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یــادداشت

عناصر همدلي و همزباني
در روزه��اي پایانی س��ال گذش��ته رهبر
فرزانه انقالب در جم��ع فعاالن حوزه محيط
زيس��ت نكاتي را بي��ان فرمودند كه مضامين
آن را ميتوان نقش��ه راه محيط زيست كشور
دانست.
مخاطبان س��خنان رهبر معظ��م انقالب،
همه دس��تگاه ه��ای نه��ادی و اجرایی بودند
ک��ه باید با تعامل با یکدیگر و حرکت در یک
پرويز كرمي
مسیر ،راهبرد حفاظت از محیط زیست را که
در ردیف حق الناس است دنبال کنند.
مشاور معاون علمي و
فناوري رئيس جمهوري
از همی��ن رو موض��وع آب ،خ��اك و
محيط زيس��ت ك��ه از س��وي معاون��ت علمي
و فناوري رياس��ت جمهوري ،به عنوان يك رس��الت مهم در س��ال 94
قرار گرفته اس��ت ،از ديرباز نزد ايرانیان ،امري حياتي و در س��طح اول
بوده اس��ت .چه پيش از اس�لام و چه پ��س از آن ،آب ،خاك و محيط
زيست سبب خالقيتها و اختراعات جاودانهاي شده است كه هنوز هم
نوع بش��ر در جاي جاي اين كره خاكي ،بدون پرداخت حق كپي رايت
معن��وي به ايرانيان يعني حتي نام ب��ردن از پديدآورندگان ،از آنها بهره
ميگيرد و روزگار ميگذراند.
ادبي��ات ما كه مايه فخر عالم اس��ت ،به چهار عنص��ر آب ،باد ،خاك
و آتش كه تفس��يري ديگر از همين موضوع كلي محيط زيس��ت است،
بهاي��ي بس س��ترگ داده و در جاي جاي درخش��ان آن ،گل سرس��بد
ماجراس��ت .اين يعني ،م��ا در هر نقطهاي از تاري��خ در عالی ترین حد
آن ،ب��ه فكر محيط زيس��ت و عناصر حيات��ي آن بوديم و براي به نيكي
پاس داش��تناش ،علمها داشتهايم و نوآوري و فناوريهاي بسيار به كار
بردهايم.
از آن مهمتر در بعد ديني و مذهبي ماجرا كه در جامعه بروز و ظهور
داشته نيز توجه به عناصر محيط زيست و بويژه در بهينه مصرف كردن
آن ،آيات قرآن و احاديث و روايات بس��ياري از ائمه و بزرگان دينيمان
داشتهايم كه هر يك چراغي است پرفروغ براي رفتار و كردارمان.
اما امسال كه سال «همدلي و همزباني» ملت و دولت است ،اين مهم
ميتواند يك موضوع عيني در اين تعامل دوطرفه اميد به بازگش��ت به
خويش تاريخي داشته باشد .اصل ماجرا اين است كه ما در حال حاضر
از مس��ير اصلي تاريخيمان به حاش��يه رفتهاي��م و آب ،خاك و محيط
زيس��ت را با خطرهاي بس��يار مواجه س��اختهايم .براي نجات اين مهم،
فرهنگس��ازي و همراهي عموم مردم ،تنها راه رسيدن به نقطه مطلوب
و سرمنزل مقصود است.
حاال كه شبكههاي اجتماعي در جامعه ايراني به سرعت رسوخ كرده
اس��ت و رش��ته افكار عمومي را به اين س��و و آن س��و ميبرد ،كاش به
جاي آنكه ش��اهد رواج موضوعات مبتذل و كم مايه مرس��وم در برخي
ش��بكهها و گروهها باشيم ،خوب است در مواجهه با فرهنگ غني ايراني
اس�لامي در اين حوزه به داش��تههاي گذش��تهمان در مورد حفاظت از
محيط زيست و مصرف بهينه آب بپردازيم و از تجربيات مان براي بهتر
كردن «حال» محيط زيس��تمان بهره بگيريم و ضروريات را جايگزين
ضرريات كنيم.
معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري ،با برپايي «جش��نواره و
نمايشگاه ملي فناوريهاي آب ،خاك و محيط زيست»(23تا  26خرداد
م��اه مصالی ب��زرگ تهران) ،میزبان هموطنان عزیز اس��ت تا همدلي و
همزباني شان را با دولت خدمتگزار نشان دهند.

