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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 صمد زابلی

  ٢٠١٣ جنوری ٢۵

  سلسله ای از آموختنی ھای من

) ۶(  
   ستالين– اسلوب

ست که با بورژوازی اپورتونيست ھا طبيعت سازشکارانه و خرده بورژوانه دارند و ھمين ا:اسلوب اپورتونيستی

.  انتخاباتی و فراکسيون ھای پارلمانی سرگيج می شوندۀاپورتونيست ھا از موفقيت ھای شان در مبارز. سازش می کنند

 علنی ھستند و تصور می کنند که سرمايه داری را می توان از طريق کار علنی ۀاپورتونيست ھا مداحان مبارز

  . ديکتاتوری پرولتاريا و پرورش انقالبی توده ھا نمی باشنداپورتونيست ھا در فکر انقالب و. »کشت«

 ۀاپورتونيست ھا به جای تئوری کامل انقالبی، قواعد تئوريک پر از تضاد و تکه پاره ھائی از تئوری را که از مبارز

ست ھا برای پنھان اپورتوني.  توده ھا جدا می افتد و به عقايد جامد و کھنه تبديل می شود، به کار می برندۀانقالبی زند

انقالبی ۀ که روح زند کردن عقايد اپورتونيستی شان از تئوری کارل مارکس ھم ياد آوری می کنند، ولی تنھا برای اين

  .اين تئوری را  حذف نمايند

اپورتونيست ھا به جای سياست انقالبی، کوته نظری پوسيده و سياست بازی ھای معتدالنه، ديپلوماسی و بند و بست ھای 

نيز باال می کنند، ولی فقط برای » انقالبی«ارلمانی اتخاذ می کنند، اما برای حفظ ظاھر البته تصميمات و شعارھای پ

  .آنکه آنھا را در َرَوک ميز بگذارند، يعنی برای مصرف داخلی از اين شعارھا استفاده می کنند

ن،  تاکتيک ھای صحيح انقالبی را به حزب که حزب را پرورش بدھند و از اشتباھات شا اپورتونيست ھا به جای اين

آنان . بياموزانند، اشتباھات خود را اغماض می کنند و يا به ماستمالی آن پرداخته، اشتباھات شان را پرده پوشی می کنند

ی را با قطعنامه ھا مسائل دردناک مذاکره کنند که پايان آنۀ برای حفظ ظاھر خود البته ھيچ مخالفتی ندارند که در بار

  .اعالم می دارند» کش دار«

  

که عليه عمليات و اسلوب کار اپورتونيستی مبارزه کرد، بايد عليه کوته نظری، سبک مغزی،   برای اين:اسلوب لنينی

که آن چه را که   اپورتونيزم مبارزه کرد، برای اينۀکه عليه زراد خان برای اين. سياست بازی و ارتداد مبارزه کرد

بدون تھيه و آماده کردن اين سالح نمی توان .  دور ريخت، بايد سالح جديدی تھيه ديد و آماده کردزنگ زده و کھنه است

اين سالح، سالح ضد اسلوب و عمليات اپورتونيستی؛ سالح لنينی، اسلوب لنينی . عليه سرمايه داری به جنگ رفت

  : اسلوب لنينی عبارتند ازۀ عمدۀ نکت۴. است
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تئوری و پراتيک بايد از وحدت .  انقالبی آزمايش شودۀايد و تئوری بايد در آتش مبارز عق:ـ پيوند تئوری و پراتيک

زيرا تنھا از طريق تئوری انقالبی است که می توان حزب انقالبی پرولتاريا را که بتواند عمل و . برخوردار باشد

  .پراتيک انقالبی انجام بدھد، ايجاد نمود

 سياست يک حزب را نمی توان تنھا از روی شعار و قطعنامه :از روی عملـ آزمودن سياست نه از روی شعار بلکه 

تنھا از اين طريق است که می توان اعتماد . ھای آن بررسی کرد، بلکه بايد بر اساس عمليات و فعاليت آن بررسی گردد

  . اعتماد آنان گرديدۀتوده ھا را به دست آورد و شايست

بايد توده . يه کارھای حزب بايد بر اساس شيوه و طرز جديد انقالبی ساخته شود کل:ـ تجديد ساختمان کليه کارھای حزب

