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شهرنوشت

مستند »زمزمه های گمشده در دور 
دست« به کارگردانی منصور فروزش و 
تهیه کنندگی مشترک مهدی دزفولی 
و منصور فروزش بــا موضوع مهاجرت؛ 
به شرایط مهاجران غیرقانونی ایرانی در 
کمپ صربستان می پردازد و اتفاقات تلخ 
و ناراحت کننده بسیاری که در این کمپ 

رخ می دهد، را به تصویر می کشد.
این مستند ۶۰ دقیقه ای که محصول 
سال ۱۴۰۰ است، پیش از این در بخش 
جنبی پانزدهمین جشنواره بین المللی 
»سینماحقیقت« و بخش مستند زیر 
ذره بین سی وهشــتمین جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر حضور داشته است. 
این اثر همچنین در بازار بین المللی فیلم 

»َکن« حضور داشت.
نظر به اینکه مهاجــرت؛ موضوعی 
اجتماعــی اســت و در ایــران روندی 
فزاینــده دارد؛ بر آن شــدیم تا صفحه 
امروز شهرنوشــت را بــه گفت وگوی 
خبرنگار ایلنا با یکی از تهیه کنندگان این 
مستند اختصاص دهیم و از این رهگذر 
نظر خواننــدگان گرامــی را به تبعات 

مهاجرت های غیرقانونی جلب کنیم.
    

مهاجرت امروز در جامعه ما، تا 
چه اندازه مســئله ای جدی است 
که برای پرداختن به آن به سراغ 

ساخت یک اثر مستند رفتید؟
سال ۱۳۹۸ تولید این مستند آغاز 
شد، بخشی از مستند قبل از شیوع کرونا 
در صربستان کلید خورد، به دلیل شیوع 
این ویروس مدتی متوقف شد و بعد دوباره 
ساخت آن ادامه پیدا کرد. این مستند به 
طور کل خارج از ایران ساخته شده است 
و از آنجا که من و منصور فروزش معتقد 
بودیم که مهاجرت موضوع بسیار مهمی 
است و در سال های اخیر جامعه ما بیش 
از همیشــه درگیر آن است، تمام سعی 
خود را به کار بردیم تــا اثری در خور و با 

کیفیت ساخته شود.
مهاجرت در چند دوره در کشــور 
ما افزایــش پیدا کرده اســت؛ پیش از 
انقالب، دوره جنگ، دهه ۱۳۷۰، پس از 
اتفاقات سال ۱۳۸۸ و در نهایت مشکالت 

اقتصادی در سال های اخیر دوره هایی 
هســتند که مهاجرت ایرانیان به دیگر 
کشورهای دنیا رشد چشم گیری داشته 
اســت. در این دوره اخیر موج مهاجرت 
به نظر بسیار بیشــتر از همیشه است 
و به همین دلیل می تــوان مهاجرت را 
مسئله ای مهم دانســت که الزم است 

بسیار بیشتر از این به آن پرداخته شود.

با توجه به اینکه فیلم به موضوع 
ملتهب و خاصــی چون مهاجرت 
غیر قانونی می پــردازد، چقدر 
محدودیت ها در کلیت اثر تأثیرگذار 
بوده و باعث شده تا به برخی مسائل 

نپردازید؟
در ایــران ما بــا ممیــزی چندانی 
مواجه نشــدیم. در واقع می توان گفت 
کــه هیچگونــه سانســوری متوجه 
»زمزمه های گمشــده در دور دست« 
نشد و تنها چند نکته کوچک که مشخصاً 
خط قرمز هستند و امکان نمایش شان در 
ایران وجود ندارد به اندازه حدود ۴ دقیقه 

از فیلم حذف شدند.
عالوه بر این ما صحنه هایی داشتیم 
که امکان پخش آن ها وجود نداشــت. 
افرادی که به شکل غیر قانونی مهاجرت 
می کنند معموالً دچار مشکالت روحی 
می شــوند که پخــش بخش هایی از 
صحبت هایشــان در یک مستند اصاًل 
به صالح آن ها نیست. در واقع به لحاظ 
اخالقی انتشار این صحنه ها درست نبود 
و ما تصمیم گرفتیم آن ها را حذف کنیم.

