
چهارچشمی باید مراقب جنبش بود، مبادا خودش هیوال شود

؛ درس هایی از خیزش مردم سوریه

فرناز سیفی

را خطاب به کاربران   توییتی     رشته ،«مؤسسه ی خاورمیانه»، تحلیلگر ارشد در ابراهیم االصیل ماه گذشته  

االصیل که اهل سوریه است و در خیزش سوری ها علیه رژیم بشار. ایرانی نوشت که بسیار پرمخاطب شد  

 اسد مشارکت داشت از تجربه ی پرفرازونشیب و ناکام فعاالن سوری و درس های تلخ اما مهمی نوشته بود که

او ابراز امیدواری کرده بود که ایرانی ها حواسشان به این نکات باشد و اشتباهات مشابهی را. آموختند  

االصیل پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی در خاورمیانه است و یکی از. تکرار نکنند  

او همچنین مدیر. در سوریه بود« مبارزه ی مدنی بدون خشونت»بنیان گذاران سازمان غیردولتی   

 است، که در زمینه ی مخاطرات ژئوپلیتیک به نهادها و مؤسسه های »Dynamic Advisory« مؤسسه ی

و«االوسط» ابراهیم االصیل مجری پادکست عربِی. گوناگون در آمریکا و خاورمیانه مشاوره می دهد  

متعلق« آراء من واشنطتن»یوتیوب  کانال به زبان انگلیسی و مجری برنامه های هفتگی« سیاسه»پادکست   

او که دانشجوی مقطع دکترای سیاست بین الملل در دانشگاه جانز هاپکینز. است« مؤسسه ی خاورمیانه»به   

 است، فوق لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرده و در زمان تحصیل در این دانشگاه، رئیس
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با او درباره ی خیزش سوریه و ناکامی ها و اشتباهات  معترضان سوری به. انجمن دانشجویان عرب بود  

.گفت وگو نشستم

***

 در ماه هایی که اخبار. ماه گذشته رشته توییتی نوشتید که توجه زیادی را در میان کاربران ایرانی جلب کرد

 خیزش در ایران را دنبال می کردید چه نکاتی توجهتان را جلب کرد و نگرانی تان را برانگیخت که این

رشته توییت را نوشتید؟

 وقتی اعتراضات در ایران شروع شد به شور دوستان ایرانی ام نگاه می کردم و یاد آن روزهای پرشور

 شروع اعتراضات در سوریه می افتادم و از همان ابتدا شباهت های زیادی بین وضعیت آن روزهای سوریه و

 این روزهای ایران می دیدم؛ چطور مردم ایران هم مثل آن روزهای ما امیدوارند، خود را سزاوار حاکمیتی

اما وقتی با فاصله به ماجرایی نگاه می کنی هم زمان نقاط ضعف. بهتر می دانند و به دنبال ساختن مملکتشان اند  

.و اشتباهات را هم می بینی، اشتباه هایی که کمی بعد به نقطه ی ضعف اپوزیسیون تبدیل خواهند شد

 وضع ما با دیگر»در سوریه یکی از اولین و بزرگ ترین اشتباهات این بود که معترضان فکر می کردند 

 سوری ها هم فکر می کردند که وضع آن ها مثل لیبی یا سودان نیست که حکومت کامالً«. کشورها فرق دارد

 فرو بپاشد، مثل عراق یا لبنان نیستند که دعوا و اختالف مذهبی جامعه را چند دسته کند، مثل یمن نیستند که

 حتی تصور می کردند که محال است که. ناآرامی در کشور مجالی برای رشد رادیکالیسم مذهبی فراهم کند

  ایران تکرار شود و یک گروه مذهبی افراطی سر کار آید و دیگر گروه های انقالبی۱۳۵۷وضعیت انقالب 

.را کنار بزند

 اکثر. من احساس ضرورت می کنم به ایرانی ها نکته ای را گوشزد کنم که شاید دوست ندارند بشنوند

 معترضان سوری در شور لحظه، توانایی دیدن این خطرها را از دست دادند و چشمشان را بر روی

 من دوست دارم با تأکید، به ایرانی ها بگویم که سیر وقایع می تواند به طرز عجیبی جور. اشتباهات بستند

