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  نقد بيانيه اعليحضرت درموردكوباني
  تجزيه ايران و كارزاربين المللي

                

وازھمه ھم ميھنان ميخواھم که  اھالی کوبانیدرود ميفرستم برتمام ««
نجا ھست آوضعيت بحرانی که در پشتيبانيی خودشان را از منتھای

نجا مراتب آدرردمان         ُ دوستان ک  نشان بدھند ودرحمايت از ازخودشـــان
  »»رضا پھلوی           .خودشان رابنمايش بگذارندھوشياری وھمسوئی 

  نقد بيانيه

وموضوع است يکی دررابطه بااھالی کوبانی و ديگری دررابطه با کردھای عراقی که بيانيه متضمن د
  درکوبانی با نيروی داعش درحال جنگند

  نخست دررابطه با اهالي كوباني 

ن شانبيانيه از ھم ميھنان خواسته که منتھای پشتيبانی خودشان راازوضعيت بحرانی که درکوبانی ھست 
   .بدھند

يت بحرانی . وضعن پشتيبانی کنندآ چيز مطلوبی نيست که ايرانيان از وضعيت بحرانی که درکوبانی ھست
قحطی ويا زلزله وازجمله ھمين وضع  مول اطالق ميشود مثل حالت جنگ وبه وضع غيرطبيعی وغيرمع

ی ويران وغارت و ، وضعيت محکوم کننده است وضعيتی ھمراه باقتل وتجاوزوضعيت کوبانی، کوبانی
    ؟اين چنين وضعيتی چه جای پشتيبانی دارد ،نگرانی ووحشتبارزه وکمبود خوراک و

ی نحکم پشتيبا وضعيت موجود درکوبانی را محکوم ميکرد نه حکم پشتيبانی ميدادبيانيه ميبايست 
   .ميتوانست ازمردم کوبانی باشد نه وضعيت کوبانی

ی داعش به شھرکوبانحمالت گروه مده <آدربيانيه بان کی مون که بمناسبت وضعيت کوبانی منتشرشده 
  )٩٣مھر١۵(  »شھروندان اين شھرگرديده که با نگرانی شديد دنبال ميشود وارگی وکوچآموجب 

ده ش مالحظه ميشود که ھم عامل وضعيت بد مردم کوبانی يعنی گروه داعش معرفی ،دربيانيه بان کی مون
حساسيتی که   ؛ن شھر توصيف گرديده استآخشی ازوضعيت وارگی وکوچ شھروندان کوبائی بآوھم 

  .دربيانيه اعليحضرت مفقود است

محکوم کردن وضعيت حاضردرکوبانی است ولی اينکه شخصيت که نظر اعليحضرت  کامال قابل درک است 
ت دربيان کلما ،نھاستآسی واجتماعی که اعتبارکالمشان گسترده درشخصيت سيا ،ی سياسی ومقامیھا

 ن دراختيارآ رثاآميکنند ومطلب مورد نظرشان بوسيله کارشناسان مسئول تنظيم وبا توجه به  بيشتر احتياط
  ھا ستون نيت وقصد وکالم است ه برای ھمين است که واژ ن شخصيت قرارميگيردآ
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  بود ز قول ومفول واژه ھا خود ستون گفتارند           اين کفايت

 اب ، قابل تفسيرھای ناموجه بود ويا بطريقی حتی ضمنی ايجاد حق توام، تعارض داشتدرھم بود اگر و
ت ن شخصيآکه گاه  .زخمی برشخصيت گوينده باقی ميگذارد نھا آوامثال  ابھام عليه منافع ملی مينمود 

 ثارآويا  )اخيرش درمورد قطر وعربستان نمونه = بايدن درمورد اظھاراتميشود عذرخواھی کند ( ناچار
  ١. )گردش دربيانات اعليحضرت –نمونه ( ن زخم را برای ابد تحمل کندآ

  ھا بگشايدته قول وفعل بی تناقض بايدت       تاازاين در را

سفانه متا .ن نميدھندآ ثارآزن درکالم وعادی که شاخصی ازشخصيت نيستند اھميتی به توادرحاليکه افراد
  .دارندنتوجه  خودشان افراد عادی  به شخصيت         ِ کامال زير    ِ د    ّ وح  اعليحضرت  درنقش 

