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اعتراضات پناهجویی و «حق»

محمد کلیلی و اشکان خراسانی

* نسخه ی اصلی این متن (به زبان آلمانی) برای ارائه  در همایش «مدرسه ی بهاری مشارکس» تهیششه شششده
رر هششر سششال توسششط بنیششاد  رل بهششا رزابود. این همایش، که موضوع دوره ی اخیر آن نقششد «حششق» بششود، فصشش

 برگزار می شود.لوکزامبورگ

مقدمه

 در کشششور آلمششان را، بششا همه ی کاسششتی ها و۲۰۱۳ و ۲۰۱۲شاید بتوان اعتراضات پناهجویی در سال های 
فقدان هایش، یکی از نقاط پررنگ تاریخ اعتراضات پناهجویان در این کشور دانست. این اعتراضات از نظشر
شکل و روش، نقش فعال پناهجویان در سازمان دهی و پیش برد آن، میزان و کیفیت تعامل اش با جششامعه ی
آلمان، تاثیرش بر سیاست گذاری های دولت در حوزه ی پناهجویی، و پیامدهای پسششینی اش بششر پناهجویششان
ساکن کمپ ها نقطه ی عطفی در اعتراضات پناهجویان به شمار می رود. از همین نظر ایششن بششازه ی زمششانی (

) درخور تحلیل جامعی است تا هم نقاط قوت و ضعف این حرکت شناسایی گردد و هشم بشه۲۰۱۲-۲۰۱۳
واسطه ی این شناسایی، مازاد تجربی و نظری آن بتواند در پیش بشرد هشر چششه بهششتر و مششوثرتر اعتراضششات

احتمالی آتی مفید واقع شود.

وی اعتراضشات پنشاهجویی ایشن بر مبنای چنین درکی است که ما نیز برای بررسی مسئله ی «حق» در پرت
بازه ی زمانی را انتخاب کرده ایم؛ چرا که اول به صورت فعال در ششکل گیری و تشداوم آن نقشش -هرچنشد
محدودی- ایفا کرده ایم و به واسطه ی این دخالت گری شناخت بهششتری نسشبت بششه پسششتی و بلنشدی هایش
داریم. ثانیا با توجه به موضوع  محوری ایششن سششمینار، ایششن بششازه ی زمششانی و تحششولت درونشی اعتراضششات

پناهجویی در این مقطع مشخص را حاوی نکات قابل توجهی می دانیم. 

 حاوی مجموعه  اعتراضات یک پارچه و یک دسششتی۲۰۱۳-۲۰۱۲با این حال اعتراضات پناهجویی در مقطع 
ف در نیست و فارغ از آن که علل این چندپارگی چه باشد، در این بحث داعیه ی بررسی اعتراضشات مختل
بازه ی زمانی مذکور را نداریم. بلکه بحث خود را بر بخش مشخصی از این اعتراضششات متمرکششز کرده ایششم.
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 ماه اعتصاب خیابششانی در شششهر ورتسششبورگ (مششارس-ژوئیششه۴بررسی ما به طور مشخص شامل تجربه ی 
)،۲۰۱۲)، گسترش چادرهای اعتصابی پناهجویان در شششهر های مختلششف آلمششان (ژوئیششه - سششپتامبر ۲۰۱۲

)، اعتصاب غذا در دروازه ی برنششدنبورگ (اکتششبر- نوامششبر۲۰۱۲پیاده روی به سمت برلین (سپتامبر- اکتبر 
، مونیخ) و اعتصاب غذا در میشدان رینشدرمارکت (ژوئشن۲۰۱۳، برلین)، کنگره ی پناهندگان (مارس ۲۰۱۲
، مونیخ) می شود.۲۰۱۲

طرح بحث

بحث ما معطوف به برخوردی نظری با مقوله ی «حق» نیست. چرا که در این حششوزه، پژوهششش نظششری یششا
بررسی های مرتبطی که قابل ارائه  باشد، انجام نداده ایم. بنابراین آنچه از سششوی مششا می توانششد ارائششه شششود،

بررسی مسئله ی «حق» در سیر تحولت اعتراضات پناهجویان در مقطعی است که پیش تر اشاره کردیم.

