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رئيس ،ماسك ضد گازش را روي صورتش گذاشت و با قدمهاي بلند از اتاقش خارج شد .معاونش از

ﭘﺸتسر فرياد زد »:قربان! اون واكسن ضدكرونا نبايد منتﺸر بﺸه! تمام اعتبار شركت با اون به باد ميره!«

رئيس تلفنش را برداشت و حين راه رفتن شمارهي آزمايﺸگاه را گرفت .بوق اول ،.....بوق دوم ،.....نه! او

وقت تلفنبازي نداشت .بايد شخصا به آن آزمايﺸگاه خراب شده ميرفت تا مقدار خرابي كار را از نزديك
بررسي كند .معاون نفسنفسزنان خودش را به او رساند و گفت »:قربان! اگر واكسن منتﺸر بﺸه ،اوضاع از

ي مردم تو دستاي
ايني كه هست بدتر ميشه .ما به اعتماد مردم و شركتهاي ديگه احتياج داريم .سﻼمت ِ

ماست .اين واكسن تمام«....

_ آقاي مارتين! اجازه بده ...منم دارم به همين فكر ميكنم؛ واكسن مﺸكل ﭘيدا كرده و ﭘاسخگوي بيماري

نيست .من بايد از نزديك بررسي كنم كه چه اتفاقي افتاده .تو برو ببين چطوري ميتوني اون خبرنگارهاي
دم در شركت رو دك كني.

_ ولي قربان اونا....
_ برو ديگه!

رئيس جلوي آسانسور متوقف شد و دكمه را فﺸار داد .به ساعتش نگاه كرد .يك ظهر! سوار آسانسور شد

و به طبقه منفي چهار رفت .راهرو از بوي الكل اتانول و مواد شيميايي ﭘر شده بود .يك روﭘوش سفيد و

فقط يك دستكش ﭘوشيد و درِ آزمايﺸگاه را با اثرانگﺸتِ دستي كه بدون دستكش بود باز كرد و داخل

شد.

_ آه قربان .باﻻخره رسيديد .اوضاع خرابه.

كاركنان آزمايﺸگاه سخت مﺸغول كار بودند و سرتاﭘا ﭘوشيده از لباسهاي مخصوص .ديوارها را مﺸكي
كرده بودند تا جزئيات فرآوردهها واضح باشد .رئيس به طرف ميز نمونهها رفت و يكي از استوانهها با مايع
سبزرنگ را برداشت .به مايع خيره شد.

_ مﺸكلش چيه؟

_ خودتون ببينيد.

دكتر ﭘروژكتور را روشن كرد و تصويرِ زير ميكروسكوپ را روي ﭘروژكتور انداخت .روي مايع زوم كرد و
تصوير را ثابت كرد.

باورم نميﺸه!

منظره به شدت مﺸمئزكننده بود .موجوداتِ كامﻼ فعال و وحﺸي توي مايع غلط ميخوردند و با سرعت

به همديگر ضربه ميزدند تا راه را باز كنند .رنگشان با هر حركت تغيير ميكرد و از قرمز به سياه و
برعكس در حركت بودند.

_ اينا ديگه چي هستن؟

_ ويروس توي واكسن تغيير ماهيت داده .ضعيف كردنش كار خيلي سختي بود .ولي چند روز ﭘيش
انجامش داديم .تا همين ديروز ويروس كامﻼ ضعيف بود؛ ولي يكدفعه تغيير كرد .از ويروسِ اصلي هم
وحﺸيتر شد .قربان ،اين انقدر وحﺸيه كه احتمال ميدم اگر به شخص بيمار تزريق بﺸه ،ويروسِ قبلي

توي بدنش با ويروسهاي داخل واكسن ادغام ميشه و قدرتش چندين برابر ميشه؛ و احتماﻻ بيمار بيﺸتر
از چند دقيقه دوام نمياره.

ت كﺸندگي داره تا درمان؟
_ منظورت اينه كه واكسن ما خاصي ِ
_ متاسفانه احتمال ميدم اينطور باشه.