متاثربرعدم شناخت نقش  ی نيست  گمراھی درشناخت شخصيت يک امرخصوص ،اثرنشناختن شخصيت
   .بيتی دارد که چنين است ،سنائی دراين امرفلسفی  ديگران ھم خواھد شد

  ھرکه اونقش خويش نشناسد         نقش ديگرکسی چه بشناسد

اعليحضرت که نقش قانونی وھويتی خودشان را نميشناسند نميتوانند متحول فعاليت  ،درتطبيق مورد
    .ن برشخصيت افراد طرف مبارزه استآسی بشوند که قائمه سيا

ھمانطور که شاه نميتواند  ،خود قائل شودن چيزی نيست که شخص برای آوابسته به  ،           ِ مقام وشخصيت  

ھمانقدر که دومی  ،درويش ھم نميتواند ادعای شخصيت پادشاھی کند ،درويش بشود ترک مقام کرده و

   .مسخره است اولی ھم خيلی بيشترفکاھی است

 ن بی اعتنائی به حاکميت وسنت واعتبارملی است وآبی اعتنائی به  ،وسنت وفرھنگ ميدھدراقانون مقام 
 رد . مولوی اين مھم راسالب مسوليتھا وتکاليف مصرحه درقانون نميشود ،نآبھيچوجه بی اعتنائی به 

   .ورده استآبيتی زيبا چنين 

  قطره درياست اگربادرياست           ورنه او قطره است ودريا دريا

  نشان دادن پشتييابي 
بيانيه اين تکليف را برای ايرانيان مقرر کرده که پشتيبانی خودشان راازوضعيت بحرانی کوبانی نشان 

   .بدھند

   ؟ن چگونه ممکن استآسوال اينجاست که پشتيبانی به چه چيزی گفته ميشود ونشان دادن 

   .نھاآپشتيبانی يعنی کمک کردن  ومدد رساندن  وحمايت کردن وامثال 

                                               
داشتن برنامه تلويزيونی خواھد شد » ه ایرسان«اين نگرانی از زمانی که اعالم شده است دفتر سياسی ايسان وارد موضوع  - ١

واھد گذاشت جبران نا پذير و بدون شک زخمی که بر شخصيت اعليحضرت و خاندان مرتبط با ايشان خاست و  چندين ده برابر شده
 ک-ح غير قابل برگشت خواھد بود.
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   .وديگری مادی دونوع دانسته اند يکی حمايت زبانی ايت کردن را براھل فلسفه  کمک وحم

ويا موضوعی که مورد  ويا سخن گفتن درباره شخص ، شھادت دادنثبت دادنمانند رای م ،حمايت زبانی
   .است يک پشتيبانی زبانی حمايت است مانند ھمين بيانيه اعليحضرت 

ھمين صلوات است که اھل تشيع ايران دائما ميفرستند که به خدا تکليف ميکنند  نمونه بارزپشتيبانی زبانی
يران ھستند پشتيبانی زبانی ن درااامثال سيد علی که ھزار خدايا به محمد وال او درود بفرست يعنی ازکه 
   .بکند

خدا خيرت < يا >التماس دعا دارممثل دعا ميماند که کسی ميگويد < تعارف است ،کمک وحمايت زبانی
  .نميخواھم کمک مادی ميخواھمبده درراه خدا> يعنی کمک زبانی < :نکه ميگويدآولی  ؛نھاآ> وامثال بدھد

يکی ازخصائص انسانی است  که حتی نسبت به دشمن ھم  ،حم       ّ خاصه تر   کمک ومساعدت ومدد کاری
طرف مخاصمه       ِ واسير   مساعدت وکمک به افراد زخمی ،نسيون ژنوچنانکه درکنوا  متوقف شدنی نيست
تنھا درحقوق اسالمی است که زخمی ھای طرف مقابل جنگ رھا ميشوند تا بميرند  .ھم تکليف شده است

   .واسراھم اگرجوان ويا قابل فروش نباشند گردن زده ميشوند

ھمان احساسی که دراعليحضرت داشته باشد وآمرامری نيست که نيازبه امر بنابراين پشتيبانی وحمايت 
مردم کوبانی ھست درھمه ايرانيان ھم ھست زيرا ترحم وکمک به درمانده يک احساس بانی ازيشتپ در