«حق» و «انسان دارای حق»، بششه اشششکال مختلششف و بعضششا متفششاوتی در بیانیه هششا و فراخوان هششا و مقششالت 
پناهجویان معترض درج شده است؛ گاهی مستقیم و روشن از فقدان «حقششوق» مشخصششی سششخن گفته ایششم،
حقوقی که به باور ما از دست رفته و ضایع شده اند؛ گششاهی بششه طششور غیرمسششتقیم ضششرورت دسششتیابی بششه
«حقوق» خود را از دل محدودیت های قانونی اعمال شده بر زندگی پناهجویان مطرح و برجسته کرده ایششم؛ و

حتی گاهی از منظر درک مان از «انسان دارای حق»، حقوق پناهجویان را تعریف کرده ایم.

این تفاوت در نحوه ی صورت بندی مقوله ی «حق» در مبارزات پناهجویی ، متاثر از هدف بیان، و مخششاطب
این بیان دستخوش تغییرات جدی می شود. به بیان بهتر این صورتبندی های مختلف از حق -صرفا و حششتی
لزوما- حاصل یک اغتشاش نظری در ذهن پناهجویان نبوده اند؛ بلکه هنگامی که بیانیه ای طی یک اعتصاب
غذای خیابانی خطاب به دولت منتشر می شود، زمانی که مقاله ای نظری در روند فراز و فرودهای مبارزات
نوشته می شود، و یا حتی در متن ادبیاتی که هدف اش تبلیغ سیاسی و سازماندهی پناهجویان است، تعریف
«حق» و «انسان صاحب حق» ناگزیر بیان و نحوه ی مفصل بندی متفاوتی پیشدا می کنششد. چشرا کششه مضشمون
اندیشه، و نحوه ی بیان آن، در سطوح مختلف یک اعتراض جمعی، از کیفیت یکسانی برخوردار نیسششتند. از
این نظر بخشی از این اغتشاش یادشده حاصل تفاوت میان این سطوح است؛ بششه بیششان دیگششر میششان درک 
نظری-علمی مسئله ی «حق»، و بیان آن در چارچوب تنگ بندهای قانونی در لباس مطالبه ی یک اعتراض

جمعی، فاصله ای جدی وجود دارد. 

اما همه ی این تفاوت ها در صورت بندی «حق» طی مبارزات پناهجویی این دوره را نمی توان صرفا به پششای
سطوح مختلف طرح و بیان و یا وابسته به متغیر بودن مخاطبان این حرکت اعتراضی دانسششت. بلکششه ایششن
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یی پیش از هر چیز ناشی از درک های متفاوت و تحول یابنده پناهجویان نسششبت بششه تفاوت ها در صورت بند
مسئله ی حق، و تغییر تدریجی این درک ها در روند اعتراض جمعی  شان بوده است. 

اما این درک های بعضا متفاوت و در حال تحول را در کدام بخش از این اعتراضات می توان یششافت؟ چششه
روزنی را باید جستجو کرد که این درک های متفاوت را روشن تر -گو در سطوح مختلف- نشان دهد؟

یز مطالبات پناهجویان است، چرا که دقیق ترین تجلششی درک پناهجویششان معششترض از به نظر ما نقطه ی آغا
ارزات، ن مب ی ای مسئله ی حق را می توان در مطالبات شان ردیابی کرد. بنابراین مطالبات پناهجویان در ط
واسطه ای است برای درک نحوه ی صورت بندی «حق» نزد ایشان، و با بررسی این مطالبششات می تششوان بششه
منطقی که خود این مطالبات -و اعتراض حول این مطالبات- را نزد پناهجویششان ضششروری یششا توضششیح پذیر
یت می کرد دست یافت. به بیانی بهتر، درک های نسبتا مشخصی در پس  این مطالبات نهفته است که مطالبا
ف و بیان بیرونی و جرح و تعدیل شده ی آن هاست. بنابراین با تحلیل مطالبات است که با درک های مختل

تحول یابنده از مسئله ی «حق» نزد پناهجویان معترض روبرو می شویم.

ی از ش مشخص بر این اساس، ما در این بحث، مطالبات پناهجویان و نحوه ی تحول ایشن مطالبشات در بخ
 را مورد بررسی قرار می دهیم، تا به واسششطه ی آن، هششم۲۰۱۳ و ۲۰۱۲اعتراضات پناهجویان طی سال های 

درک پناهجویان سازمان دهنده ی این اعتراضات از مسئله ی حق را بیرون بکشیم و هم سیر تحششولت ایششن
درک را نشان دهیم.

