ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻮش زﻧﺎن
ﺳﺎرا دﻣﺎوﻧﺪان

ھﻔﺘﻢ ﺧﺮداد  ٩٨زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ،ھﻤﺴﺮ دوم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺷﮫﺮدار ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ او ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎھﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﻣﺮدم او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ھﻤﺴﺮش ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،داﻧﺶ و
ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻧﺠﻔﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪی
ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺳﺎﺑﻘﻪی ﮐﺎری او ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،رﯾﺎﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ راز ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺮﻣﻼ ﺷﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دوام
آورد و ﺣﺎﺷﯿﻪھﺎی آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی ﺑﯿﻤﺎری از ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان اﺳﺘﻌﻔﺎ
دھﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ از اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﺠﻔﯽ از ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان،
ﻋﮑﺲھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ او در ﮐﻨﺎر زﻧﯽ ﺟﻮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ زﻧﯽ ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ،ﺳﭙﺲ زن ﺻﯿﻐﻪای و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺮ دوم ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ زﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﺪﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﮑﺲھﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ و ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎوی ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﭘﻨﮫﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ھﻤﺴﺮ دوم ﺑﺎ وﺟﻮد
ھﻤﺴﺮ اول ،ﺑﻮد؛ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم در ازای رﺿﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺮ اول ﺑﻪ ﻣﺮدان داده اﺳﺖ.
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ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ از وی ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده و او ھﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺳﺮور ﺗﺎﺑﺸﯿﺎن ،ھﻤﺴﺮ اول آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج راﺿﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﯾﻦ ازدواج ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ زﯾﺎد دوام ﻧﯿﺎورد و ﯾﮏ ﺗﺮاژدی را ﺑﺎ ﺧﻮد رﻗﻢ زد .ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد در
ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
*

*
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زنﮐﺸﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺘﻞ زن ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮھﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اﺳﺖ .رﺧﺪاد ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ زن در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ و آراﻣﺶ او ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ زﻧﺪﮔﯽاش
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮان و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
رﺳﻮاﯾﯽھﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ
رﺧﺪاد را ﺑﺮ دوش زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺠﻔﯽ در
اﻋﺘﺮاﻓﺎت اوﻟﯿﻪی ﺧﻮد در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اطﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط و ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﭘﺮﺳﺘﻮ« ﯾﺎ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .او
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد
ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺠﻔﯽ وارد
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎت را در ﺟﻠﺴﻪی دوم دادﮔﺎه ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و از
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وﻟﯽ دم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ ﮐﺮد.
در ﮐﻨﺎر ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ھﻢﺟﻨﺎح او و ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد از زن ﺑﻮدﻧﺶ در ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
 1ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ
دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮیھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺑﺮادر ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﺠﻔﯽ رﺿﺎﯾﺖ
داد.
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ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺠﻔﯽ طﻌﻤﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮدن او ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ .زن دوم ﻧﺠﻔﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ
ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺶھﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ .ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﻮادی
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺮﻧﺞ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻏﯿﺮت و ﺣﺴﺎدت دو ﻟﺒﻪی ﺗﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ و زن دوم ﺷﺪن ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدان اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آن واﺣﺪ ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ وارد اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ھﻤﺠﻨﺴﺎن ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرھﺎ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ رﯾﺸﻪی آن ھﻤﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻری و
ﻧﮕﺎه ﻓﺮادﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و ﻧﮕﺎه ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﻗﺘﻞھﺎ در دھﻪی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺮادر و ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﻮل ،ﻣﯿﺘﺮا ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻧﺰاع و ﻣﺸﺎﺟﺮه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎرھﺎ ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آﺑﺮو از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺑﺮادرش از درﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮش ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد و ﺑﺎز ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد؛
ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﺪی و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﺗﻨﮫﺎ زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﭼﻮن اﯾﺮان در ﭘﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ روا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﺑﺮوداری ،ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻗﻀﺎوت
دﯾﮕﺮان و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﮑﯿﻦ ،وادار ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ »ﺗﻤﮑﯿﻦ« ﭼﻨﺎن اﺳﺘﺨﻮاندار و ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اطﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ھﻤﺴﺮان و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
در طﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم »ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺴﺖ« آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪی ﺧﺸﻮﻧﺘﻨﺪ،
رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﺸﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ از ﺳﻮی ﺷﻮھﺮ را اﻣﺮی ﻋﺎدی و ﺑﺨﺸﯽ از
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زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺪارا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﮑﻮت آﻧﮫﺎ،
اطﺮاﻓﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﻨﮫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم دھﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻮش وادار ﮐﻨﺪ.
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