
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  فرامرز دادور 

   ايران- علی کاظمی : فرستنده
 ٢٠١۶ نومبر ٠٢

 

   اجتماعی و سازمانھای سياسی در اپوزيسيون جنبش ھایجايگاه
ِبھبودی زندگی در تمام ابعاد اجتماعی مبارزه میِامروزه در سراسر جھان، مردم برای  ِ ِدر کشورھای پيشرفته و .کنند ِ

ِنسبتا آزاد و دمکراتيک، ابعاد کنش ھای اجتماعی متنوع تر بوده، مردم در حيطه ھای سازمانھای سياسی و ھمچنين در  ِ ِ ِ
ِگروه ھای درگير با مسائل محدوتر اجتماعی، از جمله جريانات حقوق بشری و ِ ِ ِ . کنند ِ مدافع محيط زيست،  فعاليت میِ

ِواقعيت اين است که در جوامع طبقاتی سرمايه داری، حتی در نوع مدرن تر و آزادتر آن، صاحبان قدرت و ثروت و  ِ
ِشرکت ھای اقتصادی قادر ھستند که در مناسبات سياسی دخالت ھژمونگرانه داشته، به نفع کانديد ھای مورد نظر خود  ِ ِ

ِنظام انتخاباتی از ظرفيت و اعتبار دمکراتيک کافی جھت . ِوليتھای اداری عمل کنندؤبه مس" بانتخا"ِبرای  ِ  تعيينِ

ِنماينگان واقعی مردم برای پيشبرد خواسته ھای حق طلبان ِِ ويژه جمعيت کارگری، زحمتکش و محروم ه  توده ھا بۀِ

ِبا اينحال، در برخی از مقاطع تاريخی و با ظھور. برخوردار نيست ِ شرايط ويژه، توده ھای مردم توانسته اند که در عين ِ
 اخير در ۀدر سه دھ. ثير سرنوشت ساز بگذارندأاستفاده از اھرم ھای انتخاباتی در اوضاع سياسی و اجتماعی ت

ِی التين و در سالھای اخير در برخی از کشور ھای اروپائی امريکا ، شخصيتھا و )الگيونان، اسپانيا و پرت. م.ب(ِ

ِی مردم به نھاد ھای  سياسی برای مديريت أِانات  مترقی امکان يافته اند که با رجري ..) م پارلمان، شورای شھر و .ب(ِ

ِجنبشھای اجتماعی نيز در مبارزات خود  .ثری داشته اندؤِدر اين رابطه، سازمانھای سياسی  و احزاب  نقش م. راه يابند ِ
ِثير قاطعی در مناسبات توزيع قدرت درأت ِ ِدر مقايسه با سازمان ھای سياسی، خصلت فعاليتھا در . گذارند  جامعه میِ ِ

ًجنبشھای اجتماعی قابل انعطاف تر بوده، اھداف آنھا، لزوما ِ، دگرگونی راديکال در تماميتی از مناسبات اجتماعی نيست ِ ِ
ِو فعاليت آنھا، اغلب جھت بھتر نمودن وضعيت زندگی، ب ِ ِتکش در حوزه ھای اجتماعی و از ِويژه برای توده ھای زحمه ِ

ِق مطالبات کارگری، برابر حقوقجمله برای تحق ِ زنان، بھبودی محيط زيست و رعايت حقوق بشر میِ ِ در عين . باشد ِ

ِ، نيروی اصلی را برای ايجاد دگرگونی بنيادی ً مدنی، نھايتاۀحال واقعيت اين است که فعاالن در اين جنبشھا و جامع
داليل ه که ب) ويژه در غربه ب(ِدر برخی جوامع دمکراتيک تر .  دھند ی در ھر جامعه تشکيل میاقتصادی و اجتماع

ِمختلف و از جمله وجود ھژمونی فرھنگی سرمايه داری  ، توده ھای مردم به )ِمصرف گرائی و سودجوئی فردی. م.ب(ِ

ِمندی خاصی نشان نداده در فعاليتھای حزبی کمتر شرکته ِمسائل سياسی عالق ۀ ِکنند، جنبشھای اجتماعی که حيط  میِ

