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گ�روه ی�ادآور« :هفته پی��ش و در حالی که هنوز
تابوتهای نخس��تین «ش��هدا» از مک��ه به تهران
نرس��یده ب��ود ،میلیونه��ا نف��ر در صف��ی چند
کیلومتری در خیابانهای تهران راهپیمایی کرده
و خش��م و درد مش��ترک خود از آن حمام خون
را به نمایش گذاشتند .این بزرگترین راهپیمایی
از زم��ان روزه��ای تاریخی انقالب در اوایل س��ال
 ۱۹۷۹بود »...این عبارات بخش��ی از یک گزارش
است که در شماره  33هفتهنامه اشپیگل و درباره
حج خونین سال  66نوشته شده است .اتفاقی که
نقطه اوج یک تقابل ریشهدار و تاریخی بود .اگرچه
ابعاد پیدا و پنهان بسیاری از این واقعه وجود دارد
که تاکنون آش��کار نشده اس��ت ولی آنچه از میان
روایته��ای معتب��ر داخلی و خارج��ی برمیآید،
این اس��ت که اتفاق حج خونین  ،66چیزی فراتر
از برخ��ورد افراطی نیروهای امنیتی عربس��تان با
تظاهرات برائت از مش��رکان اس��ت .چیزی شبیه
به یک آمادگی برای یک کش��تار دس��تهجمعی!
کشتاری که در بعدازظهر روز نهم مردادماه 1366
در مکه اتفاق میافتد .در مراسمی با عنوان برائت
از مش��رکان .مناسکی که حتی در سالهای پیش
از انقالب با پیام امام خمینی(ره) برگزار میش��د.
پس از انقالب و گس��ترش نفوذ جمهوری اسالمی
در منطقه و در میان مسلمانان ،عربستانسعودی
برای مقابله با این نفوذ از صدام برای جنگ با ایران
حمایت میکند .رژیم س��عودی اوج مقابله خود با
تفکر انقالب اس�لامی را در مردادماه س��ال  66به
نمایش میگذارد؛ در عملیاتی به زعم بس��یاری از
تحلیلگران بینالمللی از پیش «برنامهریزی» شده،
عمال س��عودی به صف حاضران در مراسم برائت
از مشرکین حمله میکنند ،بیش از  400حاجی
ایرانی را به ش��هادت میرسانند و موجب مجروح
شدن صدها نفر دیگر از حجاج میشوند.
■■غفلتنابخشودنی

درباره این حادثه اگرچه گزارشهای متعددی
نوشته شده است اما کمتر نوشتهای تالش کرده به
جزئیات مهم این کشتار بپردازد .از سوی دیگر در
فضای رس��انهای نیز به علت پربسامد بودن اخبار،
تمرکز بر وقایعی اینچنینی همواره با چالشهایی
مواجه بوده است .به نحوی که گاهی به طور کامل
در مرز فراموش��ی ق��رار میگی��رد .از طرف دیگر

ابعاد حج خونین از نگاه شاهدان عینی

لیبرالها همواره تالش میکنند
حج خونین  66را یک اتفاق تلقی
کنند .آنها پرداختن به ابعاد پیدا
و پنهان ای��ن واقعه را «تنشزا»
میدانن��د .همی��ن رویک��رد در
مواجهه با حادثه منا نیز از سوی
رسانههای حامی دولت ،صورت
گرف��ت و در واق��ع زمینهس��از
بس��یاری از غفلته��ا درب��اره
پیگیری حقوقی ای��ن فاجعه از
سوی مسؤوالن دولتی شد.
در ای��ن بین ج��واد موگویی
یک��ی از مستندس��ازان ج��وان
ب��ا تکیه ب��ر اس��ناد و اطالعاتی
ک��ه کمتر دچار خدش��ه اس��ت
به بررس��ی این حادث��ه از زبان
شاهدان عینی و مسؤوالن وقت
ح��ج و زی��ارت میپ��ردازد و به
نتایج قابل تاملی دست مییابد؛
یافتههایی که در مستند «کابوس
در بیداری» پیرامون آنها صحبت
میشود .این پژوهشگر کتابی را
نیز با همین عنوان به چاپ رسانده است.
«کابوس در بیداری» به نقش ش��خصی به نام
«اولریش ویگنر» اش��اره میکند و از او به عنوان
فرمانده میدانی نیروهای آلسعود در روز خونین
مکه یاد میکند؛ کسی که فرمانده نیروهای ضد
شورش عربستان بوده و از  2سال پیش از مراسم
حج س��ال  66در عربستان مستقر بوده است .در
این مس��تند به سالها س��ابقه فعالیت ویگنر در
پلی��س ضدش��ورش آلمان غرب��ی ،دوره دیدنش
در اس��رائیل و حض��ور موث��رش در واقعه طبس
با اس��تفاده از اس��ناد و اطالعات تاکید میشود.
او البت��ه با ش��اهدان عینی ک��ه برنامهریزیهای