تداخله��اي دارويي معم��والً زماني ايجاد
ميش��ود كه داروي دومي ب��ه داروي مصرفي
بيمار اضافه شده تا جايي كه يا از اثر داروي اول
كاسته شده يا تشديد شود .تداخلهاي دارويي
مضر ميتواند به دليل س��مي يا بياثر ش��دن
اثر يك دارو ايجاد ش��ده و س��بب بروز عارضه
در فرد ش��ود .دكتر محمد سيس�تاني زاد،
متخصص داروس��ازي باليني و دبير علمي اين
هماي��ش در اين زمينه ميگويد« :طبق آمار و
ارقام مشخص شده ،تعداد تداخالت دارويي با
تعداد داروهاي مصرفي بيمار نسبت تصاعدي
دارد .بخص��وص در مواقعي كه بيمار داروهايي
را از چند ن��وع دريافت ميكند ،مث ً
ال داروهاي
قلبي -عروقي ،اعصاب و آنتي بيوتيك را با هم
مصرف ميكند که این احتمال بروز تداخالت
دارويي در فرد را بيشتر می کند».
به اعتقاد داروس��ازان ،پزشكان متخصص با
وجود تس��لط در حيطه تخصص شان ،معموالً
اطالعات كافي را نس��بت به داروهاي خارج از
تخصص خود و تداخلها و عوارض اين داروها
ندارند .اين درحالي اس��ت كه شناس��ايي اين
تداخله��ا و از هم��ه مهمتر نح��وه برخورد با
آنها برعهده داروس��ازان است .در سيستمهاي
پيشرفته درماني ،يكي از وظايف داروسازان در
داروخانهها و بيمارستانها ،بررسي تداخلها و
ارائه مشاوره دارويي با هدف كاهش تداخلهاي
دارويي و در صورت مش��اهده م��وارد تداخل،
اطالع به پزش��ك معالج اس��ت .به گفته دكتر
سيس��تاني زاد« ،متأسفانه در سيستم درماني
كشور ما به دليل شكل نگرفتن ارتباط مطلوب
و مؤثر ميان پزش��ك و داروساز در جهت ارائه
خدم��ات درماني بهتر ب��ه بيم��اران ،هنوز از
خدمات مشاورهاي و درماني داروسازان به نحو
مطلوب بهره گرفته نميشود».
بخشي از اين مش��كالت مربوط به كمبود
داروساز در بيمارستانها و مراكز درماني است.
دكتر رسول ديناروند ،رئيس سازمان غذا و
دارو ني��ز با انتقاد از اين كمبود اظهار ميدارد:
«هنوز به خدمات داروسازان در بيمارستانها
احس��اس نياز نميش��ود و با توجه به پذيرش
ساالنه  25دس��تيار داروس��ازي باليني تا 25
سال ديگر نيز به هر بيمارستان يك متخصص
داروسازي باليني نميرسد».
دكت�ر خي�راهلل غالمي ،رئي��س انجمن
داروس��ازي بالين��ي معتقد اس��ت «ب��ا وجود
مش��كالت موجود ،نقش داروس��ازان در طرح
تحول نظام س�لامت بويژه در بيمارس��تانها

بهبود جایگاه داروسازان
با اجرای طرح تحول سالمت

فریبا خان احمدي

از جمله مسائلي كه در حوزه دارو  -درمان همواره مطرح
بوده ،بحث تداخالت دارويي اس�ت .داروهايي كه در صورت
مصرف همزمان نه تنها از اثر بخش�ي ش�ان كاسته ميشود
بلك�ه در مواقع�ي آثار زيانباري داش�ته و جان بيم�اران را
تهديد ميكنند .ناآشنايي برخی از پزشكان با اين تداخالت
از جمل�ه معضالت درماني در اكثر كشورهاس�ت .براي رفع
اين معضل به كارگيري داروس�ازان در بيمارستانها و مراكز
درمان�ي نه تنهامي تواند مانع تداخالت دارويي ش�ود كه به
روند مصرف منطقي داروها نيز كمك كرده و از س�وي ديگر

