سًدگٌ٘اهِ
ضْ٘د اٗزج اٗشدپٌاُ رٍس سَم اردٗثْطت هاُ ّشار ٍ س٘صد ٍ سٖ ٍ پٌج در ضْزستاى وزهاى هتَلّد ضد ٍ دٍراى
وَدوٖ را در ّواىجا گذراًد ٍ تؼد تِ ّوزاُ خاًَادُاش تِ تْزاى آهد .اٗزج اس ّواى وَدوٖ ٍ حتّٖ لثل اس
هدرسِ ،ػاللٔ فزاٍاى تِ الاهٔ ًواس ٍ خَاًدى لزآى داضت ٍ تِ خاطز ػاللِ تِ ًواسّ ،وزاُ پدرش در ًواسّإ
جواػت ضزوت هٖوزد .اٍ در دٍرٓ تحص٘ل اس ضاگزداى هوتاس تَد .داًصآهَس دت٘زستاى تَد وِ فؼال٘ت
س٘اسٖ را آغاس وزد .پس اس اخذ دٗپلن ٍ ضزوت در وٌىَر ،در داًطىدٓ ستاى ّإ خارجِ هطغَل اداهٔ تحص٘ل
ضد .هدّت اًدوٖ اس حضَر اٍ در داًطىدٓ ستاى ّإ خارجِ گذضتِ تَد وِ تِ دل٘ل فضإ حاون تز داًطىدُ
(وِ هَافك رٍحِ٘ ٍ طزس فىز اٍ ًثَد) آًجا را تزن وزد ٍ تِ اًست٘تَ ض٘زاس هٌتمل ضد .در اٗي ٌّگام وارّإ
ػلوٖ ٍ فزٌّگٖ خَد را ً٘ش گستزش داد ٍ تِ تزجؤ هماالت ٍ اًتطار آى در هجلٔ داًطوٌد پزداخت .تا تَجِّ تِ
ػاللٔ فزاٍاًص تِ درس ،در سال  ٍ 6531در اٗام اٍجگ٘زٕ اًمالب ضىَّوٌد تِ رّثزٕ اهام خوٌٖ٘ (رُ)
هجدّداً در وٌىَر ضزوت ًوَد ٍ در رضتٔ ف٘شَٗتزاپٖ داًطگاُ ػلَم پشضىٖ تْزاى لثَل ضد .اٗزج در آى سهاى
توام ٍجَدش را ٍلف اًمالب ٍ رّثزٕ وزدُ تَد ٍ اس ضزوت در تظاّزات ّن غفلت ًوٖوزد .تا اٗيوِ
اًمالب تِ پ٘زٍسٕ رس٘د .تؼد اس پ٘زٍسٕ اًمالب ،اٍ جلسات هتؼدّدٕ در هسجد هحل سًدگٖضاى هٖگذاضت
وِ سهٌ٘ٔ حزوت اًمالتٖ تس٘ارٕ اس هزدم در آى هحلِّ ضد .اٗزج اس لدرت تزًاهِرٗشٕ فَق الؼادُإ تزخَردار
تَد ٍ تَاًست تا تطى٘ل «واًَى فزٌّگٖ آٌٗدُ ساساى» هٌطمٔ ٍس٘ؼٖ را پَضص دّد .اس جولِ فؼال٘تّإ اٍ
هٖتَاى «ضزوت فؼال در اًمالب فزٌّگٖ ٍ ّوىارٕ تا جْاد داًطگاّٖ ٍ جْاد ساسًدگٖ ،هسؤٍل٘ت همطغ
راٌّواٖٗ آهَسش ٍ پزٍرش هٌطمِ  ٍ 2گشارضگزٕ رٍسًاهِ اطّالػات» را تزضوزد.
تا ضزٍع جٌگ تحو٘لٖ ػزاق ػلِ٘ اٗزاى ،اٗزج اٗشدپٌاُ تِ جثْٔ سَسٌگزد رفت .اٍ در جثِْ اس ّ٘چوارٕ درٗغ
ًوٖ وزد.

تا سال سَم داًطگاُ اداهٔ تحص٘ل دادُ تَد وِ تِ ػضَٗت سپاُ پاسداراى اًمالب اسالهٖ ً٘ش درآهد .چٌد ّفتِ
لثل اس ضْادت ،تِ دل٘ل آضٌاٖٗ تِ هسائل درهاًٖ ،تِ ت٘وارستاى سپاُ در اَّاس رفت .در رٍس ضْادت تزإ رساًدى
همدارٕ دارٍ تِ سَسٌگزد آهدُ تَد ٍ چَى ضٌ٘د ػزاق لصد حولِ دارد ،داٍطلة ضد تا تا دٗگز ّوزسهاًص تِ
صَرت چزٗىٖ جلَٕ حولٔ ػزالٖ ّا را تگ٘زًد .تا گزٍّٖ اس رسهٌدگاى تِ راُ افتادًد ٍ در هٌطمٔ «سارِٗ» ،ت٘ي
سَسٌگزد ٍ َّٗشُ ،در وٌار رٍد وزخِ راُ را تز دضوي تستٌد .دٍاسدُ ًفز جلَٕ ٗه گزداى تاًه ػزاق
اٗستادًد .حولٔ ػزالٖ ّا ضىست خَرد ٍ اٗشدپٌاُ تِ ّوزاُ ٗار ٍ تزادر ّوزسهص هحوّد حس٘يخاًٖ در رٍس
ّجدّن دٕ هاُ سال  6531تِ ضْادت رس٘د.