در کمپ های پناهندگان نیز شرایطی 
خاص حاکم است. درواقع زن و مرد در هر 
شرایطی با هم هســتند و این وضعیت 
باعث می شــود گاه به دلیل مســائل 
ناموسی، دعواهای وحشتناک و حتی 
اتفاقات ناگوار بسیاری رخ دهد. به عنوان 
مثال زمان فیلمبرداری این مســتند 
قتلی در آن کمپ رخ داده بود که به دلیل 
مسائل غیراخالقی آن، ترجیح دادیم آن 
را در این مستند نشان ندهیم. در کمپ 
افغانستانی ها که در فیلم شاهد هستید 
نیز اتفاقاتی رخ داد که اصاًل پرداختن به 

آن ها اخالقی و درست نبود.

در کل بایــد گفت کــه مهاجرت 
مســئله ای واقعاً پیچیده اســت که در 
پرداخت آن باید خیلی دقت کنیم. با این 
حال باید بگویم که »زمزمه های گمشده 
در دور دست« مستندی صریح است. 
مســتندهای زیادی در این ســال ها با 
موضوع مهاجرت ساخته شده اما اینکه 
در اروپا با ایرانیان مهاجر به صورت صریح 
صحبت شود را تا امروز نمونه ای ندیده ام.

مستند »زمزمه های گمشده 
در دور دست« به قدری مهاجرت 
غیر قانونی را تلخ و ناگوار به تصویر 
کشــیده که مخاطب را از انجام 
این کار می ترساند. آیا شما قصد 
داشتید واقعًا مخاطبی که چنین 
قصدی دارد را بترسانید و از انجام 

این کار منصرف کنید؟
مهاجرت به دو صورت انجام می شود، 
برخی افراد به صــورت قانونی با توجه 
به موقعیتی که دارند ایــن کار را انجام 
می دهند و درگیر مشــکالت و مصائب 
مهاجرت غیر قانونی نمی شوند و اتفاقات 
دیگری برای آن ها رقــم می خورد، اما 
آنچه که در این مستند به آن می پردازیم 
مهاجرت غیر قانونی است؛ فرد مهاجر 
بدون سرمایه زیاد، تحصیالت، تخصص 
و... تصمیم می گیرد از کشور خارج شود و 

طبعا مسیر سختی را طی می کند.
ما ســعی کردیم واقعیت موجود را 
روایت کنیم در این باره که برخی تصور 
می کنند به هر شکل خود را به خاک اروپا 

برسانند، آنجا از آن ها استقبال می شود 
و زندگی فوق العاده ای را آغاز می کنند 
اما واقعاً اینگونه نیست. بر خالف مردم 
سوری، یمنی، افغانستانی و... که در این 
ســال ها درگیر جنگ داخلی بوده اند؛ 
ایرانیان تنها افرادی هســتند که بدون 
وجود جنــگ داخلی آمــار مهاجرتی 

باالیی دارند.
مردم ایران اکثــراً به دلیل وضعیت 
اقتصادی بد از کشور مهاجرت می کنند 
و مهاجرت غیر قانونی به آن ها صدمات 
روحی بسیاری وارد می کند، چراکه آن ها 
پل های پشت سر خود را خراب کرده اند، 
با خیال و آرزوی دستیابی به یک زندگی 
خوب کشــور را ترک کرده انــد اما در 
شرایط بسیار بدتری قرار گرفته اند، از 
نزدیکانشان دور شده اند و حتی بسیاری 
مواقع اعضای خانواده شان را در این مسیر 
از دست می دهند، آنها باید مدتی طوالنی 
در یک کمپ بدون دسترسی به حقوق 
اولیه یک انسان زندگی کنند به طوری 

که حتی از آن ها بارها دزدی می شود.
این مصائــب و اتفاقات، مســائلی 
هســتند که اکثر ایرانیان از آن ها خبر 
ندارند و الزم است که اطالع رسانی های 
بیشــتری در این مورد صورت بگیرد 
که این مســتند می تواند قدمی در این 

راستا باشد.