تنھا با يک حزِب با شيوه ھای جديد انقالبی است که می توان اعتماد .  انقالبی تربيت و آماده نمودۀھا را برای مبارز

  .ھا برای انقالب پرولتاريائی آماده ساختندست آورد و آه توده ھا را ب

يک حزب انقالبی بايد از .  انتقاد از خود بايد در يک حزب انقالبی به امر معمول تبديل گردد:و انتقاد از خودـ انتقاد 

تنھا با اين .  و کادرھای خود را با ريشه يابی آن تعليم و تربيت بدھدءاشتباھات خود درس بگيرد، جمعبندی کند و اعضا

  .يقی تربيه کردشيوه است که می توان کادرھای حقيقی و رھبران حق

  

 سازش با بورژوازی می باشند، ۀ اپورتونيست ھا در  عين حال که آماد:اپورتونيست ھا مساوی به دگماتيست ھا

به .  کارگر قرار می گيرندۀدگماتيست ھای خطرناک نيز ھستند و با اين دگماتيزم در خدمت بورژوازی و دشمنان طبق

  :سه دگم اپورتونيست ھا اشاره می کنيم

که پرولتاريا در کشور اکثريت را نداشته   اپورتونيست ھا اصرار دارند که در صورتی: پرولتارياۀکومت به وسيلـ ح

جنگ، بحران زراعتی و (که شرايط تاريخی  اما لنين می گويد، در صورتی. باشند، نبايد حکومت را به دست بگيرند

، توده ھای عظيم زحمتکشان را دور خود گرد آورد، چرا بايد از آماده باشد که پرولتاريا بتواند با وجود اقليت بودن...) 

ۀ دست گرفتن حکومت خودداری کند؟ چرا نبايد پرولتاريا از شرايط مساعد بين المللی  و داخلی برای شگافتن جبھه ب

  سرمايه استفاده نکند و وصول به مقصد عمومی را تسريع ننمايد؟

که پرولتاريا به قدر کافی روشنفکران و کارمندان   اصرار دارند از آنجائی اپورتونيست ھا:ـ فقدان کادرھای مسلکی

از اينرو اول بايد اين کادرھا .  امور مملکت ندارند، نمی تواند حکومت را در دست خود نگاه کندۀاداری اليق برای ادار

چرا نبايد اول :  گويدلنين در جواب می. دست گرفته  کرد و بعد حکومت را بترا در شرايط سرمايه داری تربي

ۀ حکومت را گرفت و برای ترقی پرولتاريا شرايط را مساعد ساخت و سپس برای باال بردن سطح فرھنگ تود

   کادرھای رھبر و اداره کننده از بين کارگران با قدم ھای فرسنگی به طرف جلو پيش رفت؟ۀزحمتکشان و تھي

بين کارگران در شرايط حکومت پرولتاريائی صدبار سريع تر و پراتيک نشان داده است که کادرھای رھبری کننده از 

  .اساسی تر از دوران حکومت سرمايه داری رشد و نمو می نمايند

 اپورتونيست ھا اصرار دارند که متد اعتصاب سياسی برای پرولتاريا قابل قبول :ـ متد اعتصاب سياسی برای پرولتاريا

اين اعتصاب از لحاظ تئوری ناپايدار می باشد و ممکن است سير عادی حيات نيست و به غلط از انگلس نقل می کنند که 

 پارلمانی، که ۀاقتصادی مملکت را مختل و صندوق اتحاديه ھای کارگری را خالی بسازد و نبايد جانشين شکل مبارز

  .طبقاتی پرولتاريا است، شودۀ مھمترين شکل مبارز

 معينی از اعتصاب  انتقاد نکرده است، بلکه فقط نوعب عمومی اقتصادی رااوالً، انگس ھر اعتصا: اما لنينيزم می گويد

.  سياسی پرولتاريا پيش کشيده می شودۀ انارشيست ھا به جای مبارزۀوسيله اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده است که ب

نی فقط مکتب و کمکی برای  پارلماۀمبارز.  پرولتاريا نمی باشدۀ پارلمانی، مھمترين شکل مبارزۀثانياً، شکل مبارز
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مبارزات خارج از پارلمان پرولتاريا بوده  و مسائل اساسی نھضت کارگری در زمان سرمايه داری فقط با به کار بردن 