پررنگتر ش��ده است ».وي نقش داروسازان را
در بيمارستانها در دو بعد درماني و اقتصادي
مورد تأكيد قرار داده و ميگويد« :قبل از طرح
تحول ،بيش از  52درص��د هزينه تأمين دارو
و تجهيزات پزش��كي از جيب م��ردم پرداخت
ميشد كه اين رقم در حال حاضر به  10تا 12
درصد و در مورد داروهايي كه بيمه نيستند به
 15درصد رس��يده است كه اين كاهش  35تا
 37درصدي هزينه از جيب مردم و اينكه ديگر
مجبور نيس��تند براي تهي��ه دارو و تجهيزات
پزش��كي به بيرون از بيمارستان بروند ،سبب
اهمي��ت يافت��ن داروخانههاي بيمارس��تاني و
پررنگ ش��دن نقش و جايگاه داروساز در نظام
سالمت شده است».
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ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

گردآوری و ترجمه :ندا فراهاني
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هزينهه�اي درماني را كاهش ميدهد .مش�اوره به بيماراني
كه از بيمارستانها ترخيص ميشوند در زمينه نحوه مصرف
صحيح داروها از ديگر وظايف داروس�ازان بويژه داروسازان
باليني به ش�مار ميرود .توجه به نقش داروس�ازان در طرح
تحول نظام سلامت از آثار مثبت اين طرح به شمار ميرود.
با توجه به اهميت اين موضوع ،ششمين همايش داروسازي
باليني كه  26تا  28فروردين ماه در تهران برگزار شد ،شعار
خود را «نقش داروس�از در طرح تحول نظام سلامت» قرار
داده بود .گزارش زير نگاهي به اين همايش دارد.

دكتر سيستاني زاد ،تصريح ميكند« :حضور
داروسازان در سيستم درمان بيماران منجر به
منطقي ش��دن مصرف دارو ،كاهش تداخالت
دارويي و عوارض جانبي دارويي ،كاهش طول
مدت درمان و زمان بستري در بيمارستانها و
در نهايت كاهش هزينههاي درماني ميش��ود.
نتايج مطالعات طي سالهاي  1990تا 2000
در امريكا نش��ان داده اس��ت كه بابت هر يك
دالر حقوقي كه به داروساز پرداخت شده  4تا
 10دالر هزينهه��اي درمان كاهش پيدا كرده
اس��ت .اين درحالي اس��ت كه با وجود شواهد
مستدل و محكم ،متأسفانه هنوز اين خدمات
در سيستم بيمههای ما تعريف نشده تا بتوانيم،
ش��اهد ارائه خدمات بهتر توسط داروسازان در

1959

3

حض�ور داروس�ازان در
سيستم درمان بيماران
منجر به منطقي ش�دن مصرف
دارو ،كاهش تداخالت دارويي
و ع�وارض جانب�ي داروي�ي،
كاه�ش ط�ول م�دت درمان و
زمان بستري در بيمارستانها
و در نهايت كاهش هزينههاي
درمان�ي ميش�ود .نتاي�ج
مطالعات طي سالهاي 1990
تا  2000در امريكا نشان داده
اس�ت كه باب�ت هر ي�ك دالر
حقوقي كه به داروساز پرداخت
ش�ده  4تا  10دالر هزينههاي
درمان كاهش پيدا كرده است

بيمارس��تانها و كاهش عوارض و هزينههاي
دارويي باشيم».
دكت��ر غالمي نيز با اش��اره ب��ه آثار مثبت
حض��ور داروس��ازان در ط��رح تح��ول نظ��ام
سالمت ،ميگويد« :از زماني كه داروسازان در
بيمارستانها در تدوين پروتكلهاي درماني با
پزشكان مشاركت ميكنند ،مصرف بسياري از
داروهاي گران قيمت و وارداتي به دليل مصرف
بجاي اين داروها كاهش يافته است.
براي مثال در بيمارس��تان انستيتو كانسر،
مصرف آلبومين كه دارويي گران بوده و قيمت
ه��ر ويال آن ح��دود  150هزار تومان اس��ت،
بيش از  50درصد كاهش يافته و طي يك ماه
فقط در ي��ك مركز درماني حدود  30ميليون

