ارزيثْطت هاُ سال  1347كِ ضكَفِ ّاي تْاري زر چْلويي ضة ضْازت زٍهيي پسز حضزت فاطوِ (س) ذلعت هاتن تز تي كززُ
تَزًس ،صساي گزيِ غٌچِ ًَضكفتِ اي تِ ًام «حسيي» زر فضاي ذاًِ پيچيس ،اٍ زٍراى كَزكي را زر ذاًَازُ اي پز هحثت ّوزاُ
تزازراًص تا تاسي ّاي كَزكاًِ سپزي كزز .صاتزي ّويطِ هؤزب ٍ تسيار تيش َّش تَز ٍ تِ فزاگيزي علن عالقِ سيازي زاضت .اٍتا
اٍج گيزي هثارسات هززهي عليِ رصين ستن ضاّي ّنپاي زيگز اقطار هززم زر تظاّزات ٍ راّپيوائي ّا تا عطق تِ اهام ذويٌي حضَر
پيسا هيكزز .پس اس پيزٍسي اًقالب اسالهي زر  14سالگي تِ عضَيت تسيج پايگاُ هسجس اهام حسيي (ع) زرآهس  .ضةّا زر سٌگز
هسجس تِ پاسساري هطغَل تَز ٍ زر ايي پايگاُ الْي حضَري چطن گيز زاضت تا جايي كِ چٌس تار تَسط هٌافقيي هَرز تْسيس ٍ
تعقية قزار گزفت ٍلي ايي اهز ًوي تَاًست هاًعي زر حزكت اٍ ايجاز كٌس  .تا ضزٍع جٌگ تحويلي ،هست  3هاُ زٍرُ آهَسضي را
زر پازگاى گذراًس ٍ راّي كززستاى ضس زر اٍليي هأهَريتص زر پاٍُ ٌّگام هثارسُ تا اضزار اس ًاحيِ سز هجزٍح ضس ٍ پس اس
تْثَزي زٍتارُ سَزاي سفز تِ زيار زٍست ًوَز .حسيي تا ضزكت زر عولياتّاي هرتلف اس جولِ كزتالي  ٍ 5كزتالي  8زر هٌطقِ
حلثچِ تِ خيل جاًثاساى ضيويايي پيَست .اٍ زر زٍراى زفاع هقسس تِ عٌَاى تيزتارچي  ،تك تيزاًساس ،ترزية چي ٍ زر قسوت ّاي
هرتلف تَجذاًِ (تَج  ٍ )106پسافٌس حضَري عاضقاًِاي زاضت .
پس اس جٌگ ٍ تعس اس ضْازت زٍهيي تزازرش عثاس كِ يكي اس اعضاء گزٍُ تفحص تَز زر كويتِ جستجَي هفقَ زيي جٌَب تِ
عٌَاى هسيزيت زاذلي قزارگاُ هطغَل تِ ذسهت ضس ٌَّ .س ياسزُ هاُ تيطتز اس فعاليتص ًوي گذضت كِ زر تاريد  28/3/76زقيقاً
يكسال پس اس عزٍج ذًَيي تزازرش ٌّگاهي كِ  7رٍس تِ ضة ارتعيي ٍ سالگزز تَلسش هاًسُ تَز ،زر هاُ صفز ،تار تز تست ٍ تز
اثز اًفجار هيي «ٍالوزي» زر هٌطقِ «فكِ» اجز صاتزاى را زريافت كزز ٍ هشارش زر قطعِ « 40تْطت سّزا» زارالطفاي آسازگاى ضس.