 پارلمانی ۀثالثاً، نمی توان مبارز. مستقيم توده ھای پرولتاريا و اعتصاب عمومی و قيام آنھا حل می شودۀ قھر، با مبارز

رابعاً، اعتصاب عمومی سياسی بزرگترين مکتب انقالب پرولتاريا و . عتصاب عمومی سياسی ساخترا جانشين متد ا

  . حمله بر دژ سرمايه داری می باشدۀبسيج و تشکيل توده ھای عظيم پرولتاريا در آستانۀ يگانه وسيل

  

ا سازشکاری شان را پنھان بند تس نيست که اپورتونيست ھا به آن بچ تئوری انقالبی دگم:»تئوری انقالبی دگم نيست«

محکم دارد و در رابطه با پراتيک ۀ ی واقعی و نھضت انقالبی واقعی رابطئتئوری انقالبی با پراتيک نھضت توده . کنند

االتی را که پراتيک پيش ؤتئوری انقالبی بايد س. تئوری انقالبی بايد به پراتيک انقالبی خدمت کند. به پختگی می رسد

  .تئوری بايد از روی تجارب عملی مورد بررسی قرار بگيرد. دمی کشد، جواب بگوي

  

اپورتونيست ھا .  ھرگاه شعارھا و قطعنامه ھای انقالبی ، با کردار توام نباشند به پشيزی ھم نمی ارزند: شعارألۀمس

اين کوشش اما لنينست ھا . احزاب را از روی شعارھای روی کاغذ و اسناد آنھا قضاوت می کنند نه از روی عمل شان

 شعار، نمی توان وضعيت را تغيير داد، اگر کسانی چنين فکری داشته ۀبا ارائ. اپورتونيست ھا را شالق کاری می کنند

دموکرات ھای بورژوا برای فريفتن مردم .   می کندءباشند، سياست کوته نظرانه و مربوط به خرده بورژواھا را اجرا

به شعارھای . د صداقت آنھا را آزمود و کردار شان را با گفتار تطبيق نمودرا پيش می کشند اما باي» شعار«ھر گونه 

  .خيال بافنه و پرطمطراق نبايد قانع شد، بلکه بايد واقعيت و ماھيت طبقاتی شعار را مورد بررسی قرار داد

  

 پنھان کردن اشتباھات  يکی از شيوه ھای کار اپورتونيست ھا واھمه از انتقاد از خود و اکت و ادا برای:انتقاد از خود

اپورتونيست ھا مسائل دردناک و نواقص خودی را در لفافه و جمالت زيبا پنھان می کنند که اين شيوه . خود می باشد

  .موجب کندی فکر زنده می شود و موانعی در راه تربيت انقالبی حزب از روی اشتباھات خود، ايجاد می کند

يک حزب سياسی نسبت به خطاھای خود، مھمترين و قطعی ترين مالک سنجش اما لنينيست ھا باور دارند که برخورد 

اعتراف علنی به اشتباه . زحمتکشان در عمل می باشدۀ خود و تودۀ جدی بودن حزب و اجرای وظايف وی نسبت به طبق

 اين اشتباه؛  دقيق در وسائل رفعۀآن است، مطالعۀ خود، کشف علل آن، تجزيه و تحليل موقعيتی که اين اشتباه زائيد

اينست عالمت جدی بودن يک حزب، اين است عالمت وظائف حزبی، اين است آموزش و پرورش طبقه و سپس توده 

  .ھا

  

 اشتباھات خودی و انتقاد از خود برای حزب ی بعضی ھا می گويند که افشا: اشتباھات خودی خطرناک نيست؟یافشا

اما لنين اين اعتراضات را غير . ن واقع شودامخالفۀ ورد استفادخطرناک است، زيرا ممکن است عليه حزب پرولتاريا م

 موقعی که حزب بلشويک ھنوز ضعيف و قليل العده ١٩٠۴لنين حتی  در سال . طور کلی ناصحيح می شمرده جدی و ب

مشاجرات ما به وجد می آيند و به ھم چشمک می زنند، البته آنھا ۀ ن مارکسيست ھا از مالحظای گفت که مخالفبود، م

من، که مختص به اشتباھات و نواقص حزب ما ۀ سعی خواھند کرد که برای مقاصد خويش نکات جداگانه ای را از رسال