در رثای کبوتران خونینبال حرم

سیدمرتضی آوینی ،سید شهیدان اهل قلم هم
در سال  66در مراسم حج حضور پیدا کرده است.
او نیز روایتی دردناک از واقعه کشتار حجاج توسط
نیروهای سعودی دارد :در پیشاپیش تظاهرات3 ،
صف از نیروهای انتظامات که دستها را در یکدیگر
زنجیر کرده بودند تشکیل ش��ده بود .پس از آنها
 500نفری از برادران حرکت میکردند و پش��ت
آنها ،در جناح راس��ت خیابان ،جانبازان و بخشی
از خواه��ران و در جناح چپ خیابان ب��رادران راه
میرفتند .وقتی پلی��س در جناح چپ خیابان به
ضرب و جرح مردم پرداخت بالفاصله صدای دست
زدن و س��وت و هلهل ه چماقداران که از پیش در
پشت نیروهای پلیس مستقر شده بودند شنیده شد
و همزمان با آن ،در جناح راست خیابان نیز پلیس
به همراه نیروهای امنیتی که به چوبهای میخدار
و میلهه��ای آهنی مجهز بودند ،ش��روع به ضرب

و ج��رح حجاج کردند .هج��وم مردم به عقب و به
جانب راست خیابان باعث افزایش شدید فشار و زیر
دس��ت و پا افتادن عده زیادی از زنان و جانبازان و
پیرمردان شد .همزمان با این فشار کشنده ،عدهای
از چماقداران س��عودی از خیابان پش��ت مسجد
«جن» به سمت خواهران حمله کردند و عدهای از
خواهران و جانبازان را به شهادت رساندند .پلیسها
ب��ا آرایش مجدد ،بار دیگ��ر در  2جناح خیابان به
مردم هجوم آوردند .نخس��تین تیرها به وس��یله
تفنگهای ضدشورش شلیک شد و به فاصل ه کمی،
شلیک رگبار گلولههای جنگی آغاز و شد آنچه شد.
حرمت حرم امن خدا شکسته شد و خون مظلومان
که خون خداس��ت دامن اشقیاالشقیا را گرفت و
عید قربان در شش��م ذیالحجه سر رسید .قربانی
مقبول افتاد و امت مس��لمان ایران به امامت همه
امتهای طول تاریخ برگزیده شد.

داستان یک عکس

میآیند و دست روی شانه همدیگر میگذارند .با
تمام قدرت تالش میکند که از معرکه فرار کنند.
از همه طرفها جماعت فش��ار آوردند و آخرین
فریم که ثبت شده  2نفر توی گوشه کادر سمت
راس��ت و چپ من روی س��ر دارن فرار میکنند.
یعنی اینقدر جماعت فش��رده است و وحشت و
اضطراب زیاد است که روی سر همدیگر افتادند.
آنجا نگاتیو من تمام میشود.

پرواز 1366

نیروهای آموزشدیده عربس��تانی در خیابانهای
مکه را به خاطر دارند گفتوگو کرده اس��ت .یکی
از شاهدان عینی در این باره میگوید :آن چیزی
که قبل از راهپیمایی توجه همه را جلب میکرد
حضور بیسابقه نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم
س��عودی در خیابانهای مکه ب��ود که به آن روز
هم محدود نبود ،حتی از روزهای قبلش ما حس
کردیم که ماش��ینهای اینها و افراد مسلح اینها
ل توجه و متفاوتی را دارند پیدا میکنند
حضور قاب 
و رفتهرفت��ه هم به تعداد اینها و میزان تجهیزات
اینها افزوده میش��د و کام ً
ال مش��خص بود اینها
برنامه خاصی دارند.

