
 

 سونامی کرونا و قتل عامی تاریخی

 عباس منصوران

  .سیستم درمان و بهداشت، به سونامی مرگ تبدیل شده استفروپاشی با نهادینه شدن فساد حکومتی، 

 یهادرو دیگر کا رداری ها، پرستارانهشبانان کمله پاجه نبرد و خط اول از هکارگران، به ویژه در جب

ها و  ا و کشتی رانیفرودگاه ه درو کارگران تاکسی ها  ،درمانی، رانندگان اتوبوس ها -بهداشتی 

رانده  ، قربانیانی هستند که به کام مرگفرودستان بیش و پیش از همه به تمامی، همه ی وبندرگاه ها وو

غرش کنان شبانه روز زمین  ماشین های حفاریر می کنند، کارکنان گورستانها، سه شیفه کا. دمی شون

عزیزان و  در انتظارگورهای دستجمعی  .اند بازار سیاه پیدا کرده شارند، وگورستانها سر. می کاوند

سرنوشت و تقدیری »به فریب حکومت اسالمی این را  .ای فرودستان زمین اندنان آوران خانواده ه

های  و زرادخانه و بورس ها گیانک ها و نقدینکه یک سویش، ب تحمیلی زیر نام تقدیر -می نامد «الهی

رسمی  هایآماراز زمان شروع پاندمی، . موشک و بمب و اورانیوم انباشته بر انباشت می شوند

  .دندر جهان به نمایش می گذار ترین میزان مرگ و میر راالباروزانه ایران،  در 91-کووید قربانیان

 فریبی بیش نیست« موج پنجم»

گرایشی به  از آغاز تا اکنونهیچگاه  الرونده،همان موج اول است که همواره با، فزاینده این روند 

که روزانه مرگ میرها افزایش و پاندمی گسترش می یافت تا  19بهمن  91از . فروکاهی نداشته است

آمارهای بنا به دوماه بعد که حکومت اسالمی وجود بیماری و حتا ویروس را انکار می کرد نزدیک به 

نفر در ماهها ی نخست اعتراف به  پاندمی، اینک مرگ  05، میزان مرگ و میرها از دروغین رژیم

و این نشان دهنده ی آن است که در ایران آمار مرگ و میر و . می دهندگزارش را نفر  005روزانه 

نیز مبتالیان، هیچگاه روند فروکاهنده نداشته و همواره به صورت باالرونده و در همان موج اول قرار 

 .داشته است

 زندگیسد درهم شکسته شدن 

بیمارستان و آرامگاها پرشده و   مان  دولت روحانی، اعتراف کرد کهنمکی، وزیر بهداشت و درسعید  

 از هرگونه مسئولیتی مبرا دانسته و خود را اما او. در هم شکسته شده استسد سیستم بهداشتی ایران 

  .دانستتنها به سید علی خامنه ای پاسخگو 



های  اگر حمایت»: گفت ،ای علی خامنه نعلین بوسیاین دالل دارو و ذوب شده در والیت در ادامه 

کی به پشتوانه مسعید ن«  .رسیدیم آمیز برای مقابله با کرونا نمی رهبری نبود ما به این نقطه موفقیت

های روسی منع واردات واکسن به سود واکسن همین  همدستی و خاکبوسی بیت رهبری نقش مهمی در 

از عمده ترین وارد کننده گان  سعید نمکی که (Remdesıvır)و داروی رمدسیویر «برکتایران  کو» و

برای بیمارای کرونایی سارس  3552داروی رمدسیویر، در سال . و این قتل عام داشته است بوده آن

عامل شرکت دارویی ر ید، مفقیه قهلطاد مفسنمکی، ذوب در  .و  کارآیی درمانی ندارد تجویز می شد

،  «سهم امام»را به پرداخت از چین  وسیه  و نیز رمدسویرواردات واکسن از ر بوده و «آکتو ورکو»

داروی نوع چینی رمدسیویر در ایران پس از واردات، در اختیار هالل  .است در انحصارخود گرفته

و بیمارستانها به بهایی بیش از احمر و داروخانه های دانشگاهی رژیم قرار می گیرد تا در بازار سیاه 