 باید از همان ابتدا در کنار تالش برای تغییر رژیم، چهارچشمی مراقب جنبش بود؛ جنبش. دیگری پیش برود

 خودش می تواند تبدیل به هیوالیی شود که بیش از همه، رژیم دیکتاتور فعلی از ظهور این هیوال خوشحال

. شود و از آن بهره ببرد

 

 مواجه« افراد داخل نشین و خارج نشین»سوری ها نیز از آغاز جنبش اعتراضِی خود با این بحث و دعوای 

 بحث هایی مثل اینکه چه کسی حق دارد صدای مردم داخل. بودند، وضعیتی که ایرانی ها هم درگیر آن هستند

 کشور باشد؟ چه کسی حق دارد به نمایندگی از آن ها در مجامع بین المللی ظاهر شود؟ حاال بیش از یک دهه



 بعد از اعتراضات ناکام سوریه وقتی به آن دوران نگاه می کنید چه تحلیلی از نقش سوری های خارج از

کشور دارید؟  ایرانی ها از این تجربه  و راه رفته ی سوری ها چه درسی می توانند بگیرند؟ 

 رژیم بشار اسد از. این بحث بین خارج و داخل از همان اولین روزهای تظاهرات در سوریه شروع شد

 همان ابتدا مدعی شد که تمام این اعتراض ها از خارج و با پول کشورهای خارجی برنامه ریزی شده و

 رسانه های دولتی روی این موضوع مانور می دادند که این مخالفان خارج نشین،. هدایت می شود

 کم نبودند. نیستند زیرا اگر واقعاً وطن دوست و نگران مملکت بودند به کشور برمی گشتند« وطن دوست»

 آن ها هم معتقد بودند که. فعاالن و معترضان داخل کشور که چنین خط فکری ای را دنبال و ترویج می کردند

 سوری های خارج از کشور حق ندارند به آن ها بگویند چه کنند و چه نکنند و مهم تر از همه اینکه حق

.رهبرِی اعتراضات را ندارند

 آن ها هم مثل. واقعیت اما چه بود؟ بسیاری از این سوری ها اصالً کشور را به میل خود ترک نکرده بودند

 بسیاری از معترضان ایرانی ناگزیر مجبور به ترک کشور شده بودند چون دولت آن ها را تعقیب و احضار و

 زندانی یا از حقوق شهروندی محروم کرده بود؛ یا اینکه به امید زندگی بهتر با حداقل امکانات از سوریه

.درهرحال، منصفانه نیست که نبودن در کشور را به چماق باالی سر خارج نشینان تبدیل کنیم. رفته بودند

 افرادی که خارج از کشور ساکن اند می توانند نقش مهمی در جلب توجه بین المللی به رویدادهای داخل کشور

 داشته باشند؛ می توانند برای کمک به جنبش و افراد درگیر در جنبش منابع و کمک مالی جمع آوری کنند و

 مهم تر اینکه وقتی در کشور نیستید می توانید از زاویه ای دیگر از بیرون به سیر وقایع نگاه کنید و شاید در

 به نظر من،. این نگاِه با فاصله، بتوان چیزهایی را دید که در بطن ماجرا به آن کمتر توجه می شود

 تبدیل کنند« دیگری»معترضان ایرانی  اگر ایرانیان خارج از کشور را به گوشه ی رینگ ببرند و آن ها را به 

.مرتکب اشتباه شده و بخشی از امکانات و توان جمعی را از خودشان دریغ می کنند

 

 در رشته توییِت پرمخاطب خود اشاره کرده بودید که همیشه بین برخی معترضان این تمایل وجود دارد که

 االن اتحاد از»ببندند و مدام تأکید کنند که « خودی ها»چشم خود را بر روی اشتباهات اپوزیسیون و 

 می توانید مثالی بزنید که در تجربه ی سوریه یا کشورهای دیگر این بی اعتنایی«. همه چیز مهم تر است

چطور به اشتباه انجامید و چطور می شد از چنین اشتباهاتی جلوگیری کرد؟ 

 این رویه که بین بعضی افراد اپوزیسیون و مخالفان رایج است... دروغ گویی، شایعه پراکنی، اغراق و

 در سوریه کسانی بودند که هرچیزی را که به نفع آن ها و نگاه و باورشان بود. به شدت آسیب زننده است