■■شعارها علیه آمریکا بود

برنام��ه راهپيمايي در س��اعت  16:30با تالوت
آيات��ي از قرآن كريم آغاز ش��د .پيام امام به كنگره
حج ب��راي مردم خوان��ده ش��د و تظاهركنندگان
با ش��عار علی��ه آمریکا و اس��رائیل آرام به س��وي
س��هراهي ش��عبابوطالب به راه افتادن��د ،مردان و
زنان در صف��وف جدا حركت ميكردند و جانبازان
روي ويلچرهايش��ان در صفوف مقدم بودند .یکی
از ش��اهدان تاکی��د میکند ک��ه جمعیت حجاج
چیزی حدود 150هزار نفر بوده است .او میگوید:
«حجاج از قبل سازماندهی شده بودند و انتظامات،
نظم را برق��رار کرده و مراس��م خیلی خوب پیش

به نام پدر

منص�وره اخ�وان* 27 :تیرم��اه امس��ال رهبری از
مسؤوالن خواس��تند از پیگیری فاجعه منا خسته
نشوند .دقیقا  30سال قبل در  29تیرماه هم امام(ره)
در پیامی به مناسبت سالگرد حج خونین خطاب به
مردم ایران و جهان فرمودند« :اگر از صدام بگذریم،
اگر مسأله قدس را فراموش کنیم ،اگر از جنایتهای
آمریکا بگذریم ،از آلسعود نخواهیم گذشت» .این
واکنش  2رهبر ،عجیب و غیرمنتظره نیست .عجیب
و غیرمنتظره آن است که این مطالبه باید هر سال
تکرار شود و هیچ اتفاقی رخ ندهد .امام خمینی(ره)
در کمتر از یک سال پس از نگارش این پیام رحلت
کردند و رهبری هم در  3س��ال گذش��ته از فاجعه
منا ،پیگیری آن را یادآوری کردند .متاس��فانه ما در
این دست اتفاقات و این قبیل واکنشهای منفعالنه
مسؤوالن تجربههای کمی نداریم .مسائلی که حق
ایران و ایرانی در عرصه بینالمللی ضایع میش��ود
و وزارت ام��ور خارجه ایران ،به عنوان متولی احقاق
ح��ق در عرصه بینالمللی ،صرفا با چند مصاحبه با
مصرف داخلی به پرونده خاتمه میدهد و گویی از
اول «هیچ» نبوده است .شاید خوانندگا ن این سطور
نتوانند بدرستی درکی از «هیچ» داشته باشند ولی
نگارنده به دلیل از دس��ت دادن پدر خود در فاجعه
منا میتواند با چند مثال به شما توضیح دهد وزارت
امور خارجه ما نه انگیزهای برای اینگونه پیگیریها
دارد و ن��ه در فرهنگ سازمانیش��ان اهمیت دادن
به این موارد تعریف ش��ده اس��ت .هنوز یک س��ال
از فاجعه منا نگذش��ته بود که گذرم به وزارت امور
خارجه و معاونت حقوقیاش افتاد و آنجا با مدیرکلی
صحبت کردم .یادم هست ایش��ان با ادبیات وزارت
امور خارجهایشان شروع کردند به توضیح و تفسیر
از پیگیریهای این مساله .خالصه آنچه من متوجه
ش��دم این بود که ما یک وکیل گرفتیم و وکیل در
حال خواندن پرونده بود که به س��فارت سعودی در
ایران حمله و روابط قطع ش��د و منتظر هستیم تا
روابط برقرار شود تا پیگیری کنیم! بهخاطر دارم بعد
از آن جلسه به همراهان گفتیم ،به طور قطع یکی از
برندگان اصلی آن حمله به سفارت این معاونت بود
که یک پرونده سنگین از مسؤولیتهایش برداشته
شد! نه فقط معاونت حقوقی که رویه باقی بخشهای
آن وزارت فخیمه نیز همینگونه است .هنوز فراموش
نکردهام که پیکر پدر من به عنوان آخرین پیکرهای
شناسایی شده از ش��هدای منا به جده منتقل شد
تا با پروازی که حامل س��فیر و دیپلماتهای ایرانی