  .وفقير وغنی نميشناسد عاطفی وطبيعی انسان ھاست 

   .ودبانی به فعل وعمل ميشياه اميد وموجب تبديل احساس پشتگن حائز اھميت وپايآپشتيبانی درنوع مادی 

ويا با پرداخت  ،تان ھای زمان جنگ ويا خدمات اجتماعی ميگردندمانند کسانيکه داوطلب خدمت دربيمارس
نھا را فراھم آنيازمند به لباس وخوراک ودرمان وامثال                   ِ نسبت به درماندگان   ی پول امکان پشتيبانی عمل

   .ميسازد

امروزه کمک ومدد رسانی فقط بصورت مادی مطرح است وبسياری صحبت ازمدد وکمک ميکنند ولی 
ميليارد برای کمک به افغانستان  ١۶ توکيو کنفرانسان حرف خارج نميگردد چنانکه درميد ازنھا آکمک 

شورھا وک ن تاديه گرديد آکه بنابراعالم کرزی فقط مقداربسيارناچيزی ازشد تعھد اعالم کشور ٧۵ ازسوی 
  .به تعاذيری متوسل شدند

  بنمايش گذاشتن پشتيباني 

بانی ازمردم کوپشتيبانی خودروانم دراجرای خواست اعليحضرت واقفعا فکرکنيم چگونه بنده نوعی ميت
   ؟بنمايش بگذارم

بب بيانيه اعليحضرت س ؟ ياب ولباس ميشودآکوبانی  هبرای مردم درماند و ؟مقاله نوشتن پشتيبانی است
ه که خير مدد وپشتيبانی با شل ؟ البتن سامان ميشودآبی امان مردم             ِ ھا وبيچارگی   مرحم گذاری برزخم

   .ن سرکيسه ممکن است وراه ديگری ھم ندارددکر
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 –اگرزباغ رعيت ملک خورد سيبی بيت < ؛نطورعمل ميکنندآايرانيھا به دست بزرگترھا نگاه ميکنند و
  .ا به عمل شاه تاسی ميکنند> ميخواھد بگويد که ايرانی ھورند غالمان اودرخت ازبيخآبر

ه بوسيله رضاشاه کبيرپايدارشد وبعد به استقبال اولين حساب جاری وسپرد ،ھنگام افتتاح بانک ملی
ی به پشتيبان پشتيبانی ازتاسيس بانک را ازصحبت درخواست بزرگ اگررضاشاه گسترده مردم انجاميد

  .ديل نميکرد  بانک ملی برقرارنميشدپشتيبانی تب    ِ فعل  

   :مسعود سعد جمله زيبای ثابت شده ای دراين مورد دارد که گفته

  >دمردم قياس كار نو ازشه كنن<

مالی  کمک پشتيبانی ازمردم درمانده کوبانی با بازکردن حسابی درکميسيون حقوق بشرسازمان ملل بنام
حالت  زا وبا پرداخت اولين مبلغ کمک بنام اعليحضرت وخاندان سلطنتی بيانيه را نیايرانيان به مردم کوبا

ھمانطور که امضای اعليحضرت وعلياحضرت وھمسرشان پای  ،وردآتعارف به صورت واقعی درمي
يا اگر قطعنامه آ ،وردآحالت انشاء به حالت اعالم رضايت در از ) قطعنامه را١١مادهقطعنامه تجزيه ايران (

ن قطعنامه آھزارامضا پای  ٢٠                               ِ را نداشت کسی جرات داشت که مدعی   ان امضای اعليحضرتتجزيه اير
  ؟بشود

ازکليه کسانی < :مده استآدررابطه با کوبانی  ٩٣مھرماه سال  ١۵دربيانيه بان کی مون بتاريخ سه شنبه 
ری انجام دھند> ميخواھم برای کمک به مردم محاصره شده کوبانی اقدامات فودارند که امکانات الزم را

    .وارد عمل شدبال فاصله  اقدام عملی برای کمک به مردم کوبانی وخود سازمان ملل ھم در

!! کمک دالربه شورای ملی ١۵٠٠٠ھرکس درسايت باالترين ديدم که ازاعليحضرت نقل قول شده که <
ه ولی بيانيه ای ک یعملپشتيبانی نمايشی از اين را ميگويند  >به او داده ميشود ريامھرآن آقرکند يک 