 ھا عمل ولی لنين باور داشت که ما نبايد از اين نيشگون ھا مشوش شويم و علی رغم اين نيشگون. است، بيرون بکشند

ا را تالفی خواھد کرد، دنبال نواقص خويش را، که نھضت کارگری قطعاً و حتماً آنھۀ انتقاد از خود و افشای بی رحمان

  .کيد می کردأاست، ت» ذاتاً انتقادی و انقالبی«يم و به اين صورت بر آموزش مارکس که به قول مارکس ئنما
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  :االتؤس

ی را چه می ئی و ناتوئ امپرياليست ھای امريکاۀوسيله کشور ما بدر زمان اشغال » تئوری مداخله «ۀارائ .١

را حق داريم اپورتونيست  سازش با امپرياليزم يا تسليم طلبی؛ در صورت سازش، آيا ارائه کنندگان آن: خوانيد

 بخوانيم و يا چيز بيشتر از آن؟

د و  شان به آسمان می رسۀی مبارزی را در افغانستان سراغ داريد که مداحی شکل ھای علنئآيا اپورتونيست ھا .٢

اگر » بکشند«ی تصور می کنند که از طريق کار علنی می توانند امپرياليزم را ئبا کار علنی توام با ماجراجو

 بلی؛ کی ھا ھستند؟ عيب اين مداحی کار علنی را در چه می بينيد؟

» انقالبی« اين يا آن نھاد ۀشعاری است که از حنجر»  جنگ ساالرانۀلگدی بر پوز} پوشالی{انتخابات « .٣

ت کرده يا از قواعد تئوريک پر از تضاد أنشبيرون ريخته است، به نظر شما اين شعار از تئوری کامل انقالبی 

 انقالبی زنده توده ھا جدا افتاده است؟ شعاردھندگان اين شعار به نظر ۀو تکه پاره ھائی از تئوری که از مبارز

ده اند؟ و وقتی عليه انتخابات قسماً نوشتند و ھيچ جمعبندی از شعار قبلی شان شما،  از کدام اسلوب پيروی کر

 کار بستند، اپورتونيستی يا لنينی؟ه ارائه نکردند، کدام اسلوب  را ب

اپورتونيست ھا برای حفظ ظاھر البته از تئوری مارکس ھم يادآوری می کنند، وقتی نھاد يا جريانی  در کشور  .۴

تفسير و «آنجا از آستينن خود از مارکس ھم  برای و راسی اشغالی شده باشد و اينجا  دموکۀما شيفته و وال

 نقل قول بکشد، شما اين نھاد را چگونه بررسی می کنيد؟» تغيير

ستالين می نويسد که اپورتونيست ھا به جای سياست انقالبی، کوته نظری پوسيده و سياست بازھای معتدالنه،  .۵

» انقالبی«برای حفظ ظاھر البته تصميمات و شعارھای . ی پارلمانی اتخاذ می کنندديپلوماسی و بند و بست ھا

ال اينست و صادقانه می خواھيم که ؤس. نيز اتخاد می گردد ولی فقط برای آن که آنھا را در روک ميز بگذارند

 سياست انقالبی به آن پاسخ ارائه گردد که وقتی نھاد و جريانی در اوج اشغال کشور ما به جای» عقده«بدون 

ھای يپرداخت و با سياست باز» تئوری مداخله «ۀ عرضه ای به کوته نظری پوسيدامبارزه عليه اشغال، ب

ه اما با ضريب دوازده، مدال و جوايز اشغال را ب) » جھانیۀجامع«ضد جنگ ساالری و به دفاع از (معتدالنه 

 کتاب سرخ را ھم به سنجاق تکثير بست و با دست آورد و به پارلمان پوشالی رفت و در عين زمان چند تا

در حد جلسات چند تا حوزه، حامد کرزی را شاه شجاع ثالث اعالن کرد ولی به حيث (» انقالبی«شعارھای 

چنين نھادی ) مواضع سياسی ـ تئوريک نه تنھا از چنين اعالنی خودداری کرد بلکه برای او کمپاين نيز کرد

 اگر اپورتونيست نيست، چيست؟

کی از اسلوب ھای اپورتونيستی اغماض کامل و ماست مالی و پرده پوشی اشتباھات و نياموختن از اين ي .۶

