
شما که نوجوان بودید چطور به عنوان نفوذی  
میان مبشرین مسیحیت فعالیت داشتید؟

ببینید استعمار 200 سال است تالش کرده به اشکال 
مختلف بر ایران تسلط پیدا کند. وقتی از راه نظامی 
نتوانستند وارد فاز فرهنگی شدند و یکی از مهم ترین 
س��رمایه گذاری های فرهنگی آنها حضور مبشرین 
مس��یحی غربی بود که با تغییر دین ایرانیان سعی 
در خلع سالح آنها داش��تند. این تحلیلی بود که آن 
زمان هم ما به آن رسیدیم و در همان راستا حرکت 
کردیم. من 18 سال داشتم وقتی فعال نفوذی شدم. 
ما زیر نظر روحانیت بودیم تا هم آموزش ببینیم و هم 
به تدریج تحت تأثیر آموزه های مبشرین قرار نگیریم. 
با اجازه و دس��تور آیت اهلل حکیم اق��دام می کردیم؛ 
هرچند مقلد امام خمینی بودیم. ما خودمان را از نظر 
مطالعاتی و معرفتی آم��اده و محکم می کردیم تا به 
راحتی با شبهات گرفتار نشویم، برنامه های مختلف 
مذهبی مانند دعای کمیل، ندبه و زیارت عاش��ورا 
داشتیم. ما 14 تا 15س��ال فعالیت سری و مخفیانه 
بین مسیحیان داشتیم که بحمداهلل حتی یک نفر از 

دوستان مسلمان به سمت مسیحیت نرفت.
چه مدت به عنوان عام�ل نفوذی حضور 

داشتید؟
میانگین حضور افراد در این بحث چهار سال بود ولی 
من تنها کسی بودم که توانستم هفت سال به عنوان 
نفوذی در کلیسای فالدلفیا متعلق به امریکایی ها و 
کلیسای لوقا مربوط به انگلیسی ها ورود پیدا کنم و از 
این طریق به شناسایی بچه هایی که دعوت و جذب 
می شوند بپردازم. حتی سه بار به مراسم غسل تعمید 
هم رسیدم ولی خواست خدا بود که انجام نمی شد 
و غسل نمی کردم. یادم هست کشیش ادوارد حتی 
شاگرد خصوصی هم داشت. آن زمان ما عالوه بر کار 
مبارزاتی روی یکی از گروه هایی که خیلی حساس 
ش��دیم تش��کیالت انگلیس��ی ها بود که موذیانه و 
مخفیانه بچه مسلمان ها را می بردند و اعتقادات آنها 
را تغییر می دادند برای همین به دنبال شناسایی و 

خنثی کردن برنامه هایشان بودیم.
چطور عمل می کردید؟

کلیس��اها پنج ش��نبه ها جلس��ات تبلیغی داشتند و 
دبیرس��تانی ها را دعوت می کردند. یادم هست که در 
کلیسای لوقا با کیک و بس��تنی از مدعوین پذیرایی 
می شد. بین دخترها و پسرها بازی و سرگرمی داشتند 
و مدام صحبت هایی از محبت و دوس��تی می کردند 
و اعتق��ادات دانش آموزان را تغیی��ر می دادند. در این 
میان کار ما کشف و شناسایی مدعوین  و خنثی کردن 

برنامه های آنها بود. به این صورت که اسم و مشخصات 
بچه ها را وقت ورود پیدا می کردیم و هنگام خروج با آنها 
احوالپرسی دوستانه داشتیم، توجیه شان می کردیم 
اینجا نیایند فریب می خورند. اینها همه تله اس��ت به 
صورتی که بعد از یک جلسه اغلب آنها دیگر نمی آ مدند. 
اگر در جلسه دوم هم حاضر می شدند معلم مدرسه و 