   .مجازی است و صحبت ازکمک مادی ندارد نمايشی

        دررابطه باكردهاي عراقي -دومقسمت 

مراتب ھشياری* وھمسوئی*  *نجاآ درحمايت* ازدوستان کردمان در< دربيانيه ازايرانيان خواسته شده 
  >خودشان را بنمايش بگذارند

قطعنامه تجزيه ايران وھمچنين  ١١توجه به سوابق ازجمله ماده  اين قسمت ازبيانيه را نميتوان بدون
   .وردآموافقت نامه بين رياست شورای ناپيدا واپوزيسيون کوبا به نقد وتفسير

مراتب ھشياری وھمسوئی  ،نجاآردمان در                  ُ درحمايت ازدوستان ک  < ورده شدهآه بشرحی که عبارت بياني
ليل جزيه تحشکاری نيست وبايستی با تفحص وتآواجد  مقصود مشخص و> ندخودشان رابنمايش بگذار

  .ن دست يافتآبه حقيقت 

  زنجيره دركارهاي سياسي
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 يک حرکتشنائی با مسيروھدف آست وبرای ا فعاليت ھای سياسی مانند حلقه ھای زنجيربھم پيوسته
ه وب زنجيربه کجا وچرا وصل است                                     ِ اول زنجيررجوع کرد تا معلوم شود که سر   بايد به دانه ھایسياسی 
  .شنا بايد به سوابق موضوع رجوع کردآعبارت 

  هاي كليدي ه واژ

  :ستميکند اينھاھای کليدی که قفل تجزيه تحليل قسمت دوم بيانيه اعلحضرت را تاحدودی باز هواژ

  )١١ماده قطعنامه شورای تجزيه طلبان ( -١
  !موافقت نامه ھمکاری ھای سياسی بين رياست شورای تجزيه طلبان واپوزيسيون کوبا -٢
  )ھمسوئی وھشياری](  -نھا )آز حمايت ا*( -نجا)آردمان  در        ُ دوستان ک  *( ھایه واژ -٣

ت چراکه درگذشته اين کارشده  ودرمسيرتجزيه زم نيسقطعنامه شورای تجزيه طلبان بحثی الدرباره نقش
موافقت  و ،ريشه فعاليت تجزيه طلبی ايران است قطعنامه مزبوربه اثبات رسيد که  و تحليل قرارگرفته و

 ١١ھمان ماده  با درارتباط عملی واجرائی دھار ُ ک  حمايت از                                        ِ نامه با اپوزيسون کوبا وبيشترھمين بيانيه  
   .قطعنامه است

  بيانيه با موافقتنامه اپوزيسيون كوباارتباط 

   :مده استآزيسيون کوبا درموافقت نامه اپو

بين اپوزيسون ھای ف ايجاد اتحاد با ھد کارزاربين المللیيک گاھی ميرساند که شورای ملی ايران آبه <
  >غازشده استآ رژيم ديکتاتوری رنج ميبرند زاديخواه  کشورھائی که ازآ

ھدف که با  اپوزيسيون ھای  ن آد کارزاربين المللی شده است  با تجزيه طلبان ايران  وار يعنی شورای
موش به سوراخ < !!ھمکاری وھمسوئی داشته باشدردھای عراقی          ُ از جمله ک   شورھای جھانکزاديخواه آ

  .نميرفت جاروبه دمش بسته بود>

  دربيانيه  ...يمعرفي كردها

   .ردھای عراقی است ُ ک  ی با موقعيت شنائآالزمه استحکام نسبی اين تحرير 

  نا كندكسيكه با مادرخود ز
 عراقی مصداق ردھای                   ُ > کامال دررابطه با ک  کسی که به مادرخود زنا کند با ديگران چه ھا کندضرب المثل <

يکائی مرآوبد نام ترين کسانی ھستند که به استقبال بد سابقه ترين اقوام درتجزيه کشورخودشان  اننآدارد 
ماشلوار سربازان ردھای عراق است که گفتند <    ُ از ک   نندهبسيارزواين عبارت ھا درحمله به عراق رفتند 