تومان در هزينههاي اين دارو صرفهجويي شده
اس��ت ».از ديگر آثار مثبت حضور داروسازان
در بيمارستانها ميتوان به مشاوره به بيماران
در زمينه مصرف صحيح دارو پس از ترخيص
از بيمارستانها اشاره كرد .در سيستم كنوني،
بيمار بدون مشاوره توسط داروساز در خصوص
نح��وه مصرف صحي��ح داروها از بيمارس��تان
ترخيص ميشود.
نتاي��ج يك پژوهش انجام ش��ده در زمينه
نحوه صحيح مصرف داروها از س��وي بيماران
پس از ترخيص از بيمارس��تان مشخص كرد
در بيماران��ي كه توس��ط داروس��از مش��اوره
نشدهاند در هفته اول ترخيص از بيمارستان،
حدود 50درصد و در ماه اول ترخيص حدود
70درصد بيماران به دليل اطالعرساني نشدن
در مورد نح��وه صحيح مصرف دارو ،داروهاي
خود را از نظر دفع��ات مصرفي ،زمان و نحوه
مصرف به اشتباه مورد استفاده قرار ميدادند؛
اين درحالي اس��ت كه در افرادي كه توس��ط
داروساز قبل از ترخيص مشاوره دارويي شده
بودند ،ميزان مصرف نادرس��ت دارو در هفته
اول  5درص��د و در م��اه اول  15درصد بوده
است.
دكتر غالمي با ابراز خرس��ندي از پررنگتر
ش��دن نق��ش داروس��ازان در ط��رح تح��ول
نظام س�لامت ،يادآور ميش��ود« :مش��اركت
داروس��ازان در بيمارس��تانها از ط��رف ديگر
باعث افزايش مهارت آنان ش��ده است كه اميد
ميرود ،ش��اهد حضور پررنگتر دارو س��ازان
در تصميم گيريهاي درمان��ي و اقتصادي در
بيمارستانها باشيم».

قاچاق انسان در دنياي نو

قاچاق انسان ،يکي از پيچيده ترين و در عين حال
خشن ترين جرايمي است که در حال حاضر در سطح
جه��ان روي ميدهد .اين پديده ک��ه با هدف ارتکاب
اعمال غيرقانوني صورت ميگيرد ،دامنگير بس��ياري
از کش��ورهاي جهان ش��ده اس��ت .در بيش��تر موارد،
قاچاقچيه��ا افراد را به بهانه مهاج��رت غيرقانوني به
کش��ورهاي ديگر منتقل کرده و از آنها سوءاس��تفاده
ميکنند .در تعريف قاچاق انس��ان آمده است« :تغيير
محل اس��کان افراد از يک کشور به کشوري ديگر يا از
محلي به محلي ديگر در همان کشور که اغلب با توسل
به تهديد و ارعاب ،اس��تفاده از زور يا شکلهاي ديگر
اجبار و الزام صورت ميگيرد .در تمام موارد نيز هدف
از اين اقدام به کار انداختن افراد با اعمال زور اس��ت».
طبق قوانين بين المللي و همچنين قوانين بس��ياري
از کشورهاي جهان ،قاچاق انسان جرم تلقي ميشود،
بنابراي��ن بايد با اس��تفاده از روشه��اي قانوني با آن
برخورد شود .يونيسف (صندوق کودکان سازمان ملل
متحد) تخمين ميزند که در دنيا ،حدود يک ميليون
و  200هزار کودک به واسطه قاچاق به نقاط ديگر دنيا
منتقل ميشوند که در بيشتر موارد هدف از اين قاچاق
بهرهکشي جنسي از کودکان ،اجبار به کارهاي دشوار
يا قاچاق مواد مخدر است.
بنابر مطالعهاي که از س��وي ژاندارمري س��لطنتي
کانادا انجام گرفته( ،کانادا از جمله کش��ورهايي است
که هر ساله جمعيت قابل توجهي را به واسطه قاچاق
انسان پذيرا ميشود) ،عمده قاچاقهاي انساني که در
اين کش��ور صورت ميگيرد به منظور اهداف جنسي
است .سازمانهاي اجتماعي تخمين ميزنند هر ساله
 16هزار نفر به واسطه قاچاقچيها وارد کانادا ميشوند،
البته تشخيص تعداد دقيق کودکاني که در ميان اين
افراد قرار دارند ،ممکن نيست .باوجود اينکه دولتها
و جوامع بين المللي تالشهاي خود را براي مواجهه با
اين پديده شوم افزايش دادهاند اما هنوز راهي طوالني
براي مبارزه با اين معضل وجود دارد.
کشورهاي درگير قاچاق انس��ان را ميتوان به سه
گروه عمده تقسيم کرد .کشورهاي مقصد ،کشورهاي
ترانزي��ت و کش��ورهاي مبدأ .مهم ترين کش��ورهاي
مبدأ ،آلباني ،بلغارس��تان ،جمهوري چ��ک ،ليتواني،
لهستان ،مجارستان ،نيجريه ،روماني ،اوکراين ،کلمبيا
و جمهوري دومينيکن هس��تند .آلباني ،بلغارس��تان،
مجارس��تان ،ايتاليا ،لهستان و تايلند در گروه ترانزيت
يا واسطهها قرار دارند .کشورهاي بلژيک ،آلمان ،يونان،
ايتاليا ،ژاپن ،هلند ،ترکيه ،تايلند و اياالت متحده نيز در
صدر کشورهاي مقصد قاچاق انسان قرار دارند.
حضور کش��وري مانند تايلند در ميان کش��ورهاي
مقصد ش��ايد کم��ي عجيب باش��د زي��را تايلند جزو
کشورهاي توسعه يافته نيست اما همان طور که پيشتر
گفته شد ،يکي از اهداف قاچاق انسان سوءاستفادههاي
جنس��ي از افراد قاچاق شده اس��ت .بنابراين تعجبي
ن��دارد که اين کش��ور نيز مقصد محبوب بس��ياري از
قاچاقچيهاي انسان باشد.
 ëابعاد مشکل
به داليل متعدد ،آمارها درباره قاچاق انس��ان قابل
اعتماد و معتبر نيستند .اين جرم ويژگي پنهاني دارد و
به نوعي زيرزميني محسوب ميشود؛ از اين رو بررسي
دقيق ابعاد قاچاق انس��ان بسيار دش��وار خواهد بود و