به نظر ما مطالبات پناهجویان در بطن اعتراض شان، در سه مرحله ی زمانی دچششار تغییششرات مهمششی شششده
.۲۰۱۳ تششا ژوئششن ۲۰۱۲ و ج: اکتششبر ۲۰۱۲، ب: ژوئششن تششا اکتششبر ۲۰۱۲است؛ الف: مقطع مارس تا ژوئن 

 تحلیل دلیل و عواملی که منجر به این تغییرات شده اند، و همچنین بررسی تأثیرات این تغییرات بر خششود
روند اعتراضات، با وجود اهمیت بسیار زیادی که برای فهم روند اعتراض پناهجویان در ایششن بششازه دارنششد،
اا به برای بحث حاضر ضروری نیستند. بنابراین کار بررسی این عوامل را به زمان دیگری می سپاریم و صرف

اشاراتی که اتصال این سه مرحله را توضیح می دهند اکتفا می کنیم. 

 روزه، مذاکره و اعتصاب غذای دور دوم۱۷ ؛ اعتصاب غذای ۲۰۱۲الف: مارس تا ژوئن 

ی۲۰۱۲ مارس ۱۹  ، ده پناهجوی ایرانی در شهر ورتسبورگ استان بایرن، وارد اعتصاب غشذا ششدند و ط
بیانیه ی اول خود اعلم کردند که با توجه به وضعیت خطیر حقوق بشر در ایران، عدم وجود برابری میششان
زن و مرد، فقدان آزادی بیان و اندیشه، اعدام و شکنجه ی مخالفین و ... از ایران گریخته انششد و بششه کشششور
آلمان پناهنده شده اند. در آخر نیز اعلم داشتند که مطالبه شان همانا پششذیرفته شششدن به عنششوان پناهنشده ی

سیاسی است و برای تحقق آن دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.
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- به اشکال مختلششف تکششرار شششده اسششت، مطششالبه ی۲۰۱۲آنچه در این بیانیه -و بیانیه های بعدتر تا ژوئن 
درخواست قبولی پناهندگی و دریافت پناهندگی سیاسیاست. به این ترتیب کششه پناهجویششان اعتصششاب کننده
اا با توصیف شرایط کشور مبدأ خود (در این جا ایران) پناهندگی سیاسششی را ال خود را تعریف می کنند، ثانی او

«حق» خود می دانند.

اما کیست که نداند آنچه این مطالبه  را میانجی گری می کند، یا به بیانی دیگر، آنچششه دسششتاویز پناهجویششان
 کمیسششاریای عششالی پناهنششدگان۱۹۵۱اعتصابی برای توضیح مطالبه شان شششده اسششت، تعریششف کنوانسششیون

ذهب، عضشویت در سازمان ملل است. طبق تعریف این کنوانسیون «هر کسی که به دلیل نژاد، ملیشت، م
یک گروه اجتماعی و یا به خاطر داشتن عقیده ی سیاسی تحت تعقیب و یا تحت ترس از تعقیب باشششد و از

کشور خود خارج شده باشد، شامل تعریف پناهنده از نظر این کنوانسیون می شود».

آنچه در این مرحله شاهد آن هستیم، اعتراضی است که به میانجی آن ده پناهجوی ایرانی از یک طرف بششا
استناد به شرایط حاکم بر کشور ایران، و از طرف دیگر با دست انداختن به یششک سششند قششانونی بین المللششی،
تعریفی از خود در مقام پناهنده ارائه می کنند که در عین حال این تعریف، تعریفی است که حقششوق معینششی
را شامل حال آن ها می کند. پذیرفته شدن به عنوان پناهنده ی سیاسششی نششزد ایشششان «حششق» مسششلمی فششرض
می شود که به تجربه دریافته اند دولت محلی به این راحتی ها آن  (حق مسلم) را به ایشان تقشدیم نمی کنشد.
اا در دو لذا برای فشار به دولت اعتصاب غذای دسته جمعی کرده اند. بنابراین آنچه در این مرحله، و حشدود
مرحله ی بعدی، نقطه  ی محوری در تعریف حق، مطالبه و اعتراض حول ایششن مطششالبه را تشششکیل می دهششد،

۱۹۵۱تعریف «پناهنده» توسط پناهجویان معترض است و در این مقطع، این تعریف را از متن کنوانسیون  
عاریه گرفته اند.