با توصیفات شما می توان گفت 
مهاجران غیرقانونی در شــرایط 
بسیار بدتری از آنچه که در فیلم 

می بینیم، قرار می گیرند؟
بله، ما سعی کردیم بسیاری از اتفاقات 
ناگوار و وحشتناک را از فیلم حذف کنیم. 
مهاجرت غیر قانونی مســئله پیش پا 
افتاده و ساده ای نیست و واقعاً موضوع 
پیچیده ای اســت. حتی شــبکه های 
ماهــواره ای که به عنوان شــبکه های 
اپوزیســیون آن ها را می شناســیم در 
ســال های اخیر چند مســتند درباره 
مهاجرت غیر قانونی ایرانیان ساخته و 
پخش کرده اند که در همان مستندها 
که انتظار می رود رویکردشان در جهت 
مثبت نشــان دادن این مسئله و تبلیغ 

اروپا باشــد، اینگونه مهاجرت را بسیار 
وحشــتناک نشــان داده اند. حتی در 
بخش هایی از این مســتندها دیدم که 
افراد توصیه می کردند کســی با تصور 
زندگی بهتر دســت به مهاجرت غیر 

قانونی نزند.
این مسائل نشان می دهد که مقوله 
مهاجرت غیر قانونــی چقدر پیچیده 
است. متأســفانه درباره مهاجرت در 
کشورمان هیچ پژوهش علمی صورت 
نگرفته و افراد تصورات غلطی درباره آن 
دارند و معموالً پس از این اقدام است که با 
واقعیات ترسناک آن مواجه می شوند. ما 
سعی کردیم این مسائل را هم به مخاطب 
نشان دهیم و مسئله مهاجرت را از ابعاد 

مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

انتخاب کمــپ و کاراکترهای 
حاضر در فیلم بر چه اساس صورت 

گرفته است؟
ســخت گیری ها درباره کمپی که 
فیلــم »زمزمه های گمشــده در دور 
دست« به ســراغ آن رفته، بسیار کمتر 
بود. در کشورهای اروپایی معموالً کمپ 
مهاجران با مسائل امنیتی گره خورده و 
به همین دلیل امکان حضور گروه های 
فیلمبرداری در این کمپ ها وجود ندارد 
ولی در صربستان این حساسیت کمتر 
بود و همکاری خوبی با ما صورت گرفت.

افرادی که در این مســتند حضور 
دارند همگی کامــاًل تصادفی انتخاب 
شده اند و این به واقع گرایی بیشتر فیلم 

کمک کرده است.

در تجربه تحقیــق، پژوهش 
و فیلمبرداری این مســتند چه 
تفاوتی بین مهاجران ایرانی و دیگر 

کشورها وجود داشت؟
مســئله اصلی مهاجــرت ایرانیان 
مشکالت اقتصادی اســت. ما عوارض 
مشــخص مشــکالت اقتصادی مثل 
تورم، افزایش حاشیه نشینی، بیکاری، 
افزایش خودکشــی، مشکالت روحی 
و... را به خوبی می شناسیم اما این اتفاق، 
عوارض دیگری نیــز دارد که کمتر به 

آن ها پرداخته شده است.
هر گاه کــه مشــکالت اقتصادی 
در کشــور افزایش پیدا می کند تعداد 
مهاجرت ها نیز بیشــتر می شود و این 
پدیده ای اســت که مســئوالن کشور 
شــناخت چندانــی از آن ندارند چون 
مســئله چندان ملموســی نیســت. 
کشوری که ســاالنه بیش از ۱۰۰هزار 
نفر از ساکنان آن اقدام به مهاجرت غیر 
قانونی می کننــد، قطعا درگیر معضل 
بزرگی است و طبق آماری که شنیده ام 
میزان مهاجرت در حال حاضر رشــد 
چشمگیری داشته است. عالوه بر اینکه 
این اتفاق منجر به از دست دادن نخبگان 
می شود. افرادی که به صورت غیر قانونی 
مهاجرت می کنند مثل قطره های خونی 
هســتند که از بدن این کشــور خارج 
می شوند و کسی نیست که جلوی این 
خونریزی را بگیرد. مهاجرت امروز جزو 

۱۰ معضل اصلی کشور است.
به تازگی برای ساخت مستند دیگری 
با موضوع سقط جنین اقدام کرده ام که 
این هم یکی دیگر از عوارض مشکالت 

اقتصادی در کشور است و به همین دلیل 
امروز کمتر زوجی حاضر به فرزندآوری 

می شوند.
این ها عوارض نامحسوس مشکالت 
اقتصادی هســتند و دلیــل مهاجرت 
ایرانیان در اکثر موارد مشکالت اقتصادی 
یا تنش های سیاسی است در حالیکه 
مهاجران دیگر کشورها به دلیل خطرات 

جنگ دست به این کار می زنند.