ِسيستم رسمی سياسی است، توانسته اند در جذب مردم به مسائل اجتماعی و تقابل با قدرتھای ۀ ِفعاليت آنھا بيرون از حوز ِ ِِ ِ
  .ِحکومتی و اقتصادی، سھم بيشتری داشته باشند
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ِيک نمونه از جريانات مبارز غير حزبی، ظھور جنبش  ِ ِ ِ است که در سالھای امريکادر " ھم اھميت داردزندگی سياھان "ِ
ِ بخش ھای زحمتکش و محروم ِ ارگان ھای حکومتی عليهۀِاخير در واکنش به سياستھای سرکوبگرانه و سازمان يافت ِ

ِويژه خشونت عريان په جامعه در کل و ب  ۀی از جمعيت با پيشينئبخش ھا. م.ب(ِن و ساير اقليت ھا ِليس عليه سياھاوِ

ِطبق نظر يکی از انديشه پردازان اجتماعی، . ، شکل گرفته است)سرخپوستی/ اسالمی و بومیالتين، ِ ؛ براين پی جونزِ

ً  در ميان کشور ھای جھان، جايگاه اول را به تعداد جمعيت دارد و تقريباامريکا، "یئی توده دستگيری ھا"ِدر اين دوره 

ص :٢٠١۶مبر مانتلی ريويو، سپت(برند  سر میه ستند، در زندان بئی ھامريکائی افريقا ميليون که يک ميليون آنھا ٢.٣

ِکه مبارزه از جانب جنبشھای مدافع برابر حقوقی برای سياھان در سالھای  با اين). ٢ ِ ِِ ، باعث گرديد که زمينه ٧٠ و ۶٠ِ

ِھای سياسی جھت پيروزی انتخاباتی برای بخشی از فعاالن  ِ ِ ِاما بعد از فروکش نمودن وجود آيد، ه ئی بامريکائی افريقاِِ
ِدر سالھای بعد، برای ممانعت از تعميق مطالبات عدالتجويانه، سياستھای ) به داليل مختلف(ِفعاليتھای اين جنبشھا  ِ ِِ ِ

ِ به مانند ديگر امريکاامروزه در . ليس عليه محرومان، اقليتھا و سياھان افزايش يافتوِ حکومتی و خشونت پۀسرکوبگران ِ
ِ و ديگر نھاد ھای انتظامی، در راستای حفظ نظام و قوانين حاکم، ھمچون پاسدار نظام موجود عمل میپوليسجوامع،  ِ ِ ِ 

ِ قدرت بين طبقات و اقشار ِطبقاتی و اختالف فاحش در جايگاه ۀِواقعيت اين است که با توجه به وجود فاصل. کنند
ِ قھر حکومتی متوجه توده ھای محرۀِگوناگونی جامعه، بخش عمد ِ   .ويژه سياھان استه وم و بِ

ِدر واقع، نبود تشکل ھای سياسی نيرومند  ِ ِکارزار انتخاباتی برنی سندرز که خود را سوسياليست معرفی می نمود ادامه (ِ ِ
ِثر بودن ؤو در عوض، م) ِنيافت و گروه ھای راديکال ديگر مانند حزب سبز از پايگاه اجتماعی اندکی برخوردار ھستند

ِای پيشبرد اھداف محدودتر اجتماعی و طلب برای احقاق آنھا در چارچوب نظام موجود، يکی از ِخصلت جنبشی بر ِ ِ ِِ ِ
ِجنبش ھائی مانند حرکت سياسی ضد خشونت ِداليل برای ظھور  ِ ِگرچه اين جنبش ھا دارای .  بوده استامريکا در پوليسِِ

ِبديل روشن و فرموله شده برای سازماندھی سراسری اقتصادی اجت ِِ ِپر تالطم مبارزات ۀ ِماعی جامعه ندارند، اما پروسِ
ِبرای مقابله با انواع ستمھای اقتصادی و اجتماعی و معضالتی مانند تداوم نژادپرستی و خشونت  ِِ ِ ، کمک نموده پوليسِ

ِاست که راه کار ھا و اشکال جديد ارزنده ای  ِبرای ايجاد دگرگونی ھای عادالن) گرچه ھنوز محدود(ِ ِعی در افق  اجتماۀِِ
ِبا اينحال، در اغلب مواقع، دست آورد ھای حاصل شده از مبارزات جنبشی، خصلت . ِمطالبات مردمی قرار بگيرند ِ ِِ

  . نداشته، محدود ھستندئیراديکال و ريشه 

ِخاطر وجود چندين دھه مبارزات از سوی جنبش ھای مدافع حقوق دمکراتيک و صنفی و از جمله ه ، بامريکا در  ِ ِ ِ ِ ِ
ِرفداران  برابر حقوقی برای زنان، سياھان و اقليتھای ملی، دست آورد ھای قابل مالحظه ای پديدار گشته استط ِ ِ ھم . ِ

ِاکنون فعاليتھای ضد خشونت  ِ باعث برخی پيگرد ھای قانونی عليه عناصری در دستگاه انتظاماتی پوليسِ ِ  شده امريکاِِ

ِاما ھنوز تا ايجاد دگرگونی ھای بنياد. است .  زيادی وجود داردۀی مساواتگرانه در مناسبات اقتصادی و اجتماعی فاصلِ

ِ ديگر، مبارزه از سوی جنبش ضد پروژۀنمون ِ ِ لوله کشی سراسری نفت و گاز در ۀِ معروف به کی ( و کانادا امريکاِ

ِکه نيروی اصلی آن را بوميان ) استون پايپ الين ِ نگران ًز که عمدتا استندينگ راک سايوۀاز جمله قبيل(ئی امريکاِ
ِتخريب در اقليم، منابع آب معيشتی و مناطق مقدس مذھبی ھستند ِ ِ  ۀ مردمی در جامعئیتشکيل داده، فعاالن و کانون ھا) ِ

ِمدنی و برخی از مقامات سياسی محلی تشکيل می  توانسته است که پروژه را در برخی از اياالت یبخشدر دھد،  ِ

ِد نفتی و نھاد ھای حکومتی مدافع آنھا در ديگر مناطق جغرافيائی دست باال را دارند و اما صنايع قدرتمن. متوقف نمايد

ِسرنوشت نھائی اين پروژه ھا ھنوز نامعلوم است ِجنبش ھای ديگر مردمی که حول محور مسائلی مانند ارتقا. ِ  یِ

ِدستمزد، وضعيت اشتغال، مقابله با انواع تبعيضات اجتماعی و صلح طلبی شکل گرف ِته اند، نيز، به پيروزيھای اندکی ِِ
  .دست يافته اند
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ِکه اپوزيسيون سازمان يافته از احزاب، جريانات و افراد چپ  و  کيد در اين جا اين است که تا وقتیأِ مورد تۀنکت ِ
ِمترقی، حول محور چشم انداز سياسی و پالتفرم مشخص جھت ياری رساندن به مبارزات توده ھا برای مقابله ِِ ِ ِ ِِ ِ  با رژيم و ِ

ِ بديل ھای ساختاری و مضمونی کوتاه و دراز مدت در حيطه ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی شکل نگرفته ۀارائ ِِ
ِباشد، جنبش راديکال و ساختار شکن مردم از توانمندی الزم برای ايجاد دگرگونی بنيادی و پيروزی انقالب دمکراتيک  ِ ِِ ِ ِِ ِ

 ملقب به اينديگنادوز ١۵ِ مثال در اسپانيا جنبش ھای اجتماعی و از جمله جنبش  ام ِبرای. سياسی برخوردار نخواھد بود

 ٢٠١۴ جنوری اتحاد سياسی پودموس را در ً فعال بود و اغلب فعاالن آن بعدا٢٠١٣-٢٠١١که در سالھای ) خشمگينان(

ِون سياسی و اجتماعی، به اين  مدۀی و بدون يک برنامئخودی، غير متمرکز، شبکه ه تشکيل دادند، طی فعاليتھای خودب
ِجمعبندی رسيد که برای ايجاد دگرگونی ھای بنيادی و عبور از سرمايه داری، به ترکيبی از مبارزات جنبشی و حزبی  ِ

ً يک سازمان سياسی به پالتفرم نسبتاۀبايد در انتخابات دخالتگری نموده، به مثاب نياز بوده، در شرايط کنونی می ِ ِ 

ھم اکنون پودموس و ساير .  مورد نظر مجھز باشدۀمشخصی برای سازماندھی اقتصادی و اجتماعی برای جامع

ِژی واقع بينانه و درست، عالوه بر پيشبرد فعاليتھای فراپارلمانی جنبشی، در يجريانات چپ راديکال با اتخاذ يک سترات ِ ِ
  . ِانتخابات سراسری و محلی نيز مشارکت دارند

که استبداد سياسی حاکم بوده و از آزاديھای دمکراتيک ) اکثر کشور ھای خاورميانه. م.ب (ئیت  در کشور ھابديھی اس

ِ ھمواره فرمايشی و برای حفظ ًکه تقريبا" انتخابات"خبری نيست، شرکت در  باشد، بی  نظام ھای حاکم می" مشروعيت"ِ

ِم است که در پرتو شناخت از ضرورت تاريخی برای  دمکراتيک، مھًاما در کشور ھای نسبتا. معنی و نادرست است ِ
ِکه از نقش فعاليتھای خيابانی و فرا پارلمانی جنبشھای مردمی  ِ دمکراتيک و ھمچنين سوسياليستی، بدون اينۀبھجِايجاد  ِِ

ِوجود ھمکاری گسترده در ميان اپوزيسيون در شرايط ديکتاۀ نمون .ِکاسته شود، اقدامات سياسی انجام گردند توری، شکل ِ

بردند  سر میه ِ استبداد بۀِگيری اتحاد عمل در ميان اپوزيسيون در کشور تونس است که مردم برای دھه ھا در زير سلط

ِخاطر وجود يک اپوزيسيون متحد، سکوالر و متحد بود که بعد از پيروزی انقالب سياسی در سال ه  بیو بخش ِ ِ٢٠١١ ،

امروزه در تونس که دارای يک قانون اساسی دمکراتيک شده، به رغم . دِتحوالت تدريجی به سوی دمکراسی شروع ش

ِ سياسی حاصل گرديده، گرچه ھنوز تا استقرار مناسبات ئی مدنی و آزادی ھاجود برخی دشواريھا، سطحی از حقوقو
مترقی و  طوالنی وجود دارد، با اين وجود جنبشھای اجتماعی و سازمان ھای سياسی ۀغير استثماری و انسانی فاصل

  .ِطور علنی  فعاليت کننده  مدنی بۀِچپ قادر شده اند که  در فضای جامع

نرال ج خونتای نظامی به رھبری ۀجلو رفته و تحت سلطه گونه ای ديگر به سفانه، در مصر وضعيت سياسی بأ اما مت

اع و اختناق سياسی دوباره کند، ارتج  و عربستان کمک ھای مالی و نظامی دريافت میامريکاعبدل فاتح السيسی که از 

ِسفانه در ميان اپوزيسيون مردمی ايران، ھنوز قدمھای أِبا توجه به اين تجربيات جھانی، اما مت. برقرار گرديده است ِ
ِژيک ھوشيارانه که  جنبش ھا،  احزاب، گروه ھا و فعاالن چپ و مترقی را حول محور پالتفرم و برنامه ھای يسترات ِ ِ

ِاختار ھای دمکراتيک سياسی و موازين عدالتجويانه، برای پيروزی انقالب و تعميق آن در دوران حامل افق ھائی از س ِ ِِ ِ
که تالش ھائی در ميان  به رغم اين. ِگذار به سوی ايجاد جامعه ای آزاد و انسانی سازمان داده باشد، برداشته نشده است

ِگروه ھای چپ و ھمچنين سازمانھای دمکرات و مدافع برکناری سفانه ھنوز در أ جمھوری اسالمی شروع شده اما متِ

  . ِشکل يک اتحاد سياسی برانداز به حرکت در نيامده است

ِ نظام مستبد مذھبی و نبود فضای آزاد سياسی برای فعاليتھای سازمان يافته از جانب ۀِخاطر سلطه در ايران، ب ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِاپوزيسيون، جنبش ھای اجتماعی از نقش ويژه ای برخورد ًسياست آنھا که عمدتا.  ار ھستندِ ِ  دستيابی به مطالبات ِ

ِ راديکال در ساختار و مناسبات کالن سياسی و اجتماعی است، بتغييرِ ايجاد ًدمکراتيک و نه لزوما ھرحال در مجموع، ه ِ
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ِقدرت سياسی رژيم را مورد  ِبرای مثال، فعاالن در جنبش کارگری و معلمان توانس. دھد  قرار میسؤالِ ته اند که در ِ

ِمقابله با استبداد، بيکاری و محروميت و حول محور موضوعات مرتبط با بھبودی وضعيت اشتغال و کارمزد به کارزار  ِِ ِ ِ
ِتالش برای ايجاد سازمان ھای سراسری بين گروه ھا و اتحاديه ھای کارگری، حول محور . ثری دامن بزنندؤھای م ِ ِِ

ِيالتی نظير آن در بين فعاالن در جنبش زنان، حقوق بشری و اقليتھای ملی و ِمطالبات دمکراتيک و حرکت ھای تشک ِ ِ
ِمذھبی که در دفاع از آزادی بيان، حقوق زنان، حق  ِ سرنوشت، حقوق مدنی و فرھنگی مبارزه میتعيينِ کنند، زمينه  ِ

ِ متعددی را برای متصل کردن فعاليتھای جنبشی با مبارزات متشکل اپوزۀِھای کنشگران ِ البته . يسيونی فراھم نموده استِ

ِبا توجه به نبود آزادی ھای سياسی در ايران، حرکت ھای ھمگرايانه در جنبش دمکراسی خواھی برای توانمند کردن  ِ ِ ِ ِ
ِاپوزيسيون راديکال، عبور از جمھوری اسالمی، برقراری سطحی از دمکراسی سياسی و ايجاد زمينه ھای اجتماعی  ِِ ِ ِ ِِ

ِشبرد مبارزه برای تعميق عدالت اجتماعی، از اھميت بيشتری برخوردار استِمناسبتر جھت پي ِ ِِ در واقع، ھدف قرار . ِ

ِدادن استقرار دمکراسی سياسی به مثاب ِ ِ قدم اول در افق اپوزيسيون راديکال مردمی میۀِ ِِ ِتواند مرکز ثقلی برای پيوند  ِ ِ
ِن بين اين جنبشھا و سازمانھای سياسی دمکرات و چپ، در ِزدن فعاليتھا در ميان جنبشھای گوناگون مردمی و ھمچني ِ

ِگستره ای از اتحاد ھا، چه  دمکراسی خواھانه و چه راديکال و سوسياليست، در راستای چشم انداز سياسی دمکراتيک  ِ ِ
ِو به موازات آن برای بخشی ديگر در اپوزيسيون، حول محور پالتفرم سوسياليستی، برای دوران پسا ان ِ ِِ ِِ قالب، صفوف ِ

  . اپوزيسيون مردمی را منسجم تر نمايد

ِدر واقع پرسش اصلی در اينجا اين است که در صورت وقوع تظاھرات و اعتصابات عمومی، آيا فعاالن و جريانات  ِ ِ
ِتوانند در جھت پيروزی ھدفمند انقالب و برپائی ساختار و نھا ک و آزاديخواه چه نقشی میئيِمترقی و سوسياليست ال ِ د ِِ

گرچه . ِھای دمکراتيک برای مشارکت مستقيم و غير مستقيم مردم در انتخاب سرنوشت اجتماعی خود داشته باشند

 انسانی تر و در آن راستا، نفی ۀِ به شناخت الزم برای ايجاد جامعستباي  خود توده ھای مردم میًبديھی است که نھايتا

ِ ضرورت اقدام برای ايجاد دگرگونيھای بنيادی رسيده باشند، اما در و) سرمايه داری. م.ب( اجتماعی ۀِمناسبات ناعادالن ِ
گردد،  تالش برای طرح ايده  عين حال، آنچه که به نقش فعاالن و جريانات طرفدار دمکراسی و عدالت اقتصادی برمی

ۀ قالبی به منزل تحوالت انۀ اجتماعی و ترسيم موازين و ساختارھای مترقی و دمکراتيک است که در پروسۀِھای سازند

آنچه که به ايده ھا و راھکارھای . خودی قرار گيرنده  جنبش ھای خود بۀِرھنمود ھا و خطوط ارزشی مورد استفاد

ِبخشد، وجود يک اپوزيسيون گسترد ِمبارزاتی، ھماھنگی الزم سياسی می ِمردمی است و برای شکل گيری و انسجام ۀ ِ ِ
ِتشکيالتی آن الزم است که در جھت انسج ِ فعاليتھای مطالباتی جاری در جنبش ھای اجتماعی گوناگون ۀِام مجموعِ ِ ِ

ِبا مبارزات ساختار شکنانه از سوی اتحاد ھای اپوزيسيونی )  کارگری، زنان، مليتھا، محيط زيست، حقوق بشر، غيره( ِ ِ ِ
ِی سياسی تنظيم گشته ژيِ مجموعه ای از سازمانھای سياسی و دارای ستراتۀِمختلف دمکراتيک و چپ  که در برگيرند

ِبرای برکناری نظام حاکم و پالتفرم مشخص برای  سازماندھی دمکراتيک و عادالن ِِ ِ جامعه در دوران بعد از پيروزی ۀِ ِ
  .   انقالب ھستند، قدم برداشته شود

ِکيد بر ضرورت يک اپوزيسيون راديکال مردمی برای عبور از نظام جمھوری اسالمی و استقأدر خاتمه و ت ِ رار ِ

ِدمکراسی، مھم است به مبارزات کنونی جنبش ھا در ايران توجه شود اگر در جنبش کارگری، روزانه برای مطالباتی . ِ

ِ بيکاری و حق ايجاد تشکل مستقل کارگری و در مخالفت با خصوصی سازی و ۀِش دستمزد ھا،  تحقق بيميھمچون افزا ِ ِ
 مبارزات در جھت مقابله با قوانين تبعيض آميز و ۀنان تمرکز عمداگر در جنبش ز. شود قرار دادھای موقت مبارزه می

ِضد انسانی نظام حاکم و فرھنگِ خشونت گرای مردانه بوده تالش می ِ ِ ِ حقوقی و حداقل ارزشھای یگردد که برابر ِ
ِ ستم ملی، برای احقاق برابری حقوق مليتھا و برقراری ساگر جنبش مليتھا عليه. تحقق يابدانسانی  ِ ِِ ِاختار سياسی غير ِ
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ِ و اگر فعاالن حقوق بشر، ھنرمندان و فرھنگيان آزاده و منتقدان به وجود  کنند ِمتمرکز فدرال و دمکراتيک مبارزه می ِ ِ ِ
ِدھند و بسياری از اين فعاالن  ِزندانی سياسی، شکنجه و اعدام در ايران؛ شجاعانه به کارزارھای انساندوستانه ادامه می

ِشود که در ميان تالشگران و تجمع ھای   و اگر ديده می ِگرديده، در زير فشار سياسی قرار دارنداجتماعی بازداشت  ِ ِ
ِگوناگون اجتماعی، بسياری به ھمگامی و ھمبستگی برخاسته، در حمايت از فعاليتھای حق طلبان  يکديگر، بيانيه داده و ۀِ

ِالی مطالبات و اھداف ه اگر روشن باشد که در الب و  کنند طور مشترک شرکت میه در بيشتر مواقع در کارزارھا ب ِ
ِتمامی اين جنبشھا؛ ارزش ھای مشترک دمکراسی خواھانه و عدالت جويانه نھفته است، پس در آن صورت طبيعی است  ِ
ِکه با وجود اين مطالبات مشترک دمکراتيک و حضور زمينه ھای سياسی برای ھمگرائی عملی؛ ايجاد اتحاد ھا و جبھه  ِ ِ ِ

ِی دمکراتيک در بين فعاالن و جنبشھا در اپوزيسيون مردمی ھا ِسوسياليست ھا و تمامی دمکرات ھای پايبند به (ِ ِ
ِسيته و موازين جھانشمول حقوق بشرئيجمھوری، دمکراسی، ال ِ ِ، يک امر الزم برای پيروزی انقالب و سازماندھی )ِ ِ

ِ آينده برای مشارکت توده ھای مردم دۀدمکراتيک در جامع   . باشد  سرنوشت اجتماعی میتعيينر ِ

 ٢٠١۶بر و اکت٢٩

  