 بازنشر داده و پخش و تبدیل به خبر می کردند، اخباری دروغین و جعلی و اغراق آمیز از نقض حقوق بشر



 این جعل و اغراق ها به رژیم. به دست رژیم اسد یا شمار کشته شدگان و افرادی که بازداشت شده بودند

.دیکتاتور آسیبی نمی زند، فقط اعتبار خود معترضان را زیر سؤال می بََرد و مردم را بی اعتماد می کند

 یکی از نکات مهمی. یکی دیگر از مثال ها، چشم بستن بر خشونت های افراد معترض از سوی معترضان بود

 که نادیده گرفته می شود این است که خشونت همیشه در یک سطح کوچک و از اتفاق ظاهراً کم اهمیت و

 وقتی اپوزیسیون خودش چشم  را بر روی خشونت اپوزیسیون ــ هرقدر کوچک و. کوچکی شروع می شود

 ظاهراً کم اهمیت ــ ببندد، خیلی سریع تر از اینکه فکر کنید، خشونت بعدی رخ می دهد و ابعاد خشونت بزرگ

.و بزرگ تر شده و جنبش به سرعت از کنترل کارهای معترضان ناتوان می شود

 

 بیش از یک دهه ی بعد، حاال که به اعتراضات ناکام سوریه نگاه می کنید، به نظرتان چه کارهایی باید انجام

 می شد تا آدم های بیشتری با اعتراضات همراه می شدند؟ برای ایجاد ائتالف چه کار باید می کردند؟ چرا

چنین نشد؟

 معترضان ایرانی  اگر ایرانیان خارج از کشور را به گوشه ی رینگ ببرند و آن ها را به

 تبدیل کنند مرتکب اشتباه شده و بخشی از امکانات و توان جمعی را از« دیگری»

.خودشان دریغ می کنند

 اعتراضات. ایجاد تشکل رهبری یا فردی به عنوان رهبر اعتراضات ضروری بود و ما از پِس آن برنیامدیم

 پراکنده و بدون رهبری و هماهنگی نمی تواند حرکت مداوم و فراگیری را در کشور شکل دهد؛ به ویژه وقتی

 .معلوم است که اعتراضات  بلندمدت خواهد بود، وجود رهبر یا یک گروه رهبری ضروری است

 اعتراضات که طوالنی می شود مخالفان شروع می کنند به سرزنش کردن یکدیگر، تقصیرها را به گردن هم

.در این وضعیت وجود رهبری و استراتژی های مشخص کمک کننده است. انداختن و دعواهای درونی

 یک نکته ی بسیار مهم دیگر، توانایی و تالش برای جذب حداکثری است که ما نتوانستیم این کار را انجام

 ببینید، جنبش موفق جنبشی است که نماینده ی تمام اقشار جامعه، از پیشینه های گوناگون فرهنگی و. دهیم

 باید به جای رویه ی رایجِ پس زدن افراد، هرچه بیشتر فضایی را فراهم کرد تا آدم ها. مذهبی و اقتصادی، باشد

.بتوانند از رژیِم حاکم دور شده و به جنبش بپیوندند

 

 .شبکه های اجتماعی نقش مهمی، به ویژه در جلب توجه بین المللی به اعتراضات، داشتند« بهار عربی»در 

 اما. شبکه های اجتماعی می توانند فضای بحث را متنوع کرده و به صداهای مختلف امکان شنیده شدن دهند

 هم زمان همین ویژگِی انعکاس همه ی صداها می تواند امکان جذب حداکثرِی مردم، توافق بر سر مسائل کلی

 به نظرتان اگر شبکه های اجتماعی در. و ائتالف را که برای موفقیت هر جنبشی ضروری است کاهش دهد



 زمان خیزش سوریه وجود نداشتند و بحث ها به شکل منسجم تری پیش می رفت آیا ممکن بود که اوضاع

 «سلبریتی های آنالین»و کنشگری « کنشگری آنالین»جور دیگری پیش برود؟ فعاالن سوری از تجربه ی 

چه درس های تلخی را یاد گرفتند؟

 البته مطمئن نیستم که این جور دیگر. اگر شبکه های اجتماعی نبود روند تحوالت جور دیگری پیش می رفت