میرفت .حتی به رژیم س��عودی
هم مس��تقیماً کس��ی ش��عاری
نمیداد ،اهانت��ی نمیکرد؛ برای
اینک��ه تحریک نکنند و بش��ود
آن تظاهراتی ک��ه در اصل علیه
رأس ش��یطان ب��ود ک��ه آمریکا
بود» .نزدیک غروب ،راهپیمایی
تمام ش��د .حجاج میخواستند
ب��رای خوان��دن نماز مغ��رب به
مس��جدالحرام برون��د اما ناگهان
ب��ه دس��تور ویگن��ر پلیسهای
مک��ه ،جای خ��ود را به نیروهای
ض��د ش��ورش دادن��د .نیروهای
ضدشورش با بس��تن راه حجاج
جل��وی جمعی��ت را گرفتن��د.
س��عودیها برای س��رکوب تنها
به یک بس��تن راه نیاز داش��تند.
همان موقع ویگنر نیز با هلیکوپتر
عملیات را فرماندهی میکرد .با
بسته شدن راه در چند متری پل
هجوم ،فشار جمعیت افزوده شد
و حتی نفس کشیدن برای حجاج
دشوار شده بود .شیخ عطار ،از شاهدان عینی این
حادثه میگوید« :آخر راهپیمایی بود و در پل هجوم
متوقف شد و تراکم ایجاد شد .در مدتکوتاهی هم
خبر رسید که اینها از باالی پشتبامها کولرگازی و
وسایل سنگین و اینها ،روی سر جمعیت میاندازند
و اول هم گازهای اشکآور را شروع کردند به پرتاب
کردن و بعد هم تیراندازی ،یعنی در همین مراحل
جلو رفت ،که خب! شرایط به هم ریخت».
■■آغاز تیراندازی

یکی دیگر از ش��اهدان ادامه حادثه را اینطور
تعریف میکند« :جمعیت همینطور به همدیگر
فشردهتر میش��د و بتدریج صدای تیراندازی هم

ش��روع ش��د یعنی تا آن زمان باتونبرقی و اینها
میزدند و کس��انی که میآمدند عق��ب صرفاً با
شکس��تگی س��ر و گیج��ی و اینها ک��ه به خاطر
آن جریان ش��وک برق��ی به آنها وارد ش��ده بود
برمیگشتند ،بتدریج ما با جنازهها مواجه شدیم،
جنازههایی که تیرخورده بودند و اینها را جابهجا
میکردیم ،با تأسف شدید بعضی از اینها جانبازانی
بودند که روی حساب جایگاهی که داشتند اینها
جلوی جمعیت میرفتند و افتخارات ما محسوب
میش��دند و به همین خاطر آسیبپذیریش��ان
هم بیش��تر شد یعنی خیلی از مجروحان و حتی
ش��هدا از جانبازان ما بودند ،چون نمیتوانس��تند
از خودش��ان دف��اع کنن��د و خیل��ی راح��ت از
صندلی چرخدارش��ان سرنگون میش��دند و زیر
دس��توپا میرفتند و احتماالً خفگ��ی .اینها اگر
تیر نخورده بودند ،م��ا اینها را جابهجا میکردیم
ولی نمیدانس��تیم کجا ببریم ،چون باالخره فکر
متأس��فانه کمکرسانی اولیه و به داد مجروحیت
اینها رسیدن را کسی نکرده بود».

■■راهپیمایی میلیونی در تهران

آنچنان که گفته ش��د س��د حرکت حاجیان
و تظاهرکنندگان در مراس��م برائت از مش��رکان
نقطه آغاز درگیری و کش��تار حاجیان ایرانی بود.
در ادامه و بر اس��اس گفتههای ش��اهدان عینی،
ورود نیروهای ناشناس و تکتیراندازهایی که در
موقعیتهای مختلف جا گرفته بودند و به سمت
حجاج شلیک میکردند ،این حادثه را دردناکتر
کرد و موجب شهادت بیش از 400حاجی ایرانی
ش��د .خبر کش��تار حجاج ،تیتر اول روزنامههای
ایران دوشنبه  11مرداد بود .اعالم این خبر موجی
از خونخواهی و انتقام را در ایران در پی داش��ت و
بس��یاری از مردم را به خیابانها کشاند .اشپیگل
در یکی از گزارشهای خود درباره تجمعات پس
از حج خونین در تهران مینویسد« :هفته پیش و
در حالی که هنوز تابوتهای نخستین «شهدا» از
مکه به تهران نرسیده بود ،میلیونها نفر در صفی
چند کیلومتری در خیابانهای تهران راهپیمایی
کرده و خش��م و درد مش��ترک خود از آن حمام
خ��ون را به نمایش گذاش��تند .ای��ن بزرگترین
راهپیمای��ی از زمان روزه��ای تاریخی انقالب در
اوایل سال  ۱۹۷۹بود».

