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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ اپريل ٢٩

   سياسی عمو سامۀپيمان صلح يا دست نشاند

  
  جيمز پتراس

 ين، خاورميانه و اوکراينامريکای الت: پيمان صلح يا سرسپردگی سياسی

  :مقدمه

ًھر زمان که من کلمه ًپيمان صلح « به من گفت، ئیبيش از سی سال پيش، يکی از رھبران باھوش دھقانان کلمبيا

  . »شنوم خوانم، صدای تيزکردن چاقوھای دولت را می رامی

ًتقريبا در ھر منطقه يا کشوری . ھای اخير، پيمان صلح به يک امتناع عمومی در سراسر جھان تبديل شده است در  سال

در بسياری از موارد، پيمان صلح .  مطرح شده است"پيمان صلح"  ۀکه در مرکز جنگ يا حمله قرار دارد، مذاکر

 منجر به خاتمه دادن به قتل و کشتار نگشته امريکاامضاء شده است، اما باز ھم از طرف مذاکره کنندگان مورد حمايت 

  .است

 و نتايج "روند صلح"ئی پردازيم تا پويا  در گذشته و حال می"پيمان صلح"به بررسی  چندين مذاکره طور خالصه ه ما ب

  .متعاقب آن را درک کنيم

  

  روند صلح

ھا شامل  اين. ًامروزه چندين مذاکره در دست اقدام وجود دارند، و ظاھرا طراحی شده اند که ضامن پيمان صلح باشند

  :مذاکراتی

 و ناتو، مستقر در کی يف در غرب اوکراين و رھبری  دونباس که امريکامی مورد حمايت بين حکومت نظا) ١ (

  باشد؛ مخالف کودتا و ناتو در شرق اوکراين می
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 و ناتو در سوريه و دولت سوريه و متحدان روسی، ايرانی و حزب اللھی امريکاھای مسلح سعودی،  بين تروريست) ٢ (

  خود؛

 باختری و نوار ۀست و نيروھای مستقل فلسطينی در کرانامريکائيل که مورد حمايت بين رژيم استعماری اسرا)  ٣(

  غزه؛ و باالخره

  ).فارک (ئیست و نيروھای مسلح انقالبی کلمبياامريکابين رژيم رئيس جمھور سانتوس در کلمبيا که مورد حمايت ) ۴(

  .ھا به اطالع عموم نرسيده اند آنالبته که مذاکرات صلح ديگری ھم وجود داشته و دارند، که بسياری از 

 

  نتايج گذشته و حال پيمان ھای صلح

گامان مسلح   آنھا به تسليم واقعی پيشۀ که ھم–در طول ربع قرن گذشته چندين پيمان صلح امضاء شده است 

 .ی محبوب منجر گشته استئھای توده  ضدامپرياليست و جنبش

 جنبش مقاومت، تحکيم ۀگواتماال بود، که به خلع سالح يک جانبی مرکزی، شامل السالوادور و امريکاپيمان صلح 

ھای مواد مخدر و رھا شدن جوخه ھای مرگ تحت حمايت ) باند(ل اليگارشی بر اقتصاد، رشد و تکثير گانگستروکنتر

ن  و به عنوا رھبران مقاومت در انتخابات رأی آوردند. ًبا، ترورھای داخلی افزايش يافتقمتعا. دولت منجر گشت

ھا به ھمان صورت قبل  نابرابری. مدار وارد کنگره شدند، و در مورد السالوادور، به مقامات باال انتخاب شدندسياست

تعداد .  قبل از پيمان صلح افزايش پيدا کردۀسان بود و يا از تعداد ثبت شده در دورھمماند و يا بدتر شد، و قتل ھا  یباق

 امريکاطور غيرقانونی وارد ه  داخلی از خشونت گانگسترھا فرار کردند، و بزيادی از مھاجران، اغلب از پناھندگان

که عموم مردم  ی مرکزی تحکيم  و تثبيت کرد، در حالیامريکاھا و عمليات نظامی خود را در   پايگاهامريکا. شدند

  .برد چنان رنج می ھم

به پوشش نازکی جھت الحاق » مذاکرات«  در عوض،. مذاکرات صلح بين اسرائيل و فلسطين به ھيچ توافقی منجر نشد