 ؛ لب دوزی، طرح گسترش چادر ها، پیاده روی تا برلیغغن، اعتصغغاب غغغذا در۲۰۱۲ب: ژوئن تا دسامبر 
دروازه ی براندنبورگ

اما اعتراض خیابانی و ورود بششه جششامعه ی مقصششد بششه واسششطه ی ایششن اعششتراض، کامیششابی نسششبی و ناتمششام
اعتصاب غذا در ورتسبورگ و تعامل با فعالینی که در پیشبرد اعتراضات نقششش مهمششی ایفششا کششرده بودنششد،
همگی، تحولی در نحوه ی تعریف «پناهنده» نزد پناهجویان معترض تحولی را باعث شدند کششه ایششن تحششول

تاثیرات بی واسطه ای در نحوه ی پیشبرد اعتراض در این مقطع داشت. در زیر به این تحولت می پردازیم.

 در۱۹۵۱پروسه ی اعتراض خیابانی دو محور را در تعریفی که پناهجویان معترض با استناد به کنوانسیون 
ال: تعریف «پناهنده» در کنوانسیون  ۱۹۵۱خصوص فرد «پناهنده» ارائه می کردند دچار چالش کرده بود. او
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ر اا ب ده صشرف ف از پناهن اا  این تعری در پروسه ی اعتراض جمعی به محدوده های خودش رسیده بود و دوم
شرایط کشور مبدأ تمرکز داشت.

۱۹۵۱اول: تعریف «پناهنده» در کنوانسیون 

همانطور که دیدیم نقطه ی مرکزی که در تعریف «پناهنده» در مرحله ی اول (اعتصاب اول) نزد پناهجویان
معترض وجود داشت، «برخی» شرایط کشور مبدا بود. طی تعامل با دیگر پناهجویان در فششراز و فرود هششای

 رسیدند. چرا۱۹۵۱اعتراض خیابانی، پناهجویان اعتصابی به محدوده های تعریف «پناهنده» در کنوانسیون 
اا برخی از شرایط کشور  مبدأ پناهجویان، و نه همه ی عواملی را کششه منجششر بششه خششروج که کنوانسیون صرف
اجباری آن ها از جغرافیای مبدأ شده بود به حساب می آورد. به عنوان نمونه این کنوانسیون، فقیر اقتصششادی
را در حوزه ی «پناهنده» تعریف نمی کند و فقششر اقتصششادی را به عنششوان یکششی از شششرایط شششمول پناهنششدگی
نمی داند. حال آن که بسیاری از پناهجویان درون کمپ ها به دلیل فقر اقتصادی ناشی از جنششگ، تحریششم و
استعمار از کشور مبدأ خود گریختششه بودنششد و پناهجویششان معششترض ایششن واقعیششت را در مششواجهه بششا ایششن

پناهجویان فهم می کردند.

…پناهجویان با روی آوردن به توضیح اثرات جنگ، تحریم، فقر، استعمار و  بعنوان عوامل ایجاد «پناهجو»،

 فراتر رفتند و معتقد بودند که فقر اقتصادی ناشی از این عوامششل۱۹۵۱از تعریف «پناهنده» در کنوانسیون 
نیز باید در تعریف «پناهنده» گنجانده شود و کشور ی همچون آلمان که در عموم این عوامل نقش مستقیم

و غیر مستقیم دارد، باید به این پناهجویان پناهندگی سیاسی بدهد. 