  .>مريکائی را گرو ميگيريم که نتوانند ازکردستان بروندآ

 نان ازجمله انتخاب رئيس جمھور ازکردھا مقررشده آحقوقی برای  عراقرنکه درقانون اساسی کشوآ با
ن کشور محفوظ بماند اين آتا وحدت ملی اختصاص داده شده  اننآمد عراق به آالر ازدرميليارد د ١٧و
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 به ھمان قانون اساسی ھم تمکين نکرد ونميکند وازاطاعت قانون و اھل عراق  قوم نوکرصفت بد سگال
  !ن به اسرائيل مشغول استآحکومت مرکزی سرباززده است وبه اشغال مناطق نفتی عراق وفروش 

نرا آردھا به کرکوک حمله کرده و ُ ک   :االميرالزيدی ازفرماندھان ارتش عراق گفتسپھبد عبد 
. مسعود بارزانی ھم گفت کرکوک  منطقه نفت خيز عراق متعلق به کردستان متصرف شده اند

  )اه سال جاریجمعه ششم تيرم(                                      ٢  .يمنرا تحويل نميدھآ است و
مين ــــردستان عراق درسميناری که درھ   ُ ـــ  مال بختيار يکی ازاعضای برجسته اتحاديه ميھنی ک 

ما يد وآاگرشرائط استقالل برای کردھا پيش <: ماه ھای اخيردرسليمانيه تشکيل شده بود گفت
ديگربطور سال  ١٠. استقالل کردستان تاالل نکرديم ملت کرد ميتواند مارا دادگاھی کندقاعالم است

   >حتم اتفاق خواه افتاد
استقالل کردستان موضوعی حتمی خواھد بود نوشت < ٢٠١۴ژوئن   ٢۶روزنامه العربيه در 

ازجدائی . نخست وزيراسرائيل برسميت بشناسد نراآواسرائيل اولين کشوری خواھد بود که 
 ٨کردستان حمايت کنيم (رويترز هرمان جدائی منطقآ ازمابايد< :کردستان عراق حمايت کرد وگفت

  ٣. تيرماه )
گزارش داده  )موسادخبرگزاری رويترز به نقل ازمسئوالن پرسابقه درسازمان اطالعات اسرائيل ( 

موزش نظامی کردھا درشمال عراق آاند که ھمکاری کردستان واسرائيل ھم اکنون به مرحله 
. روابط اسرائيل يران جاسوسی ميکندوکردھا متقابال بنفع اسرائيل درعراق وارسيده است 

وکردستان عراق به امورنظامی محدود نشده ونفت کردستان عراق مستقيما به اسرائيل فرستاده 
  .ميشود

فت گپرس تی وی دربرنامه ناصرالعمری نويسنده وکارشناس مسائل اعراب واسرائيل  تلويزيون  
ن که اسرائيل تشکيل شد زمان ب ١٩۴٨ازسال  ،ندگی ميکنندھزارکرد دراسرائيل ز١۵٠٠٠٠

. درسال ی عراق پا گرفتروابط اسرائيل باکردھا ،گوريون شخصيت دوم صيھونيسم درجھان
   .ردھا وتشکيل کشورکردستان حمايت کرد              ُ اھو ازاستقالل ک  ينتابنيامين ن ٢٠١۴

بوجود خواھد  ان وترکيه مسائل جدیبی ترديد استقالل کردھای عراق برای کشورھای منطقه بويژه اير
   ورد آ

فالح مصطفی مسئول روابط خارجی < :که درکردستان عراق منتشرميشود نوشت روزنامه اوينه 
 روزنامه نيويورک مريکائیآکليفورد مايو> روزنامه نگارمنطقه کردستان عراق درگفتگوی با <

  )١٣٨٩خرداد  ٢٣(                          !، منطقه کردستان عراق را اسرائيل دوم خواندتايمز

  مان د ر        ُدوستان ك 

                                               
منشور (قطعنامه) شورای به اصطالح ملی، خودگردانی و آزادی عمل به  ١١تواند گمانه بزند که اگر طبق ماده ستی بخواننده باي - ٢

جاری شود چه فاجعه ای در ايران، بر سر چاه ھای نفت و پااليشگاه ھا رخ خواھد » ومت غير متمرکزحک«کردھا داده شود و مورد 
 ک-داد.. ح

در راستای دستور سازمان موساد و  مناشه امير و خانم فرنوش رام مرتباآقای  -اين راه می کوشد راديو اسراييل سی سال است در - ٣
ا تشويق می رو تجزيه کشور ھای منطقه به ويژه عراق و ايران جدايی خواھی رھنمود ھای وزارت خارجه اسراييل در ھر موقعيتی 