افزايش سرزمين ھای فلسطين تبديل گشت، که به ساخت شھرک ھای غيرقانونی برای  بيش از نيم ميليون يھودی مھاجر 

 فاسد فلسطينی ۀ با تأمين مالی رھبران خودفروختامريکا. منجر شد» فقط يھودی«  نژادپرستان ۀو مناطق تحت محاصر

ُاز کل روند مض  و به اسرائيل حمايت ھای بی قيد و شرط ديپلماتيک، نظامی و سياسی ارائه  حک صلح  حمايت نمودُ

  .داد

  

  پيمان صلح بين امريکا و اتحاد جماھير شوروی

اصطالح قرار بود که به جنگ سرد پايان دھد و صلح جھانی را تضمين ه چف ببين ريگان، بوش و گورب» يمان صلحپ«

 خودشان را در سراسر اروپای ۀھای نظامی و رژيم ھای دست نشاند  اروپا پايگاهۀ و اتحاديامريکادر عوض، . نمايد

ھا را    آنۀ شدئیزدا ل اقتصاد ملیوشرقی، باليتيک و بالکان نصب نمودند، وثروت ملی آنان را به يغما بردند و کنتر

ًط يافت و عمال روسيه را از منابع و ثروت  يلتسين تسلۀ  بر رژيم دست نشاندامريکانخبگان مستقر در . دردست گرفتند

  .ھای گانگستر، اقتصاد روسيه  را غارت نمودند کاری با اليگارشھمھا در  آن. ُخود  تھی ساخت

رژيم پساشوروی يلتسين انتخابات به راه انداخت، چند حزبی را ترويج نمود و بر ويرانه ای رياست کرد، که منزوی 

که والديمير پوتين انتخاب شد و دستگاه ھای دولتی   حداقل تارمانی-ور را احاطه کرده بودطور فزاينده ای کشه شده، و ب

  .  نمود و اقتصاد و جامعه را تا حدی  بازسازی کرد» ئیاستعمار زدا«را 
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  مذاکرات صلح اوکراين

 اروپا را گردھم آورد ۀھا و حاميان اتحادي نرالجھا،  ھا، اليگارش  فاشيستامريکا کودتای مورد حمايت ٢٠١۴در سال 

 ۀمناطق شرقی حامی دمکراسی در دونباس و شبه جزير. دست گرفتنده ل کی يف و بخش غربی اوکراين را بوکه کنتر

.  به پيوستن مجدد به روسيه رأی دادءکريمه با اکثريت آرا. کريمه در مقابل رژيم کودتا  مقاومت را سازماندھی نمودند

مداران مجلس  مسلحانه در برابر سياستۀميليشای مردمی تشکيل داد که با مبارز) دونباس(مراکز صنعتی اوکراين 

ُپس از چند سال از کشت و کشتار و بن بست، وعلی.  مقاومت کندامريکانئونازی کودتای مورد حمايت   ۀ حملۀرغم ادام ُ

ای  آزمايشی به پايه» توافق صلح«، المانگری فرانسه، روسيه و  با ميانجی. باز شد» روند مذاکره«ف به شرق، ييرژيم ک

 دونباس و ۀف خلع سالح جنبش مقاومت، اشغال دوبارييتبديل گشت، که در آن کودتاچيان ک» توافق مينسک«جھت 

کراين در و استقالل فرھنگی، سياسی، اقتصادی و نظامی  قومی و نژاد روس زبان را در شرق ائیکريمه و تخريب نھا

در ھمين . تر از يک اقدام شکست خورده جھت تأمين تسليم بود کمی بيش» توافق مينسک«ُمتعاقبا، . چشم انداز دارد

 ميليون و نيم ٢کراين را به کشوری ورشکسته تبديل نموده است که وحال، کودتای کی يف با چپاول عظيم اقتصادی، ا

، و يا  ورود به پولند غرب درزمينی به اوکراينی به روسيه  فرار کرده اند، و ھزاران نفر جھت برداشت محصول سيب

مانده اند که خدمات خود را به پرسنل شبه  کار باقی تنھا جوانان بی. خانه ھای لندن و تل آويو مھاجرت کرده اند فاحشه

  . رسانند نظامی شوک فاشيست به فروش می

  