در هر جنایتی پای منافقین در میان است

بود به تهران منتقل شود .عربستان سعودی در پی
حمله به س��فارتش به یکباره رابطه خود با ایران را
قطع کرده بود و دیپلماتهای ایرانی باید در عرض
چند ساعت آن کشور را ترک میکردند .اینکه پیکر
پدرمان به همراه پیکر دیگر ش��هدا ب��ا پرواز ایرانی
بازمیگردد برای ما خوشایندتر بود اما پرواز در تهران
نشس��ت و پیکر پدرم در جده ماند! البته پیکرهای
دیگر ش��هدای منا از جمله پ��درم ،چند روز بعد به
طریقی غیررسمی به تهران بازگشت ولی برای من
سوال شد که چرا پدرم از پرواز دیپلماتها جا ماند.
مدتی بعد متوجه شدم بهرغم زمان باقیمانده قانونی
برای دیپلماتها به منظور ترک خاک عربس��تان،
آنها منتظر طی مراحل قانونی برای مجوز خروجی
پیکره��ا نماندهاند و ترجیح دادند خودش��ان زودتر
به س�لامت به تهران برس��ند! در حقیقت یک تیم
کنس��ولی منفعل که از زمان وقوع فاجعه تا بعد از
آن خیلی زحمتی به خود نمیدادند خوش��بختانه
به ایران بازگش��تند و به حضور نمایشی خود پایان
دادند! ناگفته نماند در فاجعه منا بهرغم این انفعال
وزارت امور خارجه ما خوش��حال هستیم که پیکر
ش��هدا به کشور بازگش��ت و این دلیلی نداشت جز
مطالبه عمومی مردم و بزرگان و نخبگان کشور که
فشاری بر دستگاههای سیاسی کشور وارد میکرد
تا زودتر تکلیف پیکرهای ش��هدا مشخص شود که
اگر آن مطالبه نبود پدر من و دیگر ش��هدا به وطن
بازنمیگشتند .این میتواند الگوی مناسبی باشد تا
جامعه مدنی ما مطالبهگر حقوق خود از وزارت امور
خارجه و دیگر دس��تگاههای حقوقی مسؤول باشد.
مطالبهای که قطعا خواست آحاد مردم است و نشان ه
آن در اعتماد به شعار «اعتبار به پاسپورت ایرانی» در
انتخابات ریاستجمهوری سال  1392است که البته
در حد ش��عار یا کمتر از آن ماند .برای پیشگیری از
حوادث اینچنینی باید فعاالن اجتماعی و سیاس��ی
و رس��انهها دس��ت به کار ش��وند تا با مطالبهگری
رویههای وزارت امورخارجه را تغییر دهند .آن نهاد
را پاس��خگوتر و فعالتر کنند و اعتبار بخشیدن به
پاس��پورت ایرانی را برای��ش وظیفه کنند .حمله به
سفارت س��عودی در تهران اگرچه حادثه ناپسندی
بود ولی اینگونه حوادث نشان ه آن است که مردم از
توان قانونی مسؤوالنشان ناامید شدهاند .پس برای
پیشگیری و تکرار نشدن این اتفاقات از هماکنون به
فکر باشید.
*فرزند شهید منا