 . ده برابر به فروش برسد

 فاسدهلدینگ های دالالن  

باالترین سهم  هایی در بیرون از مرزهای ایران، تشرکدر مشارکت با یک هلدینگ دارویی  اکتوورکو 

 های دارویی شرکت از تمامی  افرونتررا در اختیار دارد و  ۷۹فروش داروهای وارداتی در سال 

 برای واردات دارو دریافت کرده است( تومان ۰۰۴۴)ارز دولتی با نرخ مرجع  رقیب،

با تابعیت  خانواده دکتر نراقی به با رانت پردازی به سران حکومتی، مافیایی این شرکت

با  «وامسی کریشنا»در میان این باند، نام . پیوند داردسویس  «نواکسادر»یک شرکت به نام و اسپانیایی 

 «شرکت هترو»مدیرعامل  که خورد هندی به عنوان سهامدار و مدیر این شرکت به چشم می تابعیت

 «لوزارتان»های سرطان زای  قرص فراخوانی. دارد« شعبه»یا تا آفریقای جنوبی است که از استرال

به عنوان « اکتوور خاورمیانه»این شرکت هندی شریک خانواده نراقی در برای کاهش فشار خون 

بنا  به   .خبرساز شد ۸۹۷۱در سال « ضد سرطان خاورمیانه ین کارخانه تولید داروبزرگتری»

تولیدی شرکت  ،در ماده موثر لوزارتان  NMBAالمللی مبنی بر وجود ناخالصی گزارش مراکز بین

این   اما در ایران باند مافیا، شد( رکال)جمع آوری   کشور هند قرص لوزارتان( HETERO)هترو 

 .ادامه داد آن پا نهاد و باگرفتن مجوز از سازمان غذا و دارو، به توزیعحکم را زیر 

سعید نمکی  وخانواده نراقی  که با« تروپیکال دراگ اینداستری کیش»، با شرکت هترو شرکت عظیم

 پیوند می یابد و  طقه آزاد تجاری کیشدر من ۸۹۱۸در سال  ،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هایی همچون ندا گستر، ارشیا  در هیات مدیره شرکتعالوه بر عضویت سعید نمکی،  .سدبه ثبت می ر



 «تروپیکال دراگ» عضو هیات مدیره و مدیرعامل ووو  داروی نوین ایرانیان و پرشیا ارس ایرانیان

 .بوده است

  91-یدورمدسیویر در دنیا و از سوی سازمان جهانی بهداشت، به هیچ روی به سان درمان کو داروی

، اما  بنا به سیاست های است مورد تایید قرار نگرفته و در روند درمان کرونا بی اثر شناخته شده

بنا به نوشته تجارتنیوز، . تا کنون با فریب و بی رحمی تجویز می شود مافیای حکومتی،ضدمردمی 

وخته هزار تومان فر ۹۴۴در ایران، تا یک میلیون و ( Remdesıvır)یک عدد آمپول رمدسیویر»

همچنین روزنامه  «.عدد از آن حدود هفت میلیون باید هزینه کنند ۶میشود و بیماران کرونا برای 

کتمرا و تمزیوا، سه داروی غیر موثر آیویر، همشهری حکومتی گزارش داد که برای سه داروی رمدس

، به گونه ای که دنبه بهای سنگین تجویزمی شو« و گاهی آسیب آوری که برای مقابله با کرونا در ایران

میلیون تومان  ۸۱هزار تومان بهاگذاری شده را باالی  ۱۴۴یک دوز رمدسیویر، نزدیک به »

داروی »: پیام طبرسی، مسئول بخش عمومی بیمارستان مسیح دانشوری، فاش ساخت که  «.میفروشند

ید تزیق آن رمدسیویر، به صورت سرپای تزریق می شود، هیچ تاثیر درمانی ندارد، و در حالیکه با

زیر نظر پزشک و مراقبت پزشکی انجام گیرد، سرپایی تزریق می شود و بیمار در بیرون بیمارستان 

سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا،  .با آسیب قلبی و ناهنجاری در ضربان و شریان ها، جان می سپارد

: خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت« بوده و فریبمان دادند «نخور دردبه »علیرضا رئیسی واکسن روسی  