  توافق صلح يا صلح گورستانی؟: کلمبيا

بين جنبش انقالبی فارک و (»پيمان صلح«يا، ھرگونه شادی جھت کلمب» پيمان صلح« کنونی ۀبا بررسی گذشته و تجرب

 گذشته، رژيم ھای اليگارش کلمبيا، تحت حمايت ۀزيرا در طول چھار دھ.  زودرس خواھد بود)رئيس جمھور سانتوس

 مذاکرات بی شماری با نيروھای مسلح ئی، و برپا»کميسيون ھای صلح«ارتش، جوخه ھای مرگ و واشنگتن  خواستار 

شده اند، که ھر دو منجر به قطع مذاکرات و راه اندازی مجدد جنگ تمام عيار، با استفاده از ) فارک(قالبی کلمبيا ان

  .اند. ، به عنوان بھانه ای جھت ترور و تضعيف فعاالن سياسی بوده است»پيمان صلح«

» توافق اوريبه«معروف به ، رئيس جمھور بيلساريو بيتانکور پيمان صلحی با فارک امضاء کرد، که ١٩٨۴در سال 

، يک حزب )يو پی( ميھنی ۀشدند، و اتحادي) خلع سالح(تحت اين توافق، ھزاران فعال و حامی فارک  دموبيليزه . بود

 ميھنی ۀ انتخابات کلمبيا، کانديدھای اتحادي١٩٨۶در سال . انتخاباتی قانونی را تشکيل دادند، که در انتخابات شرکت کرد

ھا بيش   اعضای کنگره، شھرداران و اعضای شورای شھرستان انتخاب شدند، و نامزد انتخاباتی آنبه عنوان  سناتور،

 نفر از ۵٠٠٠، بيش از ١٩٨٩ تا سال ١٩٨۶ سال آينده، از سال ۴در طول .  درصد رأی ملی را کسب کرد٢٠از 

تعداد .  کشور به قتل رسيدندرھبران، مقامات منتخب و کانديداھای رياست جمھوری در يک کمپين ترور سرتاسری در 

. زيادی از دھقانان، کارگران نفت، معادن و کارگران کشت و زرع به قتل رسيدند، شکنجه گشتند و به تبعيد رانده شدند

کاری با نيروھای مسلح کلمبيا، صوصی مورد حمايت ارباب ھا، در ھمجوخه ھای مرگ شبه نظامی و ارتش ھای خ

ژی شبه نظامی ارتش کلمبيا عليه يسترات. ھا را ترور کردند و اعضای خانواده ھای آنھزاران رھبر اتحاديه، کارگر 

 ارتش ۀنرال ارتش ويليام ياربورو، فرمانده مرکز جنگ ويژج توسط ١٩۶٠ھای  غيرنظاميان و روستائيان در سال

  .نيروھای ويژه گسترش يافت» پدر کاله سبزھای« و امريکا

بايست  فرار کرده و پنھان  مانده می اعضای زنده و باقی:  ميھنی ديگر وجود نداشتۀديظرف پنج سال از تشکيل آن، اتحا

  .می شدند
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در طول چند ماه پس . ، رئيس جمھور تازه منتخب سزار گاويريا، ادعای مذاکرات جديدی با فارک نمود١٩٩٠در سال 

ره کننده قرار ھبران فارک و تيم مذاک را داد که رئی، جا»خانه سبز«از ادعای او، رئيس جمھور فرمان بمباران  

  . خائنانه فرار کرده بودندۀھا قبل از حمل بختانه، آنخوش. گذاشته بودند

 ۀمنطق«، خواھان مذاکرات صلح جديد با فارک شد که در يک )٢٠٠١-١٩٩٨(رئيس جمھور آندرس پاسترانا 

رئيس جمھور .  شروع شد١٩٩٨مبر ون جنگلی الک اکوان در ۀمذاکرات صلح در منطق. برگزار شود» غيرنظامی

ن داد، اما، در ھمان زمان با کلينتپاسترانا  تعھدات زياد، تخفيف ھا و قول اصالحات را به فارک و فعاالن اجتماعی 

» طرح کلمبيا« يک توافق کمک نظامی چندين ميلياردی ده ساله را امضاء کرد، که معروف به امريکارئيس جمھور 

» مناطق غيرنظامی«عليه » سياست زمين سوخته«با نيروھای مسلح کلمبيا و راه اندازی » بهدو جان«اين عمل . بود