 در سوریه وجود شبکه های اجتماعی به آدم هایی از پیشینه های بسیار متفاوت در داخل و. بهتر می بود یا بدتر

 خارج از کشور امکان داد که با هم مواجه شوند و حرف بزنند یا دعوا کنند، آدم هایی که در وضعیت عادی

 به لطف شبکه های. به دالیل مختلف طبقاتی و سیاسی و مذهبی احتماالً هیچ وقت با هم مواجه نمی شدند

.اجتماعی سوری ها برای اولین بار توانستند واقعاً با یکدیگر آشنا شوند

 آشناشدن اقشار مختلف با هم زیبا بود اما درعین حال منجر به این شد که عمق اختالفات اساسی هم بیرون

 سوری ها ناگهان چنان حجم عظیمی از سوریه ی واقعی را دیدند که هضم و درک. بزند و آشکار شود

 انقالب ها اغلب مثل نوعی انفجار اجتماعی اند، انفجاری که آدم ها را به شکل فردی و. پیچیدگی اش آسان نبود

 آدم ها شروع به پرسشگری فردی. جمعی دچار بهت و ناتوانی از درک ابعاد واقعه و واقعیت جامعه می کند

 و جمعی می کنند، پرسش هایی اساسی درباره ی هویت خود، هویت ملی، روایت های تاریخی و هنجارهای

.رایج جامعه

 این رهبران تازه اغلب همان. شبکه های اجتماعی همچنین سبب شد که رهبران تازه ای سربرآورند

 اما شمار دنبال کننده در. شبکه های اجتماعی اند که صرفاً دنبال کننده های زیادی دارند« اینفلوئنسرهای»

 توییتر و اینستاگرام مطلقاً به این معنی نیست که این افراد لزوماً ایده های خوبی هم دارند یا این توانایی و

ً. دانش را دارند که در تحوالت جاری نقش مثبتی ایفا کنند  نباید فراموش کرد که شبکه های اجتماعی اساسا

 گاهی این رهبران. برای این طراحی شدند که جنجال و هیاهو بیافرینند و کاربران را جذب هیاهو کنند

 هیاهو و جنجال درست می کنند: تازه ی سربرآورده از شبکه های اجتماعی، صرفاً همین نقش را دارند و بس

.و از جنجال برای خود دنبال کننده و توجه بیشتری جذب می کنند

 

 این روزها در شبکه های اجتماعی بعضی از کاربران ایرانی دنبال مؤاخذه و تنبیه دیگران اند که چرا در

 در هفته های اخیر کم نبود. و ریز و درشت  روزمرگی هم می نویسند« زندگی عادی»بحبوحه ی مبارزه، از 

 مواردی که افرادی به دنبال احساس عذاب وجدان دادن و شرمنده کردن کسانی رفتند که در این میان،

 کسب وکار خود را تبلیغ کردند، عکسی از جشنی خانوادگی یا غذایی خانگی به اشتراک گذاشتند یا از

 آیا در سوریه هم با چنین وضعی مواجه. موضوعاتی حرف زدند که ربطی به انقالب و اعتراض نداشت



 بودید؟  سوری ها چنان حجمی از تروما و مصیبت را تجربه کردند که قابل مقایسه نیست اما احتماالً شما هم

.تجربه های مشابهی از این دست داشته اید

 یکی از اصول مبارزه ی خشونت پرهیز این است که این امکان را فراهم می کند که هرکسی

 جنبش مدنِی موفق جنبشی است که هرگز. به اندازه ی توان و ظرفیت خودش مشارکت کند

 هیچ کسی را مجبور نکند که کاری را انجام دهد یا خطری را به جان بخرد که نمی خواهد

.انجام بدهد یا در توانش نیست

 یکی. این نکته بسیار مهم است و باید از سوی همه به رسمیت شناخته شود. آدم ها ظرفیت های یکسانی ندارند

 از اصول مبارزه ی خشونت پرهیز این است که این امکان را فراهم می کند که هرکسی به اندازه ی توان و

 جنبش مدنِی موفق جنبشی است که هرگز هیچ کسی را مجبور نکند که کاری. ظرفیت خودش مشارکت کند

 این یکی از وظایف. را انجام دهد یا خطری را به جان بخرد که نمی خواهد انجام بدهد یا در توانش نیست