نميتوان مطالعه دقيقي درباره آن صورت داد ،چنانچه
مطالع��هاي هم صورت گيرد ،قابل اتکا نخواهد بود .در
حال حاضر ،قاچاق انس��ان به فعاليتي جهاني تبديل
شده که منبع بس��يار سودمندي براي قاچاقچيها به
حساب ميآيد .به طور مرتب مقاصد جديدي به مقاصد
قاچاق انس��ان افزوده ميشود و کشورهاي جديدي به
فهرس��ت س��رزمينهاي ميزبان قاچاقچيه��ا افزوده
ميش��ود .بازار پاس��پورتهاي جعلي ،جابهجاييهاي
مخفيان��ه و عبور از مرزها نيز داغ و داغتر ميش��ود .از
آنجايي که اکثريت قريب به اتفاق قاچاقهاي انسان با
هدف مهاجرت غيرقانوني صورت ميگيرد ،در نتيجه
اين افراد با مش��کالت جدي تري مواجه خواهند شد.
مهاجران غيرقانوني قرباني هايي هس��تند که به دليل
ش��رايط غيرطبيعي حقوقي ش��ان در معرض آسيب
قرار دارند و ممکن اس��ت هر لحظه با اخراج از کشور
مقصد روبهرو شوند .آنها به دليل موقعيت خاص خود
به مراجع قضايي دسترسي ندارند و در صورت نياز به
خدمات درماني به کارفرماهاي خود که پس از قاچاق
براي آنها کار ميکنند ،وابس��ته خواهند بود .عالوه بر
اين به دليل ذکر نش��دن نام آنها در فهرست مهاجران
قانون��ي ،س��ازمانهاي بين الملل��ي نميتوانند آنها را
شناسايي کرده و تحت پوشش قرار دهند.
 ëداليل و راه حل ها
فقر و نابرابريهاي اقتصادي -اجتماعي مهم ترين
دليلي اس��ت که ميتوان براي اين پديده عنوان کرد،
در واقع عوامل ذکر شده ،باعث مهاجرت افراد از کشور
خودشان به سرزمينهاي ديگر ميشود و از آنجايي که
مهاجرت به شکل قانوني داراي پيچيدگيهاي خاص
خود است ،آنها مهاجرت غيرقانوني را انتخاب کرده و
در دام قاچاقچيان انسان ميافتند .تبعيض جنسي در
خانواده و جامعه و همچنين خش��ونت نسبت به زنان
و ک��ودکان نيز از ديگر انگيزههاي مهاجرت به ش��مار
ميروند .فقدان قوانين مناسب و نبود خواست سياسي
براي رفع اين مش��کل ،سياس��تهاي محصورکننده
و دش��وار مهاجرت ،گسترش ش��بکههاي مجرمانه و
افزاي��ش روز اف��زون جرايم جنس��ي ،عوامل ديگري
هس��تند که براي تمايل به مهاج��رت غيرقانوني و در
نتيجه قاچاق انس��ان ذکر ميشوند .دولت ها ،مراجع
جهان��ي و نهادهاي بين الملل��ي براي رفع اين معضل
ناخوش��ايند ،جلوگيري از رشد قاچاق انسان و کاهش
تبعات و آثار آن بر قربانيان ،پنج زمينه عمده را مطرح
کردهاند که عمل به اين مواد ميتواند تا حدي جلوي

