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ٍ شُيد:   زودگيىام

ُ ضطن اردیثْطت        يًاضدً ٍصفاس ّواى اٍاى کَدکي ضَر ٍ ضَق  ، هتَلد ضد در ساری 0431جْاًگیز آقاساد

ِ اطْار ) ٍ ائو ِ هسجد ٍ تکایا ْواالسالمیعلًسثت تِ اسالم  ٍ پدرش تا تَجِ تِ ضَر ٍ ضَق  رفت يه( داضت ٍ هزتثاً ت

 .اٍ را تِ کالس آهَسش قزآى فزستادجْاًگیز،   ٍ عالقِ

ضرد   دار ًیرزٍی سهیٌري ارترص ترَد ٍ ترِ ضرْزّای هنتلرف هٌتقر  هري          ضیات ضغلي پدرش کِ درجِتٌا تز هقت       

ِ تْزاى هاتقي تحصیالت را در  یّا ضْزستاىاش را در  تحصیالت اتتدایي ٍ گزگاى گذراًد پس اس اًتقال پدر ت ساری 

 تْزاى اداهِ داد.

ِ صفای جَاًي کِ داضرت  تَد ٍ رٍح لطیف ٍ پاکص ٍ  يداضتٌ دٍستاٍ جَاًي پزضَر ٍ ضَق ٍ       ٍ  هَردعالقر

اسالهي هرزدم ضرزکت    یّا درحزکتهلت ایزاى، تا جدیت  تنص یيرّااحتزام ّوِ خاًَادُ تَد. تا ضزٍع ًْضت 

 ٍصفي غیزقات  عالقِ ٍ ضَر تا  ّا داًطگاُّا ٍ تظاّزات  حضَر داضت ٍ در پنص اعالهیِ ّا یيوایراّپجست. در 

 .کزد يه ضزکت

ٍ هقام داضت ّای هنتلف ٍرسضي هث  صنزُ در رضتِ     ٍ تکَاًد تا گزفتي دیپلن در جْاد ساسًدگي ضزٍع  .ًَردی 

 ِ ِ هحزٍهاى، کارکزدت ّای اهدادگزی را ًیش گذراًد. کوي تعد تزای اعشام تِ سزتاسی  دٍرُ سهاى ّن. در کٌار کوک ت

ُ هٌتظز هيکزد ٍلي تا ًام ثثت کزد ٍ  تِ هجزٍحیي کوک هي سیٌاّا در تیوارستاى  هاًد. در ایي هدت ضة ید ضص ها



 
 

ِ سیز ًظز ٍسارت دفاع  ّای آهَسش جٌگ چزیکي را ّن  تَد دٍرُ ضدُ  یتطکدر گزٍُ جاًثاساى اًقالب اسالهي ک

 .گذراًد

 

 

حزفري اس هجرزٍحیتص ترِ     ٍقرت  چیّر در دٍراى سزتاسی هطغَل اهدادگزی تَد ٍ چٌدیي تار هجزٍح ضرد ٍلري        

تکٌسیي  عٌَاى تِّای آهَسضي جْاد داًطگاّي ضزکت کزد ٍ  اش ًشد. تعد اس پایاى خدهت سزتاسی در دٍرُ خاًَادُ

 تا یک گزٍُ پشضکي عاسم پیزاًطْز ضد.اتاق عو  

اس ّوکراراًص تصروین ترِ رفرتي      یکي یجا تِاجثاری تزای رفتي تِ جثِْ ًداضت ٍلي داٍطلثاًِ ٍ  ٌکِیتاٍجَدا     

ٍ هداٍای تعدادی اس هجزٍحیي، تزای اقاهِ ًواس تِ سروت ًواسخاًرِ تیوارسرتاى     2 یکزتالعولیات گیزد. تعد اس  هي

 .گیزد ّدف توثاراى َّاپیواّای هتجاٍس عزاقي قزار هيهٌطقِ ، تیوارستاى ًواسخَاًدى یدراثٌارٍد کِ  هي

ضَد اها تِ علت جزاحرات تسریار ٍ    یک ّفتِ در تیوارستاى تستزی هي ضَد ٍ حدٍد آى رٍس جْاًگیز هجزٍح هي   

 .پیًَدد تِ کارٍاى ضْدا هي 0431سال ضْزیَر  01 ضة وِیًپارگي طحال ٍ خًَزیشی داخلي، 