  ک-. حکنند
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 ھمين کردھای عراقی تجزيه طلب ھستند که رابطه بسيارنزديک و،اعليحضرتکردمان دربيانيه دوستان 
   .با ماموريت بيگانه درکوبانی فعالند اننآ واکنون بخشی از ،تنگا تنگ با کردھای تجزيه طلب ايران دارند

مبنی براينکه استقالل کردستان عراق سبب   ،بسيارقرارگرفتهدرمقابل اين حقيقت تلخ که مورد تائيد 

اعليحضرت که  ؟ردان عراقی را دوستان ما بنامد ُ ک   ،چرابايد بيانيه ،جدائی کردستان ايران ھم خواھد شد

 یخسيس وحساسند که ھرکه حرف ايشان را گوش نکند جايگاھ نقدرآدرقبول دوستی وارادتمندی ايرانيان 

 ن ندارد به چه حسابی کردھای استقالل طلب عراقی را دوست  معرفی ميکنند؟درمقام دوستی ايشا

 . دوست کسی است که رنج خود. يعنی کسی که دائما مد نظردوست است، يعنی يک روح دردوقالبدوست
يا اين خصوصيات درسابقه تاريخی وحاضر کردھای عراقی وجود دارد آ ،را برای راحتی دوست ميپذيرد

   .کيسه خليفه بخشش کرده استکه بيانيه از

  دوست ان باشد که گيرد دست دوست        درپريشان حالی ودرماندگی

نھا ھم آشکار، کردھای استقالل طلب عراق را دوست وھمسو شناخته است که آبيان نامه دراين محور
 المللی که در بين . کارزارنندايران کمک وحمايت ک متقابال درتجزيه ايران وايجاد کردستان مستقل از

   .مده يعنی ھمين که عرض شدآموافقت نامه اپوزيسيون کوبا 

 ،، دررديف تکاليف وامورالزامی نيست که مورد حکم بيانيه قرار گرفته استدوستی وھمسوئی بااشخاص
تھای سبلکه د  نکنندايرانيان حق دارند دست دوستی بطرف کسانی که باکشورخودشان زنا ميکنند  دراز 

   .درازشده راھم قطع کنند

. حکم زادی خارج ودرمسيرآمريت ھمراه با ھوی وھوس فردی جريان يافته استآبيانيه بکل ازچارجوب 
 نان به تجزيه کشورايرانآبيانيه که ايرانيان راملزم به ھمسوئی با کردھای عراقی کرده  درمفھوم تجھيز 

وھرايرانی ميھن پرستی  نسبت به ميھن را باخود دارد  محکوميت وبی انصافیچنين حکمی نھايت  !است
  .شفته ودرمقام مقاومت قرارميدھدآ را

 واژه ھشيارانه که دربيانيه جا خوش کرده واجد اين مفھوم است که ايرانيان بيدار وھشيارباشند که اگر
وشا خ. اينجاست که بايد گفت <دنھا ھم ازتجزيه ايران حمايت نخواھند کرآ، کردھای عراق حمايت نکنند از
  .>ن قھرکرده باشدآ ی که شغال ازغبا

  زمايش بفرمائيد آ

   نه تنھا با استقبال ايرانيان اصيل روبرو نيست بلکهاعليحضرت  قانع شوند که بيانيه ايشان برای اينکه 

  :بسيارھم تاسف بارو منزجر کننده است پيشنھاد مينمايد

 يک قدم عملی بسيار ،اعالم فرموده اند زاربين المللی که درموافقت با اپوزيسيون کوبادراجرای کار
مريدان خودشان  !ھزارنفری ٢٠ن اينکه ازگروه آ بياورند و بابيانه اخير بتدبيررادررابطه کوچک وسطحی 
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عراقی که  !عمال داوطلب شرکت وھمکاری بادوستان، درتجزيه ايران بخواھند که يکنفرازميان مريدان
    .درکوبانی ميجنگند بشود

رون ميکشد تبديل ادعا تنھا چيزی که حقيقت را ازميان انبوه فرضيات واوھام بي .گوی واين ميداناين 
                                                        .وحرف به عمل است

  

   

  

 

    

  

  

  

  

   

  

 