در طول . ، رئيس جمھور آلوارو اوريبه ويليز به اوج خود رسيد) مرگ مرتبطۀو جوخ(تحت رئيس جمھور تازه منتخب 

ميليارد   چندۀبا بودج.  را به تبعيد داخلی راندئی چھار ميليون دھقان کلمبياًھشت سال آينده، رئيس جمھور اوريبه تقريبا

 ھزار پرسنل ٣۵٠ را دو برابر کند و به بيش از ئیی واشنگتن، اوريبه قادر گشت که نفرات نيروھای مسلح کلمبيادالر

چنين بر تشکيل ارتش شبه نظامی جديدی نظارت او ھم. مرگ را در ارتش ترکيب کندبرساند، و اعضای جوخه ھای 

 با صدھا ھزاران تلفات –جو کاھش يافته بود  ، فارک از ھيجده ھزار عضو به زير ده ھزار جنگ٢٠١٠ سال در. داشت

  .ھا نفر بی خانمان مدنی و ميليون

 ٢٠١٢در سال . رئيس جمھور انتخاب گشتحيث  وزير دفاع سابق اوريبه، خوان مانوئل سانتوس به ٢٠١٠در سال 

» پيمان صلح«تحت اين .  به امضاء رسيد٢٠١۶از کرد، که در پايان سال با فارک را آغ» روند صلح«سانتوس يک 

رو شدند، به صدھا نفر از مقاماتی ه ھای فارک با محاکمه روب که چريک جديد، که در کوبا امضاء شده، در حالی

دولت .  ی بودندمصونيت داده شد که به دليل درگير بودن در شکنجه، ترور و انتقال اجباری دھقانان، تحت پيگرد قانون

که دھقانان  حال، زمانی با اين. ھا را وعده داد اصالحات ارضی و حق بازگشت برای کشاورزان آواره و خانواده ھای آن

  .برگشتند تا مدعی زمين ھای خود شوند از آنجا رانده و يا حتی کشته شدند

در . الت صلح درآيند و خلع سالح شوندحه  ب٢٠١٧ جونجانبه تا تاريخ  طور يکه رھبران فارک توافق کردند که  ب

ًل کامل مناطق قبال آزاد شده توسط وکنند و کنتر ھای خودشان را حفظ می ھا سالح که ارتش و متحدان شبه نظامی آن حالی

  !گيرند فارک را در دست می

صی  جھت خصو–شامل يک سری از احکام رياست جمھوری» پيمان صلح«رئيس جمھور سانتوس اطمينان داد که 

به دھقانان شورشی .  سازی منابع معدنی و نفت کشور و تبديل مزارع کوچک خانواده ھا به مزارع تجاری است

سالح شده، بدون کمک دولت يا بودجه ای برای جاده ھا، ابزار و بذر و کود و حتی مدارس و مسکن مورد نياز  خلع

 در کنگره و آزادی ئیُکه رھبران فارک کرسی ھا حالیدر . ھای حاشيه ای نابارور ارائه شد جھت انتقال، قطعه زمين

 فارک و دھقانان بدون گزينه ۀجويان و جوانان پائين رتب شرکت در انتخابات بدون اذيت و آزار را تأمين کردند، جنگ

  .  ، به حال خود رھا شدند»باندھای مواد مخدر«جز پيوستن به شبه نظاميان يا ه ھای ديگر ب

طور سيستماتيک  ه   بئیھای کلمبيا سای جمھور و رژيمؤدھد که يک سری از ر  تاريخی نشان میۀطور خالصه، سابقه ب

ل نخبگان را بر اقتصاد وھای صلح را نقض کرده اند،  شورشيان داوطلب را ترور کرده اند و کنتر تمام توافقات و پيمان

که وزير دفاع اوريبه بود  انتخاب خود، زمانیسانتوس رئيس جمھور کنونی قبل از . و نيروی کار کشور حفظ نموده اند

  .ھا رياست داشت بارترين سال در بيش از يک دھه، بر مرگ
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 ۀ جايزئیگری در صلح گورستانی برای شماری از ھزاران دھقان و فعال کلمبيا به رئيس جمھور سانتوس جھت ميانجی