اعالم میکنیم همان هایی است که تست شان  ۸۷از طرفی مرگهایی هم که به عنوان مرگ قطعی کووید

   ».مثبت شده است؛ پس نه تعداد مرگها و نه تعداد ابتالها واقعی نیست

 قتل عام جان برکفان 

   Vوتنیکخط تولید واکسن اسپبه  خود یتن نیاببه یاری دالال روسیهدراین بازار آشفته و پرسود، 

وزارت بهداشت از هم »: کرد ایران اعالممحمد رشیفی مقدم، دبیرکل خانه پرستاری .  پرداخت

کمبود پرستار  :وی می افزاید .«تسشده افروپاشیده و نظام درمانی ما در بحث کرونا به حال خود رها 

مردم نصف استاندارد خدمات پرستاری را هم دریافت «در ایران پیش از شیوع کرونا وجود داشت و 

درمان در خط  شو کارگران بخ پرستارانبهیاران،  .، اما اکنون این مشکل شدیدتر شده است«نمیکردند

، و با یزات اولیه و واکسناز جمله تجهپیشگیری،  تکانااین بیماری، بدون اماول نبرد علیه مرگ از 

قربانیان سیاست ها و کارکرد حکومت در سیستم بهداشت و  نخستین دستمزدها و حقوق پرداخت ناشده

و جانباختگان این جان برکفان، هیچگاه اعالم نمی شود، اما به چندین هزار نفر فراتر  درمان هستند

اض به سیاست های قتل عام و نیز تردر اع سراسر ایران،بسیاری از بیمارستانها در  .رفته است

 .دستمزدها به همایش های اعتراضی دست زده انداخت وضعیت کاری و عدم پرد راعتراض باد



ظرفیت جسمی و روانی »دانشکده علوم پزشکی هشدار دادند که  00در روزهای اخیر رؤسای 

کارکنان سالمت به حد اشباع رسیده و دانشگاه های ما برای پرداخت مطالبات معوقه این کارکنان 

 « .شرمسارند

در اعتراض به بستن  پرستاران، دانسجویان و کارکنان بهداشت و درمان  ،3539اوت  4روز 

ندار رو بردارید به جاش درخت استا : بیمارستان خمینی کرج همایش کردند و  شعارهایی از جمله

.بکارید
(1)

 

   رقابت مافیای حکومتی

از روس و تولید برای مافیای  دالالن حکومت از چین واکسن وارد کردند و دالالن وابسته به روس 

در تملک بیت  وابسته به ستاد اجرایی خمینی« برکت»و دالالن  دیگر با کوبا و شرکت عظیم  روس

و سینوواک در  واکسن سینوفارم. از جان این جامعه را به دندان گرفته اند، هریک پاره ای رهبری

درصد 05 ازند در بیش مجارستان و نیز بحرین نشان داده ا دان غیرموثر بوده و وزارت بهداشتسالمن

درصد باالیی منفی  تست های تشخیصی، با .این افراد هیچ پادتنی علیه ویروس ایجاد نشده است

 (.Fals negartıve-فالس نگتیو) دهنددروغین نشان می 

 خامنه ای قرار داد و مسئول تولید باندخود را در اخیتار مینو محزر، متخصصی که سرانجام دکتر   

  ستاد اجرایی فرمان خامنه ای کسناو  گاهیموش آزمایشبه سان و هزاران نفر را  واکسن برکت شد

 رانه ای فتوای تحریم خامه بود ک از کسانییکی  در معرض مرگ و آسیب های جبران ناپذیر نشانید،

ران نفر زمان را با جان هزا «ستاد اجرایی فرمان امام» کارتل عظیم اقتصادی. گواهی پزشکی داد

ت با واکسن کوبایی واکسن تقلبی برک مالکای  ستاد خامنه. تا واکسن مرگبارش به بازار آیدخرید 

 . نید مخالفت کردارمرحله نهای خود را می گذ که در انستیتو پاستور« کواوک راستوپ»

 آمارها

نزدیک به ) ، 208,995,442، شمار افرادی که بیمار شدند، 3539اوت  90بنا به گزارش س ج ب تا  