_ ما ...ما با خيلي از شركتها قرار داد بستيم؛ ﭘيشفروش كرديم ،مصاحبه كرديم و ...خوب گوش كن

ببين چي ميگم دكتر گومز! اگر اين واكسن تا يك روز ديگه آماده نﺸه ،تمام منافع اين شركت لعنتي به

باد ميره .ورشكست ميشيم و من شركتم رو به خاطر چهارتا استوانه و يه واكسن كوچيك به خطر

نمياندازم .اگر آماده نﺸه ،خودم اون ماسك روي صورتت رو با صورتت يكي ميكنم! فهميدي دكتر گومز؟

٣

_ قربان! اين واكسن عمﻼ كﺸندهست .تعداد زيادي ازش ساختيم و مواد زيادي رو با قيمت باﻻ تهيه
كرديم و براش صرف كرديم .مدت زيادي هم طول ميكﺸه تا بتونيم روش اصﻼحش رو بفهميم و بقيهي

واكسنها رو هم طبق نمونه تكميل كنيم .كاري از دستمون ساخته...

_ ديگه چيزي نگو! صبر كن ببينم .حداقل چقدر طول ميكﺸه تا واكسن اصﻼح شه؟

_ بستگي داره آقاي فاكس .اگر واكسن همينطور ثابت باقي بمونه ،حداقل سه هفته طول ميكﺸه تا....

_ سه هفته؟! داريم در مورد آيندهي كاريِ اين شركت تا چند ساعت آينده حرف ميزنيم و تو ميگي سه

هفته؟

_ متاسفم قربان.

رئيس با عصبانيت چﺸمغرهاي به او رفت و به فكر فرو رفت.

نه! مسئلهي جون مردمه! اينكار رو نكن!

نه!

_ همين رو ﭘخش ميكنيم!

_ قربان داريد ازچي حرف ميزنيد؟ اين واكسن خطرناك و وحﺸيه! تكتك استوانههاش ﭘر از مريضيه.
هيچ فكر كرديد كه عامل كﺸتارِ جمعي ميشه؟

_ اون بيرون كلي خبرنگار منتظر و گوشبهزنگ هستن كه ببينن واكسن چي شده و قراره كِي منتﺸرش

كنيم .گوش كن دكتر .اين واكسن امروز منتﺸر ميﺸه .هر مﺸكلي هم كه ﭘيش بياد مياندازيم گردن

منتقلكنندهي واكسن و نحوهي نگهداريش .بهتره تﻼش كني واكسن از چيزي كه هست بهتر بﺸه .و

درضمن ،اگر كارِت رو بيسروصدا انجام بدي ،ﭘول خوبي ميگيري؛ ولي اگر كسي از اين ماجرا بويي ببره،
اولين كسي كه اين واكسن بهش تزريق ميشه ،خودتي دكتر گومز.
***
معاون از روي ماسك دستي بر سرش كﺸيد و كوشيد خونسرد باشد .خبرنگارها جانﺸان را ميدادند براي
سوالﭘيچ كردن.

_ آقاي مارتين ،نيمساعت تا ﭘخش واكسن باقي مونده .چه تدابيري براي ﭘخشش انديﺸيديد؟
_ آقاي مارتين نظرتون درمورد اين واكسن چيه؟

سوال سوال سوال

معاون چﺸمانش را براي ثانيهاي بست و فرياد زد »:دوستان!!! خبرنگاران عزيز .ممنون ميشيم اگر اين

ساعات باقيمونده به ﭘخش واكسن ،به شركت مهلت و اجازه بديد كه شرايط رو بهطور كلي فراهم كنه و
مﺸكﻼت رفع بﺸه .لطف كنيد و اينجا رو خلوت كنين .متﺸكرم«.

_ قربان امكانش هست كه...

_ آقاي مارتين ،شركت حاضره كه...
_ آقاي مارتين!...

معاون سرعتش را بيﺸتر كرد و از در ورودي رد شد.

نميتونيم واكسن رو منتﺸر كنيم!

ل محموله دم در شركت ﭘارك ميكنند و آنها بايد ﭘاسخگو باشند .اگر
تا يك ساعت ديگر ماشينهاي حم ِ
واكسن را تحويل ندهند ،شركتهاي طرف قرارداد شاكي ميشوند؛ و اگر واكسن را تحويل بدهند ،جان

مردم به خطر ميافتد .كرونا ،بيماري جديدي كه شيوع ﭘيدا كرده ،همه را درگير كرده است .شركتهايي
كه سرمايهشان را روي اهداف بزرگي مانند ساختن واكسن ويروس همهگير خرج كرده اند ،تمام تمركز و
حواسﺸان ﭘيش شركت سازندهي واكسن و طرف قراردادشان است؛ كوچكترين ايرادي در كار شركت

سازنده ميتواند باعث وقوع يك فاجعه عظيم شود كه در مركز آن ،خودِ شركت سازنده ايستاده است.
معاون تلفنش را از جيبش درآورد و شمارهي رئيس را گرفت...

_ بله آقاي مارتين؟

_ قربان اوضاع واكسن بهتر شده؟

_ چي؟ آه ...بله بله .خيلي بهتره .ويروس توي واكسن ساكن شده .فكر ميكنم ديگه مﺸكلي براي انتﺸارش

نداشته باشيم.

_ جدي ميگيد؟ اينكه خيلي عاليه .من و يكي از اعضاي هيئت مديره تا سه دقيقهي ديگه اونجا توي
آزمايﺸگاهيم.

***

رئيس ،تلفن را دوباره توي جيبش برگرداند و رو به دكتر كرد »:تا چند دقيقهي ديگه مارتين و يكي از

اعضاي هيئتمديره اينجا ﭘيدا ميشن .يكي از نمونههاي جديد كه هنوز وحﺸي نﺸده رو ميذاري زير
ميكروسكوپ و نﺸونشون ميدي .خرابكاري بﺸه كل نقﺸه به باد ميره .مارتين بهشدت موي دماغه .روشنه

دكتر؟«

_ بله روشنه.

۵

دكتر گومز نميتوانست با حس عذابوجدانش كنار بيايد؛ از طرفي سودي كه قرار بود از اين كار به جيب

بزند ،خارقالعاده بود .ده درصد از سود عظيم فروش واكسن!!! ميبايستي از آن حس انسان دوستانهاش

فاصله بگيرد؛ اين را توي ذهنش مرور كرد و مرور كرد.

دقيقهاي بعد ،آقاي مارتين و خانم ريورا با ﭘوشش آزمايﺸگاهي از در آزمايﺸگاه وارد شدند .دكتر گومز
استوانهاي سبزرنگ جديد برداشت و جلوي آنها گرفت»:.مژدگاني ميخوايم! واكسن به حالت آرام برگﺸته.

نگران برگﺸتش به حالت وحﺸي هم نباشيد؛ طبق تحقيقات متوجه شديم واكسن فقط همون موقع وحﺸي
شد و دماي محيط هم موثر بود .آزمايﺸگاه بايد موقع توليد ،دماي باﻻي هفتاد درجه سانتيگراد رو براشون

تهيه ميكرد؛ البته نتيجهي بدش همون يك روز وحﺸي بودنش شد كه از دورهي حساس ساختش هم

گذشت و هيچ جاي نگراني نيست .ما زمينهي بستهبندي رو فراهم كرديم و باكسها تا نيمساعت ديگه
آماده ميشن«.

دكتر گومز لبخندي تصنعي زد و صورتش را برگرداند تا عذابوجدانش را ﭘنهان كند .هرچند از زير ماسك
ضد گاز حاﻻت صورتش درك نميشد .مارتين به شدت تيز بود و دكتر گومز اين را ميدانست؛ اگر مارتين

بويي ميبرد ،گومز ميبايستي بقيهي عمرش را در زندان ميگذراند .خانم ريورا چيزي از ﭘﺸت ماسك

درگوش مارتين زمزمه كرد و لحظهاي نگاه سوالبرانگيزشان ،هرچند كه معلوم نبود درهم گره خورد.

درنهايت مارتين ﭘرسيد »:قربان؟ اگر واكسن منتﺸر شد و دوباره همين اتفاق توي دماي ﭘايين براش افتاد،
چه تضميني براي جون مردم وجود داره؟ چيزي داريم كه ضميمهي واكسن كنيم و به عنوان ناجي واكسن

تو شرايط خطرناك ازش استفاده كنيم؟«

خانم ريورا گفت »:تازه يكي از شركتهاي طرفِ قرارداد مقدار و مﺸخصات واكنشدهندههاي واكسن رو
خواسته؛ ما نميتونيم درخواستش رو رد كنيم و يا اطﻼعات واكسن رو در اختيارشون قرار نديم .بايد يه

ايميل به اون شركت بزنم و عكس مﺸخصات رو ﭘيوستِ ايميل كنم .ميتونم مﺸخصات واكنشدهندهها
رو بررسي كنم دكتر گومز؟«

_ اجازه بديد؛ بايد برم بگردم و برگهي مﺸخصات رو ﭘيدا كنم .چند دقيقه طول ميكﺸه.

دكتر گومز به آزمايﺸگاه دوم رفت و كﺸو ﭘروندهها را باز كرد و به تكنيسينها اشاره كرد .يكي از تكنيسينها
به سمتش آمد و گفت »:دكتر ،آخرين نمونهي مﺸخصاتي كه ﭘيدا كردم مربوط ميشه به واكسني كه
وحﺸي شده .توي دماي هفتاد درجه سانتيگراد؛ كاريش نميشه كرد .دما كامﻼ مناسب و درسته«.

گومز سر تكان داد و برگه را از تكنيسين گرفت؛ به تكنيسينهايش اعتماد داشت؛ حداقل خودش كه

اميدوار بود اينطور باشد .سعي كرد كامﻼ با طمأنينه به نظر برسد .به آزمايﺸگاه اصلي برگﺸت و برگه را

به خانم ريورا تحويل داد .لحظاتي همگي به برگه نگاه كردند .خانم ريورا با صداي بلند برگه را روخواني

كرد تا همگي شاهد اطﻼعات برگه باشند .سپس خداحافظي كرد و از آزمايﺸگاه خارج شد .روﭘوش
آزمايﺸگاهياش را درآورد و توي سطل زباله انداخت .دكمه آسانسور را فﺸار داد و منتظر شد .دو دقيقه

بعد ﭘﺸت ميزش در طبقهي شانزدهم شركت نﺸسته بود و مﺸخصات واكسن را براي بار سوم چك ميكرد.
چيزي مﺸكل داشت .واكسن از يك ساعت ﭘيش بهبود ﭘيدا كرده بود؛ ولي تاريخ مﺸخصات برگه مربوط

ميشد به ديروز .يعني روزي كه واكسن وحﺸي شده .خانم ريورا دستي ﻻي موهايش برد و آه كﺸيد .آنها
كه ميگفتند مﺸكلش برطرف شده .ريورا دعا كرد كه واقعا همينطور بوده باشد .كامپيوترش را روشن

كرد و ايميلي براي شركت طرف قرارداد نوشت .سپس اسكنِ برگه را ﭘيوستِ ايميل كرد و در نهايت ايميل

را براي شركتِ خواهان ارسال كرد .ايميل بايد توسط آنها بررسي و سپس اجازهي ارسال واكسن داده

ميشد .طولي نكﺸيد كه به ايميل ﭘاسخ داده شد .ظاهرا شركت طرف قرارداد ،مﺸخصات واكسن را تاييد
كرده .خانم ريورا اسكرينشات ﭘاسخ را براي آقاي فاكس ارسال كرد .روز جالبي بود .خانم ريورا عادت

نداشت همهچيز انقدر ساده ﭘيش برود .طبق تجربهاي كه داشت ،كارهايي كه اينقدر ساده ﭘيش ميرفتند،

يك جايي ميلنگيدند .خدا ميداند كجا و چطور.

***

_ حاﻻ ميتونيد واكسن رو تحويل بخش بستهبندي بدين دكتر گومز.
_ حتما.

كاركنان وارد شدند و سبدهاي ﭘر از واكسن را يكييكي برداشتند و به بيرون منتقل كردند .حداقل سيصد
سبد صد و ﭘنجاه تايي از واكسن در انبار آمادهي تحويل بودند .دكتر گومز با خودش فكر كرد :چه فاجعهاي!

جان تكتك كساني كه واكسن را به خودشان تزريق ميكردند در خطر بود؛ و هيچ جاي اميدواري وجود

نداشت .مگر اينكه واكسن خودش تصميم بگيرد آرام شود كه اين هم از عجايب بود.

تقصير تو كه نبود .كار اين فاكسِ لعنتي خودخواه بود.

دكتر آن افكار مسخره را كنار زد .مگر ممكن بود فقط تقصير فاكس بوده باشد؟ گومز ميتوانست به راحتي
انصراف بدهد و حتي اخراج شود؛ ولي جان دادن آن همه انسان بدبخت؟ اين كار خيلي خيلي شيطاني

بود.