در مســتند شما نشــانی از 
مهاجرت هــای غیرقانونــی 
موفقیت آمیز دیده نمی شود. آیا 
اینگونــه مهاجرت ها هیچ گاه به 
موفقیت ختم نمی شــوند یا شما 
ســعی داشــتید به این مسئله 

نپردازید؟
آماری درباره میــزان موفقیت در 
اینگونــه مهاجرت ها وجود نــدارد اما 
حقیقت این است که موفقیت در اینگونه 
مهاجرت ها بسیار اندک است. ما ساخت 
این مســتند را به صورت سریالی ادامه 
می دهیم و قصد داریم در قسمت های 
بعدی بــه ســراغ افــرادی برویم که 
توانسته اند در کشوری اروپایی اقامت 
داشته باشند و ما در واقع سرنوشت این 

افراد را دنبال می کنیم.
آنچه مسلم است اینکه اکثر این افراد 
زندگی رضایت بخشی ندارند و درگیر 
مسائلی چون نژادپرستی افراد، نداشتن 
شغل مناسب و درگیری با بیماری های 
مختلف هســتند. معموالً ایــن افراد 
متأســفانه به هدف خود نمی رسند و 

نمی توانند احساس خوشبختی کنند.

با توجه به اینکه حدود سه سال 
از ســاخت این مستند می گذرد، 
محتوای آن دچار کهنگی نشده 

است؟
شرایط مهاجرت غیر قانونی به طور 
کل تغییر چندانی نداشــته و می توان 
گفت که حتی ۲۰ سال پیش هم شرایط 
به همین صورت بود. همــه افرادی که 
دست به مهاجرت غیرقانونی می زنند با 
قاچاقچی انسان روبرو می شوند، از موانع 
طبیعی باید عبور کنند، برخی جانشان را 
از دست می دهند، با کمبود غذا مواجه 
می شــوند و برخی با مشکالت روحی 
دست و پنجه نرم می کنند و سال هاست 
که این شــرایط حاکم است و تغییری 
نکرده است اما شــاید جزئیاتی درباره 
برخی کشورها تغییر کرده باشد که قطعاً 

لطمه ای به محتوای این اثر نزده است.

همه افرادی که دست به 
مهاجرت غیرقانونی می زنند 

با قاچاقچی انسان روبرو 
می شوند، از موانع طبیعی 

باید عبور کنند، برخی 
جانشان را از دست می دهند، 
با کمبود غذا مواجه می شوند 

و برخی با مشکالت روحی 
دست و پنجه نرم می کنند و 
سال هاست که این شرایط 

 حاکم است و تغییری 
نکرده است

مهاجرت در چند دوره در 
کشور ما افزایش پیدا کرده 
است؛ پیش از انقالب، دوره 

جنگ، دهه ۱۳۷۰، پس از 
اتفاقات سال ۱۳۸۸ و در 

نهایت مشکالت اقتصادی 
در سال های اخیر دوره هایی 
هستند که مهاجرت ایرانیان 
به دیگر کشورهای دنیا رشد 

چشم گیری داشته است
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اجساد  ۹۵ جان باخته سیل 
در پزشکی قانونی

جانشــین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی 
گفت: در پی وقوع سیل در برخی استان ها، اجساد ۹۵ 
نفر از جان باختگان به مراکز پزشکی قانونی استان های 
درگیر ارجاع شده که کار شناسایی و تعیین هویت آنان 
در حال انجام است. رضا حاج منوچهری افزود: از ۹۵ پیکر 
ارجاعی قربانیان سیل به پزشکی قانونی، ۵۱ نفر مرد و 
۴۴ نفر زن هستند. به گفته او بیشترین تعداد پیکرهای 

ارجاعی با ۴۰ فوتی مربوط به استان تهران بوده است.
    