و شمار بهبود  (هزار 455 و چهار میلیون ون برزاف) 4,388,844شمار جانباختگان، (میلیون 351

آشکار است که این تنها بخشی از . تن  بوده اند( میلیون 991افزون بر ) 187,357,161یافته گان، 

د و برای فرودستان و بی نواقعیت تلخی است که برای سرمایه داران ارزش افزوده و سود می آفرین

  .مرگ فالکت پناهان،

، حتا بنا به آمار دروغین حکومت اسالمی، میزان مرگ و میر (WHO) آمار زیر از سوی  س ج ب

. درصد را نشان می دهد ترینرقم باال Tدر ایران باالترین و مبتالیان( 9455مرداد  30 تن در 030)



 و مرگ و میرمیلیونی  22مبتالیان بیش از با  میلیونی 455با جمعیت نزیدک ب یک میلیارد  وستاندهن

 .در مقایسه با ایران عمق فاجعه را نشان می دهد  تن در روز 251افزون بر 

 موارد جدید 05339 ابتال،میلیون و نیم  4 بابنا به آمار دولتی  میلیونی، 92با جمعیت نزدیک به  ایران

گزارش داده تن  11959شمار کل جانباخته گان را در روز،  تن جانباخته( برابر بیش 0دستکم ) 032و 

 .است

تست هزار  ۰۹۴ای تلویزیونی به ثبت  ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت ایران، در مصاحبه

دهند، احتماال  در نظر گرفتن افرادی که تست نمی» که بااشاره می کند  مثبت کرونا در یک هفته گذشته

 .«شوند مبتال می ۸۷هزار نفر از مردم به کووید  ۰۰۴روزانه تا 

 

9455مردادماه  31آمار س ج ب تا 
(3)

 



 

وعه واکسن شدگان را درصد بیشترین میزان مجم11قطر با  WHO در گزارش بنا به نمایانگر باال،  

درصد دوز دوم پایین تر از پاکستان،  2نزدیک به درصد دوز اول و  90ایران با میزان  .نشان می دهد

  .تایلند و هندوستان و ترکیه قرار دارد

ه برکت خامنه ای رقابت روسیه و تولید واکسن روسی در ایران ب کننده واکسن ازباندهای رقیب وارد 

باندها، حتا به شرگای . کوبایی دست به گریبان هم شده اندن  پاستوکوواک سکمی کنند و این دو با وا

تولید مشترک باشد و ما به سهم  که گفت قرار بود سفیرکوبا به اعتراض. کوبایی خود نیز پاتک زدند

 .حتیاج داریمد اخو

 در نتیجه واکسن در ایران قتل عام

حکومتی درباره افزایش مبتالیان به کرونا و مرگ و میر  رکز آمار و اطالعات وزارت بهداشتم

شکست کامل برنامه واکسیناسیون و  بیانگر ،این اعتراف. اند، هشدار داده است افرادی که واکسن زده

 فریبکاری های رژیم است

اند به ویژه شهروندان  آمار مرگ افرادی که واکسن زده»بنا به یک گزارش افشا و رسانه ای شده، 

 «.ها برابر استاندارد جهانی است سال، ده ۶۴باالی 

 ،مرکز اطالعات وزارت بهداشت در نشست و گفتگوهای پنهانی در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا

توجهی به نوع واکسن استفاده  نامنظم بین دوزهای اول و دوم و بیبندی  فاصله»: اعتراف کرده است که

 «.عامل افزایش مرگ است ،شده درباره افراد

هزار نفر از کسانی که دوز اول  ۷۸تاکنون بیش از »: در گزارش تحلیلی این مرکز آمده است که

. اند ها مراجعه کرده ستانمبتال شده و به بیمار۸۷-اند بعد از دو هفته به کووید واکسن را دریافت کرده

 «.سال است ۷۴تا  ۶۴میانگین سن این افراد بین 



نفر فوت  ۱۴۴شدگان حدود هشت هزار و  از بین بستری»زارش محرمانه و درونی، گبنا به این 

اند،  شده شود کامل واکسینه اند و گفته می ه و در میان افرادی که دو دوز واکسن را دریافت کرد. اند کرده

