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ای   � رو�تای ���ه از �وا�ع ارو�د رود آبادان � خا�واده1312 ��ر ماه 3 �ر�ف ��و�ی �  ��مد ��ن��خ

روحا�ی و �تد�ن ��م � �ھان ��ود. دوران �ود�ی را � �سب ع�وم و �عارف دی�ی روی آورد و �قدمات 

���ول ���ی � آبادان ��ا ���ت.  ��تار اسال�ی و ��س �بدا اسال�ی را �د ��و�ش �بدا

�جا ر�ت و �س ازآن وارد آ� د��ل رو�ق �وزه ع���ه �و��د ��ت ادا� �وس اسال�ی � 1337� سال

گا�ی و ��ز امام ��ی�ی(ره) حا�ر  و� ا��ھاد � ر�ت.  �وزه ع���ه �م �د و � ���ر آیت ا� �ید ��مد رضاگ�پا�

کاری ا�د�ی با آن ��وه ��د �سال  ییان اسالم آغاز ��ود و ��  �بارزات �یا�ی �ود را از زمان قعایت �دا

گا�ی ��ت ا�ور تب���ی � �ر�جلک و��س 1337 �س از ا�مام �س خارج از�وی آیت ا� گ�پا�

اردکان �رس ا�ام ��دید  � � آ�جا ��ن �و�ج �عارف اسال�ی � فعا��ت �ی ا��ما�ی از �م�ه سا�ت 

�در�، �مام،���د،�وزه ع���ه و �ندوق ��ض ا����ه �دا�ت و ��ت � � ���شت خا�واده �ی ف��ر 

���ت ��ی با�ی را � �نازل رواج داد. 



 فعایت �ی ا�شان �دت �ی  1342 با �روع ���ت اسال�ی � ر��ری امام ��ی�ی (ره) � سال 

یا�ت و با ���را�ی �ی �ود � ����ی ��ت�ف �رس � و�ه اردکان � رصد و �گا�ی و ���ویت ��دم ��ت 

�ی ��دید   .��ت � بار� �ورد �ع��ب ساواک ��ار���ت و ز�دا

 �س 1355او و�و�ت �ر�ی را � از��دم �یا�ت �ی ��د � ��ف ا�رف و �م ارسال �ی ��ود �سال 

از ا�ل خا�واده اش � �و��د � و��ت فعا��ت �ی �و�ش ا��ود و از آ�جایی � وی � اردکان ��راز، 

یا�وج و ا��ھان از �خا�فان ����ه �وا�ل رژ�م شا��شا�ی �نا��ه �ده �ود � ���دس��مان ر�ت و � رو����ی 

ن �ند بار د�ت �1357ع��ه رژ�م �دا�ت � �سال  �و�ط ساواک د����ر و � ا�واز ا�ل داده �د �ز�دا

ن آزاد1357  دی زده و � دوم �ذا  اعتصاب یت و سازما�د�ی   از ز�دا  و � �و��د ر�ت و � آ�جا � �دا

را�پ�مایی � �دا�ت. 

� ��وان �ماینده و�ه 1359  �س از��روزی ا�قالب ��ددًا � ����ه اردکان �رس ر�ت. � اوا�ل سال

داد�تان ا�قالب اسال�ی �و��د ���ول �د�ت �د. 

���ی�ی ��ن ��ع آوری � �ی ��د�ی و ا�ام آ�ھا � �نا�ق ���ی �ب و ��وب � ������ 
با آغاز ��گ 

����ل ��وه ��� ا� ا��ر ��ن ��ما�د�ی و � رسا�ی ��مات � �ھاد
 با ر�ت و �باس رزم �و�ید و با 

 ر�بار �و�ط ��دوران ���ی با ������ � 1359���ماه  24 ��دوران ���ی ��ت ��ت و�را�جام ��ر�

 .گ�و� � �ھادت ر�ید