احتمال ۳ رقمی شدن فوتی ها

کرونا در موج هفتم؛ 
همچنان افزایشی 

یک اپیدمیولوژیست با بیان 
اینکه احتمال سه رقمی شدن 
مرگ های کرونایــی در موج 
هفتم وجــود دارد، گفت: در 
حال حاضر زمان مناسبی برای 
سفرهای سیاحتی و زیارتی برای افراد پرخطر نیست و 
این گروه ها باید از مواجهه با بیماری پرهیز کنند. حمید 
سوری در گفت و با ایسنا،  افزود: در حال حاضر با توجه 
به ایجاد ساب واریانت های جدید، موج هفتم بیماری 
در کشور شکل گرفت و از آنجایی که قابلیت انتشار این 
ساب واریانت ها بسیار زیاد است، موارد ابتالیمان بسیار 
زیاد شد و به تبع باال رفتن موارد ابتال، بستری و مرگ 
هم افزایش یافت؛ البته در این واریانت میزان کشندگی 
کمتر است. با این حال در روزهای اخیر مرگ ها به باالی 
۵۰ مورد رسیده است و به نظر می آید که همچنان روند 

رو به افزایش داریم.
    

اسکان اضطراری ۳۳۴۸   نفر 
در چادرهای هالل احمر

 سیستان و بلوچستان
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر سیســتان و 
بلوچستان گفت:  ۷۸۸ خانوار سیل زده به تعداد ۳۳۴۸  
نفر آسیب دیده از بارندگی های اخیر در استان سیستان 
و بلوچســتان در چادرهای امدادی اسکان اضطراری 
یافتند. به گزارش ایلنــا، علیرضا میربهاءالدین افزود: 
با توجه به بارندگی های مونسون در استان نیروهای 
امدادی جمعیت هالل احمر به ۱۰ هــزار و ۲۸۶   نفر   

آسیب دیده در سیالب امدادرسانی کردند.  
    

معاون آموزش وپرورش تهران مطرح کرد:

سرریز نخبگی در تهران
معاون ابتدایی آموزش  و 
پرورش شهر تهران گفت: ما 
در تهــران باالترین جمعیت 
دانش آموزی را داریم. در تهران 
ســرریز نخبگی داریم و باید 
برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش این محیط 
را بشناسیم. به گزارش ایلنا،  معصومه معصومیان در 
رویداد »مدرســه، کلید طالیی اجرای ســند تحول 
بنیادین« که دیروز در مدرسه ماندگار البرز برگزار شد، 
افزود: باید جمع نخبگی را در الیه های مختلف همراه 
با دانش آموزان، اولیا، همکاران درون و برون سازمانی 
پیش ببریم. اگر خروجی سند را تمام ساحتی دیدیم، 

می توانیم ادعا کنیم قدمی در آن راه برداشته ایم.
    

رسیدگی سریع  به درخواست 
متقاضیان فرزندخواندگی 

کودکان معلول و بیمار
معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان تهران از 
واگذاری ۹۳ کودک فاقد سرپرســت به خانواده های 
متقاضی فرزندخواندگی طی ســال جاری خبر داد. 
فاطمه ارزانیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
در حال حاضر ۱۳۵۰ خانواده در استان تهران متقاضی 
فرزندخواندگی هستند، گفت: به درخواست این گروه 
از متقاضیان به صورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.

    
آغاز مناسب سازی معابر منتهی به 

منازل مسکونی معلوالن و جانبازان 
معاون شهردار تهران گفت: 
همزمان با اجــرای پروژه های 
پایلوت مناسب سازی مناطق 
۲۲ گانه شــهر تهران در سال 
۱۴۰۱، مناسب ســازی معابر 
منتهی بــه منازل معلــوالن و جانبازان آغاز شــد. به 
گزارش روابط عمومی معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرداری تهران، حمیدرضا صارمی افزود: براساس 
برنامه جامع مناسب سازی، هر ساله باید تعداد مشخصی 
از معابر و فضاهای عمومی شهر، ساختمان های عمومی 
شهرداری و بوستان های شهری به منظور تسهیل تردد 
 شهروندان، به ویژه افراد معلول و جانبازان در سطح شهر، 

بهسازی شوند.