 «.اند هزار نفر به کرونا مبتال شده ۰۹حدود 

نزدیک  و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، مرکز آمار( 9455مرداد ماه  30)تا زمان تنظیم گزارش 

 .صددر 2یعنی  کمتر از « .اند یافت کردههزار نفر دو دوز واکسن را در ۹۴۴به دو میلیون و 

در زندان ها و بیمارستان ها و کارگران نیشکر هفت تپه در برابر  ،در ایران، همچنان مرگ می بارد

خود، واکسن رایگان و فوری و همگانی را در لیست درخواست  9455فرمانداری شوش در اعتصاب 

صدای کارگران شرکت واحد تهران و حومه از سندیکای شرکت واحد و . دادندهای فوری خود قرار 

نزدیک به دویست هزار کارگر پیمانی نفت و گاز و . ب می یابدطبقه کار در سراسر ایران بازتا

واکسن برای همگان را در بیانیه  9455پتروشیمی در سراسر ایران در شورای سازماندهی اعتصابات 

چون  ،فاجعه همچنان می بارد و سونامی مرگ و فروپاشی  شیرازه جامعه. تاب می دهندزها خود با

 . سیل و گرداب جاری است

 ت خیزش و کیفرخواستضرور

 : حکومت اسالمی جانیانی هستند که بنا به جرم های زیر باید محاکمه شوندرهبران و دست اندرکاران 

سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت اسالمی در ایران، در حالیکه اپیدمی کرونا، پاندمی شده بود، وجود 

 ،«ویروس کرونا را کذایی خواند»انکار و  ویروس را

از سوی سازمان جهانی بهداشت وجود اپیدمی و سپس پاندمی را اعالم کرد و جهان در در حالیکه، 

 . آمار مرگ و میرها را پنهان  بود، حال پیشبرد و تالش های گسترده جهت پیشگیری

  .در حالیکه بیماری کرونا در قم و تهران گسترش می یافت و حکومتگران آنرا پنهان می ساختند

برای نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی و سپس برگذاری سراسری و صدها هزار رأی گیری 

پرواز هواپیماهای در مالکیت سران  .نفره ی مراسم مذهبی در مکان های بسته و باز را رواج دادند

در ایران و برخی کشورهای دیگر را شدت  ۸۷-سپاه به ویژه به چین یعنی مرکز و منبع پخش کووید

 .بخشیدند

 .فاجعه جلوگیری کنند ابعاد می توانستند ازاز سوی سازمان جهانی بهداشت، با کمک و سهمیه کواکس 

بیسابقه از قربانیان کرونا در ایران، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده  وجود آمارهای رسمیبا 

 ۰۴ ، سید علی خامنه ای روز چهارشنبهبود بیانگر زیرپا گذاردن  تمامی پروتکلهای بهداشتی 



و . کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد»: مرداد به برگذاری مجالس مذهبی فرمان داد و گفت

مایه برکت و جلب رحمت  «مجالس عزای امام سوم شیعیان» :در یک پیام تلویزیونی تاکید کرد که

 .است« الهی

سران نظام،  ها و باندهای حکومتی از رهبر حکومت گرفته تا دولت و تمامی رهبران، جناح

میلیونی را دامن زده، توجیه و یا مخفی  ۱۱همواره دروغ گفته و کشتاِر جمعی یک جامعه ی 

    .کردند

به کشور واکسن آمریکایی و انگلیسی »که بااعالم علنی این ( ۷۷دی  ۸۷)سید علی خامنه ای در روز 

این  فرماندهی گویم، ر عمومی میطو این را من به مسئولین گفتم و االن به» و ادامه داد« .ممنوع است

حاکمیت با استفاده از پاندمی کرونا و کشتار دستجمعی، آگاهانه کرونا را . به عهده گرفت را قتل عام

 .دپاندمی به سود ماندگاری و سوداندوزی نظام، ممکن گرد تا سیاسی و ایدئولوژیک کرد

تجهیزات کافی و یخچال برای انتقال نبود »از به دروغ مصطفی قانعی رئیس بخش علمی ستاد کرونا 

واکسن در دمای استاندارد سخن گفت و بالفاصله زنگنه و اسالمی اعالم کردند که ما تجهیزات کافی را 

