیده
امنیتی ،اطالعاتی قدرت های زورگو از مردم در
سایه همین جهل و ناآگاهی بوده است .شاید
بسیاری از درگیری های بین ملت ها توپی
بوده که قدرت های زیرک با استفاده از تجارب
استعماری بین این ملت ها انداخته اند و با
این کار ،آن ها را در برابر یکدیگر قرار داده و چه
خسارت های جانی و مالی که این ملت ها به
هم وارد می کنند بدون آنکه بفهمند نقشه ی
راه را دیگری برایشان ترسیم کرده است .یکی
از ابزارهای مهم قدرت های سلطه گر استقاده از
همین ابزار ناآگاهی ملت هاست .ملتی که بیدار
باشد یعنی به عنصر آگاهی و بصیرت مجهز باشد
به راحتی تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار نمی
گیرد .این آگاهی امری همیشگی و پیوسته است
که درنگی نباید در آن وجود داشته باشد .دنیای
امروز دنیای انفجار اطالعات است .اطالعاتی که
آکنده از داده های راست و دروغ است .مسلح
کردن مردم به داده های اطالعاتی درست آن هم
در لحظه ها ،مهم ترین رسالت روزنامه نگاران
و اصحاب رسانه است .شاهد مثال همین هک
کارت سوخت بنزین توسط دشمنان بود .این
جنگ الکترونیک و سایبری با برنامه ریزی دقیق
و حساب شده در آستانه اغتشاشات و آشوب
های سال  ۱۳۹۸رخ داد .با این هدف تا زخم
های کهنه ی افزایش غیرمترقبه بنزین و عوارض
خسارت بار آن را در میان مردم زنده کنند و
آتش فتنه را دوباره برافروزند .در این موقعیت
صدا و سیمای جمهوری اسالمی که با مدیریتی
جدید؛  -اما صاحب تجربه ی علمی و عملی -
رویکرد جدیدی را در عرصه ی اطالعاتی رسانی
و روشنگری در پیش گرفت ،به موقع و با تمام
ظرفیت اطالع رسانه ای وارد میدان شد و گزارش
لحظه به لحظه جایگاه های سوخت رسانی و
مشکالت مردم و صفوف طویل در انتظار بنزین را
به اطالع مردم رسانید .در این میان رسانه های
معاند که این موقعیت را فرصتی استثنایی برای
تحریک مردم به شورش می دانستند با همه
ی ابزارهای رسانه ای به صحنه آمدند؛ اما بر
خالف گذشته دستشان خالی بود .آر آن جهت
که هیچ اطالعات جدیدی نمی توانستند به مردم
ارائه دهند هر آنچه می خواستند پخش کنند از
قبل صدا و سیما در اختیار مردم قرار داده بود.
در این میان مردم با شناخت درست از واقعیت
ها و تحلیل وضعیت ایجاد شده فرصت هیچ
اغتشاشی به دشمنان ندادند و مشاهده کردیم
که این فرصت طالیی برای ضد انقالب تبدیل به
فرصت اعتمادزایی برای نظام جمهوری اسالمی

وظیفه یک روزنامه نگار
در موقعیت کنونی
شد .در این میان جو غالب بر فضای مجازی و
رسانه های داخلی نیز روشنگری و افشای نقشه
دشمن بود .نهایتا با تدابیر اتخاذ شده و اقدامات
جهادی موضوع مشکل بنزین رفع شد .بدون
تردید اگر رسانه های داخلی در روشنگری و دادن
اطالعات الزم به مردم کوتاهی می کردند چه بسا
خسارات فراوانی از این ناحیه متوجه کشور می
شد.
این را یقین بدانیم که ملت های آگاه و صاحب
تحلیل هیچ وقت ملعبه دست دشمنان قرار
نخواهند گرفت.
در مورد رسالت دوم که مطالبه گری نیز هست
باید گفت که روزنامه نگار زبان گویای مردمی
است که انبوه مشکالت و نابسامانی ها بر دوش
آن ها سنگینی می کند ولی زبان گویا و شرایط
مناسبی ندارند که مطالبات خود را به گوش
کسانی برسانند که سرنوشت دنیایی اشان به
دست آنهاست.
این روزنامه نگار است که با احساس تعهد و
دردمندی و نه نگاه حزبی و جناحی بار مسئولیت
سنگین مطالبه گری مردم را بر دوش می کشد
و تا آخر بر این مطالبه گری که گاه ایستادگی در
برابر کژی ها و پلشتی هاست و گاه بیان دردها
و خواسته هاست می ایستد.
امروز ایران اسالمی در موقعیت خاصی قرار دارد.
مردم پس از یک دوران سخت اقتصادی که
اعتماد خود را نسبت به حاکمان از دست داده
بودند و بزرگ ترین سرمایه ی اجتماعی اشان
که همان امید به زندگی بود در هم فرو ریخته
بودند با رویکرد دولت جدید این سرمایه دارد
زنده می شود .حس امید به آینده و احساس
مثبت به زندگی در حال احیا شدن است .حسی
که به شدت شکننده است و با هر تند بادی
ممکن است دوباره بشکند .امروز به عقیده این
جانب روزنامه نگاران بدون آنکه نسبت به آن
دو رسالت اصلی که بدان اشاره شد کوتاهی
کنند مأموریت احیای این حس امید و اعتماد
عمومی را دارند .در چنین شرایطی آن کس که
دل در گرو کشور دارد و قلبش برای اقتدار و
عظمت و رفاه و آسایش مردم می تپد بدون
نگاه محدود سیاسی و جناحی ،به مأموریت
بزرگ خود در قامت یک روزنامه نگار می اندیشد
و خود را موظف می داند که با حفظ مطالبه گری
و روشنگری ،هویت تاریخی ،انقالبی و سالمت
اجتماعی مردم خویش را نیز احیا نماید.
حفظ سرمایه بزرگ انسجام و اتحاد ملی از دیگر
وظایف روزنامه نگاران است .امری که دشمن
پلید به شدت آن را نشانه گرفته است.
دشمن به شدت تالش می کند تا حس خودباوری
و توانایی های ذاتی ملت ایران ،خصوصا جوانان
را با القای خودتحقیری ازبین ببرد .اینجاست که
قلم روزنامه نگار ،هویت بخش ملت متمدنی می
شود که راه عزت و افتخار را بیش از چهل سال
در پیش گرفته است.تقابل اخیر نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با دزدی دریایی
ابرقدرت آمریکا و پیروزی بر این قدرت سلطه گر
را روزنامه نگارانی به زیبایی روایت می کنند که
غیرت ایران دوستی تمام وجودشان را لبریز کرده
است.خالصه کالم این است که رسالت روزنامه
نگار در موقعیت کنونی احیای همه ی ارز ش
های متعالی است که ملت ایران در تاریخ پر
افتخار خود کسب کرده است.

