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 دار�د، �رار	 ���� ��و�ت ط��را در �ی ا�راد از ���ظتی �را داد��ه � ا�ت	 ���و�ی ��د ��
�	 ��و�ت ��م
��در �   .��د�

ی �رد طرف از م،��و ���وک	 ���� ��و�ت و�وع ��	 ��ط%	 �ور$ �� �� و �ود �را�وا�دهی ا ��د#� �� س�!  ا�ر
�رد م��واھ در�وا�ت ���
ظ� ��م �دور �ر�$� �رار آزار �ورد . 

�د	 � ��ر	 � ا�ر � �� طرف از $� �د �را01� ل�و .� �� $وا�د	 � د،�ا �ده او ��- 	 ���� ��و�ت �ر$�ب �
 .دھد ا��1م را �ر ن�ا �ود $وا�د	 � او آ��� �. ��د در�وا�ت	 ���ظ$ ��م �دور او


��	و �رد ��� �� داد��ه در و	 $� در�وا�ت �رم در� �$�� � .�ود	 

� 	� .�ود	 � ده���� آزرده �رد رد��	 � �رار ����ظت $�ت ��م ن�ا �و1ب �� 

 وارده ا�5$��ت آ��5 – د���وا� د�ت �� را اوراق ن�ا داد،	 ���ظ$ ��م �دور ���� در�وا�ت ��� �� س�!  ا��ر .� ا�ر
 -�� ،��  .ا�ت �ده د�� د،��رو د��� داد��ه دام �� و د��و ��7ر داد��ه در د��� �	 ز��� و �6$�ر �

��ن دادرس د،���و ��7ر داد��ه در ا�ر��� �ب�8 در ا�ت � ��د ��در را	 ��. 

��ن دادرس	 ��ھ��د ��در س�! ی �را 1 ب ��م .� ا�ت  �$ �� .�ورد�� داد��ه �� و رده ��زدا�ت را �

��ن �وارد،	 �ر� در� .�ود ��در ��� !رو�ده ��	 د��ر� از ش�! �و�ت� ��
ظ� ��م .� ا�ت 

�ل	 �رر� �ر�ت داد��ه �	 ز��� $� آزرده �رد از ��م ن�ا��� ا�ر. رد �واھد ����ظت ���د، دا�$� را !رو�ده � 
 .د�� اط�-ت آن از د��� د�رد ��ت�در �و�ت� ��
ظ� ��م .�

 . دارد ��م ی
دآور� ���� داد��ه در �7ور ن����$

��ن د،���و ��7ر داد��ه 1 �� ن�ا در ��� و �ر�$� ا��1م در�وا�ت .� ا�ر��� ��- �	 ��5	 ���ظ$ ��م .� ا�ت � 
��ن ��م  �روط و �ود ��در� .��ذارد ر�$�# آزرده �رد �� ���	 ز�د� ط��را �ر ا�ت 

��� � !رو�ده �ورد در ��ن�را	 �%و� ���ورهی �را	 ا$1��-	 �%و� �رز .� �� �� د�� ا�$��ده ل�و .� از د�$وا�	 
 . د�ر��� $��س $�ن،

� .د�دار	 ��$ �ی ھ� ����ز ر�د،	 � �را داد��هی �دآور� 1 �� .� در ��� در�وا�ت	 �رر� ز��ن �	 ھ���

��� � :د�$وا�	 

 .د�� ا-;م �ده ��در	 ���ظ$ ��م �� را �ود �وا�%ت -

 .د���� دا�$�	 �%و� ���ورهی �را	 �� و�ت $� د،�� �ر�دی روز �� داد��ه ردن �وول در�وا�ت �� و -

�ورت ن�ا در. د�� ا-;م �ده ��در	 ���ظ$ ��م �� را �ود ���>�ت �،� و - ���ل 1 �� .� در د��� آزرده �رد و �� 
  .د�� �رت �د،	 � ن��$0 داد��ه � �ر�د	 ��$�ر در	 دادر� ا�$��ع



  

��ن دادرس���ن �و�ت	 ���ظ$ ��م .� ا�ت ��	 ز��� $� آزرده �رد از ���ظتی �را  ����در �د،ی ر�� م�$ 
�د. 

 ھر و د،�� -�وان را �ود �ط�>ب د،�دھ !��6 �ود ��-  ا�5$��ت �� $�  دارد �رار ��� �ر�ا�$ در �ر�ت ن�ا	 دادر� در
 .د�� ارا=� را �واھد �و��

�� د���� �دا�$� �7ور داد��ه در ��م �دور ھ���م ا�ر �� ��� �. ! �روط ��5وم در��ره و داد م��واھ را ��م از	 
 .د��و ��7ر داد��ه در د���	  �د �واھد ��$� ��� �� ���د، �و�ت	 ���ظ$ ��م ��م، ن�ا ا�ر. داد م��واھ <�$و7 آن

 داوط��
�� �دا��� ��م .� �دور �� را �ود �وا�%ت د�$وا�	 � د،�دار �7ور داد��ه در ��م �دور ھ���م در ��� �ر
 .د�� ا-;م

 ��و�ت �� ار$��ب ردن �$و�فی �را	 ���� ��و�ت �ده د��$� �ر���� .� در �رت �� � زم را ��� ��م، ن�ا
���� 	��د	 . 

 $ن �ر ����ب	 >���  !س. ا�ت	 ر�� 1 �� ن�ا د���� دا�$� ��طر �� و د���ذار ��ر رای روز داد��ه در �7وری �را
� . د�

�و�ت	 ���ظ$ ��م �	 ����ظ$ ��م ��� زم را � � 	�� ��- 	 ���� ��و�ت �ر$�ب و د���� دا�$� �وبی ر�$�ر $� د��
 .د���و �راردارد ��م ن�ا $�ت �ی �ر�د �رد ھر و آزرده �رد

��ن دادرس��د ا��7� ��م ن�ا �� رای �$ر�� ژه�و �روط ا�ت . 

 د،����ی رو�! داد��ه ��م از ا�ر ا�� �ود	 �� درج ��� �وا�ق در و ا�ت	 داد��ھ ��م .	 ����� ��و�ت ��م
��ن� .د��و�	 ��1 1رم .� ار$��ب �� �$5م ا�ت 

 