 .«جهت انتقال داریم

نیاز به واکسن خارجی نداریم »این معاون ابراهیم رئیسی به پیروی از سیدعلی خامنه ای، مدعی شد ما 

 ،«کنیم پوشی می از همه سهمیه واکسن خود چشم»که  و ادامه داد «مرسی و به خودکفایی می

تنها واکسن و دارو، بلکه سرم ساده نیز نایاب و از هالل احمر و داروخانه های به اینوسیله، نه 

 .دانشگاهی رژیم، در بازار سیاه خرید و فروش می شود

وقتی »نا، اعتراف می کند علیرضا زالی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرودر سونامی مرگبار،  

ها  ها، مدام از آن جای مشورت با آن کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند، ما به

ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان . ها از نظام سالمت ایران تعریف کنند خواستیم در رسانه می

برابر هزینه خریداری واکسن است  هزینه درمان چند» :وی ادامه داد. «جهانی بهداشت پنهان کردیم

های  وزارت بهداشت از خرید واکسن کرونا خودداری کرده، آمار»  «ولی اجازه خرید واکسن ندادند

های جهانی و پزشکان بدون مرز را از  مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و کمک

 ،«فرودگاه برگردانده



میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول ۹۰۴ما »ند که اعتراف می ک ۸۰۴۴مرداد  ۰۸در وی 

از  .«کردند گران است اما اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می…. کردیم را باید خرج واکسن می

  میلیون  دوز واکسن آسترا زنکا، امکان پذیر بود، ۰۴۴با یک سوم همین مبلغ، خرید بیش از  آنجا که

علت مخالفت با واردات »مصطفی معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران اعتراف کرد که 

و بنا به توییت مسعود . واکسن این بوده که برای تولیدکنندگان داخلی رقیب خارجی وجود نداشته باشد

ف اعترا مرداد منتشر شد، او ۰۴خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران که در شامگاه چهارشنبه 

، در فروردین امسال از ورود شش «به دالیلی که تاکنون مشخص نشده»میکند که وزارت بهداشت 

  .ز واکسن به کشور جلوگیری کرده بودومیلیون د

. آشکار است که تالش خامنه ای در ممنوعیت واردات واکسن های معتبر و سالم به چه سودا بوده است

در چنگ سیدعلی خامنه ای که یک « اجرایی فرمان امام ستاد»از هلدینگ های « برکت»واکسن تولید 

شرکت عظیم اقتصادی، مالی در جهان به شمار می آید، واکسن غیر معتبر و مشکوک و ناشناخته ای 

بدون اجرای پروتکل های ضروری پنهان از هرگونه همکاری و نظارت سازمان بهداشت جهانی به 

 .را به خطر افکندبازار آورده که می تواند جان های بیشتری 

 .ضرورت می یابد اعالم جرم و محاکمه ی عاملین سونامی مرگ در ایران ی است که،طدر چنین شرای

یک قتل عام آشکار و  مسئولیت کامل و مستقیمِ ، و به ویژه رهبر این نظام در ایران، اسالمی حکومت

مجازات اسالمی حکومت اسالمی قانون  ۰۱۶ماده . نسل کشی و جنایت علیه بشریت را رهبری می کند

مصداق اقدامات مجرمانه و در راستای جنایت علیه « اخالل در نظام سالمت مردم»در ایران حتا 

 .شمرده می شود« مفسد فی االرض»شهروندان  و « تمامیت جسمانی

کشتار برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسالمی را محکوم و به هدف توقف این قتل عام، سازماندهی 

علیه  کیفر خواست .یک کارزار جهانی را یک اقدام فوری، حیاتی و ضرورتی درنگ ناپذیر است

 . دستجمعی باید به برگذاری یک تریبونال دادخواهی و بین الملی بیانجامد آمرین و عاملین این کشتار

 ،و معتبرهمگانی  ،واکسن رایگان، فوری خواستسراسری و فوری برای در و اعتصاب همایش 

  .حیاتی در برابر فاجعه ی قتل عام دولتی است ورتیضر

  :منابع 

9-(https://www.youtube.com/watch?v=RHoAORq_RxI) 
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