اقامهنمازتوسطآیتاهللجوادیآملیبرپیکرحجتاالسالماخوان

عل��ی فریدونی ،ع��کاس باس��ابقه انقالب و
دفاعمقدس که در حج خونین س��ال  66حضور
داشته ،در بخش��ی از مستند کابوس در بیداری،
لحظه ثبت این عکس را اینطور توضیح میدهد:
فریم آخری که گرفتم یک فریم استثنایی است.
وقتی شما از توی ویزور نگاه نمیکنید نمیبینید
توی وی��زور چه ثبت میش��ود .اینقدر جماعت
فش��ردهاند که دارند روی همدیگر میافتند ،باال
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ش��واهد موجود حاكی از آن است كه رژیم
عراق نیز كه در آن دوران درگیر جنگ با ایران
بود از توطئه منافقین و سعودیها آگاه بوده و
برای به خون كشیدن مناسك حج با منافقین
همكاری میكرده است .در بخشی از مذاكرات
فاش ش��ده یك��ی از عناصر قدیم��ی مركزیت
س��ازمان منافقین به نام «عباس داوری» -كه
در سال  66ریاست كاروان اعزامی منافقین به
مناسك حج را برعهده داشته است -با افسران
امنیت��ی عراق ،به موضوع حض��ور منافقین در
ح��ج و همكاری بعثیها با آنان اینگونه اش��اره
میشود:
عباس داوری :ما میخواستیم اگر امكان داشته
باشد در درون هیاتهای عراقی اعزامی به حج
حضور یابیم و به گونهای مش��خص نشود كه از
ی هس��تیم و همان روزی
مجاهدین و غیرعراق 
كه ایرانیها وارد میش��وند ما ملحق میشویم؛
البته میدانید كه ایرانیها به صورت كاروانی به
حج میآیند؛ میخواهی��م نیروهای خود را در
آنها نفوذ دهیم و ارتباطگیری كنند.
افس�ر امنیتی عراق :ما چگونه برای ش��ما ویزا
بگیریم؟ این نیروهای ش��ما كج��ا میخواهند
ارتباطگیری كنند؟
عباس داوری :در جد ه كه همه زائران ابتدا آنجا
پیاده میشوند و فعال چند نفر مد نظر ما است
كه [هماكنون] در عراق نیستند.
افسر امنیتی عراق :ما پس از موافقت میتوانیم
برای آنه��ا گذرنامه عراقی درس��ت كنیم و به
همراه برخی از كاروانهای حج بفرستیم .برای
هر فرد گذرنامه را میفرس��تند و به دس��ت او
میرس��انند و در موع��د مقرر نی��ز گذرنامه را
بازمیگردانند؛ راه دیگری نداریم.
عباس داوری :بهخاطر حساس��یت موجود اگر
بش��ود كه بازگشتشان به كشور دیگری باشد
و از آنجا به عراق بیایند بهتر است.
افس�ر امنیتی عراق :چ��ون گذرنامهها با یكی
از كاروانهای م��ا خواهد رفت نمیتواند با این

كاروان بازنگردد .چون عربستان از هر كاروانی
لیست دارد و نفر شما میتواند به مجرد رسیدن
به آنجا از بعثه جدا شود و به دنبال كارش برود
و كس��ی او را شناسایی نخواهد كرد و در پایان
به فرد تعیینشده از سوی ما مراجعه میكند و
گذرنامهاش را تحویل میگیرد و میآید.
عباس داوری :نف��رات مجاهدین میخواهند در
داخل كاروانهای ایرانی جا بگیرند و شب و روز با
آنها باشند و مشخص نگردد كه از كاروان دیگری
آمدهاند.
عالوه بر این ،ش��واهد دیگری نیز حاكی از آن
ل  66و
بود كه سركرده گروهك منافقین ،در سا 
همزمان با وقایع مكه با دعوتنامه رس��می كه از
ملك فه��د دریافت میكند ،به ش��كل محرمانه
عازم عربستان میشود .در همین رابطه «مهدی
ابریشمچی» به افسر اطالعات عراق میگوید« :ما
برای اینكه مخفی بودن سفر را تأمین كنیم حتی
برای مخفی ماندن از دید كاركنان فرودگاه ،یك
جدول زمانبندی ش��ده داریم كه به شما اطالع
میدهیم تا بر اساس آن عمل شود و انتظار داریم
بر اساس آن عمل شود و غیر از ما  3نفر هیچكس
از آن اطالع ندارد».
ج��واد منصوری ،تاریخپژوه نی��ز در اینباره
میگوید :تع��دادی از منافقین در میان حجاج
ایرانی به عنوان جمعآوری اخبار و ستون پنجم
رژیم سعودی عمل کردند و مسعود رجوی هم
ب��ه مکه میرود و برنامه و تدارک گس��تردهای
برای مقابله با حجاج ایرانی شکل میگیرد.
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