***

٧

صدايي گوينده اخبار از تلويزيون ﭘخش شد »:شركت فاكس واكسن كرونا را منتﺸر كرد .دقايقي ﭘيش خبر
رسيد كه واكسن كرونا به بيمارستانهاي واشنگتن ديسي و ايالت كاليفرنيا تحويل داده شده .تنها در

ساعت اول انتﺸار واكسن ،تقاضاهاي زيادي براي خريد واكسن انجام شده .ﭘس از تﻼشهاي بسيار«...

_ فكر ميكني كِي مطلع ميشن؟

دكتر گومز به سردي به رئيس نگاه كرد و ﭘاسخ داد »:به زودي«.
***

رئيس سازمان  WHOبه صفحه مانيتور زل زده بود .شركت فاكس چه كرده بود؟! اينهمه انسان درمانده
كﺸته شده بودند .كﺸته شده بودند! چه فاجعهاي! تلفن را برداشت و با ﭘزشكان بخش ،تماس گرفت.

_ نتيجه؟

_ نمونهي آزمايﺸگاهي از بين رفت قربان.

با عصبانيت تلفن را روي ميز گذاشت .بايد جلوي انتﺸار بيﺸتر واكسن را ميگرفت.

رئيس به شدت وحﺸت كرده بود .قرار نبود كار به اين زودي لو برود .آنهمه بدبختياي كه كﺸيده بود در

برابر اين آخريِ در حال وقوع هيچ بود .فكرش كار نميكرد .با خودش و شركتش چكار كرده بود؟ بايد...

بايد به هرطريقي مي شد از آن كﺸور فرار ميكرد .چرا آنقدر احمقانه تصميم گرفته بود؟ لحظاتي بعد با
شنيدن صداي سنگهايي كه از ﭘايين به شيﺸهي شركت برخورد ميكردند تسليم شد .طبقهي شﺸم
شركت مورد حملهي سنگهاي مردم قرار گرفته بود .صداي ضربان قلب خودش را ميشنيد .سپس ،روي

صندلي چرمي اتاقش نﺸست و منتظر ﭘليس شد....

ماموران بهداشت توانستند نيمهي باقي مانده را جمع كنند .نيمهي ديگرش استفاده شده بود .تنها در يك

ساعت ،نيمي از واكسن كﺸنده مصرف شده بود .طي تماسهاي متعدد با بيمارستانهاي مصرفكننده،
موفق شدند مقدار ديگري از واكسن را جمعآوري كنند .به همين زودي ،ده هزار بيمار با شرايط وخيم در

سيسييو از واكسن استفاده كرده و مُرده بودند .حال ﭘنج هزار بيمار كه شرايطشان بهتر بوده هم وخيم
شده و سطح اكسيژن خونشان به شدت كاهش يافته و مرگ و زندگيشان با هيچچيز كنترل شدني
نيست .مردم به شدت وحﺸت كرده اند .شركت فاكس مورد حملهي جمعي از مردم قرار گرفته و همهي

كاركنان به داخل شركت خزيده و درها را قفل كرده بودند .ﭘس از دقايقي ،ﭘليس به زحمت و با ﭘراكنده
كردن مردم به شركت وارد شده و از سد خود خواستهي شركت عبور كرده و تمام كاركنان را دستگير

كرد .عوامل شركت ،ﭘس از تكثير ويروس كﺸتار جمعي ،به دام ﭘليس افتادند.

***

مامور بازجويي نگاهي به سرتاﭘاي دكتر گومز انداخت و روي صندلي روبه روي او نﺸست.

_ آقاي آنخل آر گومز ،فرزند مايك ،سوگند ميخوريد كه در تمام مدت بازجويي حقيقت را به زبان
بياوريد؟ اگر همدستانتان را معرفي يا به نكتهي جديدي اشاره كنيد و با ما همكاري كنيد ،ممكن است

در حكم شما تغييري ايجاد شود.

_ بله؛ سوگند ميخورم حقيقت را بگويم.

_ بسيار خب دكتر گومز .چي شد كه خواستين عامل اين فاجعهي انساني بﺸين؟

_ گوش كنيد ...راستش من ...من اصﻼ نميخواستم اين اتفاق بيوفته .وقتي ديدم واكسن مﺸكل ﭘيدا كرده

فورا به رئيس فاكس خبر دادم .گفتم كه بايد فرآيند فروش رو قبل از اينكه شروع بﺸه ،متوقف كنيم .ولي
اون اجازه نداد و من رو تهديد كرد كه اگر كسي از اين ماجرا بويي ببره واكسن رو اول از همه به من تزريق

ميكنه .و از طرفي هم گفت كه اگر كار به نحو احسن انجام بﺸه ،ده درصد از سود فروش واكسن رو به
من ميده .من اجازه نداشتم بگم كه نميخوام .اون اصرار داشت واكسن سريعتر منتﺸر بﺸه .عامل اصلي
اين فاجعه اونه .اون بود كه من رو مجبور كرد .باور كنيد اين تما ِم حقيقته.

_ شما خيلي راحت ميتونستيد استفعا بدين و از شركت خارج بﺸيد يا به مقامات امنيتي اطﻼع بدين.

ديگه چي؟؟

_ نه نميتونستم .گفتم كه ...اون من رو مجبور كرده بود كنارش بايستم.

_ دركل ،هر دليلي هم كه بياريد ،شما مجرم شناخته ميشيد و حكم براتون در نظر گرفته ميشه .اين

هم سزاي همكاري در شكل دادن يه فاجعهي انساني بزرگ...

گومز چﺸمانش را بست و ذهنش را از هر فكري خالي كرد .زندگياش به كل تباه شده بود.

_ ﭘس گومز ...همهچيز رو گفت .درسته؟

***

_ آه بله .حاﻻ شما توضيح بديد جناب فاكس .چرا اينكار رو كرديد؟

_ من ...من نميتونستم صبر كنم تا شركتم ورشكست بﺸه من روي اينكار سرمايهگذاري زيادي كرده
بودم و قصد فاجعهي انساني نداشتم و فكر نميكردم كار به اينجاها بكﺸه .تمام چيزي كه براي اون
شركت باقي مونده بود همين واكسن بود .اگر همون روز منتﺸر نميكرديم ،شركت ورشكست ميشد .سود

فروش واكسن خيلي زياد بود .من نميتونستم از اين سود دست بكﺸم .هدف اصلي من انتﺸار بيﺸتر

ويروس نبود .من فقط ...من فقط نگران شركتم بودم.

٩

_ ﭘس ...در هرصورت شما مجرم اول شناخته ميشيد .تعيين حكمتون دست من نيست .ولي به عنوان

مجرم نخست چنين فاجعهاي ،انتظار حكم سبُك نداشته باشين .البته ...به حقتون ميرسيد .افرادي مثل
شما بخﺸودني نيستند آقاي فرانك اف فاكس...

فاكس دهانش را باز كرد تا چيزي بگويد ،ولي صدايي خارج نﺸد .سرش را ﭘايين انداخت و با نهايت قدرت
مﺸتهايش را گره كرد.

***

ﺧﺎتمﻪ

چند روز ﭘس از محاكمه ،صداي گويندهي اخبار از تلويزيون به گوش ميرسيد »:ﭘس از تحقيقات و

بازجوييهاي متعددي كه از اعضا و كاركنان شركت فاكس انجام شد .مجازات در نظر گرفته شده براي
مجرمان و عوامل فوت عده زيادي از بيماران ويروس كرونا ،به شرح ذيل ميباشد:

فرانك اف فاكس ،رئيس شركت فاكس ،به وسيلهي دفاعيات وكيلش ،از اشد مجازات با شوك الكتريكي،

به حبس ابد با اعمال شاقه تغيير حكم ﭘيدا كرد .ﭘس از تصميمگيريِ هيئت محكمه در مورد محل اجراي

اعمال شاقه ،مجرم به مكان انتخابي انتقال داده ميشود.

آنخل آر گومز ،ﭘزشك اول آزمايﺸگاه شركت فاكس ،با علم و آگاهي از اثرات واكسن و ممانعت از انتﺸار
آن به حبس ابد محكوم ميشود.

ديويد مارتين و سارا ريورا ،معاون و عضو هيئت مديره شركت فاكس ،با توجه به دفاعياتشان و اظهارشان
به بيخبري و با كمك شواهد ،از حكم مجازات تبرئه ميشوند.

هركدام از اعضاي مجرم شركت فاكس ،با توجه به اهميت نقش آنها در شكلگيري اين فاجعهي انساني،
به حكم خود دست ﭘيدا كرده و محكوم به اجراي آن ميشوند«.

ﭘايان

