

ق ��ا�� ادا�� ����� ��ت �
زوي در ر�����  

�� ره�� ���� ا���ب ا���� در د�ار 	� �����ن��١٣٨٢('&�� آ$�ر در ا�#"� ��! ��ل � ( .و/�د 

�5! '&�� ���4، '�ر12"� و�ا$�ن ا'��ار ;:�1 و دارا 	�دن . ه��1"� را 2&781 ���6، /���� دا���"� د�

� ه�1: �"� و ��A;6 را ا'��ار درو�� '�! '&�@�8 	�8ن آ�د! و �#�"�ه�1ا! 	� ?�آ�ا دا�< �زم�	�5!  �ا/Dاء د�

�5! '&�� را اDIا< داد '&�� را از 4ح�ظ ;:�1، ��2ا و ��A;6 آ��ً� ��26 آ�د و '�ت درو��� .د�

� 2حصK8 '&�ت و ره�� ���� ا���ب ا���� ��"� 	� ادا� د	�8 ��راي ;��4 ا���ب �Iه"�5، 	���8ت و�2آ8�ات

�8��را را ٣٦٨ا$�ن �ص�	� /:�� .را دK84 ;1�! 2ص�M ا7 �ص�	� 	�8ن آ�د�� اDIا< '�رت ;:�1 '�! '&� 7 ا

D8� �"�ا4�حص�8ن ح�ز!  �Iرغ 	� ا��س �ص�	� ��آ�ر: 6P�I �"���� 	�اي دار����ن 2حص�8ت ح�زوي دا���� و �#

�� ���ادا�� 2حصK8 ده"� آ� ا7 ��م ��WXي در �Dد�V و  :� �Uد در دا�$�5!ه�ي ���2ط 	� ��رك 2حص8 �2ا�"� در ر

در �ص�	� '�:� ا��Vن ادا�� 2حص K8	� �Yر ;�م و 	�ون : ا$�ن ادا�� داد�� . وح�ت ��8ن ح�ز! و دا�$�5! ا�6

اد	�8ت ;�ب �Iاه�   ���� ا�8Z4ت ز	�ن و٥دار����ن ��ارك ح�زوي ا��Vن ادا�� 2حصK8 را در ��ا$�Zي  8V#2. 	�اي

	� : ا$�ن اDIود��. �8W^2ي در ا7 ��و! ��ا�6 آ�د آ� 	� �2/� 	� ��8ز �[:� دار����ن ��ارك ح�زوي \"�ان ��

� آ$�ر، '�! '&�@�8 در�Uا�P 6�ور ��Aز ادا�� 2حصK8  �"��ر ار��2ء و آ�ر_�� ��ن '&�ت و�&' `a� د��Z	

�� ح��ق ��1د  '&�ت را در آ:�8�  .��ا$�Zي ر

?س : �$KV ادا�� 2حصK8 '&�ت 	� ��رك 2حص8:� ح�زوي �#�"� �dاد در	�ر! ا'�ا��ت ا��Aم ��! 	�اي رcI دآ�� آ�

��را، �#�د از 	�ر�� ا7 ���:� در 778 ���� اي در ا_ M آ�8�81ن �$�ر�2 و ارا@� _ن 	� ��راي ;��4، 	� 2ص�

�� را در Uص�ص '&�ت داراي ��رك 2حص8:� ح��٣٦٨ص�	� /:�� �. �81�2 داد! ��د ه�ي ح��ق زوي 	� �12م ر

�� M .ا7 ا�� ?س از 	�ر�� در /:�� ��راي ;��4 2ص�

�7  �ص�	� /:�� ��راي ;��4، '&�ت داراي 2حص�8ت ح�زوي 	� ��ط ��را��ن دور! آ�ر _��زي 	� ا��س�ودا

 K'رت '���4 در _ز��ن ��ا��ي ورودي٣ح�ا�P در ،��� دا�$�5ه  ��ل ��	�� آ�ر '&���Z در آ:�8 ��ا$�Zي ر

 .�2ا�"� ادا�� 2حصK8 ده"� ح��ق ��

 

 