اشتباھات برای پرورش و تربيت حزب است، فکر نمی کنيد که اپورتونيست ھای ما در اين زمينه نيز معيوب 

 .ھستند؟ اگر موافقيد، چند مثال بياوريد

نی است، چرا اپورتونيست ھای ما اين وحدت را در نظر نمی گيرند وحدت تئوری و عمل، از اسلوب جدی لني .٧

طور شفاھی ه  آن بۀکه بارھا نتيج» یئعملگرا« و با اکت و ادای و به تئوری پيشيزی ارزش قائل نيستند

 گذشته ارائه نکرده اند، آيا با ۀ اعالن شده است،  ھيچ سند تئوريک در بيش از دو دھ»پوسيده«و » شاريده«

د و يا با جمعبندی از اشتباھات ن اپورتونيزم آنھا را مانع می شولنينی مخالف ھستند و يا مرض مزماسلوب 

 شان گمان می کنند، که گلم شان به حيث نھاد انقالبی جمع می شود؟

ھيچ سندی ارائه نکرده ) البته منظور تئوری تکه و پاره مداخله نيست( تئوری ۀوقتی اپورتونيست ھا در زمين .٨

 با ضد انقالبی؟» انقالبی «ۀ پراتيک آنھا را چگونه بررسی می کنيد، انقالبی  يا ضد انقالبی يا مغازلباشند،
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را قلقله می کنند، اگر اين شعار را با فعاليت » شعار ضد اشغال«در اين اواخر بعضی از اپورتونيست ھای ما  .٩

کمک ھای «اليست ھا و شکوه و گله از بش با امپريو  اينجوبازی، مدالگيری و خوش ۀو علميات آنان در زمين

 به مقايسه بگيريم، حق داريم اين شعار را صادقانه بخوانيم؟» ناکافی امپرياليست ھا

 چرا پرولتاريا با مساعد شدن شرايط تاريخی، حکومت را بايد در دست خود بگيرد؟ .١٠

شتر می تواند تسريع گردد تربيت کادرھای اداری از ميان کارگران و توده ھای زحمتکش در  کدام حکومت بي .١١

 و چرا؟

 در مورد اپورتونيست ھای بين الملل دوم چه می دانيد؟ .١٢

 در مورد اعتصاب سياسی چه نظر داريد، انگلس با چه نوع اعتصاب مخالف بود؟ .١٣

  طبقاتی پرولتاريا بدانيم؟ۀ پارلمانی را می توانيم مھم ترين شکل مبارزۀآيا مبارز .١۴

پارلمانی فقط مکتب و کمکی برای ۀ ت انقالبی نشان می دھد که مبارزستالين می نويسد که تاريخ نھض .١۵

وقتی اپورتونيست ھای ما در رقابت پارلمانی شرکت کردند و . مبارزات خارج از پارلمان پرولتاريا بوده است

، کردند) در حال حاضر مبارزه عليه اشغالگران(به پارلمان رفتند، چه کمکی برای مبارزات خارج از پارلمان 

 اگر ھيچ، پس چرا به پارلمان رفتند و چرا بيرون شدند و چرا ماندند؟

 را تشريح نمائيد؟» تئوری انقالبی دگم نيست« .١۶

 جھانی نياز ماست، ورنه جنگ داخلی شروع ۀجامع«، »لگدی بر پوزه جنگ ساالران} پوشالی{انتخابات « .١٧

، »بياوردکا می خواھيم که دموکراسی ما از امري«، »بوش بايد جنگ ساالران را محاکمه کند«، »می شود

از بد، به جای « ، »قانون بايد بر ھمه يکسان تطبيق شود«، »ی افغانستان را اصالح کندئايتاليا بايد نظام قضا«

ائتالف ضد تروريزم که فضای دموکراتيک به ميان «، »بدتر و از بدتر به جای بدترين بايد حمايت کرد

ی ھنوز تکرار می ئی بودند که در يازده سال گذشته تکرار شدند و از مجراھائاشعارھ... و... و.... و »آورده

 قانع نشويد و در پی واقعيت طبقاتی شعار انهشوند، لنين به ما می آموزاند که به جمالت خيال بافانه و شارالتان