خانواده را در جریان می گذاشتیم تا مانع شوند.
مسئوالن کلیسا که خود مبلغان دوره دیده 
در کش�ور مقصد بودند چطور متوجه این 
پارازیت های خنثی کننده شما نمی شدند؟
اس��قف می دانس��ت در ورودی کلیس��ا ع��ده ای از 
نوجوانان هستند که مانع جذب مسیحیت می شوند 

ولی فکرش را هم نمی کرد خود من هم باشم.
چند سال در کلیسای تبشیری ها بودید؟ 
بعد از هفت س��ال که باید بیرون می آمدم ولی بعد از 
آن وقتی به اعیاد آنها یعنی جشن ژانویه و کریسمس 
رسید ماندم تا میدان خالی نش��ود چون وقت جشن 
همه مسئوالن شهری و استانی به کلیسا دعوت شده 
بودند ما در ورودی کلیسا ایستادیم و به مدعوین نشریه 
»در راه حق« می دادیم. آن بار کشیش سیاح من را دید 
و متوجه شد که من هم جزو مبلغین انذاردهندگان 
هستم با ناراحتی و نگرانی سراغ من آمد  و گفت تو را 
منحرف کردند و قرار ش��د فردا با هم صحبت کنیم و 
من را توجیه کند؛ وقتی با من حرف زد تازه متوجه شد 

مذهبی و مقید هستم؛ گفت: کالس چندمی؟ گفتم: 
کالس دهم. گفت: افس��وس بگذار دانشگاه بروی آن 
وقت متوجه می شوی که نه این دین کامل است و نه 

آن دین. او اصاًل مسیحیت را هم قبول نداشت.
از چه زمانی مبشرین مسیحی در کشور 

ایران این قدر فعال شدند؟
از س��ال 42 به بعد به ش��دت کار می کردند. آنها به 
صورت عاطفی و از راه خدمت و کمک به مردم  نفوذ 
کرده بودند تا ضمن ترمیم نقاط ضعف نیازمندان آنها 
را از نظر روانی جذب کنند. یادم هس��ت در اصفهان 
چندین ارتشی به اسم دکتر و متخصص کار درمان 
می کردند. بیمارستان تأس��یس کرده بودند که در 
روز دو بار کش��یش باالی تخت بیماران می آمد و از 
مسیحیت حرف می زد. روزهای جمعه هم که مالقات 
بود در سالن نش��ریه ای از مس��یحیت به همراهان 
بیماران می دادند و تبلیغ داشتند ما هم برای خنثی 
کردن این تبلیغات و تأثیرات آن در بیمارستان نشریه 
توزیع می کردیم و از اسالم حرف می زدیم. هفته اي 
یک بار هم با لندرور و دو پرس��تار به روستاها برای 
تبلیغ می رفتند. ما وقتی از نقش��ه آنها مطلع شدیم 
سریع به محل نیرو می فرستادیم تا قبل از آنها باشند 
برای همین نمی توانستند کار تبلیغی داشته باشند و 
فقط درمان می کردند. آنها از نبود دکتر و پرستار در 

روستاها خیلی برای تبلیغ بهره می بردند.

بودجه این فعالیت های آنها از کجا تأمین 
می شد؟

بر اساس اس��ناد، بودجه آنها با پول نفت ایران بوده 
اس��ت؛ یعنی با پول خود ما علیه دین و ارزش های 

خود ما تبلیغ مسیحیت می کردند. 
ظاهراً سرمایه گذاری ویژه ای حتی روی 

نابینایان کرده بودند.
بله، دختران و پسران نابینا را به آموزشگاه می بردند 
و آواز و موس��یقی یادش��ان می دادند. اول بار وقتی 
نابینایان به آموزش��گاه می رفتند مهر و جانمازشان 
را می گرفتن��د. با خانواده های آنه��ا قضیه را مطرح 
کردیم گفتند چاره نداریم، جایی برای آموزش آنها 
نیست. به همین جهت به صورت نفوذی آنجا رفتیم 
تا در دیکته و امور روشندالن کمک باشیم و بعد در 
بین دیکته های بری��ل کار خودم��ان را می کردیم. 
از بین خود بچه های روش��ندل نیرو جذب کردیم 
تا ما را در جریان بگذارند. یک بار ش��هید بهش��تی 
عکسی از بچه های روشندل نشان داد که در آلمان 
توزیع می کردند تا برای آموزش��گاه خیریه اس��قف 
کریستوفر پول جمع کنند، گفت برای ما این تبلیغ 
زشت است. از طریق بچه های ما پول جمع می کنند. 
بعداً به همت آیت اهلل شمس آبادی، استاد فوالدگر و 
برخی دیگر که با انجمن مددکاری همکاری داشتند 
ساختمان ابابصیر را تأسیس کردیم. در شروع کار با 
یکی از روشندالن که حرف زدم او دیگر به آموزشگاه 
کریس��توفر نرفت و در آموزش��گاه ش��بانه روزی ما 
تنها بود. خودم هفته ای س��ه شبانه روز او را آموزش 

می دادم تا کار به سامان مورد نظر برسد. 
خاط�ره ای ه�م از این نف�وذ میس�یونرها 

دارید؟
بله؛ بس��یار زیاد از جمله اینکه در روس��تای مهیار 
کنار جاده درمانگاهی اس��ت ک��ه آن زمان فردی به 
نام انصاری آن را به دایره اسقفی تقدیم کرد. طایفه 
ک بودند. این مکان برای مبلغان  انصاریان اغلب مالاّ
مس��یحی یک پایگاه مناس��ب ش��ده بود. وقتی در 
جریان قرار گرفتیم تالش کردیم او از این واگذاری 
به مس��یحیت منصرف کنیم تا اینکه متوجه شدیم 
برادرش مرید آیت اهلل ش��مس آبادی است. از طریق 
ایشان به او پیغام دادیم تا ملک را واگذار نکند. او گفت 
می خواستم به این وسیله با اینها رابطه داشته باشم که 
اگر رژیم سرنگون شد تحت حمایت انگلیسی ها ثروتم 
را حفظ کنم. یعنی در واقع خیلی ها به خاطر قدرت 
استعماری انگلیس و امریکا در ایران به تبشیری ها 

کمک می کردند تا منافعشان را حفظ کنند.
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شهرام کرمی، در افتتاحیه برگزیدگان تئاتر استان ها:

 درباره اهرم قدرتمند تئاتر 
با ناامیدی صحبت نکنیم

   مصطفي محمدي
 مدیرکل هنرهای نمایش��ی گفت: تئاتر اهرم بس��یار خوبی برای 
شکل دادن به خیلی مسائل است، درباره این اهرم قدرتمند نباید 
با ناامیدی صحبت کنیم. آیین افتتاحیه برگزیدگان تئاتر استان ها 
به همراه جلسه تشریحی کارگاه های آموزشی همایش برگزیدگان 
جشنواره تئاتر استانی با حضور ش��هرام کرمی، مدیرکل هنرهای 
نمایشی و نادر برهانی مرند، دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر در 
هتل باباطاهر تهران برگزار شد. در ابتدا جلسه تشریحی کارگاه های 
آموزش��ی به مدیریت محمودرضا رحیمی برگزار شد و هنرمندان 
صحبت هایی درباره مس��ائل مختلف خود با ش��هرام کرمی و نادر 
برهانی مرند مطرح کردند. نادر برهانی مرند در صحبت هایی با ابراز 
خوشحالی از برپایی این مراس��م عنوان کرد: خوشحال هستم که 
قطار جشنواره به این ایستگاه رسیده و چنین تعدادی از گروه های 
شرکت کننده استانی در این مراسم حضور پیدا کرده اند.  وی عنوان 
کرد: فارغ از دغدغه رقابت بنا نیست کام برخی از شما  را تلخ کنیم 
و به همین دلیل اعالم نتایج را به بعد از این مراسم موکول کرده ایم. 
اگر می گویم جشنواره منطقه ای باید به فرآیند جشنواره تئاتر فجر 
برگردد حاصل مدت ها کار کارشناسی است. از یاد نبریم که اگر امری 
چنین مستحکم و تأثیرگذار به دلیل مسائلی چون مشکالت مالی 
به خوبی برگزار نمی شود نباید خود جشنواره منطقه ای را نادیده 
گرفت. ش��هرام کرمی نیز با بیان اینکه هنرمندان باید کارها را از 
خودشان شروع کنند، گفت: زمانی که ما کار می کردیم هم خیلی ها 
اجازه کار به ما نمی دادند اما ما خودم��ان کار کردیم. نباید انتظار 
داشت همه شرایط را دولت فراهم کند، واقعیت این است که دولت 
چنین امکانی ندارد. وی با اشاره به بودجه جشنواره که تغییری با 
سال گذشته نداشته، گفت: ما با وجود رشد تورم اما همان بودجه 
سال گذش��ته را داریم و نادر برهانی مرند هم با 10 درصد افزایش 
بودجه سال گذشته باید امسال جشنواره را برگزار کند، با توجه به 
اینکه حداقل قیمت ارز دو برابر سال گذشته است. کرمی در ادامه 
یادآور شد: به اعتقاد من با توجه به شرایط موجود همه باید مصمم 
شویم تا یک رویداد را به نتیجه برس��انیم، اگر برنامه ریزی داشته 
باشیم خیلی اتفاقات خوب شکل خواهد گرفت. تئاتر اهرم بسیار 
خوبی است که اگر به شکل مؤثری از آن استفاده شود موفق خواهد 

بود، در خصوص این اهرم قدرتمند با ناامیدی صحبت نکنیم.

 افتتاح نمایشگاه عکس شهدا
 در فرهنگسرای گلستان

دبیر نمایش�گاه عکس ش�هدا گفت: نمایشگاه عکس 
شهدا ۲۲ آذر در فرهنگسرای گلستان افتتاح می شود.
محمود رحیمی در گفت وگ��و با مهر از افتتاح نمایش��گاه 
گروهی عکس ش��هدا در فرهنگسرای گلس��تان خبر داد 
و گفت: این نمایش��گاه پنج شنبه بیس��ت ودوم آذر افتتاح 
می ش��ود. او اضافه کرد: آغاز به کار این نمایشگاه با انتشار 
فراخوان به منظور حضور عکاسان حرفه ای و آماتور همراه 
بود. با بررسی های انجام شده آثار تعدادی از عکاسان در دو 
بخش حرفه ای و آماتور برای نمایش در نمایشگاه انتخاب 
شده اس��ت. رحیمی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه توسط 
عالقه مندان فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و ش��هادت برگزار 
می ش��ود، افزود: 85 نفر از عکاس��ان حرفه ای و آماتور آثار 
خود را برای شرکت در این نمایش��گاه ارائه کردند و پس از 
بررسی های الزم ۷۶ عکس انتخاب شد. وي گفت: هدف از 
برگزاری نمایشگاه تبلیغات با هدف کسب نفع مالی یا معرفی 
نفرات برتر نیست. عکاسان حاضر در نمایشگاه و مخاطبانی 
که وقت گرانبهای خود را ب��ه بازدید از این رویداد فرهنگی 
اختصاص می دهند، هدیه خود را از شهدا دریافت می کنند. 
نمایشگاه عکس ش��هدا بیس��ت ودوم آذر در فرهنگسرای 
گلستان واقع در نارمک، میدان هالل احمر، جنب بوستان 

فدک افتتاح می شود و تا بیست ونهم آذر ادامه دارد.

اسکار بدون میزبان
گفت�ه می ش�ود برگزارکنن�دگان اس�کار در تالش�ند 
ب�ه ج�ای کوی�ن ه�ارت جایگزین�ی انتخ�اب کنند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، ورایتی اعالم کرده اسکار 
در نظر دارد مراسم 91 پس از خروج ناگهانی کوین هارت به 

طور کامل با یک میزبان برگزار شود.
 کوین هارت پس از اعت��راض علیه او به س��بب اظهارات 
ضدهمجنسگرایانه اش، از مراسم اسکار کنار کشید. ورایتی 
با نقل  قول از یک شخصیت ناشناس نفوذی گفته آکادمی 
از امتناع هارت مبنی بر عذرخواهی غافلگیر شده است؛ در 
حالی که مشخص ترین مسیر دعوت از یک مجری تاک شو 
همانند جیمی کیمل یا الن دجنریز بوده تا اقدامات مورد 
نظارت باش��د. گزینه دیگر تحت نظر، نداشتن میزبان در 
عوض پیشنهاد »دسته ای از س��لبریتی های بزرگ، گاهی 
اوقات به س��بک پخش زنده شنبه شب و آدم های شنگول 
و س��رزنده« اس��ت. با این حال، آخرین ب��اری که پخش 
تلویزیونی اس��کار بدون یک میزبان س��نتی اجرا شده به 
س��ال 2011 بازمی گردد که با حضور  جیم��ز فرانکو و آن 
هاتاوی برگزار ش��د. نتیجه ب��ه اتفاق آرا اساس��اً فاجعه بار 
بود؛ همان طور که در مراسم سال 2013، آکادمی از ست 
مک فارلین اعصاب خردکن بهره برد. حس بحران در حول 
اسکار 2019 ثابت باقی مانده است چراکه رکورد جمعیت 
پایین 2۶/5 میلیون نفر در پخش تلویزیونی س��ال 2018 
ثبت شده است. تالش برای گسترش تجدیدنظر تقاضای 
اس��کار با اعالم محبوب ترین فیلم اس��کار به شدت نتیجه 
معکوس داده اس��ت. هر چند زمان اجرای مراسم اسکار با 

کاهش روبه رو شده است.

   معصومه طاهری
مصطفی حجه فروش�ان متولد 13۲6 ب�ازاری کهن�ه کار و قدیمی از صنف 
خراز های اصفهان اس�ت که تحصیالت ابتدایی خود را از مکتبخانه شروع 
کرد اما با ورود به مدرس�ه به خاطر هوشی که داش�ت با توجه به قوانین آن 
زمان توانس�ت چند کالس را به صورت جهش�ی بگذراند. او با وجود آن که 
پدرش مغازه خ�رازی در بازار داش�ت به توصی�ه فردی که گفت�ه بود اگر 
می خواه�ی کار یاد بگیری در مغازه ای دیگر ش�اگردی ک�ن عمل کرد و به 
این ترتیب از همان 13 س�الگی به استقالل مالی رس�ید. فعالیت مبارزاتی 

او در نوجوان�ی از همان س�ال 4۲ و با نهضت امام آغاز ش�د. ام�ا این خّیر 
مش�هور اصفهانی که تاکنون خیریه های زی�ادی را بنیان نهاده اس�ت در 
زمانی که اس�تعمار با اهداف خاص ش�روع به تبلیغ ادیان مختلف خصوصًا 
مس�یحیت تبش�یری در ایران ک�رده بود با همراهی دوس�تانش ارتش�ی 
س�ری برای مقابله با ای�ن روند ایج�اد می کند؛ ارتش�ی که با نف�وذ میان 
مسیحیان تبشیری مانع اجرایی ش�دن اهداف آنها می شود. توجه داشته 
باش�ید که مبش�رین مس�یحی از ارامنه ایران جدا هس�تند، حتی ارامنه 
نیز آنها را قبول نداش�ته و از قربانی�ان این فرقه های اس�تعماری بوده اند.

نفوذمیکردندواعتقاداتدانشآموزانراتغییرمیدادند

ش�ماری از مقامات نظامی در پش�ت صحنه س�ریال »س�رباز« 
حض�ور یافته و درب�اره اهمیت س�ربازی رفتن صحب�ت کردند.