  .صلح نوبل اھداء گرديد

توسط رئيس جمھور کوبا رائول کاسترو، رئيس جمھور اوباما، مادورو رھبران فارک و مذاکره کنندگان در ھاوانا 

 و اروپا مورد امريکاگرايان در شمال و جنوب  و راست» افراد مترقی«رئيس جمھور ونزوئال و اکثريت قريب به اتفاق 

  .ستايش قرار گرفتند

ھای   پيمانئیکه اسناد نھا ی، حتی در حالی فعاالن حقوق مدنی  و رھبران دھقانۀتاريخ خونين کلمبيا، از جمله قتل گسترد

، پنج فعال حقوق بشری توسط جوخه ھای ٢٠١٧در طول اولين ماه از سال . شد، ادامه داشته است صلح امضاء می

 چندين بند از ۀکه فارک دربار ، در حالی٢٠١۵در سال . ی و ارتش مرتبط بودند، به قتل رسيدندشمرگ که با اليگار

ھای شبه نظامی که آزادانه به فعاليت ادامه   دھقان و فعال حقوق بشری توسط گروه١٢٢کرد، بيش از  توافق مذاکره می

کارخانه ھای تبليغاتی رسانه ھای جمعی به تکرار . ل ارتش سانتوس به قتل رسيدندودادند، در مناطق تحت کنتر می

که اکثريت قريب به  ، در حالی»ده اندھای فارک و دولت کشته ش  ھزار نفر توسط چريک٢٠٠«دروغی پرداختند که 

ھا  کار دولت مرتکب شده بود؛ يک بدنامی، که رھبران چريکو جوخه ھای مرگ ھمشدگان توسط دولت  اتفاق کشته

، خاويار جيرالدو، حساب جزئيات )يسوعيون( عضو کليسای  رومان کاتوليک ۀمحقق برجست.  با آن نشدندتقابلموفق به 

  .ھا را ارائه داده است که ارتش و شبه نظاميان مرتکب شده اند ه چھارم اين قتلواقعی مستند بيش از س

 ھزار کارگر، دھقان، و رھبران بوميان ١۵٠سای جمھوری را باور کنيم که بيش از ؤاز ما خواسته شده که رژيم ھای ر

خواه در صلح تبديل شده ه شرکای عدالتی به ناگھان بئرسانند و قاتالن حرفه  را به قتل رسانده اند  و ھنوز ھم  به قتل می

ه چنان توسط قاتالن ب ھای موافق صلح با فارک، ھم ، فعاالن، و سمپات)٢٠١٧(در طول سه ماه اول اين سال . اند

  .شوند اصطالح شبه نظامی خلع سالح شده، ھدف قرار گرفته و کشته می

حتی ناظران . کنند  و متحدان آنھا را گزارش میرھبران جنبش اجتماعی، افزايش خشونت سياسی توسط نيروھای نظامی

کند که دولت و خشونت شبه نظامی ھر تشکيالتی را که رئيس جمھور  اعتراف میمتحد صلح و دفتر حقوق بشر ملل 

ل مردمی وکه فارک از مناطق تحت کنتر در حالی. سانتوس بتواند اميد به اجرای اصالحات داشته باشد، از بين برده اند

رژيم . قرار گرفته اندھای خصوصی ھدف  ی ھستند توسط ارتشضشود، دھقانانی که به دنبال اصالحات ار خارج می

  .تر نگران تصرف زمين توسط کنسرسيوم بزرگ معادن استسانتوس بيش

که رئيس جمھور سانتوس و واشنگتن  که قتل حاميان فارک و فعاالن حقوق بشری افزايش می يابد، و در حالی در حالی

ترين فريب تبديل به بزرگ» پيمان صلح تاريخی«کنند،  سوء استفاده از صلح و خلع سالح ارتش چريکی نگاه میبه 

  .شود که جھت گسترش قدرت امپرياليستی طراحی شده است می

  

  ھای صلح نوشته ای بر مزار پيمان: نتيجه گيری

ھای صلح تنھا در خدمت يک ھدف  يستی و پيمانگری امپريال بارھا  و بارھا در سراسر جھان، مذاکرات صلح با ميانجی

  .ھا   مبارزان مقاومت و متحدان آنۀ، شکست و تضعيف روحيئیزدا خلع سالح، سازمان: بوده اند