دوم: تمرکز بر جامعه ی مبدا، شکل گیری هویت پناهجویی و حقوق آن

اا شرایط حاکم بر کشششور مبششدأ را توضششیح۱۹۵۱آنچه در تعریف «پناهنده» در کنوانسیون   آمده بود، صرف
می داد؛ آن هم شرایطی گزینشی را (در بند دوم به این مسأله باز خواهیم گشت). پناهجویان معترض پششس
ا ا را ب ه آن ه د ک رو ششده بودن از ورود نسبی به جامعه ی مقصد (در اینجا آلمان) با محدودیت هایی روب
شرایط حاکم بر کشور مبداشان (در اینجا ایران) نمی توانستند توضششیح دهنششد. محششدوده ی تششردد، بسششته ی
خشک غذایی، زندگی اجباری در کمپ و عدم برخورداری از حق کار همگی قوانینی بود کششه در جششامعه ی

ا را۱۹۵۱مقصد وجود داشت و از قضا این محدودیت ها به همه ی پناهجویان، حال آن که کنوانسیون   آن ه
 در خصششوص ایششن دسششت محششدودیت ها۱۹۵۱لیق پناهندگی بداند یا نداند اعمال می شد. اما کنوانسیون 

سکوت کرده بود. درست در این مقطع است که پدیده ی «پناهجو» نزد پناهجویان معترض شکل می گیرد.
اا شرایط کشور مبدأ دارنششد، و بششا چشششمی پناهجویان معترض حال یک  چشم به تعریف «پناهنده» و متعاقب
دیگر، هویتی تحت نام «پناهجو» را تشخیص داده اند که از قضا در جامعه ی مقصششد تعریششف می شششود؛ کششه
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فارغ از دلیل فرار/مهاجرت  فرد، وی را مجبور به زندگی اجباری در کمپ ها می کند، اجازه ی تردد آزاد و
…حق انتخاب خوراک و  را از وی سلب می کند. اما آنچه نزد پناهجویان معترض، «پنششاهجو» را صششاحب

۱۴، ۱۳حق می کرد، «انسان» بودن وی بود. آن ها با استناد به منشور جهانی حقوق بشر، خصوصا بنششد های 
 قانون اساسی آلمان، ادعا می کردند کششه پنششاهجو بششه صششرف انسششان بودنش،۱ و همین طور بند ۲۳ و ۱۵و 

صاحب حقوقی خدشه ناپذیر است و کشور مقصد باید این حقوق را به رسمیت بشناسد؛ حقششوقی همچششون
…تردد آزاد، حق انتخاب شغل و حق تحصیل و  که همگی در اعلمیه ی جهانی حقوق بشر درج شده اند. 

بنابراین دو محور اصلی که در تحول مطالبات اعتراض جمعی پناهجویششان در اعتصششاب غذا و لب دوزی در
شهر ورتسبورگ، حرکت به سمت برلین در دو مسیر پیاده و سواره و اعتصاب غذای دروازه ی براندنبورگ
نقش ایفا می کنند و در مطالبات عمومی پناهجویان متجلی می شوند، همانا تعاریفی هسششتند کششه پناهجویششان

 سششازمان۱۹۵۱معترض نسبت به «پناهنده» و «پناهجو» ارائه می کنند: اولی علوه بر آنچه در کنوانسیون 
ملل آمده، شامل همه ی آن هایی می شود که بششه دلیششل جنششگ، تحریششم، اسششتثمار تششاریخی زیرسششاخت های
اقتصادی  کشور مبدا شان از بین رفته است و به دلیل اقتصادی مهاجرت کرده انششد و کشششور مقصششد بایششد
آن ها را به عنوان «پناهنده» به رسمیت بشناسد، و دومی در حالی که تعریف نخسششت را در دل خششود دارد
به انسان هایی اتلق می شود که در جایگاه مشخصی در جامعه ی مقصششد قششرار گرفته انششد و هششویت جمعششی
«پناهجویان آلمان» را برساخته و به صرف انسان  بودن شان، با اسششتناد بششه اعلمیه ی جهششانی حقششوق بشششر

صاحب حقوقی در کشور مقصد هستند.

۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۲ج: دسامبر  

پس از افت و خیز هایی که اعتراضششات پناهجویششان، خصوصششا در روزهششای نخسششت بعششد از ورود «مششارش
protestاعتراضی» (  marchبه برلین با آن ها مواجه شد، و همچنیششن در بسششتر مباحثششات بششا پناهجویششان (

معترض در کشور های اتریش و هلند -که تا حدی متأثر از حرکت در آلمان، بششه اعششتراض و سششازماندهی
مشغول بودند- درک بخشی از پناهجویان معترض در این سلسله از اعتراضششات نسششبت بششه «پناهنششده» و

«پناهجو» -خصوصا نسبت به تعریف جایگاه پناهجو در کشور مقصد- دستخوش تغییراتی شد. 

