
با��ه �عا�ی 

 ز�د�ینا� ��ید ع�ی ر���ی

� و ��اغ خا� ����شان را رو�ن ��د. 1333� سال    � ������ � دنیا آ�د، ��ش را ع�ی �ذا

�ت و دیپ�م �ود را � ر��ه ����ی ���ت. با �مام �وشش و ��ی �ودش ����ور�ر�ت ��د و ��و��ش �صادف با ��ش �در ش  سا�ھا �ذا

 � ضد رژ�م شاه �ود  ���� �ده �ود.

� � �تیب �ودش را �ای �ربازی آماده ��د و � �ربازی خ�ق و  �ویی ���ب  دا�ت و � دوران �د�ت  � �د� ای � 

���ی�ش  وارد �شد و ���رما� کارت  پایان �د��ش را از �ر �ل ا�ذ�ب ���ت.
 

�درش ا�قال�ی �ود ، او �م راه �در را ادا� داد و ���اه �ا�ش �درت ا�قالب را با �مام �وا�ئ�ش �قویت �ی ��د.   با �ذب  ما�ش  � 

ل را �ای سا��ن �و��ل �و�و�وف و 
��

ز��ه ا�قال��ون خا� ����شان را   کا�ون �وچ�ی از �بارزان  ع��ه رژ�م ��د�دو � آ�جا ��ه �ی 

 � را�ی و ����ن آماده �ی ��د�د.

 با ��روزی ا�قالب  شادما�ی زاید ا�و��ی � �ود ا�ساس �ی ��د  و  ��وز ی�سال ن�ذ��ه �ود � د��ن خ�ق �ب را � و�ود آورد.

 ع�ی �ا�ا�  با �مام ��رش با �وا�ن ��یب �ورده  ر�تار �ی ��د وبا ��ق �ی پایا�ش � ��ه � ، ��ر ا�قال�ی را رعایت و �ر�و� ز�د��ش 

 �ود.



 ���ری ا�تیار ��د ، ��ف دی�ش را کا�ل ��د و از �عذ�ی ��رون آ�د و ما� و �درش را شادو ���ند سا�ت. �س از ا�ن 58 � سال 

���ی�ی را � 
م ��ه ��ز را ��اب و و�ان ��د،��گ  ازدواج ز�د��شان ���اه با �در و ما� و ���ر و �ا�ا�ش �ور و حا�ی دی�� یا�ت � صدا

 و�ود آورد و ��دم را آواره ی دی�� ��� �ی ا�ان ��د .

 ع�ی ���اه دی�� �ا�ان ���ز�ش عا�قا� ���ید و �ھادت را ��ل از �ا� ��یدش �درت  ال... با آ�وش باز  �ذ��ت                                                              

�ت و � ��ید....  و خا��ا�ش را � یادگار �ذا