از گوشه و کنار 

نگاهی به وضعیت مهاجران غیرقانونی ایرانی در کمپ صربستان

زمزمه های گمشده در دوردست

رئیس جمهور تاکید کرد: نهادها و دستگاه های مسئول موظفند زمینه را برای اشتغال 
نخبگان و رفع نیازهای آنها فراهم کنند تا زمینه استفاده از دانش و ظرفیت آنان در ارتقای 

علم و فناوری در کشور، فراهم شود.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز چهارشنبه در جلسه شورای  عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری، رهنمودهای رهبری در دیدارهای مختلف با دانشگاهیان را گنجینه ای 
ارزشمند در پیشبرد اهداف نظام در حوزه علم و فناوری توصیف کرد و گفت: بیانات ایشان 
نقشه راه مدونی برای ارتقای نقش آفرینی نظام آموزش عالی در کشور است و می تواند 
بسیاری از مشکالت امروز کشور را حل کند. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت انجام 
پژوهش های متناسب با اقتضائات روز کشور تاکید کرد و گفت: گاهی مشاهده می شود 
دانشگاه های ما گرفتار رشته ها یا پژوهش هایی هستند که بی ربط با فرهنگ، شرایط و 

نیازهای کشور ماست که این وضعیت نیازمند اصالح است.
رئیســی ضمن تاکید بر پرهیز از انحصار پژوهش در هیئت های علمی تصریح کرد: 
پژوهشگران مستقل که غالبا دارای نظراتی ارزشمند در حوزه های مختلف هستند نیز 
باید مورد حمایت باشند تا در این تکثر و تضارب آراء علمی، شاهد شکوفایی واقعی علم و 

فناوری در کشور باشیم.

وی ضرورت توجه بیشتر به حوزه علوم انسانی را مورد تاکید قرار داد. وی در این باره 
گفت: در طول تاریخ، دانشمندان ایرانی در بسیاری از عرصه های علوم انسانی سرآمد و 
پیشرو بوده اند اما با وجود این مزیت های تاریخی، در دوره معاصر پیشرفت  الزم را در عرصه 
علوم انسانی نداشته ایم که رفع این عقب ماندگی ها نیازمند توجه ویژه در سیاستگذاری 

و اجراست. رئیس جمهور با تاکید به جایگاه خطیر این شورا در ارتقای نهاد علم در کشور، 
به حقوق و تکالیف آن در قانون اشاره کرد و گفت: قانون برنامه سوم توسعه، اهداف مهمی 
برای این شورای  عالی تعیین کرده، اما در کنار آن تکالیف مهمی را نیز متوجه آن کرده که 

نیازمند توجه ویژه و فعال کردن ظرفیت این شورای عالی است.
افزایش بهره وری و نقش آفرینی نهاد علم در این فرایند، موضوع بعدی سخنان رئیس 
جمهور در این جلسه بود. رئیسی در این باره گفت: مراکز علمی و دانشگاهی باید به افزایش 
بهره وری در کشور کمک کنند. اساسا این وظایف نهاد علم است که با شاخصه های معین 

میزان بهره وری و پیشرفت کشور را به صورت مستمر پایش کند.
وی موضوع مهاجرت نخبگان را مــورد توجه قرار داد و خاطرنشــان کرد: نهادها و 
دستگاه های مسئول موظفند زمینه را برای اشتغال نخبگان و رفع نیازهای آنها فراهم 
کنند تا زمینه استفاده از دانش و ظرفیت آنان در ارتقای علم و فناوری در کشور، فراهم شود. 
پیش از سخنان رئیس جمهور در این جلسه مسائل مختلفی از جمله طرح تاسیس 
شبکه ملی آزمایشگاهی و طرح ملی جذب نخبگان و محققان در دوره پسادکترا به عنوان 
پژوهشگران مستقل و همچنین طرح ملی مقابله با مهاجرت نخبگان مورد بحث و بررسی 

اعضا قرار گرفت و رئیسی دستورات الزم برای پیگیری آنها را صادر کرد.

رئیس جمهور:

نهادها و دستگاه های مسئول موظفند زمینه اشتغال نخبگان را فراهم کنند

خبر


