ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎل ٩۶

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎل  ٩۶ﺑﺴﯿﺞ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﻣﮭﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی
ﺗﺎرﯾﺦ١٣٩۶/١/٢٩ :
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ١٩٠٣۵ :
ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازات اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺪرﯾﺲ در ھﻨﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ،آﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ و اﺑﺪاع دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد
داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ وی ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﭘﺸﺘﮑﺎر و ذھﻦ ﺧﻼﻗﺶ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﺳﺪارﯾﺶ ﺑﮫ
.ﻋﻨﻮان ﯾﮫ ﻧﯿﺮو ﻧﺨﺒﮫ ،ﻣﺨﺘﺮع و ﭘﺎی ﮐﺎر ظﺎھﺮ ﺷﻮد

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﻣﮭﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(  " :ﻣﺎ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ و
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن طﻨﯿﻦ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪه ﻣﺒﺎرزه ھﺴﺖ و ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه در ھﺮ ﮐﺠﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ھﺴﺖ ﻣﺎ
ھﺴﺘﯿﻢ"

ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﮭﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی در ﯾﮑﻢ ﻣﺮداد ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ٢٧ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٩ﻗﻤﺮی در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬھﺒﯽ و وﻻﯾﺘﻤﺪار در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد از اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان دﯾﺪه
ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺪر ﺷﮭﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫ زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺴﺐ روزی ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮭﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫی ﺧﻮد را در ﻣـﺤـﻞ زادﮔـﺎھﺶ ﺑﮫ ﭘـﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧـﺪ .ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮزی
در دوران ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﻤﻮاره ﺟﺰو داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد .وی اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ اش
ﺣﺘﯽ در اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ،درس ﺑﻮد  .اﯾﺸﺎن داﻧﺸﺠﻮی ورودی ﺳﺎل  ٧۶در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ در ﺳﺎل  ٨٠ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در ﺳﻄﺢ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازات اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺪرﯾﺲ در ھﻨﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ،آﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﺳﺎﺧﺖ و اﺑﺪاع دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ وی ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﺎرب اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﭘﺸﺘﮑﺎر و ذھﻦ ﺧﻼﻗﺶ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﺳﺪارﯾﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮫ ﻧﯿﺮو ﻧﺨﺒﮫ ،ﻣﺨﺘﺮع و ﭘﺎی ﮐﺎر ظﺎھﺮ
ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ دوﺳﺘﺎن ﺷﮭﯿﺪ در زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اذﻋﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد و ﭘﺮﺗﻼش در ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ .او ھﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻮد و
ھﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ .ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ اﯾﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺪﯾﺮﯾﮫ ﻧﻈﺮآﺑﺎد و ﻧﯿﺰ
در اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﺴﯿﺠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﺑﻮد.
ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ھﻤﺖ و ﺗﻼش ﺷﮭﯿﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ھﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ و در ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻨﺮی ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺧﻄﺎطﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری را داﺷﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻄﺎط ﺗﺮاز اول در ﻣﯿﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ  ،ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای رﺿﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد .او ﻣﻨﻈﻢ و در ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
اطﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺖ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﮭﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی در راه ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻟﺤﻈﮫ ای را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﻌﻨﻮان رﺗﺒﮫ ﻣﻤﺘﺎز ورودی داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻌﺪل و
ﻧﻤﺮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر وی در دﻓﺎع از ﺣﺮم ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( و ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮون ﻣﺮزی ،وی را در ﺣﺪ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .
وی در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ رﺗﺒﮫ ﻣﻤﺘﺎز در رﺷﺘﮫ اطﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.