 کنشگران مدنی است که مدام راهکارهای تازه ای را پیدا و خلق کنند تا آدم های بیشتری بتوانند بنا به توانشان

 ازآن طرف، همه باید این. و بدون هزینه های سنگین به شیوه های مختلف در مبارزه ی مدنی مشارکت کنند

 چنین فشارهایی. نیست و نباید هم باشد«  روز هفته۷ساعته و ۲۴مبارز »واقعیت را بپذیرند که هیچ کسی 

 ذات آدمی زاد اصالً این جور نیست که بتواند از پِس زیستن در. فقط افراد را از جنبش دور و دل زده می کند

.بربیاید« مبارزه»وضعیت مداوم 

 نتیجه این. در سوریه هم شاهد این رویه ی مخرِب تنبیه و شرمسارکردن دیگران از سوی برخی فعاالن بودیم

 در برهه های مختلف فشار و حمله،. شکل گرفت« شهر و روستا»شد که شکاف تازه ای به اسم دعوای بین 

 درحالی که در»عده ای همین چماق را بر سر مردم کوبیدند که . وضعیت روستاها بدتر از شهرها بود

 نتیجه چه بود؟  شکاف و«. روستاها مردم هر روز کشته می شوند شما در شهر به امورات روزمره مشغولید

 اختالف عمیق تر و فاصله ی بیشتر بین گروه های مختلف اپوزیسیون، شکافی که بیشتر از هرکس رژیم بشار

.اسد از آن سود برد و توانست از آن برای مقاصد خود بهره ببرد

 

 در هر خیزش سیاسی افرادی هستند که تجربه ی فعالیت سیاسی بیشتر و منسجم تری دارند و اغلب بیشتر

 هم زمان افراد. حواسشان است که راه مبارزه با رژیم دیکتاتور راهی طوالنی، زمان بر و طاقت فرساست

 دیگری هم هستند که تازه نفس و کم تجربه اند و اغلب صبوری کمتری دارند و بیشتر جذب تندروی

 در سوریه با این وضعیت چه کردید؟ چه استراتژی ای برای یافتن فضای میانه ای بین این دو. می شوند

رویه ی متفاوت پیدا کردید؟ 



 .در سوریه هم این جور نبود که اعتراضات مرکزگرا باشد و صرفاً پایتخت یا شهرهای اصلی درگیر باشند

 وقتی ارتش سوریه شروع به اشغال شهرها کرد در یکی از اولین اقدامات برق را قطع کرد و امکان ارتباط

 وضعیت هایی از این قبیل فرصت مناسبی. شهرهای اشغالی با دیگر شهرها و خارج از کشور را از بین برد

 آن هایند که باید به منظور تأمین امکانات ارتباطی. است تا افراد خارج از کشور نقش مؤثری را ایفا کنند

... .پیشرفته برای مردم داخل کشور به دنبال مذاکره بروند، کمک مالی به دست مردم گرفتار برسانند و

 اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور به زودی این نیاز مبرم را احساس خواهد کرد که کنفرانسی تشکیل

 اگر. دهد و به هم فکری و یافتن راهکارهای مشترک جمعی برای کمک به مردم داخل ایران تن دهد

 می خواهید چنین کنفرانسی و چنین هم فکرِی مشترکی موفق باشد از همین حاال باید تالش کنید که هرچه

 بیشتر پذیرا باشید و به نمایندگان تمام جریانات فکری و سیاسی و مذهبی داخل ایران، با هر میزان تندروی

 تا وقتی مردم از اقشار. یا کندروی، امکان حضور و مشارکت در چنین کنفرانسی و هم فکری ای بدهید

 مختلف سیاسی و مذهبی داخل کشور احساس نکنند که در سیر تحوالت حاضرند و باورهایشان نمایندگی

 می شود، امکان موفقیت اندک است و هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت بعدی دموکراتیک و تکثرگرا

.باشد

 

 بخشی از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسالمی ایران سرگرم پخش شایعات بی اساس و اخبار دروغین و

 برخی گروه ها در اپوزیسیون نیز از. نادرست است و زمین اصلِی بازی آن ها، شبکه های اجتماعی است

 متأسفانه کم نیستند افرادی که در این دام می افتند و این اخبار را. این حربه ی غیراخالقی استفاده می کنند