رشد اين مشکل را بگيرد يا از عمق فاجعه و آسيب بر
قربانيان بکاهد:
٭ پيش��گيري و مب��ارزه با قاچاق انس��ان؛ با توجه
بيشتر به شرايط زنان و کودکان در سطح بينالملل.
٭ محافظت و کمک رس��اني به افرادي که قرباني
قاچاق انس��ان ميش��وند ،بوي��ژه زنان و ک��ودکان در
چارچوب حقوق بشر.
٭ مب��ارزه جهان��ي ب��ا پدي��ده قاچ��اق انس��ان و
به کارگيري سياس��تهاي عملي بي��ن المللي؛ تحت
تعقي��ب قرار دادن قاچاقچيها س��بب دلگرم ش��دن
قربانيان اين پديده شوم خواهد شد.
٭ احي��ا و بازگرداندن قربانيه��ا به جامعه با انجام
اقدامهاي رواني و اجتماعي.
٭ تش��ويق و آسانسازي همکاريها ميان کشورها
به منظور پاسخگويي به اهداف مطرح شده.
سازمانهاي بين المللي در چارچوب وظايف خود
اين اقدامها را نيز در دستور کار قرار دادهاند:
 )1موض��وع قاچاق انس��ان بايد ب��ا در نظر گرفتن
زمينههاي اجتماعي -اقتصادي و در سطح بينالملل
مورد بررس��ي قرار گي��رد .عوامل مربوط ب��ه اين امر،
نظام اقتصادي ناعادالنه بين المللي ،شرايط اجتماعي
و اقتصادي کش��ورهاي مبداً و در نهايت سياستهاي
اقتصادي و مهاجرتي هستند.
 )2اقدامها بايد در س��طح مل��ي و بين المللي و با
هدف بهبود شرايط اجتماعي -اقتصادي تمام قشرهاي
جامع��ه بويژه زنان و کودکان و همچنين رفع تبعيض
در برابر قانون صورت گيرد.
 )3طرحه��اي اصالح��ي بايد در راس��تاي تقويت
همکاريهاي ملي و بين الملل��ي ميان وزارتخانههاي
مسئول ،نهادهاي مردم نهاد و سازمانهاي بين المللي
باشد ،به منظور تقويت همکاريها انتصاب اشخاصي که
سابقه مبارزه با قاچاق انسان را دارند ،ضروري است.
 )4س��ازمانهاي مردم نهاد در کش��ورهاي مبدأ و
مقص��د حضور يابند و آنها را براي انجام همکاريهاي
راهبردي و حل مش��کل تش��ويق کنند .اما مهم ترين
موضوعي که ميتوان به آن اشاره کرد ،وجود باندهاي
گسترده و نفوذناپذير مجرمانه است که بدون دغدغه به
فعاليت ميپردازند؛ باوجود تمام ادعاهايي که در زمينه
مبارزه با قاچاق انسان مطرح ميشود ،ظاهراً دستهاي
پش��ت پردهاي وجود دارند ک��ه از انجام هرگونه اقدام
عملي و جدي جلوگيري به عمل ميآورند.
منابع :گاردین ،نیویورک تایمز ،یاهونیوز