ھای تاکتيکی مبارزات چريکی صورت  نشينی شناسيم، به دنبال عقب ھا را می گونه که ما آن ، ھمان»ھای صلح پيمان«

»  پيمان ھای صلح«.  بوده اندامريکادھی مجدد نيروھای مورد حمايت ن و سازماءاپذيرفته، و در خدمت تجديد قو

می کند و پيروزی را برای امپرياليسم و دولت دست نشانده تسھيل ) »تاکتيک کالباس«(اپوزيسيون را تشويق به تفرقه 

» طرفه خلع سالح يک«ظور ، اصطالحاتی ھستند که در واقع، به من»مذاکرات صلح«، مانند »صلح«گفتمان . نمايد می
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، که دارای »مناطق جنگی«به اصطالح .  مبارزان مقاومت، تسليم سرزمين و رھا ساختن ھواداران مدنی است

و .  شوند ل میوکنتر» دوست صلح«، و توسط رژيم »آرام شده«ست،  خيز و ذخايز معدنی باارزش ھای حاصل سرزمين

توافقات بر .  ست »دولت نگران توسعه و ترقی«ج غارت و چياول ھای خصوصی سازی و تروي اين در خدمت برنامه

که  کنند، در حالی شود، که از رھبران شورشی ستايش و تمجيد می  نظارت میامريکائیمذاکرات صلح توسط مقامات 

،  رد و رژيم نوکرصفت... شود  میء اجراامريکا ۀھای دست نشاند کنند که توسط رژيم شورشيان توافقاتی را امضاء می

  .کند ی در ساختار اجتماعی و اقتصادی را تضمين میتغييرھرگونه تنظيم دوباره سياست خارجی و ھر 

ست به رھبران سابق چريکی اجازه دھد که در انتخابات شرکت کنند و در برخی موارد  ھای صلح ممکن برخی از پيمان

  .ھا  نابوده شود ی آنئکه پايگاه توده   حالیی برنده شوند، درئاصطالح نمايندگان حاشيه ه انتخابات را در  ب

ھای اجتماعی و  ھا و جنبش ، سازمان»پيمان صلح«ويژه پس از امضای ه  صلح، و بۀدر اغلب موارد، در طول پروس

ھای نظامی دولتی  چنين فعاالن حقوق بشری که در اطراف پايگاه کارگر، ھمۀھا در ميان دھقانان و طبق ھواداران آن

  .گيرند   نھايت مورد ھدف جوخه ھای مرگ  نيروھای نظامی و شبه نظامی قرار میفعالند، در

 تأمين امريکاھای مقاومت، اغلب، به اين اميد که بھبود روابط تجاری و ديپلماتيک خود را با  متحدان بين المللی جنبش

وليت ؤھا مس آن« نشان دھند که کاامريکنند، تا به  نمايند، جنبش ھای مقاومت را تشويق به مذاکره با پيمان صلح می

تر، و بيشً، صرفا عزم امپرياليستی را جھت گرفتن امتيازات »والنهؤمذاکرات مس«نيازی به گفتن ندارد، که . »نداپذير

  .تشويق به تجاوز نظامی و فتوحات جديد تقويت خواھد کرد

ختن استقالل ارضی و اقتدار دولت شورشی رسميت شنا عادالنه  بايد براساس خلع سالح دوطرفه، به» ھای صلح پيمان«

  .محلی باشد که بر اصالحات ارضی، حفظ حقوق بر معادن و امنيت عمومی و نظامی توافق داشته باشد

ل ارتش شورشی مستقل و ناظران غيرنظامی وپيمان صلح بايد اولين گام در دستور کار سياسی باشد، که تحت کنتر

  .انجام گيرد

  .ات ساختاری مترقی استتغييرجانبه به علت عدم اجرای سياست خارجی مستقل و  سالح يکنتايج فاجعه بار خلع 

ی، ئ ھای توده مرتبط با جنبشرسميت شناختن حق حاکميت يک کشور مستقل  مذاکرات صلح گذشته و کنونی، براساس به

اقعی در تضاد با ھدف و»  صلح پيمان«.  توافقات را نقض کرده استامريکاجا ختم شده است که  ھمواره به آن

  .توان از طريق جنگ برنده شد  که نمی از طريق ميز مذاکره است، چيزی  امپرياليستی فتح 
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