 مبارزه ی سوری ها از این. در سوریه نیز تجربه ی مشابهی را پشت  سر گذاشتید. باور و بازنشر می کنند

 رویه ی غیراخالقی چه آسیب هایی دید؟ ایرانی ها چطور می توانند تا حد ممکن از فروافتادن در این دام

جلوگیری کنند و چه درسی باید از تجربه ی دیگر کشورها بیاموزند؟

ً. آسیبی که ما از این رویه دیدیم بسیار زیاد و مخرب بود  دولت سوریه ارتش سایبری راه انداخت و اتفاقا

 برخالف تصور عامه، هدف اصلی اش مطلقاً این نبود که روایت خودش را بقبوالند؛ هدفشان این بود که

 معلوم نیست که چه کسی دارد»و « حقیقت، پیچیده است»مردم سوریه را به این نتیجه گیری برسانند که 

 مؤثرترین شیوه برای اینکه آدم ها را منفعل کرد همین است که به آن ها بقبوالنید حقیقت«. راست می گوید

.پیچیده است و معلوم نیست چه کسی راست می گوید

 در سطح منطقه ای و بین المللی، دولت ایران و روسیه نیز دو بازوی مؤثری بودند که با تأسیس تلویزیون و

 سایت های خبری به زبان های عربی و انگلیسی و بریز و بپاش مالی، به پخش روایت های دروغین دولت

 باید رسانه هایی تأسیس یا تقویت کرد که به چیزی جز موازین واقعِی. سوریه کمک زیادی کردند



 آسیبی که جنبش مدنی از این زنجیره ی. روزنامه نگاری تعهد ندارند و به دنبال تبلیغ فالن فرد و گروه نیستند

 نشر و بازنشر اخبار دروغین می بیند وحشتناک است و زمانی فرا می رسد که دیگر برای کنترل آسیب عمالً

.کاری نمی توان کرد

 

 یکی از دیگر وجوه شباهت میان سوریه و ایران این است که در هر دو کشور گروه ها و عالقه مندان به

 هر یک از این. گرایش ها و ایدئولوژی های سیاسی گوناگونی وجود دارند که عمدتاً با یکدیگر در تضادند

 به( یا نتوانستید)در سوریه چطور توانستید . دارند« فردای آزادی»ایدئولوژی ها روایت خودشان را از 

 نوعی هماهنگی بین این باورهای متضاد برسید؟ چه ابزاری الزم بود تا بتوان این اختالف ها را بهتر

مدیریت کرد؟

 مردم سوریه حجم وحشتناکی از خشونت را از سوی دولت تجربه کردند و. ما در این زمینه شکست خوردیم

 .وقتی دغدغه ی اصلی ات معطوف به بقا می شود گوش شنوایت را از دست می دهی. فقط به دنبال بقا بودند

 یک نکته ی بسیار مهم این است که همه باید مدام به خود یادآوری کنند که بخش مهمی از آزادی این است که

 هزار چیز و هزار کس که با آن ها مخالف . چیزهایی را بشنوی و ببینی که از شنیدن و دیدن آن ها متنفری

.هستی حق حضور و ابراز وجود دارند

 کاری که ما نتوانستیم انجام دهیم و امیدوارم ایرانی ها از پِس آن بربیایند این است که راه هر بحث و

 گفت وگویی را نه تنها باید باز نگه داشت بلکه دامنه ی بحث را باید تا حد ممکن گسترده کرد و آدم های بیشتر

 نه تنها همه، از سیاست پیشگان و مخالفان مدنی تا فعاالن جامعه ی مدنی،. و متنوع تری را درگیر بحث کرد

 باید مدام بحث و گفت وگو کنند بلکه در سطح فردی هم بسیار مهم است که هر شهروندی بتواند بی واهمه

 در مبارزه ی سیاسی و مدنی گاهی انتقاد از فعاالن سیاسِی مخالف حکومت مهم تر از. نظرش را بیان کند

 .فعال سیاسی و مدنی باید یاد بگیرد که انتقاد بشنود و گوش شنوا داشته باشد. انتقاد از حکومت ظالم است

.یکی از مهم ترین توصیه های من به ایرانی ها، بر اساس تجربه ی ما سوری ها، همین مسئله است

 

سایت آسو
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