 ھا باشيد، واقعيت طبقاتی اين شعارھا را چگونه ارزيابی می کند؟ 

 انتقاد از خود واھمه نشان می دھند و با ادا و اطوار تالش می کنند اشتباھات خود را ۀين اپورتونيست ھا در زم .١٨

پنھان کنند؛ وقتی شماری از اپورتونيست ھای ما تا ديروز می گفتند که در مورد جنايت اين جالد و آن جالد 

تبھه «ت  از اين شر توانند به قول برتولد بمعلومات ندارند و سر خود را زير برف می کردند، چرا نمی

 ألۀشان در مس» محققی«خود انتقاد کنند؟ وقتی شماری ديگر از اپورتونيست ھا برای موضع گيری » کاری

 ی می کنند؟ئ به جای انتقاد از خود، ياوه سرامورد انتقاد قرار می گيرند، چرا» ملی«

مھمترين و قطعی ترين ند رويه ای که يک حزب سياسی نسبت به خطاھای خود اتخاذ می ک«:لنين می گويد .١٩

.  می باشدعملزحمتکشان در ۀ خود و تودۀ  جدی بودن حزب و اجرای وظايف وی نسبت به طبقمالک سنجش

ۀ آن است، مطالعۀ اعتراف علنی به اشتباه خود، کشف علل آن، تجزيه و تحليل موقعيتی که اين اشتباه زائيد

 بودن يک حزب، اين است عالمت وظائف حزبی، اين دقيق در وسائل رفع اين اشتباه؛ اين است عالمت جدی

گفته » مداخله«آيا وقتی اپورتونيست ھای ما ھشت تا نه سال » .است آموزش و پرورش طبقه و سپس توده ھا

در رکاب امپرياليست ھا دويدند و ھنوز می دوند و نسبت به اشتباھات برخاسته از اين دوش، موضع گيری 

ی فاحش شان را ماستمالی کردند، به کشف علل، تجزيه و تحليل و وسائل رفع اصولی و علنی نکرده، خطاھا

را مھمترين و قطعی ترين  اين اشتباه نپرداختند، از اشتباھات خود جمعبندی ارائه نکردند؛ چيزی که لنين آن

ديگران » مفتش«مالک سنجش جدی بودن حزب و اجرای وظايف آن می داند، آيا چنين سازمانی حق دارد 
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 ۀخود و تودۀ خود می الفد می تواند وظايف خود نسبت به طبق» عمل«اشد، آيا چنين سازمانی که اينقدر از ب

تقاضا می شود در ( کند، اگر نه، برداشت شما از چنين سازمان و جريان چيست؟ ءزحمتکشان را عمالً اجرا

انتقاد، توھين، (» حقوق«ال ھمه برخورد نشود تا مبادا اپورتونيست ھای ما که سالھای س» یئعقده «زمينه 

 !!!). گله پيدا نکندۀکرده اند، زمين» تفتيش«را به خود محفوظ پنداشته اند و ديگران را ...) گری وءتحقير، افشا

 می کنند، ء وقتی سازمان ھا و افراد انقالبی اشتباھات، انحرافات و ضعف ھای اپورتونيست ھا را افشا .٢٠

از آن سود می برند، ) عمدتاً اخوانی ھا(به اين کار دست نزنند، زيرا دشمن شماری از دوستان می گويند که 

گری سياسی عليه ءاين اظھارات را از لحاظ اسلوب لنينيی چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اجازه می دھيد که افشا

سکوت بر لب از آن سود می برد، مھر » سياف«خط اپورتونيستی کماکان ادامه پيدا کند، يا به اين بھانه که 

ال تفکيک دو ؤئيد زده شود؟ جواب به اين سأانقالبيون زده شود و نااعالم شده بر خط اپورتونيستی مھر ت

 .اسلوب اپورتونيستی و اسلوب لنينيی: اسلوب را با خود ھمراه دارد

  مارکس چه برداشت داريد؟ۀاست، از اين گفت» ذاتاً انتقادی و انقالبی«آموزش مارکس،  .٢١

تان، صرفنظر از اشتباھات خورد و کوچک،  کدام سازمان ھا در سمت اسلوب لنينی قرار می گيرند در افغانس .٢٢

  و کدام سازمان ھا و گروه ھا در سمت اسلوب اپورتونيستی؟

 

 