در این مرحله، به واسطه ی رشد آگاهی پناهجویان فعال نسبت به حوزه ی نظششری نقششد اقتصششاد-سیاسششی و
رن درون جامعه را برمی سازند، فهم آنان از جایگششاه پناهجویششان دریافت نسبی از بنیاد هایی که جامعه و انسا
در کشور مبدأ و همچنین تعریف «پناهنده» در نظر آنان دچار تحول شد. چرا که ابتدا با شناخت بهششتر از
کارکرد های جهانی مناسبات سرمایه داری و تقسیم کار جهانی، ریشه های فقر اقتصادی در کشششور هایی کششه
پناهجویان در آن ها تولید و بازتولید می شوند به طور دقیق تر بررسی شد، و همچنین این ابزار نظری کمک
مفیدی برای تحلیل دقیق تر جایگاه پناهجویان در کشور  مقصد و سازوکارهایی که زندگی پناهجویششان را در
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کشور مقصد فراهم ساخت. در این مقطششع، خصوصششا بششه واسششطه ی مباحثششات بششا پناهجویششان معشترض در
کشور های هلند و اتریش، تعریف پناهجو بسط پیدا کرد و در پرتو شششناخت از جوامششع شششهروند-محششور و
نقش دولت سرمایه داری کشورهای مرکز در مششدیریت نیششروی کششار ارزان، تحششت عنششوان «ناشششهروندان»
تعریف شد. پذیرش این تعریف، به معنای آن بود که پناهجویششان در کنششار «غیرقانونی هششا»، ناشششهروندانی
معرفی گردند که از هرگونه رابطه ی دولت-ملت به بیرون پرتاب شششده اند و از هیششچ حقششوق دمشوکراتیکی
یف درکی نیمه-فلسفی از انسان و جششامعه را نیششز برخوردار نیستند.  پناهجویان معترض به میانجی این تعری
اا قابششل تعریششف و بازشناسششی در جششامعه چاشنی تحلیل خود  کرده بودند که ادعا می کرد: اگر انسان صششرف
رف حضشور است، و به این واسطه هویت اجتماعی انسان پیش فرض هرگونه هویت دیگرش است، پس ص
فرد در جامعه، علی الصول وی را مشمول حقوقی برابر با افشراد آن جشامعه می کنشد؛ حشتی اگشر دولشت و
رر کشور مقصد از تمام مجاری رسمی و غیررسمی، «دیگری» بودن را بششه وی القششاء جامعه ی شهروند-محو

کنند. 

  ارائه شد. اما وجه پراتیک تششر۲۰۱۳مفصل بندی نظری این سه محور در «کنگره ی پناهندگان» در مارس 
 ردیابی کرد؛ جششایی کششه۲۰۱۳آن را می توان در اعتصاب غذای میدان ریندرمارکت شهر مونیخ در ژوئن 

پناهجویان از ملیت های مختلف اعلم کردند: «دولت های جهان اولی در جایگاهی نیستند که دلیل حضور
…ما پناهجویان را در نظام قضایی خود قضاوت کنند  » و در انتهای این بیانیه پس از بششه سششخره گرفتششن

شعارهای حقوق بشری، اعلم نمودند که قبولی پناهندگی سیاسی را حق خود می داننششد و بششرای تحقششق آن
دست به اعتصاب غذای نامحدود می زند. 

ال هیچ دستاویز حقوقی و قانونی، که با اسششتناد بششه آن مطششالبه  ی پناهجویششان مفصل بندی این سه محور عم
ف ه محشور -تعری اعتصابی توضیح پذیر شود، نداشت؛ بلکه در اعتصاب غذای میدان ریندرمارکت، ایشن س
رح ششدند. یح گر مط نده و خشود-توض پناهنده، پناهجو و درک رابطه ی انسان و جامعه- به شکلی خودبس

اا بیان جرح و تعدیل شششده ی۱۶مطالبه ی بند   قانون اساسی آلمان -یعنی همان پناهندگی سیاسی- نیز صرف
همین درک است؛ اگر این جرح و تعدیل استراتژیک اعتراض پناهجویشان را نادیشده بگیریشم، پشس پششت

مطالبه ی پناهندگی سیاسی، مطالبه ی «شهروندی» در جوامع شهروند-محور بوده است. 
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