سیدمهدی فرحی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
نیروهای مسلح و سردار موسی کمالی معاون نیروی انسانی اداره وظیفه 
عمومی ستاد کل نیروهای مسلح به پشت صحنه سریال »سرباز« در 
پادگانی در پرندک رفتند.در سکانس های جدید سریال صحنه هایی از 
حضور جوانانی که قرار است برای انجام خدمت سربازی وارد پادگان 
شوند به کارگردانی هادی مقدم دوست ضبط شد. در این صحنه ها از 
حضور ۶50 هنرور که 400 نفر آنها با همکاری ارتش حضور یافته اند بهره 
گرفته شد. فرحی در جلسه ای با عوامل سریال بیان کرد: این خوب است 
که بگوییم افراد به سربازی آمدند و زندگی شان تغییر کرد. وی ادامه داد: 

اگر بتوانیم نشان دهیم که این جوانان بعد از ورود به سربازی شکل و 
شمایل زندگی شان تغییر کرده است هم خود جوانان و هم اطرافیانشان 
متمایل می شوند به سربازی بروند. فرحی در پایان اظهار کرد: به طور 
مثال جوانان مهارت های حرفه و فن را یاد می گیرند و می توانند پس از 
سربازی کار کنند. سریال »سرباز« به کارگردانی هادی مقدم دوست 
و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی عاش��قانه ای حماسی است که در 
40 قسمت 45 دقیقه ای برای شبکه 3 سیما تولید می شود. در خالصه 
داستان »سرباز« آمده است:  »در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، 

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع«.
مجموعه تلویزیونی »سرباز« محصول مش��ترک گروه فیلم و سریال 

شبکه 3 سیما و سازمان سینمایی انقالب و دفاع مقدس است.

مقامات نظامي در پشت صحنه »سرباز«

گفت وگوی »جوان« با بازاری نفوذی بین مبلغان تبشیری

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام شرکت 

پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

412/500825/0001/237/500 1/650/000

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، نرسیده به خیابان شهید مطهري، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

آگـهی منـاقصـه  شمـاره  6-ب-1397
 CK -

IR

(اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل مى گردد)

IR

نوبت دوم

م الف: 3295

»23 نفر« راهی آبادان شدند
عوامل فیلم س�ینمایی »۲3 نفر« ب�ه تهیه کنندگی مجتبی 
ف�رآورده و نویس�ندگی و کارگردانی مهدی جعف�ری برای 
ضبط پالن ه�ای آخ�ر فیلمب�رداری راه�ی آبادان ش�دند.

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی 23 نفر؛ 
پس از پایان تصویربرداری فیلم س��ینمایی »23 نفر« در تهران، 
عوامل این فیلم سینمایی راهی آبادان شدند. این فیلم سینمایی به 
کارگردانی مهدی جعفری برای حضور در سی و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر روزهای آخر فیلمبرداری خود را طی می کند. 
فیلمبرداری این اثر از روز جمعه 13 مهر با حضور سردار حاج قاسم 
س��لیمانی در تهران آغاز ش��ده بود. بنا بر این گزارش، »23نفر« 
به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، روای��ت گروهی از رزمندگان 
نوجوان ایرانی اس��ت که در جریان جنگ ایران و عراق در س��ال 

13۶1 به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.
س��ازندگان فیلم س��ینمایی »23 نفر« عبارتند از: تهیه کننده: 
مجتبی فرآورده، نویس��نده و کارگردان: مه��دی جعفری، مدیر 
فیلمبرداری: مرتضی قیدی، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، 
طراح لباس: س��ارا س��میعی، جلوه های ویژه میدانی: محس��ن 
روزبهانی، جلوه های ویژه بصری جنگ: هادی اسالمی، جلوه های 
ویژه بصری بخش عراق: امیر سحرخیز، مدیر تولید: رضا زنجانیان، 
مش��اوران: احمد یوس��ف زاده، محمد س��اردوئی، تدوین: میثم 
موالیی، صدابردار و صداگذار: بهمن اردالن، طراح چهره پردازی: 

عباس عباسی، مشاور رسانه ای: مهرداد معظمی.