اﮔﺮ از ھﻤﮑﺎران ﺷﮭﯿﺪ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮭﺎ از ﻣﺨﺘﺮع ﺑﻮدن رﺿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﮑﮫ
رﺿﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﺳﻮده و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﮐﺮده و ﮔﺎھﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه را
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﭼﯿﺰ ﮔﺰاﻓﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ از ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﻠﺺ و ﭘﺮﺗﻮان ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﮭﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺟﻨﮕﮭﺎی ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ و ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن از ﺳﺎل  ٨٩ﺑﺮ
روی ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و آﻣﻮزش اﻓﺴﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﻮری را از ھﻤﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی ﺑﺎرزش در ﻋﺮﺻﮫ آﻣﻮزش ،ﺗﺒﺤﺮ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و آﻣﻮزش ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » :در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫ ای ﻗﺮار ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﮫ در آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﻮری ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺮج ﺑﺪﯾﻢ  ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺑﮫ رﺿﺎ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ رﺿﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎی ﺳﻮری در ﺑﺤﺚ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺎھﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ .رﺿﺎ ھﻢ درﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎی ﺳﻮری ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺶ
ﺷﻠﻮارﺷﻮن ﭼﺎﺷﻨﯽ و ﻓﯿﺘﯿﻠﮫ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ«
و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺧﺎطﺮه ﺳﺮدار ﻋﺮوج از ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﺮاﻋﺎت رﺿﺎ در زﻣﯿﻨﮫ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻋﻤﺎد ﻣﻐﻨﯿﮫ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻋﻤﺎد ﭘﺲ از دﯾﺪن اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن اﺧﺘﺮاع ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﯿﺪرﺿﺎ ،ﺑﮫ ﺳﺮدار ﻋﺮوج ﻧﻮﯾﺪ ﺗﺤﻮل در ﺟﺒﮭﮫ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع را ﻣﯽ دھﺪ .و ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺪاﻋﺎت رﺿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﮭﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﺟﻨﮓ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﮭﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﮫ اﻧﺸﺎﷲ ﺑﮫ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﮭﯽ ﺑﺘﻮان از آﻧﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎف و واﺿﺢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﯿﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺰار اﯾﻦ ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ از ﺷﮭﯿﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی

ﻣﺨﻠﺺ ،ﻣﺘﻌﮭﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺟﻨﮓ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﮭﻨﺪس

رﺿﺎ ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﻧﺪازه
ﯾﮏ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ داﻧﺴﺖ و ﺟﺪا ﮐﺮدن وی از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﮐﺎری ﺑﺲ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﮭﯿﺪ واﻻ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ وی را در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ.
ﺷﮭﯿﺪﻣﮭﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرز در ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ،دور از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺗﺠﻤﻼت و دور از اﺻﺮاف و زﯾﺎده
روی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ و وﻻﯾﺘﻤﺪاری ﺷﮭﺮه دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ھﺮﮔﺰ زﻣﺎن و ﻋﻤﺮش
را ﺑﮫ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﮕﺬراﻧﺪه و ھﻤﯿﺸﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﺣﻼل و ﺣﺮام را اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮارداده ﺑﻮد و ﺟﺰو ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﮭﯿﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﺘﺮ از رﺿﺎﯾﺖ اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﻮد .اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﮭﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺣﺘﯽ ﺗﻮی ﺟﺎده ھﻢ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﺎز ﺷﺒﺶ ﺗﺮک ﻧﺸﺪ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن دﻓﺎع از
ﺣﺮﯾﻢ زﯾﻨﺒﯽ ،ھﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﯿﺪ و ھﻤﺮزﻣﺎن ﺷﮭﯿﺪ از ﻧﻤﺎز ﺷﺒﮭﺎی زﯾﺒﺎی او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( ﺑﻮد و از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮭﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﯿﺪ ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮭﺮ ﺷﮭﺎدﺗﺶ را ﺑﮫ آن روزھﺎ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ،ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری اش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﯿﺪ در  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﯿﺎری درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﻮاب ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺪر ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ از آﻧﺮوزھﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ":وﻗﺘﯽ ھﻤﮫ ی درھﺎ را
ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ دﯾﺪم  ،ھﯿﭻ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی ﻧﻤﯽ داد  ،ﮔﺎھﺎ ً ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ
ﺑﮫ ﻗﻠﺐ رﺳﯿﺪه و ﻣﺮگ رﺿﺎ ھﻢ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ  ،ھﯿﭻ ﺧﺎﻧﮫ ای را ﺟﺰ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( ﻧﺪﯾﺪم و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﮫ ﺧﺪا و

ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( ﺑﯿﻦ ﺧﻮدم و ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻢ  :ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( از ھﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪه اﻧﺪ  ،اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
ﻣﻦ ﭼﮫ ﻣﯿﮑﺸﻢ  .رﺿﺎ را ﻧﺬر ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( ﮐﺮدم".

ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی در رﺷﺘﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً رﺷﺘﮫ ھﺎی رزﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﻄﻮر ﺟّﺪی در رﺷﺘﮫ ﮐﻨﮓ ﻓﻮ و در زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪاری در رﺷﺘﮫ ﺟﻮدو ورزش ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ،آن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ )ﮔﯿﻠﻨﺒﺎره( و ﺷﻮر ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﻮد و وی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮر آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﻼش ﺷﮭﯿﺪ ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد ،او و ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻻﻧﺶ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﮫ
آﻣﻮزش دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم وی داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪ.

دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ھﻢ از دوران ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ وی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه،
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ درﺳﯽ ،ورود ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﻨﺮ و ﺧﻄﺎطﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده داﻧﺸﮕﺎه.
او ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل و آﻣﺎده در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﺲ رﯾﺎﺳﺖ طﻠﺒﯽ در
اﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﮭﻢ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﺶ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد.
ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﮫ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،در ھﻨﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﮫ
ای ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺤﻠﮫ رﺳﺎﻟﺖ و ھﻨﺮﺳﺘﺎن ﺷﮭﺮک ﻧﻤﺎزی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺎﮔﺮدان وی ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎرز اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮭﯿﺪ در اﻣﻮر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺤﮑﻢ ،ﺣﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری اش در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ اﺷﺎره داﺷﺖ.
ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از آزﻣﻮﻧﮭﺎی ﺧﺎص ﺣﺎﺋﺰ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻮد ،وﻟﯽ وی
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ را در آن ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ دﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻮرﺳﯿﮫ ھﺎی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺷﮭﯿﺪ دوران ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺨﺪام و اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای وی ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد  ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد.
در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﺴﺐ دروس ﻣﺮﺑﻮطﮫ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،وی ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺑﺮق و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎرش در زﻣﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻤﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان وی ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﮭﯿﺪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺷﮭﯿﺪ
ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻔﺮ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ و ﺧﻮن ﻣﻈﻠﻮم را ﺑﮫ
ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ،آن ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ اﺳﻼم آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ ،آن زﻣﺎن ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ١۴٠٠ﺳﺎل ھﻨﻮز ﺑﺪﻧﺒﺎل دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آل رﺳﻮل ﷲ ھﺴﺘﻨﺪ و آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓﺮان از ﺧﺪا ﺑﯽ ﺧﺒﺮ
ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﻧﻮی ﮐﺮﺑﻼ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی )س( ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،دل ھﺮ آزاده ای ﺑﮫ درد
ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﮫ دل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( .ھﻤﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ دﻟﺴﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ آل ا ..ﺳﺮ از ﭘﺎی ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ ﻣﻌﺮﮐﮫ ﮐﺮﺑﻼی زﯾﻨﺒﯽ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎن ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻧﻮی
ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺳـﺮاﻧـﺠـﺎم اﯾــﻦ ﺷـﮭﯿـﺪ واﻻ ﻣـﻘـﺎم در ﺳـﺤﺮﮔـﺎه روز ﺟـﻤﻌﮫ ﯾـﺎزدھﻢ ﻣـﺮداد  ١٣٩٢ﻣﺼﺎدف ﺑـﺎ  ٢۴رﻣـﻀـﺎن ١۴٣۴
و روز ﻗـﺪس ﺑـﺎ زﺑــﺎن روزه در دﻓــﺎع از ﺣـﺮﯾــﻢ آل ا، ...ﺣﺮم ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی )س( اﻣـﻀـﺎء ﺳﻌـﺎدﺗـﻤﻨﺪی ﺧـﻮﯾﺶ
را از دﺳـﺖ ﻋﻘﯿﻠﮫ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷـﻢ  ،ﺣـﻀـﺮت زﯾﻨـﺐ )س( درﯾـﺎﻓﺖ ﻧـﻤـﻮده و ﺑـﮫ درﺟـﮫ رﻓﯿﻊ ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.
ﭘـﯿﮑﺮ ﻣﺒـﺎرک اﯾﻦ ﺷﮭﯿﺪ در روز  ١۴ﻣﺮداد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﮔـﻠﺰار ﺷﮭـﺪای زادﮔﺎھـﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺗﺸﯿﯿﻊ و
ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺷﺪ.
از ﺷﮭﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺮزی دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪی و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو

