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خاطره این شهیدان راه حق جاوید است؛ سربازانی که با نثار خون پاک خود درخت 
برومند اسالم را آبیاری نموده و مذهب مقدس را تجدید و جاودانه نمودند. رحمت 
و درود حــق تعالی بر پــدران و مادرانی که در دامان و پنــاه خود چنین فرزندان 
بزرگواری را تربیت کردند که فخرآفرین برای کشــور و ملت بزرگ ایران و اسالم 

گردیدند و الگو برای مجاهدین تاریخ شدند.
صحیفه امام، جلد 14، صفحه 182



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار خانواده های شهدای منا و مسجدالحرام » 
کوتاهی و بی کفایتی  آل سعود در این حادثه را، اثبات مجدد بی لیاقتی این شجره ی خبیثه ی ملعونه در تصدی 
و اداره ی حرمین شریفین خواندند و تأکید کردند: اگر راست می گویند و در حادثه بی تقصیرند، بگذارند یک 

هیأت حقیقت یاب اسالمی - بین المللی، واقعیات مسئله را از نزدیک بررسی و روشن کند...«
 ایشان  بُعد دیگر حادثه ی منا را سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر دانستند،...و با اشاره به جنجال سیاسی-

تبلیغاتی ســازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال اجرای احکام قضایی در برخی کشورها افزودند: 
ســکوت محض در قبال کوتاهی یک حکومت در ادای وظایفش و جان باختن  هزاران انســان مظلوم و 
بی گناه، هویت دروغین مدعیان جهانی حقوق بشــر را آشــکار کرد و کسانی که به مجامع و سازمان های 
بین المللی امید بسته اند، باید از این واقعیت تلخ درس بگیرند...  حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش 
دستگاه های تبلیغاتی وابسته برای القای جنایت منا به  عنوان نمونه ای از اختالف و » درگیری »شیعه و سنی« 
یا عرب و غیرعرب« افزودند: حامیان تبلیغاتی حکام سعودی درحالی این دروغ محض را تکرار می کنند که 

اکثِر  شهیدان منا، از جمله تعداد زیادی از شهدای ایرانی، اهل سنت هستند...

در  دیدار خانواده های شهدای منا با مقام معظم رهبری 95/06/17      





نه

انتشار فرهنگ اعالم شهدای منا و مسجدالحرام تکمیل کننده مجموعه فرهنگ اعالم شهدا است که در 42 مجلد به چاپ رسیده 
است و بیش از یک دهه تالش و پژوهش بنیاد شهید و امور ایثارگران در ثبت احوال اجمالی شهدای انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس را در بر داشته است و حاصل این تالش در معرض مطالعه اندیشمندان و نگارندگان تاریخ ایران اسالمی قرار می گیرد.
این کتاب زندگینامه موجز و مســتند تمامی شــهدای منا و مسجد الحرام را شامل می شود که در سال 1394، در فاجعه منا به 

شهادت رسیده اند.
گروه مطالعاتی و اسنادی به توصیه سردار دکتر انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سراسر کشور با همت خانواده ها 
و با به کارگیری نگارندگان متخصص و متعهد و براســاس منابع مکتوب و شــفاهی با مدیریت اداره کل اسناد و انتشارات و 
همکاری صمیمانه مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد ســعی کرده اســت تا صحیح ترین اطالعات مربوط به شــهدای منا و 

مسجدالحرام را جمع آوری و تدوین کند.
انتشارات شاهد که اینک چاپ و نشر آثار مستند و پژوهش محور را اولویت نخست و وظیفه ذاتی خود قلمداد می کند، این 
کتاب ارزشمند را به شکلی مطلوب به زیور طبع آراسته کرد و گامی دیگر در جهت نشر اسناد و آثار شهدا و ایثارگران بزرگوار 
برداشت. باشد که این همت بلند فرهنگی برای ثبت و انتشار آثار مستند شهدا مرضی خداوند بزرگ و مقبول درگاه شهیدان 

قرار گیرد.
در پایان بر خود فرض می دانم از تالش وافر همکاران ارجمندم در بنیادشــهید و امور ایثارگران سراســر کشور و نیز آقایان 
رضا حاجی آبادی، یوســف قدیانی، سعید گنجی، ابوالحسن صمدی شجاع، محمد علیایی مقدم، محمد دمیرچی، محمد حسن 
علی نقیان افجه ای، علیرضا احمدی، محمد حسنی و خانمها زهرا شیرکوند و مهناز هوشیار و دیگر عزیزانی که ما را در این مهم 
یاری نمودند سپاسگزاری نمایم، که وقت زیاد و مفید صرف کردند تا هم اکنون در پیشگاه خداوند و ایثارگران این مرز و بوم 
روسپید باشیم و گامی دیگر در راه نشر و گسترش ارزشهای ایثارگری برداریم                                                                                             

محبوب شهبازی
مدیر مسئول نشرشاهد

تابستان 1396



يك



یازده

حادثه منا اگرچه بی سابقه نبود اما مرگبارترین آن ها بود، به همین دلیل فاجعه نام گرفت و در یادها باقی ماند. بر اثر این حادثه 
دلخراش هزاران نفر از زائران بیت اهلل الحرام در روز عید قربان، درحالی که ُمحِرم بودند و لباس احرام بر تن داشتند جان خود 

را از دست دادند.
حجاج به طورمعمول و در توالی مناسک حج پس از وقوف در صحرای عرفات و مشعرالحرام صبح روز دهم ذیحجه الحرام 
)عید قربان( با عبور از وادی مشعر وارد منا شده و قصد رمی جمره عقبه را می نمایند. در حج سال 1436 )ه.ق( نیز در چنین 
روزی مطابق با 2 مهر ماه 1394 حجاج پس از ورود به منا عازم جمره عقبه بودند که فاجعه منا به وقوع پیوســت و تعداد 
زیادی از زائران بیت اهلل الحرام در آستانه قربانی کردن ذبیحه، خود قربانی بی تدبیری و اهمالگری متولیان برگزاری حج شدند.

شــواهد بســیاری حکایت از سوء مدیریت متولیان امر در وقوع این فاجعه هولناک دارد که نمایان ترین آن ها عبور دادن چند 
میلیون حاجی از معابر تنگ، ظرف مدتی محدود در گرمای طاقت سوز صحرای منا است. این امر به خودی خود جان زائران 
را به خطر انداخته و به تنهایی می تواند عامل ناامنی در این مرحله از حج محســوب شــود. جان باختن قریب به 6200 زائر 
خانه خدا در این مرحله از حج و به شکل مشابه در توالی چهار دهه گذشته، می بایستی تجربه کافی جهت جلوگیری از تکرار 
این گونه فجایع را در اختیار مسئولین دولت سعودی قرار داده باشد. لیکن الیگارشی آل سعود، خلف از پی سلف، سرزمین های 

مقدس را ملک مطلق خود دانسته و فقط اعمال حاکمیت پلیسی- امنیتی بر مکه و مدینه را ارجح می داند.
رخداد تلخ حادثه منا، اذهان عمومی را با واقعیت های تازه ای از ساختار مدیریتی دولت عربستان آشنا کرد و به الزامات اداره 
مطلوب سرزمین وحی واقف ساخت. مکه، قلب تپنده جهان اسالم یعنی » قبله« را در خود جای داده و جای جای آن الهام 
بخش یکتاپرستی و توحید است. توحید زیر بنای رسالت محمدی )ص( را شکل داده و مکتب اسالم نیز براساس آن بسط و 
توسعه یافته است. حج در راستای تکاپوی یگانه پرستی از ویژگی تعمیم عقیده توحید به اتحاد و مودت در عمل با ایجاد نظام 
اخالقی برپایه برادری و مواخات برخوردار است و می تواند اجتماع حاجیان را به همدلی و وحدت بکشاند. اساساً منطق حج 
ابراهیمی بر توسعه ظرفیت وحدت موحدان استوار است، چرا که هویت توحیدی به حوزه فکر و اندیشه محدود نمانده و در 
عمل نیز به تقویت بایسته های زمینه ساز اخوت دینی و برپایی امت واحده اسالمی راه می برد. مدیریت حاکم بر سرزمین های 
اسالمی اما با بی اعتنایی به فلسفه متعالی حج، در عمل شخصیت اجتماعی حج را نادیده گرفته و آن را مکتوم و مغفول گذاشته 



دوازده

است. از این رو الزم است ریشه های فاجعه منا را در مسائلی فراتر از عملکرد چند نفر یا سازمان خاص جست وجو کرد.
ارزیابی فرایند رخدادهای فاجعه بار در سرزمین وحی و مقایسه کلی آن ها با یکدیگر گره از معمای چه باید کرد می گشاید. این 
ارزیابی اذهان را به رهیافت هایی اصولی و کارگشا سوق می دهد که می تواند ما را به چاره جویی و عبور از بحران های ایام حج 

بیانجامد. مهم ترین رهیافت در این ارتباط به اشتراک گذاری مدیریت حج از سوی دولت میزبان با کشورهای اسالمی است.
اداره مطلوب حج به دلیل ناهمگونی و تفاوت سطح فرهنگی حجاجی که از اقصی نقاط جهان به مکه و مدینه سفر می کنند با 
دشواری هایی مواجه است. مضاف بر اینکه کنترل رفتار فردی زائران تقریباً غیرممکن می باشد. از آن جایی که فریضه حج در 
جمع و همراه جمع انجام می پذیرد، رفتارهای غیرمتعارف عده ای معدود می تواند آسیب های جمعی گسترده ای در پی داشته 
و بعضاً منجر به حوادثی تلخ شــود. در ایام حضور حجاج در منا و عرفه اســتاندارد رفاه به حداقل و در برخی موارد کمتر از 
آن تنزل می یابد. در چنین شــرایطی کوچک ترین ناهنجاری رفتاری با محرک دل شوره و استرس از سوی معدودی از زائران 

می تواند به فاجعه تبدیل شود، کما این که در فاجعه اخیر منا نیز چنین شد.
برای مدیریت کارآمد و مهار این گونه بحران ها، مؤثرترین شیوه سپردن سهمی از مدیریت حج به نخبگان کشورهای اسالمی 
در چارچوب همکاری با دولت هاست. چرا که تنها با این شیوه می توان میزان تعامل و همگونی زائران بیت اهلل الحرام را ارتقا 
داده و به مهار بحران های احتمالی پرداخت. در چارچوب این همکاری و مشارکت می توان به رفتارهای انفرادی قبل و حین 
انجام فریضه حج سامان بخشید و از این طریق از آمار مصدومان و جانباختگان هرساله کاست. در همین راستا حتی می توان 

نسبت به تشکیل »پلیس حج« با حضور کلیه ملیت های اسالمی و با کار ویژه راهنمایی و امدادرسانی به زائران اقدام نمود.
با این تصویر دامنه فرایندهای سببی با ماهیت بحران زایی به کنترل درآمده و سطح کارآمدی دستگاه اداری حج ارتقا می یابد. 
این راهبرد با تمامی ویژگی ها از ســوی دولت عربستان با مخالفت جدی مواجه است و آن را مغایر با استقالل و حق اعمال 
حاکمیت ملی خود می داند. حال آنکه به دلیل ویژگی های فریضه حج که یکی از ارکان شــریعت اســالمی است و ضرورت 
حضور حج گزاران در مکه مکرمه موقعیت اســتثنایی به این شــهر بخشیده و حداقل مالکیت معنوی آن را از انحصار خارج 
می کند. شهر مکه و سایر اماکنی که مناسک حج در آن ها تحقق می یابد به لحاظ معنوی به جهان اسالم تعلق دارد و هیچ دولتی 
نمی تواند این اماکن را به تملک صددرصدی خود درآورد. ضمن آنکه استدالل اعمال حاکمیت ملی زمانی پذیرفته است که 

حجاج همه کشورها بدون نگرانی و با حفظ کرامت انسانی بتوانند در کمال آرامش و امنیت فریضه حج را به جا آورند.
 *****

متأســفانه در فاجعه منا ایران با 476 شــهید متحمل بیشترین آسیب گردید که 441 نفر از آنان مرد و 35 نفرشان زن بودند و 
استان خراسان رضوی با 98 قربانی در رتبه نخست قرار دارد. در میان شهدا چهره های سرشناس بسیاری وجود دارند که هر 
یک در حوزه کار و فعالیت خود منشــأ خیر و اثر بودند و فقدانشــان خسارت بزرگی به کشور محسوب می شود. این کتاب 
دربردارنده شرح کاملی از زندگی و فعالیت جمع جانباختگان به تفکیک شهر و استان است و اطالعات کامل و مستندی در 

رابطه با شهدای این فاجعه در اختیار خوانندگان قرار می دهد.
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پانزده

کتاب پیش رو با عنوان »فرهنگ اعالم شهداي منا و مسجدالحرام« با 476 مدخل، یکي دیگر از مجموعه کتاب هاي فرهنگ اعالم 
شــهداي سراسر کشور، شامل زندگي نامه موجز و کوتاه شهدای کشور در مراسم حج سال 1394 است. در این فرهنگ با توجه 
به تنوع مداخل از نظر گروه هاي مختلف جمعیتي پس از کارشناسي وحداقل اطالعات فردي هر شهید معین شد تا بر اساس آن 
زندگي نامه ها به نگارش درآید. نام، نام خانوادگي، نام مستعار، جنسیت، ملیت، دین، مذهب، نام پدر، سال فوت پدر )اگر قبل از 
شهادت شهید اتفاق افتاده باشد(، نام مادر، سال فوت مادر )اگر قبل از شهادت شهید اتفاق افتاده باشد(، تاریخ تولد )روز، ماه و سال(، 
محل تولد، وضعیت تأهل، سال ازدواج، تعداد فرزندان )به تفکیک دختر و پسر(، میزان تحصیالت، شغل، محل شهادت، تاریخ 
شهادت )روز، ماه و سال(، محل دفن و شهید دیگر خانواده، اطالعاتي است که حداقل در زندگي نامه هر مدخل درج شده است 
درباره 93 نفر از شهدا به دلیل نوع فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی و ... به دلیل شاخص گزاری که انجام شد مطالب بیشتری 

آمده است. امید است در چاپ های بعدی با دریافت اطالعات بیشتر مطالب تکمیلی آورده شود.

اهداف
مهم ترین اهدافي که براي طرح فرهنگ اعالم شهدا پیش بیني شده به قرار زیر است:

1- نگارش زندگي شهیدان مراسم حج در سال 1394 که بر اثر سانحه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و بیکفایتی آل سعود در 
حادثه منا به شهادت رسیدند و ارائه آن به محققان، اندیشمندان و عالقه مندان تاریخ معاصر.

2- گردآوري و ثبت اطالعات مستند از شهداي یاد شده در قالب زندگي نامه هایي کوتاه و مفید با شیوه نگارش ساده و به دور 
از توصیف، آرایه هاي ادبي و ارزش گذاري.

3- تهیه مجموعه اي مرجع و مستند که بتواند نیازهاي پژوهشي و اطالع رساني از مداخل مورد نظر را فراهم کند.

ضرورت
1- نبود مجموعه اي مستند از زندگي نامه هاي شهداي این حادثه.

2- نیاز پژوهشگران به بررسي وقایع و گروه هاي مختلف شهداي آن با رویکردهاي جامعه شناختي، تاریخي، مردم شناختي و.... .
3- در دسترس نبودن آمار و اطالعات جمعیت شناختي گروه هاي ِسني مختلف شهیدان به شکلي یکپارچه و مستند.



شانزده 

پیشینه
سنت زندگي نامه نویسي از دیرباز در میان جوامع بشري رایج بوده است. برخي محققین این سنت را تا سنگ نوشته ها و لوحه هاي 
گلین دوران باســتان به عقب مي برند. اما در دوران جدید این ســنت دچار تحوالت عمیق و گسترش فراواني شد تا جایي که 
شاید هیچ فرد شاخص، مشهور و موثر را در جهان نتوان یافت که زندگي نامه »خود نوشت« یا »دیگر نوشت« نداشته باشد.

در کنار رونق زندگي نامه نویسي، در دوران جدید، فرهنگ نویسي نیز رواج فراواني یافته به طوري که فرهنگ نامه هاي مکتوبي 
در حوزه هاي مختلف زندگي بشر تهیه و عرضه شده است. از فرهنگ نامه هاي جغرافیایي و تاریخي تا فرهنگ گیاهان دارویي، 
بناها، اشخاص و حتي فرهنگ نامه تولیدات صنعتي، صنایع ماشیني، دستي و ... . به هر حال رونق زندگي نامه نویسي و توجه به 
زندگي پیشینیان از یک سو و رواج فرهنگ نامه نویسي و تأثیر آن در دانش جدید بشر از سوي دیگر باعث شد تا فرهنگ هاي 

مختلفي براي ثبت و ضبط زندگي، احوال و آثار افرادي که در زمان حیاتشان ردپایي از خود برجاي گذاشته اند، نوشته شود.
در ایــران از جملــه این فرهنگ ها مي توان به »ريحانــة االدب« و »فرهنگ زندگي نامه ها« و آثار دیگر اشــاره کرد که گاه 
عمومي اند و فراگیر »مثل فرهنگ زندگي نامه ها« و گاه اختصاصي مثل »ريحانة االدب« که مختص مشاهیر عالم اسالم است. 
ســایر فرهنگ هایي که در دوران معاصر با تاکید بر اعالم رویدادهاي جهاني، نهادهاي اجتماعي ، افراد و بناها، تهیه و منتشر 

شده اند عبارت اند از: » فرهنگ فارسي اعالم«،1 » فرهنگ اعالم سخن«2 و »فرهنگ اعالم تاریخ اسالم«3 
تدوین و نگارش زندگي نامه، در جهان اسالم نیز پیشینه اي چند صدساله دارد، که ظاهراً نخستین بار در اواخر سده اول هجري، فکر ثبت 
ابعاد گوناگون قولي و عملي)رفتاري، گفتاري( پیامبر)ص( به شکل سیره نویسي با نوشتن زندگي نامه ایشان متداول و در یک فرآیند چند 
ساله به نگارش سیره خلفا و مشاهیر اسالمي منجر شد. نخستین زندگي نامه هایي که به ذکر خصایص و ویژگي هاي شخصي شهدا و 
کشته شدگان در راه دین خدا اختصاص یافت، در تعبیري تازه از زندگي نامه نویسي به نام »مقاتل« متجلي شد. مقاتل اگرچه بیشتر به شیوه 
و چگونگي کشته شدن صاحبان زندگي نامه ها مي پردازد ولي تا حدودي در برگیرنده مقدمه اي از حیات آن ها نیز مي باشد. »اصبغ بن 
نباته« از یاران امام علي)ع( از نخستین مقتل نویساني است که کتابي در شرح شهادت جانگداز حسین بن علي)ع( به رشته تحریر درآورد.

 دامنه زماني طرح 
این کتاب دربردارنده زیست نامه تمام افراد با ملیت ایراني است که در سفر حج سال 1394، به شهادت رسیده اند. 

روش اجراي طرح 
1- مدخل گزیني:  کلیه مداخل این فرهنگ با روش مطالعه اسنادي از میان منابع اطالعاتي داخلي سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 

در استان ها همچون پرونده فرهنگي، پرونده کارگزیني، سیستم پذیرش، به شرط داشتن پرونده در این سازمان انتخاب شده اند.
2- جمع آوري داده هاي مورد نیاز: معرفي مداخل و تدوین زندگي نامه ها از طریق تکمیل نرم افزار توسط خانواده ها و مصاحبه با 
اعضاء خانواده شهدا انجام شده و در اختیار شوراي علمي و برنامه ریزي این طرح در اداره کل اسناد و انتشارات قرار گرفته است.

1  - صدري افشار و همکاران
2  - دکتر حسن انوري

3 - سید غالمرضا تهامي 



هفده

مشکالت و محدودیت هاي طرح
1- به دلیل تازگی وقوع حادثه منا و مسجدالحرام بسیاري از خانواده ها هنوز آمادگی الزم برای مصاحبه و ارائه اطالعات را 
نداشتند. همچنین امکان دســتیابي به بعضي از اطالعات براي نگارش زندگي نامه های تشریحی برای تعداد 40 شهید دارای 

مالک و معیارهای مشخص علي رغم تالش گروه هاي جمع آوري کننده به دالیل مختلف وجود نداشته است.
2- حدود نه ماه، فرآیند جمع آوري و تکمیل اطالعات، از طریق نرم افزار اســناد توسط خانواده ها و بنیاد شهید استانها و نیز 
مصاحبه با برخی خانواده ها انجام  شده است، که عالوه بر صرف زمان و هزینه، اشکاالت و کاستي هاي احتمالي را نیز موجب 

شده است. مي کوشیم این کاستي نیز در ویراست هاي بعدي جبران شود. 
3-  عدم همکاری برخی از خانواده ها در ارائه اطالعات از شــهیدان منا و مســجدالحرام از مشکالت دیگری بود که در کار 

تدوین خلل ایجاد نمود. 

سخن آخر 
فرهنگ اعالم حاضر با حداکثر اطالعات به دســت آمده و طبق روش هاي ذکر شده ، تدوین و آماده سازي شده است. مبناي 
نگارش زندگي نامه ها، اطالعات نرم افزارهای تکمیل شــده توســط خانواده و مصاحبه با اعضای خانواده این شهدا است که 
نیروهاي بومي هر اســتان با تأیید درستي آن از سوي خانواده هاي شهدا و مســئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران آن استان، 

گردآوري و در اختیار اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران قرار داده اند. 
اداره کل اسناد و انتشارات با توجه به تدوین و چاپ مجموعه کتب فرهنگ اعالم شهدا براي نخستین بار در کشور و نیز جامعه آماري 
گسترده مداخل آن، به هیچ رو مدعي نیست که اثري بي نقص در این زمینه ارائه کرده است. مجدداً تاکید مي شود بسیاري از گزینه هاي 
اطالعاتي الزم دربارة برخي از مداخل براي تدوین تا زمان چاپ فرهنگ نامه کامل نشده و دسترسي به آن ها به دالیل متعددي از جمله 
عدم همکاری برخي از خانواده هاي شهدا، دسترسي نداشتن به برخي از آن ها، دشواري جمع آوري اطالعات امکان پذیر نبوده است. 
بنابراین همان طور که خواهید دید برخي از زندگي نامه ها فاقد اطالعات دقیق شغل، تحصیالت و ... است. در نظر گرفتن حداقل و 
حداکثر کلمات متون زندگي نامه ها به همین منظور بوده است. بدیهي است این اداره کل کماکان پس از چاپ نخست فرهنگ اعالم به 
فعالیت خود ادامه داده و به جمع آوري اطالعات تکمیلي مي پردازد. از سوي دیگر این اداره کل از تمامي افرادي که در خصوص مداخل 
مجموعه کتب منتشر شده در چاپ اول این طرح اطالعات کامل تري دارند، دعوت مي کند تا همراه با مستندات و نحوة آشنایي و نسبت 

خود با شهداي مورد نظر براي غني سازي و تکمیل مجلدات در ویراست هاي بعدي به یاري ما بشتابند.
توجه به این نکته ضروري اســت که در نوبت اول، این فرهنگ اعالم به صورت محدود چاپ شــده و در اختیار محّققین و 
اندیشمندان قرار گرفته است. پس از رفع کاستي هاي احتمالي و اعمال نقد و نظر فرهیختگان و پژوهشگران، این مجموعه به 

صورت کاملتری همراه با نمایه هاي متنوع از اطالعات زیست نامه شهداي معظم، چاپ خواهد شد. 
در خاتمه الزم مي داند از تمامي خانواده هاي معظم شهدا، همرزمان و دوستان شهدا، نویسندگان و پژوهشگران، کارشناسان و 
مدیران بنیاد و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي که طي این مدت براي جمع آوري اطالعات، نگارش و ویرایش، آماده سازي و 
چاپ و نشر این اثر فاخر فرهنگي یاري گر ما بوده اند، قدرداني کرده و از همه خوانندگان و پژوهشگران انتظار مي رود از ارائه 

هرگونه نقد و نظر در جهت غنا و تعالي این اثر دریغ نفرمایند.4  

4  - برگرفته از کتاب فرهنگ اعالم شهدای استان اردبیل، ص نه - سیزده



يك



نوزده

در نگارش متن زندگي نامه هاي شهدا براي رعایت ایجاز و اختصار به شاخص ترین و مهم ترین اطالعات فردي آن ها اکتفا شده 
است به جز اشخاصی که به دلیل نوع فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی و ... مطالب تکمیلی درباره آن ها نوشته شده است. 
براي تدوین زندگي نامه ها 25 گزینه اطالعاتي در نظر گرفته شده است. این گزینه ها عبارت اند از: نام، نام خانوادگي، نام مستعار، 
جنسیت، ملیت، دین، مذهب، نام پدر، سال فوت پدر، نام مادر، سال فوت مادر، تاریخ تولد، محل تولد، وضعیت تأهل، سال 
ازدواج، تعداد فرزندان، جنسیت فرزندان، میزان تحصیالت، شغل پدر، وضعیت اشتغال، محل شهادت، تاریخ شهادت )به روز 

و ماه سال(، محل دفن، محل یادبود و شهید دیگر خانواده.
براي آگاهي از چگونگي کاربرد بعضي از گزینه هاي یاد شده در متون زندگي نامه توجه به توضیحات زیر ضروري است:

1( تاریخ تولد
1-1: در ذکر تاریخ تولد، سه گزینه اطالعاتي روز، ماه و سال در نظر گرفته و قید شده است.

2-1: برخي از شهدا تاریخ تولد ندارند و یا فقط داراي سال تولد هستند.

2( محل تولد
1-2: در این بخش سه گزینه اطالعاتي نام روستا، شهر و شهرستان وجود دارد.

2-2: نام استان هاي محل تولد نوشته نمي شود و خوانندگان مي توانند با مراجعه به نقشه ایران، که در بخش ضمیمه فرهنگنامه 
چاپ شده است، ابهامات خود را رفع کنند.

3-2: در این فرهنگ نامه اساس مختصات جغرافیایي بر مبناي تقسیمات کشوري در حال حاضر گذاشته شده که بسیاري از 
آن ها تغییر یافته است. به عنوان مثال: بسیاري از روستاها به بخش و یا حتي شهر و بعضي از شهرها به شهرستان تبدیل شده اند. 
همچنین حدود جغرافیایي بعضي از استان ها و نام آن ها نیز تغییر کرده است. به همین دلیل از نام جدید و تقسیمات کنوني 
این مناطق براي ذکر محل تولد و دفن شــهدا استفاده شده است. بنابراین احتمال دارد شهیدي در روستا متولد شده باشد اما 
در متن زندگي نامه اشاره شود که در بخش یا شهر تولد یافته است. این امر به دلیل دسترسي نداشتن شوراي سیاست گذاري 



بیست 

و برنامه ریزي طرح فرهنگ اعالم به مختصات جغرافیایي کشورمان از سال 1342 و تغییر و تحوالت آن تاکنون بوده است. 
متأســفانه پس از مراجعات و پیگیري هاي فراوان از وزارت کشور که متولي اصلي ثبت و تنظیم تغییرات تقسیمات کشوري 
است، هیچ اطالعاتي در این خصوص به دست ما نرسید. در واقع همکاري الزم در رابطه با این طرح ملي از سوي وزارت خانه 

یاد شده انجام نگرفت.

3( نام پدر و مادر
1-3: در زندگي نامه ها نام پدر و مادر نوشــته شــده اما نام خانوادگي مادر قید نشده است؛ مگر آن که مادر به شهادت رسیده 

باشد. در صورت وجود اطالعات، شغل پدر نیز ذکر مي شود.

4( سال فوت پدر و مادر
اگر فوت پدر یا مادر قبل از شهادت فرزند بوده باشد، سال وفات ذکر مي شود. در صورت شهادت مادر و پدر این محدودیت 

وجود ندارد و سال شهادت مي بایست ذکر شود.

5( تحصیالت
1-5: در صورت وجود اطالعات، رشــته هاي تحصیلي شامل: علوم انساني، تجربي و ریاضي، رشته هاي فني مانند مکانیک، 
کشاورزي و... ، هم چنین سطوح مختلف علوم حوزوي، دوره هاي مختلف علوم نظامي، مراحل مقدماتي و تکمیلي نهضت 

سوادآموزي و رشته هاي مختلف دانشگاهي عنوان شده است.
2-5: الزم به ذکر است، رشته هاي دوران متوسطه که پیش از این با عنوان رشته هاي اقتصاد، فرهنگ و ادب، طبیعي، ادبي و... 

شناخته مي شد، با همان نام قدیمي خود قید شده است.
3-5: براي شهدایي که از تحصیالت بي بهره بوده اند از عبارت »خواندن و نوشتن نمي دانست« استفاده شده است. 

4-5: اگر شهیدي از راه دیگري غیر از تحصیالت رسمي کشور، سواد آموخته است، به آن اشاره شده است. مثل شهدایي که 
سواد قرآني داشته اند.

6( وضیت اشتغال
1-6( شغل شهید در زندگي نامه پس از تحصیالت نوشته شده است.

2-6( براي پرهیز از طوالني شدن متن، از آوردن اسم موسسات و شرکت هایي که شهید در آن ها شاغل بوده، خودداري شده 
است.

3-6( براي رعایت اختصار، شغل بعضي از شهدایي که در ارگان و نهادهاي خاص مثل سپاه یا ارتش استخدام شده بودند، تنها 
در یکي از دو بخش شغل یا یگان اعزامي ذکر شده است. مثاًل اگر شهید پاسدار بوده از آن جا که واضح است از سپاه پاسداران 

به جبهه اعزام شده است، یگان اعزامي به قرینه معنوي حذف شده است.
4-6( در زیست نامه برخي مداخل، اطالعات شغل با عبارات کلي »آزاد«، »کارمند« یا »کارگر« آمده است. به این دلیل که تا 
زمان انتشار کتاب اطالعاتي بیش از اطالعات کلي موجود از مداخل مورد نظر به دست گروه جمع آوري داده ها نرسیده است. 



بیست و یک

امیدواریم با کمک خوانندگان و افراد مطلع، این کاستي در ویراست هاي بعدي برطرف شود.

7( وضعیت تأهل
تاریخ ازدواج شهید فقط با ذکر سال ازدواج مشخص شده است. بدیهي است شهدایي که سال ازدواج شان مشخص نیست، 

تنها به متأهل بودن آن ها اشاره شده است. مثال : سال 1354 ازدواج کرد.

8( وضعیت فرزندان شهید
براي شهداي داراي فرزند، پس از ذکر سال ازدواج یا وضعیت تأهل، به تعداد و جنسیت فرزندان آن ها اشاره شده است.

مثال : سال 1354 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد.

9( تاریخ شهادت 
تاریخ شهادت شامل روز، ماه و سال مي شود.

10( محل شهادت
محل شهادت این شهدا در مسجدالحرام و یا در منا است.

11( محل دفن
1-11: کار گروه تدوین، در محل دفن نیز مانند محل تولد عمل کرده است. به این معنا که نام روستا، شهرها یا شهرستان ذکر و 
تابعیت هر کدام روشن شده است. نام استان درج نشده است و اسامي شهرها و روستاها بر اساس تقسیم بندي هاي جغرافیایي 
حاضر قید مي شود. بدیهي است به همین دلیل ممکن است بر اساس تقسیمات جدید، محل دفن یک شهید که پیش از این در 

یک روستا گزارش شده است، اکنون دریک شهر گزارش شود.
2-11: اگر محل تولد و شهادت یکي باشد، براي اجتناب از تکرار، عبارت »همان روستا« یا »همان شهرستان« به کار مي رود.

12( شهید دیگر خانواده
در این بخش تنها نام افرادي که نسبت درجه یک با شهید دارند، ذکر مي شود. این افراد عبارت اند از: پدر، مادر، خواهر، برادر، 

همسر و فرزند شهید.
نام خانوادگي این افراد درج نمي شود؛ مگر آن که شهید زن بوده و فرزند وي نیز به شهادت رسیده باشد، یا آن که از برادران 

و خواهران ناتني شهید محسوب شوند و نام خانوادگي آن ها با یکدیگر مغایرت داشته باشد.

13( نام مستعار
اگر شهید را به نام دیگري نیز مي خواندند و به آن نام معروف بوده است، در این بخش نام دیگر نیز درج مي شود.



بیست و دو

14( دین ]استفاده از حروف اختصاري براي اشاره به دین[ 
حروف الفباي اختصاري »الفـ  ش« و »الفـ  س« براي شهداي مسلمان به کار مي رود. »الف« اولین حرف واژه »اسالم« 

و »ش« یا »س« حروف اول کلمات شیعه و سني اند. 

15( عدد درج شده قبل ازمداخل
عدد درج شده قبل از مداخل، نشان گر مدخل مورد نظر است. بنابراین آخرین شماره تعداد کل مداخل را نشان مي دهد.1

1  - برگرفته از کتاب فرهنگ اعالم شهدای استان اردبیل، ص پانزده - بیست







بیست و پنج

واژگان 
دوره ابتدایي تحصیلي 

دوره ابتدایي 5 سال است و دانش آموز در آغاز تحصیل) اول مهر ماه( باید 6 سال تمام داشته باشد. به دانش آموز در صورت 
موفقیت در پایان دوره، گواهي پایان تعلیمات دوره ابتدایي داده مي شود و اجازه مي یابد که در دوره راهنمایي ثبت نام کند.

دوره پیش دانشگاهي 
مدت این دوره یک ســال است و دانش آموزان پس از گذراندن دوره متوسطه مي توانند در یکي از گرایش هاي علوم ریاضي، 

علوم تجربي و علوم انساني این دوره را به پایان رسانند و در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها شرکت کنند.

دوره راهنمایي تحصیلي
دوره راهنمایي تحصیلي 3 سال است و دانش آموز در این دوره، عالوه بر علومي که پیش نیاز دوره متوسطه است، سایر دروس 
را نیز آموزش مي بیند. بر اساس معدل گیري دروس خاص در طول سه سال تحصیلي، دانش آموز به یکي از دو دوره تحصیلي 
»فني و حرفه اي و یا خدمات« و »آموزش نظري« هدایت مي شود و تعرفه ثبت نام در یکي از رشته هاي تحصیلي که امتیاز 
الزم را براي آن کسب کرده است، دریافت مي کند. در پایان این دوره سه ساله، به دانش آموز، در صورت موفقیت، مدرک پایان 

دوره عمومي )راهنمایي تحصیلي( داده مي شود.

دوره متوسطه عمومي تحصیلي)نظام قدیم(
مدت این دوره 4 سال است که سال اول آن عمومي است و از سال دوم به بعد دانش آموزان براساس نتایج آزمون هاي خود 
مي توانند در هریک از گرایش هاي نظري )شــامل رشته هاي علوم انساني، علوم تجربي و ریاضي  فیزیک(، فني وحرفه اي و 

کاردانش به تحصیل بپردازند و در صورت موفقیت در امتحانات به اخذ گواهینامه پایان دوره متوسطه نایل شوند.



بیست وشش

دوره متوسطه عمومي تحصیلي )نظام جدید(
این دوره از سال تحصیلي 72-1371 ایجاد شد و دانش آموزان دوره متوسطه به تدریج بر اساس این نظام شروع به تحصیل 
کردند. در حال حاضر کل دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس نظام جدید به تحصیل اشتغال دارند. از این رو، از درج جدول 
مربوط به دانش آموزان دوره نظام قدیم متوســطه صرف نظر شده است. مدت دوره نظام جدید متوسطه 3 سال است که پایه 
اول آن )ترم هاي اول و دوم( براي همه رشــته ها و گرایش ها عمومي بوده و در ســال دوم )شروع ترم سوم( دانش آموزان به 
رشته هاي نظري )ریاضي فیزیک، علوم تجربي و علوم انساني(، فني و حرفه اي و کاردانش تقسیم و پس از طي دوره دو ساله 

به اخذ دیپلم متوسطه نائل مي شوند.

 دوره هاي تحصیلي نهضت سوادآموزي 
دوره هاي این سازمان شامل دوره مقدماتي، دوره تکمیلي، دوره پایاني و دوره پنجم است. در دوره هاي مقدماتي و تکمیلي 
به سوادآموزان، خواندن و نوشتن کلمات و متون ساده فارسي و در دوره پایاني انجام محاسبات ریاضي تعلیم داده مي شود. 
پس از پایان دوره هاي فوق ســوادآموزان براي شــرکت در دوره پنجم آماده مي شــوند. در دوره پنجم ســوادآموزان مانند 
دانش آموزان پایه پنجم ابتدایي آموزش و پرورش تحصیل مي کنند و مي توانند با شرکت در امتحانات نهایي این وزارتخانه 

به مقاطع باالتر تحصیلي ارتقا یابند.

شهید
کلمه ي شهید و کلمات هم خانواده آن بیش از یک صد و پنجاه مورد در قرآن آمده است که در اغلب موارد به معني شاهد، 
گواه، ناظر و نظایر آن به کار مي رود. تنها در معدودي از آیات قرآن مجید، کلمة شــهید به ترتیبي اســتعمال شده است که 

مي توان به مفهومي نزدیک به استعمال متداول از این کلمه دست یافت.
َهداءِ َوالّصالِحیَن« ّدیقیَن َوالشُّ سُول َفُاولئَِک َمَع الَّذیَن اَنَعَم اهللُ َعَلیهِم مَِن النَّبِییَّن َوالِصّ »َوَمن یُِطِع اهلل والرَّ

در دیگر موارد با توجه به تفسیر و تأویل آیات وارده در این خصوص است که مي توان چنین مفهومي را که امروز از کلمة 
شــهید رواج دارد، توضیح داد. این کلمه را مترادف با »زنده« )حّي( نیز معني کرده اند. کســي که زنده اســت و یا در نزد 
خداوند زنده مي باشــد، که این برداشت و تفسیر از واژة شهید، مقتبس از آیة شریفة قرآن است که مي فرماید:»َوال تَحَسبَنَّ 

الَّذیَن ُقتِلُوا في َسبیِل اهللِ اَمواتاً بَل اَحیاُء ِعنَد َربِّهِم یُرَزقُوَن«.
کلمة شــهید از اســماءاهلل الحسني به شمار مي رود که به این معنا نیز در قرآن استعمال شده است. روایاتي وجود دارد که با 
بیان مصادیق گوناگوني براي شهید، دایرة مفهومي این کلمه را وسعت مي بخشند. چنان که رسول اکرم)صلي اهلل علیه و آله( 

مي فرمایند: هرکس در راه خدا از خانه اش خارج شود، بمیرد یا کشته شود شهید محسوب مي شود.

فرهنگ اعالم شهدای منا و مسجدالحرام
زیســت نامه اي شامل اطالعات و وی  ژگي هاي شناسنامه اي، تحصیلي، شغلي و در برخی از شهیدان فعالیت های اجتماعی و 
سیاسی در متن هایي بین سي تا صد کلمه یا بیشتر منطبق بر شیوه نامه هاي نگارشي و ویرایشي مصوب شوراي سیاستگذاري 

و برنامه ریزي طرح در اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران.



بیست و هفت

منابع اطالعات متون یاد شده عبارتند از: خانواده و بستگان، پرونده هاي حقوقي، فرهنگي شهیدان جامعه آماري مورد شمول طرح.

مدخل
مفهوم یا اسمي که درباره آن توضیحاتي با رعایت شیوه نامه هاي مشخص نگارشي و ویرایشي به ترتیب الفبا ارائه مي شود.1

1  - برگرفته از کتاب فرهنگ اعالم شهدای استان اردبیل، ص بیست و هشت – بیست و نه



هجده

رطح



بیست و نه

اســامي همکاران در طرح ملي فرهنگ اعالم شــهدای منا و مسجدالحرام به ترتیب حروف الفبا در گروه هاي الفـ  شوراي 
علمي، سیاستگذاري و برنامه ریزي، بـ  گروه هاي تخصصي اجرایي شامل: )تکمیل نرم افزار و مصاحبه با خانواده )جمع آوري 
اطالعات(، تدوین، ویرایش)رســم الخط، ادبي(، رایانه، حروفچیني، آماده سازي و صفحه آرایي، نمونه خواني و نسخه پردازي، 

کنترل و تطبیق متون زندگي نامه با نرم افزار و دبیرخانه( عبارت ا ند از:

الف(
انصاري، محسن

سروش، محمدرضا
شهبازي، محبوب

شهیدي، سیدمحمدعلي
عالمیان، سعید

مازني، احمد
مؤذني، سید حسن

ب(
افضلی، رضا

احمدی، علیرضا
باقری، عبدالرضا

بحری، محمدرضا
بکتر، فاطمه

بهارآرا، حمیدرضا
تات الری، فاطمه
جعفری، اشرف

جمالی، طیبه
حاجي آبادي، رضا

حسن زاده، شاپور
حسنی، احمد
حسنی، محمد

خورشیدوند، اشرف
داودی، زهرا

دمیرچی، محمد
دیانی، حمید

ذوالفقاری، زهرا
رجبی دهکردی، ابراهیم

رحمت زاده، مهرداد
رشیدی، زهرا

رشیدی، عزت السادات
زینـلي، فاطمه
شیرکوند، زهرا

شیرکوند، زینب
صالح لو، علی اصغر

صمدی شجاع، ابوالحسن
عالءالدینی، محمدرضا

عبدالهی، ابوالفضل
علوی، سید اسماعیل

علوی، سید مصطفی 
علیایي مقدم، محمد

علی نقیان افجه ای، محمدحسن
فرشباف، غالمرضا

قاسمی، علیرضا 
قاسمیان، ولی اهلل
قدیاني، یوسف

قربانی، مجید
گنجی کردقشالقی، سعید

مرادی، حمید
معدنی، میترا

ملوکانه، مرضیه
میرزایی، صدیقه

ناصری، جعفر
نجاتی، سعیده

نوری، داور
هراتی مقدم، حسن

هوشیار، مهناز
یونسی، مهدی



يك



سی و یک 

1 )1 آب روشن، مراد 
2 )1 آزمون، تازه گل 
3 )1 آق، آمنه 
4 )1 آق آتابای، عبدالمجید 
5 )1 آقایی پور، محمدرحیم 
6 )2 آل طه بناب، مریم 
7 )2 ابراهیمی، عبدالرسول 
8 )3 ابراهیمی، نوربخش 
9 )3 احمدآبادی، محمدابراهیم 

10 )3 احمدجامی، محمدابراهیم 
11 )3 احمدیان زاده، سیدعلی 
12 )4  احمدی وزمالیی، مردان 
13 )5 اخوان، محمدصادق 
14 )5 ارفاقی، غالمحسین 
15 )6 اسپوکه، اسمعیل 
16 )6 استخری، حسین 
17 )6 اسحقی ریزی، حسن 
18 )6 اسدزاده وسطی کالئی، علی 
19 )7 اسدی، سلمان 
20 )7 اسدی، محمد 
21 )7 اسدی مینا، سیف اهلل 
22 )7 اسالمی، وحید  
23 )8 اسالمیان، بالل 
24 )8 اسمعیلی، محمد 
25 )8 اسمعیلی، ولی 
26 )8 اسمعیلی چافی، احمد 
27 )9 اصغری، فرضعلی 
28 )9 اصل رکن آبادی، غضنفر 
29 )10 افشون، حسن 
30 )10 افغانی اصل، موسی 
31 )11 اکبری، مختار 
اهلل وردی صادق آبادی، غالمحسین 11( 32

33 )11 الیاسی، زهرا 
34 )12 امیدعلی، رمضان 
35 )12 امیرآبادی، داود 
36 )12 امینی علیایی، نادعلی 
37 )12 امینی فرخانی، رسول 
38 )12 انجیدنی، مرادعلی 
39 )12 انزاهی گریوده، حمیدرضا 
40 )13 اوشیانی، حجت 
41 )14 ایازی، حمیده 
42 )14 ایری، آی جمال 
43 )14 ایزدی، عزت اهلل 
44 )14 ایزدی مقدم، علی اصغر 
45 )14 ایزدی نیا، جمشید 
46 )15 ایکدری، عبداهلل 
47 )15 ایمن پور، اسداهلل 
48 )15 اینچه برونی، اغول بی بی 
49 )15 ایوبی، عبدالحکیم 
50 )16 ایور، سلیم 
51 )16 باغانی، علی اکبر 
52 )16 باغانی، علیرضا 
53 )16 باقری، محمد 
54 )17 باقری، محمدابراهیم 
55 )18 باقریان یزدآبادی، ابراهیم 
56 )18 باوی، امین 
57 )19 باهرخواه، حسن 
58 )19 بخته، بایرامعلی 
59 )19 بدیعی ازاندهی، محمدعلی 
60 )19 بذارچمازکتی، محمدباقر 
61 )19 برازنده شایق، اورجعلی 
62 )19 براهویی ژند، عبداهلل 
63 )20 برزگر، عطاءاهلل 
64 )20 برزگر، مجتبی 

65 )20 برزگر، محمد 
66 )20 برفرازی، حسین 
67 )20 برگستان، باالاوغالن 
68 )20 برومند، علی نظر 
69 )21 بزمی، حبیب اهلل 
70 )21 بشیری گودرزی، غضنفر 
71 )21 بغالنی، حسین 
72 )21 بقایی، علیرضا 
73 )21 بنیادی، علیرضا 
74 )21 بنیسی، حسین 
75 )22 بهاری دالل، علیرضا 
76 )22 بهرام پرور، محمدعلی 
77 )22 بهرامیان، بهرام 
78 )22 بهلکه، محمدولی 
79 )22 بهمرام، رحمت اهلل 
80 )24 بهمن زادگان جهرمی، محمدباقر 
81 )24 بیت غانم، حسن 
82 )24 پاپی، قدرت اهلل 
83 )25 پاریخی، تاج محمد 
84 )26 پدری، نازمحمد 
85 )26 پناهی، محمدعلی 
86 )26 پورتقی راستگومقدم، کریم 
87 )26 پوررستمی، ابراهیم 
88 )27 پیرزاده ایران نژاد، فرهاد 
89 )27 پیروتی، عبدالناصر 
90 )27 پیروتی، عثمان 
91 )27 پیروتی، محمدامین 
92 )27 پیروی اکبرآباد، حسین 
93 )27 ترابی پلت کله، حبیب 
94 )28 تقوی طلب، علی 
95 )29 تقوی کوتنائی، معین 
96 )29 تقیانی، وجیهه اهلل 



سی و  دو

97 )29 تکه ء، بی بی روشن 
98 )29 تودوئی، مصطفی 
99 )30 تورانی، گزل 

100 )30 توغدری، عبداهلل 
101 )30 ثامنی، علی 
102 )31 جاتن، محمد 
103 )31 جان بزرگی، صفرعلی 
104 )31 جان زمین، عبدل علی 
105 )31 جباری فر، سیدابراهیم 
106 )32 جعفری، اسماعیل 
107 )32 جعفری، حسین 
108 )33 جعفری، سعید 
109 )33 جعفری، سیدمهدی 
110 )34 جعفری، سیدنصراهلل 
111 )34 جعفری چمارکتی، عباس 
112 )35 جالل زاده، سیدجالل 
113 )35 جاللی خیرآباد، محمدرضا 
114 )36 جمشیدنژاد، عبدالصمد 
115 )36 جمعه آریانی، رجبعلی 
116 )36 جمهور، محمد 
117 )36 جوزی، عباسعلی 
118 )37 جهانبازی، عبدالصالح 
119 )38 چاچ، عزیز 
120 )38 چشم دهام، علی حسین 
121 )38 چکشی، جواد 
122 )38 چنگیزی، حبیب اهلل 
123 )39 چوبدار، محمد 
124 )39 چوپان نیک، اسمعیل 
125 )39 حاتمی کلشتری، احمد 
126 )40 حاجتمند، محمدرضا 
127 )40 حاجی پور، علی 
128 )40 حاجی حسنی کارگر، محسن 

129 )41 حاجی زاده، زلیخا 
130 )41 حبیبی، پرویز 
131 )42 حجتی، سیدحسین 
132 )42 حسامی، عصمت 
133 )43 حسن پورکردآسیابی، محمد 
134 )43 حسنی، علی اکبر 
135 )43 حسنی برنجستانکی، مهدی 
136 )43 حسین زاده  دهکردی، باقر 
137 )43 حسینی، سیداحمد 
138 )43 حسینی، سیدحسن 
139 )44 حسینی، سیدحسین 
140 )44 حسینی، سیدحمیدرضا 
141 )45 حسینی، سیدناصر 
142 )46 حسینی، محمد 
143 )46 حسینی رمقانی، علی میرزا 
144 )46 حسینی سرایی، حیدر 
145 )46 حسینی مقدم، حسن 
146 )46 حصاری، عبداهلل 
147 )47 حکیمی راد، محمد 
148 )47 حیاتی، حسین 
149 )47 حیدری، صفرمحمد 
150 )47 حیدری، قیصرعلی 
151 )48 حیران، اشکان 
152 )48 خادم دزفولی، مهدی 
153 )48 خادمی، احمد 
154 )49 خادمی، عبداهلل 
155 )49 خادمی زاده، علی محمد 
156 ) ، ی د هکر نی د حقا ر کســا خا

49 حمیدرضا 
157 )49 خالواحمدی، مرتضی 
158 )50 خانی، عبدالصمد 
159 )50 خانی، ولی 

160 )50 خجسته، محمدحسین 
161 )50 خرمالی، احمد 
162 )51 خرمالی، خدیجه 
163 )51 خلیلی، ابوالقاسم 
164 )51 خندان، محمد 
165 )52 خواجه پور، حسن 
166 )52 خوان پایه، حسن 
167 )52 خورسند، غالمرضا 
168 )53 خورشیدوند، ماشاءاهلل 
169 )53 خوشخویی، شکراهلل 
170 )53 خیرآبادی، ابوالفضل 
171 )53 دارایی، فتح اهلل 
172 )54 داز، بایرام بی بی 
173 )54 داغستانی، غالمرضا 
174 )54 دامغانی، فاطمه 
175 )54 دانش، حسن 
176 )55 دانش طلب، محمدسعید 
177 )55 داودی کورانی، هرمز 
178 )55 درستکار، مهدی 
179 )56 درودی، رضا 
180 )56 دریانورد، حمید 
181 )56 دشتی، ابوالفضل 
182 )56 دشتی، محمود 
183 )56 دلیری، علی اکبر 
184 )56 دوست علی زاده، محمد 
185 )57 دولتی، یوسف 
186 )57 دولو، طویقلی 
دهقان پوراینچه برون، قربان بی بی 58( 187
188 )58 دهقان خیاوی، مالک 
189 )58 دهنوی، محمدابراهیم 
190 )58 ذاکری، هادی 
191 )59 ذبیح زاده پاشا، علی 



سی و سه

192 )59 ذبیح زاده پاشا، علی اکبر 
193 )59 رادپور، عبداهلل 
194 )59 رازانی، علی 
195 )59 راکعی، محمد 
196 )60 ربیع نژادکومله، محمود 
197 )60 رجبی، حجت اهلل 
198 )60 رجبی محمدآباد، علی 
199 )60 رحمانی، قاسم 
200 )60 رحمانی، مصطفی 
201 )60 رحمانی تونی، قنبر 
202 )61 رحمت نیا، امیر 
203 )61 رحیمی، حسن 
204 )61 رحیمی، سیداحمد 
205 )61 رحیمیان ثابت، رضا 
206 )62 رسام، ابوالقاسم 
207 )62 رستمی فرادنبه، گشتاسب 
208 )63 رشیدآبادی، سیدعلی محمد 
209 )63 رضاپور، محمدمهدی 
210 )63 رضازاده چاری، علی اکبر 
211 )63 رضایی، علی اصغر 
212 )63 رضایی، محسن 
213 )63 رضی کاظمی، محمدجواد 
214 )64 رمضانی، حبیب اهلل 
رمضانی سیاه خلکی، محمدحسین 64( 215
216 )64 روحانی، سیدمحمدرضا 
217 )64 روزبهانی، محمد 
218 )64 روستایی، اسمعیل 
219 )64 روشن روان، علی اصغر 
220 )65 روشنی، محمدعلی 
221 )65 روئین تن، یداهلل 
222 )65 رهبری، احمد 
223 )66 رئیس زاده، سیدمرتضی 

224 )66 زارع، جلیل 
225 )66 زارع، غالمحسین 
226 )66 زارعی، خلیل 
227 )67 زراعت دوست، عبدالغفور 
228 )67 زردی، حسن 
229 )67 زردی، غالمحسین 
230 )67 زرگریان، علی 
231 )68 زکائی، ولی 
232 )68 زمانی بوزندانی، معصوم 
زینلی شریف آباد، محمدحسین 68( 233
234 )68 ساالری، قربانعلی 
235 )69 سبیانی، حسین 
236 )69 ستاری، عبدمحمد 
237 )69 ستوده، احمد 
238 )70 سعیدی، نصرت اهلل 
239 )70 سعیدی زاده، محمدسعید 
240 )71 سلحشورواسکس، محمدمهدی 
241 )71 سلطانی، مریم 
242 )71 سلطانی، ولی 
243 )71 سلمانیان، اسماعیل 
244 )71 سلیمانیان، محمدرضا 
245 )71 سلیمانی درچه، حسن 
246 )72 سلیمی، عبدالرضا 
247 )72 سمنانی، علی 
248 )73 سهیلی، غالمعباس 
249 )73 سیدباقری، محی الدین 
250 )73 شادکام، نورسلطان 
251 )73 شادمندقانع، شهریار 
252 )73 شاکرین، غالمرضا 
253 )74 شاه پوری، مرتضی 
254 )74 شاه رجبیان گرگابی، رجبعلی 
255 )74 شاه محمدی، محمد 

256 )74 شاهی اقدم، احمد 
257 )74 شاهین، غالمعلی 
258 )75 شبانی، حسن 
259 )75 شجاع پیره، کریم 
شجاعی آب بخشان، سیدمحمود 75( 260
261 )75 شریفی، حبیب اهلل 
262 )76 شفیعی، سیدمحمدحسین 
263 )76 شکری، عباسعلی 
264 )77 شماعیان، محمود 
265 )77 شنیورنصاری، عبدالستار 
266 )77 شورابی، ابوالفضل 
267 )77 شورابی، حسین 
268 )77 شهرآبادی، علی اصغر 
269 )77 شیخانی، حسین 
270 )78 شیخی، یوسف 
271 )78 شیروانی، ساراگل 
272 )78 صابری فودانی، علی 
273 )78 صادقی واسکسی، ابراهیم 
274 )78 صالحی گل سفیدی، علی اصغر 
275 )79 صبورابراهیمی، حسین 
276 )79 صداقت فر، عبدالخالق 
277 )79 صرفی، علی 
278 )80 صفاجو، ابوالفضل 
279 )80 صمدیان کلی، محبوب 
280 )80 طاهری، دردی مال 
281 )80 طاهری، غالمرضا 
282 )81 طاهری سنگانی، عبدالحمید 
283 )81 طریک، عیدمحمد 
284 )81 طالبی، یوسف 
285 )81 ظفر، آناقلی 
286 )81 عابدی، ولی اهلل 
287 )81 عارف، مسلم 



سی و چهار

288 )83 عارف خانی، رضا 
289 )83 عامری، علیرضا 
290 )83 عباسی، احمد 
291 )83 عباسی، اصغر 
292 )83 عباسی، حسینعلی 
293 )84 عبدیان، زینب 
294 )84 عربشاهی، کمال الدین 
295 )84 عزیزی، حبیب اهلل 
296 )84 عزیزیان، محمود 
عزیزی سورشجانی، عیدی محمد 84( 297
298 )85 عشقی، غالمحسن 
299 )85 عطائی، علی 
300 )85 عفتی، حسینعلی 
301 )85 عالقی، شهناز 
302 )85 علم جو، جمشید 
303 )85 علی آبادی، عباس 
304 )86 علی پوردستنائی، حسنعلی 
305 )86 علی پورفیل آبادی، مهدیقلی 
306 )86 علی زاده عباس آبادی، اصغر 
307 )86 علی نژاد، ارسالن 
308 )86 عمادارشد، شریف 
309 )86 عموهادی، رحمت اهلل 
310 )87 عوضی، حسین 
311 )87 غدیری، گلناز 
312 )87 غفاری پور، بهمن 
313 )87 غالمی، غالمرضا 
314 )87 غالمی بزآبادی، فرامرز 
315 )88 غالمی جیرکل، رحمت 
316 )88 فتح آبادی، حسن 
317 )88 فخری، محمداسماعیل 
318 )89 فخری نالکیاشری، ابراهیم 
319 )89 فرح، عبدالعزیز 

320 )89 فرخ، خلیل 
321 )89 فرخاری، براتعلی 
322 )89 فرخاری، محمدتقی 
323 )89 فرخاری، محمدحسن 
324 )90 فرخاری، محمدعلی 
325 )90 فرخی، حسین 
326 )90 فروزان، محمدرضا 
327 )91  فالح، محمدجعفر 
328 )91 فالح نژاد، نورمحمد 
329 )91 فالح هروی، محمدمهدی 
330 )92 فالحی، محسن 
331 )92 فوالدگر، اصغر 
332 )92 فهیما، احمد 
333 )93 فهیمی، حسن 
334 )93 فیاض، محمدجواد 
335 )93 قادری، غالمعباس 
336 )93 قادری، گلی 
337 )94 قاسمی، جلیل 
338 )94 قاسمی، غالمعباس 
339 )94 قاسمی بویاغچی، نوحعلی  
340 )94 قاسمی درآبادی، حسن 
341 )94 قاسمی شورابی، هدایت 
342 )94 قاضی، عبدالحلیم 
343 )95 قانونی نیا، علیرضا 
344 )95 قائدرحمت، جانعلی 
345 )95 قائدرحمتی، سبزخدا 
346 )95 قدمگاهی، علی اکبر 
347 )95 قربان نیامیرک محله، ناصر 
348 )95 قربانی مهر، حسین 
349 )96 قربانی ویند، صاحبعلی 
350 )96 قزل، درسن تقان 
351 )96 قلی زاده، حسین 

352 )96 قمری، علی اکبر 
353 )96 قنبری، علی 
354 )96 قنبری، قاسم 
355 )97 قوچق، جانه گل 
356 )97 قورجانی، اغول بی بی 
357 )98 قهستانی، سیدحماد 
358 )98 کارگر، محمدرضا 
359 )98 کاشفی، حسن 
360 )98 کاظمی، میثم 
361 )98 کاظمی حاجی، عبداهلل 
362 )99 کاکوئی، یوسف 
363 )99 کامل، محمد 
364 )99 کر، کیک 
365 )99 کرابی، حسین 
366 )99 کرمی، محمدموسی 
367 )99 کریم پورچنیجانی، ابراهیم 
368 )100 کریملو، علی 
369 )100 کریمی، جاجی 
370 )100 کریمی آغچه، محمدعلی 
371 )100 کریمی قلعه باباخانی، رضا 
372 )100 کشفی ساقصلو، منصور 
373 )101 کفاش، احمد 
374 )101 کالته، علی اکبر 
375 )101 کلته، یکن دردی 
376 )101 کمارلو، علی 
377 )102 کمیلی مقدم، محسن 
378 )102 کوسلی، الیاس 
379 )102 کهنه، سیدجعفر 
380 )102 کیوانی هفشجانی، فیض اهلل 
381 )103 گرجی، مجتبی 
382 )103 گرگانی، بی بی عایشه 
383 )103 گل چشمه، عبدالباقی 



سی و پنج

384 )103 گلشنی، حسن 
385 )104 گلشنی، محمد 
386 )105 گندآبی، اسماعیل 
387 )105 گودرزی، عباس  
388 )105 گودرزی، غالمرضا 
389 )105 گودرزی، فتح اهلل 
390 )106 لطفی، احمد 
391 )106 لطفی، عباس 
392 )106 لطیفی، عبدالرحمان 
393 )106 مارامائی، گلدی بای 
394 )106 ماروسی، حبیب اهلل 
395 )106 ماروسی، محمدطاهر 
396 )107 مجد، بهرام 
397 )107 مجلسی، محمد 
398 )107 محمدآلق، ارازبی بی 
399 )107 محمدی، ابراهیم 
400 )107 محمدی، حسین 
401 )107 محمدی، محمد 
402 )108 محمدی، نازدار 
403 )108 محمدی سرک، علی اکبر 
404 )108 محمودی، غالمرضا 
405 )110 مختوم نژاد، بایرام سلطان 
406 )110 مختوم نژاد، نورمحمد 
407 )110 مرادی، عزت اهلل 
408 )110 مرادی یوسف وند، طهماس 
409 )110 مرتضائی، مصطفی 
410 )111 مرتضوی، سیدرضا 
411 )111 مرشدی، حسن 
412 )111 مسیبی، ایمانعلی 
413 )112 مشعلی، فواد 
مشهدیان اسکندرکالیی، لطیف 112( 414
415 )112 مشهدی خوشخو، حسن 

 مصطفی زاده تالش، محمدابراهیم 113( 416
417 )113 معلمی اوره، عباس 
418 )114 مغفوری، رجب محمد 
419 )114 مقدم اینچه برون، یگن بی بی 
420 )114 مالیم، محمدحسن 
421 )115 ممکن رودی، عبدالغفار 
422 )115 منصوری، عطا 
423 )115 منصوری، نعمت اهلل 
424 )115 موسوی، داود 
425 )115 موسوی، سیدحسن 
426 )116 موسوی، سیدمحمد 
427 )116 موسوی، سیدمصطفی 
428 )116 موسوی، مصطفی 
429 )116 مولوی، ابراهیم 
430 )116 مؤیدزاده، محمدرضا 
431 )119 مهدیان دهکردی، بهرام 
432 )120 مهرآباد، علی اصغر 
433 )120 مهرابی سلمی، علی اصغر 
434 )120 مهربانی، غالمعلی 
435 )120 میان آبادی، ابراهیم 
436 )121 میرانصاری، عمار 
437 )122 میرزاده، سیدحمید 
438 )123 میرزایی، غالمعباس 
439 )123 میرزایی، هادی 
میرزایی شهرضایی، عبدالرضا 123( 440
441 )123 میرغفوری، کبرابیگم 
442 )123 میرمرتضوی، حسین 
443 )124 نازقلیچی، مرجان 
444 )126 ناصری، ابراهیم 
445 )126 ناصری، اسکندر 
446 )126 ناصری، فرحناز 
447 )126 نجفی، احمد 

448 )127 نجفی، فرهاد 
449 )127 نساج، عبدالعزیز 
450 )127 نصراللهی، مرادعلی 
451 )127 نظری، غالمعلی 
452 )128 نظری پور، احمد 
453 )128 نظری منش، علیرضا 
454 )128 نعمتی، رجب 
455 )128 نفرشلمزاری، سلطانعلی 
456 )128 نمازی مکی، جواد 
457 )129 نوربخش کومله، سیدبیژن 
458 )129 نوری استادی، محمد 
459 )129 نوری نوران، فراهم 
460 )129 نیازمرادی، بی بی فاطمه 
461 )130 نیک روان، عبدالمجید 
462 )130 واحدی، نصرت اهلل 
463 )131 واعظیان، محمدرضا 
464 )131 ولی پور، علی حسین 
465 )131 هادی ورنامخواستی، ابراهیم 
466 )131 هاشم زهی، سیدمحمد 
467 )132 همایونی، حسن 
468 )132 همت زاده، علی 
469 )132 همتیان، سیاوش 
470 )132 یحیی پور، علی محمد 
471 )133 یعقوبیان، قربان 
472 )133 یقطین، سیدابوالقاسم 
473 )133 یوسفی، ابوبکر 
474 )133 یوسفی آبندانسری، رحمت 
475 )133 یونسیان، مجید 
476 )134 یونسی زاده، جواد 





1

آقایی پــور، محمدرحیــم/ الــف-ش: ( 5
نوزدهم اردیبهشــت 1343، در روســتای 
بیجاربسته ســر از توابع شهرستان الهیجان 
دیده بــه جهان گشــود. پــدرش علی و 
مادرش صغــرا نام داشــت. در خانواده ای 

مؤمن و مذهبی رشد کرد. از کودکی نماز می خواند و به »پسر 
نمازخوان« روســتا معروف بود. تا پایان دوره دبیرســتان در 
الهیجان درس خواند. پس از آن به دلیل عالقه به علوم حوزوی 
به حوزه علمیه قم رفت و یک سال و نیم در آن جا ماند. سپس 
وارد دانشــگاه امام صادق )ع( شد و تا پایان مقطع کارشناسی 

ارشد در رشته معارف و علوم سیاسی تحصیل کرد.
ســال 1365 هنگامی که هنوز دانشــجو بود، با همسرش آشنا 
شد. در محضر حضرت امام خمینی )ره( حاضر شدند و ایشان 
خطبه عقدشان را خواندند. زندگی ساده و دانشجویی خود را 
در خانه اجاره ای در شهر ری آغاز کردند و صاحب سه دختر 

و یک پسر شدند.
اوایل دهه 70 در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد و اولین 
مأموریت وی )از سال 1373 تا 1376( به طرابلس بود و به عنوان 
کارشناس سیاسی شروع به کار کرد. به دلیل خدمات شایسته  اش، 
مأموریت وی به مدت دو سال دیگر به عنوان رایزن دوم سفارت 
جمهوری اسالمی تمدید شد. پس از آن )سال 1381 تا 1384( در 

الف-س: ( 4 عبدالمجیــد/  آق آتابــای، 
بیستم خرداد 1349، در شهر نگین شهر از 
توابع شهرستان گنبدکاووس به دنیا آمد. 
پدرش ارازمحمد و مادرش بی بی فائز نام 
داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند 

و دیپلم گرفت. شــغلش آزاد بود. سال 1374 ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در روستای آق قایه تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )گلستان(

آق، آمنــه/ الــف-س: دوازدهم تیر ( 3
1348، در شهرستان گنبدکاووس دیده به 
جهان گشود. پدرش آدینه قلی و مادرش 
بی بی جمیله نام داشــت. تــا پایان دوره 
کاردانی درس خواند. خانه دار و معلم بود. 

ســال 1374 ازدواج کرد و صاحب دو پســر و یک دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای آق قایه تابعه 

زادگاهش به خاک سپردند. )گلستان(

آزمون، تازه گل/ الــف-س: نوزدهم ( 2
دی 1328، در شهرستان گنبدکاووس به 
دنیا آمد. پدرش عراز و مادرش قربانگل 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 
خانه دار بود. ســال 1376 ازدواج کرد و 

صاحب یک پســر و چهار دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

آب روشــن، مراد/ الف-ش: بیســت ( 1
و ششــم فروردین 1316، در روســتای 
چغاموشان از توابع شهرستان ازنا به دنیا 
آمد. پدرش حاتــم و مادرش ریحانه نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

پارچه فروش بود. ســال 1341 ازدواج کرد و صاحب چهار 
پسر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار 

شهدای زادگاهش قرار دارد. )لرستان(
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ابراهیمــی، عبدالرســول/ الف-ش: ( 7
دوازدهم شــهریور 1331، در روســتای 
ایزدخواست از توابع شهرستان آباده به دنیا 
آمد. پدرش مصیب و مادرش ماه سلطان 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

دامدار بود. ســال 1384 ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و 
پنج دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رســید. پیکر او را در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

آل طه بنــاب، مریم/ الــف-ش: دوم ( 6
مهر 1353، در شهرســتان بنــاب به دنیا 
آمد. پدرش میرجــواد و مادرش فاطمه 
نام داشــت. تا پایان دوره متوســطه در 
دانشســرای تربیت معلم درس خواند و 

دیپلم گرفت. خانه دار و معلم بود. ازدواج کرد و صاحب یک 
پسر و یک دختر شد. بیستم شهریور 1394، در مسجدالحرام 
بر اثر سانحه سقوط جرثقیل به شهادت رسید. پیکر او را در 
گلشن امام حسن)ع( زادگاهش به خاک سپردند. )آذربایجان 

شرقی(

مدینه برسم.«
روزهای اول حضورش در مدینه، همه چیز عالی بود و هر روز 
با خانــواده صحبت می کرد. بعد از ورود به مکه گویی حال و 
هوای تازه ای گرفت. تماس ها کوتاه شــد و سریع خداحافظی 

می کرد تا به دعا و نماز بپردازد.
سرانجام بعد از چند روز دلهره و بی خبری، خبر شهادت وی در 
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به خانواده می رسد.

پیکــر وی پس از بازگشــت به میهــن، در گلزار شــهدای 
بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد. )گیالن(

فرانســه، )سال 1386 تا اواسط 1388( در اداره دوم غرب اروپا و 
)1389 تا 1390( در اسلوونی به انجام وظیفه پرداخت.

با وجود دوری از فضای ایران، حال و هوای مذهبی را فراموش 
نکرد. در اتاقی مخصوص نماز می خواند و بر ادای نوافل تأکید 
داشت. جلســات قرائت دعای کمیل هفتگی برپا می کرد و در 
ایام محرم و فاطمیه از نمایندگی های وین و سایر شهرها مهمان 
دعوت می کرد. در مراسم دهه محرم اسلوونی، با این که تعداد 
کمی ایرانی بود، ســخنران و مداح مــی آورد و در تهیه غذای 
نذری شخصاً کمک کرد. رفاه و آسایش خویش را مدیون خون 
شهدا می دانست و برای حفظ آرمان آن ها می کوشید. از تربیت 
و پرورش مذهبی و اسالمی فرزندانش غافل نمی شد. به تفریح 
ســالم آن ها توجه داشــت. در خانه نماز را به جماعت برگزار 

می کرد و به فرزندانش احادیث معتبر را می آموخت.
گاهی هزینه قبض آب و برق دفتر نمایندگی را می پرداخت و 
می گفت: »جمهوری اســالمی این قدر برای ما خرج کرده که 

حاال بخواهیم جبران کنیم.«
در آخرین ســال مأموریت وی در اسلوونی نشانه های افزایش 
عالقه مردم به اســالم و شــیعه، پیدا بود. به سفارش او کتاب 
»شــیعه در اســالم« اثر »عالمه طباطبایی« ترجمه شد و در 
اختیار عالقه مندان قرار گرفت. چند هفته قبل از این که به سفر 
حــج برود، به خانواده اطالع داد. بــا این که چند لباس احرام 
داشــت، یک لباس نو خرید. خواب خوبی دیده بود و شــور 
و شــعف خاصی او را فرا گرفته بود. خــواب دیده بود؛ مقام 
معظم رهبری جایی ایســتاده اند و چند نفر نزد ایشان می روند 
و دستشان را می بوســند. او که نمی خواهد مزاحم رهبر شود. 
جلو نمی رود. چند لحظه بعد آقا نزد وی می رود و در حالی که 

کنارش قدم می زند، با مهربانی به او وعده حج می دهد.
صبح روز ی که قرار بود به سفر برود، خودش صبحانه را برای 
خانواده آماده کرد. برای فرزندانش نامه نوشت و وصیت کرد. 
همســرش می گوید: »ظهر همه خانواده با هم نماز جماعت 
خواندیم. حال همه ما عوض شده بود و بچه ها دلهره داشتند.« 
به خانواده گفت: »زودتر برویم تا به دعای کمیل امشــب در 
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احمدیــان زاده، ســیدعلی/ الف-ش: ( 11
پانزدهم فروردین 1338، در شهرستان مشهد 
و در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. 
پدرش ســیدحبیب اهلل، روحانی و مادرش 
بی بی فاطمه سادات از تبار سادات هاشمی بود 

و خانه داری می کرد.
فرزنــد اول خانواده بود و پا در راه پدر گذاشــت. بعد از اتمام 
دروس دبســتان، وارد حوزه علمیه شد. در کنار دروس حوزه 
علمیه به تحصیل در مدرسه ادامه داد و هم زمان به یادگیری زبان 
انگلیسی در کانون انجمن ایران و آمریکا پرداخت. عالوه بر زبان 

عربی و انگلیسی، با زبان فرانسوی نیز آشنا بود.
مقطع کارشناسی را در رشته های ادبیات فارسی و ادبیات عرب 

گذراند. دانشجوی مقطع دکترا در رشته ادبیات عرب بود.
در نوزده ســالگی برای اولین بار ازدواج کرد و صاحب چهار 
دختر و یک پسر شــد. همراهی همسر کمک بزرگی در مسیر 
پیشرفت او بود. به دلیل دوری از خانواده یک بار در کشور لبنان 

و برای سومین بار در سوریه ازدواج کرد.
وی شــالوده ی تربیت فرزندان را براســاس احتــرام و حفظ 
شخصیت آن ها می دانست و معتقد بود فرزند در هر سنی حق 
اظهارنظر و تصمیم گیــری آزادانه را دارد. در عین حال در ارائه 

راهنمایی و ارشاد آن ها نباید کوتاهی کرد.
در برخــورد با امــور مذهبی بچه ها، مهربــان بودند و هیچ گاه 
فرزندان را تحت فشــار قرار نمی دادند. در امور منزل مشارکت 

می کرد. اهل سفر بود و به سفرهای زیادی نیز رفت.
در طول جنگ تحمیلــی در جبهه حضور یافت. بر اثر اصابت 

ترکش یک چشم و دو انگشت دست راست مجروح شد.
در سن بیست و یک ســالگی به خدمت سربازی رفت و پس 
از آن مســئولیت اداره عقیدتی سیاسی ژاندارمری در شهرستان 
خرم آباد را پذیرفت و به مدت هفت ســال در این پست انجام 
وظیفه کرد. ریاست دفتر امام جمعه وقت شهرستان شیراز )یک 
سال(، تدریس در دانشگاه ادبیات شهرهای شیراز، تبریز، کازرون 

)سه سال( از دیگر مسئولیت های او بود.

محمدابراهیــم/ ( 10 احمدجامــی، 
الف-س: یکم بهمن 1335، در روســتای 
کاریز از توابع شهرســتان تایباد دیده به 
جهان گشــود. پدرش عبداهلل، کشاورزی 
می کرد و مادرش ســارا نام داشــت. تا 

پایان دوره متوســطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم 
گرفت. کارمند سازمان آموزش و پرورش بود. ازدواج کرد 
و صاحب یک پســر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش واقع است. )خراسان رضوی(

احمدآبادی، محمدابراهیم/ الف-ش: ( 9
یکم شهریور 1327، در روستای احمدآباد 
از توابع شهرســتان نیشــابور به دنیا آمد. 
پدرش حسن و مادرش فاطمه نام داشت. 
در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. 

کشاورزی می کرد و عضو بسیج بود. سال 1351 ازدواج کرد 
و صاحب یک پســر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(

ابراهیمی، نوربخــش/ الف-ش: دوم ( 8
فروردین 1327، در روســتای سیمت از 
توابع شهرستان ســوادکوه دیده به جهان 
گشود. پدرش عباس، کشاورزی می کرد 
و مــادرش محبوبه نام داشــت. تا پایان 

دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. 
بازنشسته بهداری بود. سال 1346 ازدواج کرد و صاحب دو 
پسر و دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )مازندران(
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 احمدی وزمالیی، مــردان/ الف-ش: ( 12
سوم خرداد 1346، در روستای وزمال تابعه 
شهرستان ســوادکوه دیده به جهان گشود. 
پدرش محمدعلــی، کارگر معدن ذوب آهن 
سوادکوه بود و مادرش خیرالنسا، خانه داری 

می کرد. تا پنجم ابتدایی در روستا درس خواند. سپس همراه با 
خانواده به شهر پل سفید رفت و به تحصیل ادامه داد. سال دوم 
متوسطه به عنوان بسیجی عازم جبهه شد. پس از شهادت پدرش 
در عملیات کربالی 5 به خانه بازگشــت. با این که فرزند دوم 
خانواده بود، براساس وصیت پدر قیم و سرپرست مادر و چهار 
خواهر و برادرش شد. کارمند بنیاد شهید شهرستان قائم شهر بود.
ســال 1371 با یک همسر شــهید ازدواج کرد و صاحب یک 
دختر و یک پسر شد. پس از ازدواج به تحصیالت خود تا پایان 
مقطع کارشناسی در رشته مدیریت ادامه داد. هفت سال پس از 
شهادت پدر، مادرش از دنیا رفت. او به اتفاق همسرش به شهر 
پل سفید بازگشت تا از نزدیک مراقب خواهر و برادرش باشد. 
در تربیت و محبت به فرزندان، خواهر و برادر می کوشید. همه 
را به یک چشم می دید و سعی می کرد جای خالی پدر و مادر را 
پرکند. در مسائل مذهبی سخت گیر نبود و سعی می کرد خودش 
با عمل به وظایفش، الگوی مناســبی برای آن ها باشد. در حق 
خانواده مهربان، وفادار و با معرفت بود. عالقه و انس زیادی به 
خانواده داشــت و پس از کار و انجام وظایف اداری با شوق به 
خانه می آمد. در کارهای خانه کمک می کرد و آشپز ماهری بود. 

حضورش در خانواده باعث آرامش بود.
اخالص، امانت داری و تالش باعث پیشرفت او در کارش شد. 
و با ســمت معاونت در بنیاد شهید قائم شــهر به ادامه خدمت 
پرداخت. ارادت خاصی به امام حســین )ع( داشــت. در ایام 
عزاداری محرم در حسینه محل زندگی خود حاضر می شد و هر 
کمکی از دستش برمی آمد را انجام می داد. هر پنج شنبه در مراسم 

زیارت عاشورا شرکت می کرد و به این مجالس عالقه داشت.
باالخره انتظار او به پایان رســید و نوبت به سفر حج آن ها شد. 
قبل از سفر وصیت نامه کاملی نوشت و حساب دارایی های خود 

ســال های زیادی به تدریس، تحقیق و پژوهش در حوزه های 
علمیه قم و مشهد پرداخت.

به ســوریه رفت و به تدریس دروس خــارج در دفتر آیت اهلل 
سیستانی و آیت اهلل خامنه ای پرداخت و هم زمان در کشور لبنان 

به تبلیغ پرداخت.
وی در راستای اهداف خود به عنوان مبلغ عازم کشورهای زیادی 
ازجمله چین، امارات متحده عربی، روســیه، بلغارستان، عراق، 

عربستان، مالزی و بحرین شد.
ارادت زیــادی به حضرت فاطمه زهرا )س( داشــت و کاروان 
حجی را که سرپرست آن بودند به همین اسم نام گذاری کردند.

به امام حســین )ع( نیز عشــق می ورزید. در برگزاری مجالس 
عزاداری می کوشید و پیوسته زیارت عاشورا می خواند . رئیس و 
معین کاروان بود. در طول این سفرها به زائران خدمت می کرد و 
آماده پاسخگویی به سؤاالت آن ها بود. در هتل هر روز ساعت ها 
در صندلی مخصوص می نشســت تا اگر زائران ســؤالی دارند 

بپرسند. با فروتنی تمام از زائران پذیرایی می کردند.
هنگام عزیمت به سفر حج آرامش زیادی داشت و عجله نمی کرد. 
برخالف همیشه که از ساعت ها قبل به فرودگاه می رفت، بسیار 
دیر عازم فرودگاه شد. یکی از حجاج نقل کرد: شب آخر با همه 
خداحافظی کرد و حاللیت طلبید. هم چنین می گفت: »من صبح 
که بروم بــه منا دیگر برنمی گردم« صبح هنگام قبل از خروج، 

تمام لوازم شخصی اش را در چادر گذاشت و به منا رفت.
پس از فاجعه منا و 49روز مفقود بودن، خبر قطعی شــهادت او 

به خانواده رسید.
خانواده برای انتقال پیکر وی به کشور از مراجع تقلید کسب 
تکلیف نمودند و درنهایت تصمیم گرفتند پیکر او در مقبرة 

الشهدای مکه بماند.
او که همواره دعای ُحسن عاقبت می خواند و به شهادت شهدای 
سانحه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام غبطه می خورد، سرانجام 
به آنچه می خواســت و در حســرت آن بود رسید. )خراسان 

رضوی(
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دوم ( 14 الف-ش:  ارفاقی، غالمحسین/ 
آذر 1334، در شهرســتان مشــهد به دنیا 
آمد. پدرش علی )فوت1361( و مادرش 
بهجت الســادات نام داشت. تا پایان دوره 
کارشناسی در رشته مکانیک درس خواند. 

کارمند شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی بود. سال 
1363 ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رسید. پیکر او را در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک 

سپردند. )خراسان رضوی(

خســتگی ناپذیر بود. به امام حسین )ع( ارادت خاص 
داشــت و در برپایی مجالس عزاداری می کوشــید. به 
امور مساجد رسیدگی می کرد و با اینکه مسئولیت های 
زیادی داشــت از تبلیغ، ســخنرانی و ترویج فرهنگ 

اسالمی به خصوص در روستاها غافل نمی شد.
به ســفر حج بسیار عالقه داشت و بارها به مکه رفت. 
به گفته نزدیکان وداع او در آخرین ســفر بسیار خاص 
بود. گویی می دانست از این سفر بازنمی گردد. با تمام 
اقوام، دوســتان، کارمندان و حتی کســانی که مدت ها 
می شــد آن ها را ندیده بود، تمــاس گرفت و حاللیت 

طلبید.
از ســوی بعثه مقام معظم رهبری عازم حج شــد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منا توســط نیروهای سعودی به 
شــهادت رســید. پیکرش پس از تفحص، دوم بهمن 
همان ســال به ایران انتقال یافت و پس از تشــییع در 
حــرم حضرت معصومــه )س( زادگاهش دفن شــد. 
برادرش نیز در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده است.
از این شــهید یادداشت ها و سخنرانی های زیادی باقی 

مانده است. )قم(

اخــوان، محمدصــادق/ الف-ش: ( 13
شهرســتان  در   ،1339 فروردین  یکم 
پدرش  به جهان گشــود.  قم چشــم 
حســن، پارچه فروش بــود و مادرش 
توران، خانــه داری می کرد. از کودکی 

تحــت تعلیم و تربیــت مذهبی قرار گرفــت. تا پایان 
مقطع کارشناسی در رشته علوم دینی و حوزوی درس 

خواند.
ســال 1360 ازدواج کرد. حاصل آن سه دختر و یک 
پســر بود. وی پیوســته بر تربیت اســالمی و تحصیل 

تأکید داشت. فرزندان 
روحانی و عضو »شــورای حل اختالف« بود. مدتی 
نیز در آمــوزش و پرورش و دانشــگاه تدریس کرد. 
قبل از پیروزی انقالب اســالمی برای روشنگری مردم 

و ســخنرانی به روستاها و شهرهای مختلف می رفت.
در دوران جنــگ تحمیلی نماینده ولی فقیه در ســپاه 
پاسداران اســتان های گیالن و مازندران بود. بارها به 

عنــوان نیروی رزمی و تبلیغی در جبهه حضور یافت.
در کار بســیار دقیــق و منظم بود. همــواره در امور 
خیر پیش قدم می شــد. به ُحسن خلق و خوش رفتاری 
شــهرت داشــت. فعال، کوشــا و در انجام امور دینی 

را مشخص کرد. او ضمن وقف بخشی از زمین های کشاورزی 
خود، مبلغی را نیز برای دو کودکی که از ســوی کمیته امداد به 
عنوان فرزند معنوی پذیرفته بود، بخشید. چند روز قبل از سفر 
به همســرش گفت: »می خواهم برای همسر شهید شما نیابت 
حج بگیرم.« شب آخر حالت خاصی داشت و وقتی همسرش 
دلیل آن را می پرسد، می گوید: »حس می کنم قرار است اتفاقی 

بیافتد.«
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شهادت رسید. 
پیکر وی سیزدهم همان ماه، در گلزار شهدای زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )مازندران(
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علــی/ ( 18 اسدزاده وســطی کالئی، 
الف-ش: بیستم اسفند 1329، در روستای 
وســطی کال از توابع شهرستان قائمشهر 
دیده به جهان گشــود. پــدرش نصراهلل 
و مــادرش زهره نام داشــت. خواندن و 

نوشتن نمی دانست. بازنشسته بود. سال 1355 ازدواج کرد و 
صاحب پنج پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 

را در زادگاهش به خاک سپردند. )مازندران(

اســحقی ریزی، حســن/ الف-ش: ( 17
بیســت و چهارم فروردیــن 1333، در 
شهرســتان لنجــان به دنیا آمــد. پدرش 
رحمت اهلل، نجار بــود و مادرش خدیجه 
نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 

بازرگانــی درس خواند و دیپلم گرفــت. ارتوپد و امدادگر 
ســازمان هالل احمر بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رسید. پیکر او را در گلستان 

شهدای شهرستان اصفهان به خاک سپردند. )اصفهان(

به کشاورزی عالقه داشت. یک سال قبل از سفر حج، به کاشت 
گل محمدی پرداخت که هرگز ثمر آن را ندید. به منظور انجام 
ســفر حج واجب عازم مکه شد. شب قبل از سفر، هنگام وداع 
وصیت نامه و مدارکش را به فرزند کوچک خود سپرد و گفت: 
»من از این ســفر بازنمی گردم« روی پاکت نوشته بود: »بعد 
از مرگ من باز شــود.« در مکه نیز شــب قبل از شهادت به 
دوستانش گفت: »فردا امام زمان )عج( را مالقات خواهم کرد.«
دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. پیکر وی بیست و سوم 
همان ماه به کشــور بازگشت و پس از تشییع در گلزار شهدای 

قصرالدشت شهرستان شیراز به خاک سپرده شد. )فارس(

آذر ( 16 استخری، حسین/ الف-ش: یکم 
1323، در روستای چاگونی تابعه شهرستان 
داراب دیده به جهان گشــود. پدرش خرم، 
کشاورز بود و مادرش ماه طلعت، خانه داری 
می کرد. در خانواده ای مذهبی و تحصیل کرده 

پروش یافت. تا پایان مقطع کارشناســی در رشته روان شناسی 
تربیتی درس خواند. مدرس دانشگاه و رئیس آموزش و پروش 

داراب بود.
در کار بسیار دقیق و وظیفه شناس بود. عدالت را رعایت می کرد 
و کارهــا را به موقع انجام می داد. در تحصیل به دانشــجویان 
نیازمند کمک می کرد و چند نفر تحت حمایت او قرار داشتند. 
در یکی از سفرهایش به روستا، کودکی را با خود به خانه آورد 
و مانند فرزندش بزرگ کرد. بعدها آن کودک مدارج تحصیلی 
و علمی را طی کرد و عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های 

کشور شد.
سال 1350 ازدواج کرد و صاحب پنج دختر شد. تمام زندگی 
خود را وقف آموزش و تربیت فرزندانش کرد. پیوسته آن ها را 
در انجام وظایف شــرعی و تحصیلی سفارش می کرد. مهربان، 

راستگو و باهمت بود.
به امام حســین )ع( عشق می ورزید. هنگام نماز همواره دعای 

فرج می خواند و خوشبختی فرزندانش را از خدا می خواست.

اسپوکه، اســمعیل/ الف-س: یکم ( 15
مهر 1333، در روســتای دارلک از توابع 
شهرستان مهاباد به دنیا آمد. پدرش علی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش گوهر نام 
داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او 

نیز کشاورز بود. سال 1355 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر 
و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 
قرار دارد. او را محمدامین نیز می نامیدند. )آذربایجان غربی(
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اسالمی، وحید / الف-ش: پنجم ( 22
مرداد 1349، در شهرســتان شیراز به 
دنیــا آمد. پدرش محمــد، کامیون دار 
بــود و مادرش معصومــه، خانه داری 
در  وی  کودکــی  دوران  می کــرد. 

خانواده ای متدین طی شــد و ســال های تحصیلی را با 
موفقیت پشت سر گذاشت. سپس در کنکور سراسری 
شــرکت کرد و تصمیم گرفت تا اعالم نتایج کنکور به 
جبهه برود. از ســوی بسیج در جبهه حضور یافت. در 
همان ســال جنگ به پایان رسید. با اعالم نتایج کنکور 
به تحصیل در دانشــگاه مشغول شــد و تا پایان مقطع 
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی درس خواند. 

در دوران دانشجویی عضو بسیج دانشگاه بود.
به عنوان مهندس مشــاور در شــرکت پــاراب فارس 
مشغول به کار شد. در انجام وظایف کاری خود بسیار 
متعهد، وظیفه شــناس و خوش اخالق بود. در ســاعت 
اداری به کار شــخصی نمی پرداخت و در حفظ اموال 
شرکت می کوشــید. اگر برای کاری از همکاران کمک 
می گرفت حق الزحمه آن ها را می پرداخت و از پســت 
مدیریتی خود سوءاستفاده نمی کرد. سال 1374 ازدواج 
کــرد و صاحب یــک دختر شــد. در تربیت فرزندش 
اصــول مذهبی را رعایــت می کرد. راهبــر، راهنما و 
دوســت خوبی در زندگی و تحصیــل برای فرزندش 
بــود. هر چــه الزم بود را به او یاد مــی داد ولی برای 
اجرای آن او را تحت فشــار نمی گذاشــت. خوش رو، 
خوش اخــالق، مودب و اهل صله رحــم بود. به پدر و 
مادر، همســر و دیگران احترام زیادی می گذاشــت و 
در حق والدین خود دعا می کــرد. با حیا بود و هنگام 
صحبت در چشــم کســی خیره نمی نگریست. در کار 
خیر پیش قدم می شــد و تا جایی که می توانست دست 
رد به ســینه کسی نمی زد. بســیار مورد مشورت قرار 
می گرفت و هــرکاری که می توانســت از نظر مالی و 

الف-ش: ( 21 ســیف اهلل/  اســدی مینا، 
بیستم اسفند 1349، در روستای عربلو از 
توابع شهرستان همدان به دنیا آمد. پدرش 
حبیب و مادرش کبرا نام داشت. تا چهارم 
ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. ازدواج 

کرد و صاحب دو پســر و یک دختر شــد. بیستم شهریور 
1394، در مســجدالحرام بر اثر ســانحه سقوط جرثقیل به 
شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش 

قرار دارد. )همدان(

اســدی، محمد/ الف-ش: دوازدهم ( 20
اردیبهشــت 1337، در شهرســتان میانه 
دیده به جهان گشــود. پدرش ارسالن و 
مادرش گلی نام داشت. تا سوم ابتدایی در 
نهضت سوادآموزی درس خواند. کارگر و 

بســیجی بود. سال 1358 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و 
یک دختر شد. یازدهم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

شهرستان مالرد واقع است. )آذربایجان شرقی(

اسدی، ســلمان/ الف-ش: نهم مهر ( 19
1319، در روستای حصارعیسی از توابع 
شهرســتان جاجرم به دنیــا آمد. پدرش 
اســداهلل، کشــاورزی می کرد و مادرش 
معصومه نام داشــت. خواندن و نوشتن 

نمی دانســت. او نیز کشــاورز و دامدار بود. ازدواج کرد و 
صاحب چهار پسر و شــش دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان شمالی(
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اســمعیلی چافی، احمــد/ الف-ش: ( 26
پنجم مهر 1321، در روستای چاف از توابع 
شهرســتان لنگرود چشم به جهان گشود. 
پدرش ابراهیم )فوت1385( کشــاورزی 
می کرد و مادرش خدیجه )فوت1382( نام 

داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. بازنشسته آموزش 
و پرورش بود. ســال 1352 ازدواج کرد و صاحب سه پسر 
و دو دختر شــد. در جبهه حضور یافت و مجروح شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به 

شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )گیالن(

اســمعیلی، ولی/ الــف-ش: چهارم ( 25
بهمن 1329، در بخش شوســف از توابع 
شهرســتان نهبندان به دنیــا آمد. پدرش 
نــوروز، ژاندارم بود و مــادرش پری نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

در نیــروی انتظامی کار می کرد. ســال 1352 ازدواج کرد و 
صاحب یک پســر و پنج دختر شد. بیستم شهریور 1394، 
در مسجدالحرام بر اثر ســانحه سقوط جرثقیل به شهادت 
رسید. پیکر او را در گلزار شهدای شهرستان بیرجند به خاک 

سپردند. )خراسان جنوبی(

اسمعیلی، محمد/ الف-ش: دهم آذر ( 24
1347، در شهرستان شــازند به دنیا آمد. 
پدرش غالم و مادرش عذرا نام داشــت. 
تا پایان دوره متوســطه در رشته انسانی 
درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند بانک 

بود. ســال 1378 ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در امامزاده پنج تن شهر لویزان تابعه 

شهرستان شمیرانات قرار دارد. )مرکزی(

هفدهم ( 23 الــف-ش:  بالل/  اســالمیان، 
اردیبهشــت 1323، در روســتای شــیران از 
توابع شهرســتان نیر به دنیا آمد. پدرش دولت، 
کشاورزی می کرد و مادرش ننه باجی نام داشت. 
در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. راننده 

اداره راه و شهرسازی و کشاورز بود. سال 1342 ازدواج کرد و صاحب 
چهار پســر و دو دختر شد. مدتی از سوی جهادسازندگی در جبهه 
حضور یافت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای روستای ججین 
تابعه زادگاهش به خاک سپردند. او را جالل نیز می نامیدند. )اردبیل(

فکری برای دیگران انجام می داد.
ارادت زیادی به امام حسین )ع( و امام رضا )ع( داشت. 
به انجام واجبات شــرعی مقید بود، برای شــرکت در 
نماز جماعت و شنیدن سخنرانی ها به مسجد می رفت. 
اهل خواندن دعا بود و بسیار زیارت عاشورا و زیارت 
امین اهلل می خواند. بســیار آراســته لباس می پوشید. در 
قنــوت نماز برخواندن دو دعا تاکید داشــت: »خدایا، 
به اندازه یک چشــم برهم زدن مرا بــه خودم واگذار 
مکــن«، »خدایا، گناهان مرا ببخش و مرا با نیکوکاران 

بمیران.«
نســبت به مســائل روز بی تفاوت نبودو اخبار روز را 
دنبــال می کرد. اهل مطالعه بــود و خاطرات بزرگان را 
زیــاد می خواند. هم چنین در اوقــات فراغت به دیدن 
فیلم هایی که مضمون مذهبی داشــت یــا درباره دفاع 
مقدس بود می پرداخت. شــنیدن آثار موسیقی فاخر از 
عالقه مندی دیگر او بود. هنگامی که به ســفر حج رفته 
بود، پس از انجام اعمال الزم با شــور و هیجان خاصی 
به همسرش گفت: »تولدت مبارک«. دوم مهر 1394، 
هنــگام انجام اعمال حج در منا به شــهادت رســید. 
پیکرش ســیزدهم همان ماه، تشییع و در گلزار شهدای 

دارالرحمه زادگاهش به خاک سپرده شد. )فارس(



9

کرد. عضو گروه علمی بعثه مقام معظم رهبری بود.
در طول مدت سفارت خود در لبنان بارها مورد سوء قصد 
عوامل تروریستي و تکفیري به ســرکردگي عربستان قرار 
گرفت و اوج این سوءقصدها در سال 1392 هنگام انفجار 
سفارت جمهوري اسالمي ایران به دست عوامل تروریستي 
سعودي بود. بیست و هشتم آبان 1392، به دنبال بمب گذاری 
ســفارت ایران در بیروت به صورت معجزه آســایی نجات 
یافت. العربیه از وی به نام کســی یــاد می کند که وحدت 
احزاب لبنان برای توافق بر سر دولت توافقی در لبنان، نقش 
اساسی داشــت، العربیه می نویســد: »معروف است که او 

روابط محکمی با حزب اهلل لبنان داشته است.«
در جریان جنگ 33 روزه، در حالي  که وي کاردار سفارت 
جمهوري اسالمي ایران در دمشــق بود، سوار بر موتور به 
انتقال بسته های مورد نیاز به مردم لبنان می پرداخت. این اقدام 
وی به حدی برجسته بود که سیدحسن نصراهلل دست خطی 

در تقدیر و تشکر از ایشان نوشت و به او هدیه کرد.
سردار قاسم سلیماني درباره او مي گوید: »رکن آبادي کسي 
بود که به دیپلماســي معناي تازه اي بخشــید و شهادت در 
منــا، پس از مناجات عرفات و در ســرزمین وحي براي او 
یک پایان افتخارآمیز بود چرا که وي با جهاد در راه خدا به 

دیپلماسي رنگ و بوي دیگري بخشیده بود.«
تقریباً یک سال و نیم بود که از مأموریت کشور لبنان به ایران 
بازگشــته بود، به دعوت بعثه مقام معظم رهبري به عنوان 
عضو گروه علمي در کاروان بعثه مشــغول به خدمت شد. 

شهریور 1394 به عربستان سعودي رفت.
 در روز عرفه پیام مقام معظم رهبري را در سرزمین عرفات 
به نحوي کوبنده اجرا کرد و دوم مهر همان ســال، مطابق 
با عید قربان به همراه ســایر حجاج عازم مناســک »رمي 

جمرات« شد.
در مســیر رمي جمرات با ازدحام ایجاد شــده از سوي آل 
ســعود خبیث و به هم ریختگي شرایط براي مدت حدوداً 
2 ماه مفقوداالثر بود. ســعودي ها در رســانه هاي رســمي 

الف-ش: ( 28 غضنفر/  اصل رکن آبادی، 
یکم فروردین 1345، در شهرســتان قم 
دیده به جهان گشــود. پدرش محمد و 
مادرش اشرف السادات نام داشت. دوره 
کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم 

سیاســی و معارف اسالمی در دانشــگاه امام صادق )ع( 
گذراند. ســپس به تحصیل در دوره دکترای همان رشــته 
در دانشــگاه جامعه اللبنانیه در کشــور لبنان پرداخت. به 
زبان های عربی و انگلیسی تسلط کامل داشت. سال 1368 
ازدواج کرد و صاحب ســه دختر شــد. مدت 22 ماه در 

جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشت.
از ســال 1369 تا 1372 به عنوان کارشــناس سیاسی اداره 
خاورمیانه، از 1372 تا 1377 دبیر اول ســفارت جمهوری 
اســالمی ایران در بیروت، از 1377 تــا 1381 معاون اول 
خاورمیانه، از سال 1381 تا 1386 به عنوان کاردار سفارت 
ایران در دمشــق، از 1386 تا 1389 رئیس اداره خاورمیانه، 
عربي و شــمال آفریقا و رئیس کمیته سیاســی کمیسیون 
حمایت از فلسطین در نهاد ریاست جمهوری اسالمی ایران، 
از سال 1389 تا 1393 سفیر جمهوري اسالمي ایران در لبنان 
و از ســال 1393 تا 1394به عنوان دبیر اتاق فکر و دستیار 
ارشد معاونت عربي آفریقایي وزارت امور خارجه خدمت 

اصغری، فرضعلی/ الف-ش: ششــم ( 27
فروردین 1334، در روســتای باغدشت 
از توابع شهرســتان قائمشهر به دنیا آمد. 
پــدرش نجفقلی، کشــاورزی می کرد و 
مادرش آغاباجی نام داشت. تا پایان دوره 

متوســطه در رشته مکانیک درس خواند و دیپلم گرفت. او 
نیز کشاورز بود. سال 1358 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منا توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)مازندران(



10

افغانی اصل، موسی/ الف-ش: بیست و ( 30
دوم مرداد 1336، در شهرستان اردبیل به دنیا 
آمد. پدرش یوســف، کشاورز بود و مادرش 
لطیفه، خانــه داری می کرد. تــا پایان مقطع 
کارشناسی ارشد در رشــته مدیریت دولتی 

درس خواند.
در دوران جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی به جبهه رفت. در آموزش 
و پرورش مشغول به کار شد. ســال 1362 ازدواج کرد و ثمره ی 
ازدواج او دو پســر بود. همواره فرزندان خود را به انجام فرایض 

دینی، شرکت در نماز جماعت و زندگی سالم توصیه می کرد.

افشــون، حســن/ الــف-س: یکم ( 29
مهر 1319، در شــهر خلیفــان از توابع 
شهرســتان مهاباد دیده به جهان گشود. 
پــدرش عبداهلل، کشــاورزی می کرد و 
مادرش شــمعی، خانه دار بود. به دلیل 

زندگی در مناطق محروم و تالش برای کمک به خانواده 
هرگز نتوانســت درس بخواند. به کشاورزی و دامداری 
اشتغال داشــت. حاصل ازدواج او پنج پسر و پنج دختر 
بــود. همواره فرزندانش را به خواندن نماز اول وقت در 
مسجد و احترام به مردم توصیه می کرد. فرزندش عثمان 

در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده است.
مردم او را به عنوان فردی راستگو، باادب، تالشگر برای 
کسب روزی حالل می شــناختند. به انجام فرایض دینی 

پای بند بود و تالش می کرد تا مردم از او راضی باشــند.
پــس از ســال ها انتظار عازم ســفر حج شــد. دوم مهر 
1394، در حادثه منا توسط نیروهای سعودی به شهادت 
رســید. پیکرش سیزدهم همان ماه، در شهر خلیفان تابعه 
شهرستان مهاباد به خاک سپرده شد. )آذربایجان غربی(

خود اعالم مي کردند که شخصي با چنین مشخصاتي وارد 
کشورشان نشده است و این در حالي بود که روز قبل ایشان 
بیانیه برائت از مشــرکان را در حضــور صدها هزار نفر در 
سرزمین عرفات قرائت کرده بود و میلیون ها نفر نیز از طریق 

تلویزیون شاهد اجراي این برنامه بودند.
یکي از نیروهاي ســازمان حج و زیارت کــه البته صداي 
مصاحبه ایشان نیز موجود است؛ ادعا مي کند که رکن آبادي 
را زنده در آمبوالنس ســعودي ها گذاشته و آمبوالنس تنها 
با همین یک نفر محل را ترک کرده اســت، اما سعودي ها 
هم چنان حضور رکن آبادي را در کشــور عربســتان منکر 
مي شدند. با انتشار تصاویر پاسپورت وی که ممهور به مهر 
ورود به کشور عربستان سعودي بود موضع سعودي ها تغییر 
نکرد و نسبت به سرنوشت ایشان اعالم بي خبري کردند. این 
بي خبري سعودي ها تا آن جا ادامه یافت که در اواخر آبان ماه 
1394 با ارائه تصویري از پیکر شهید رکن آبادي به خانواده 

وي از شهادت ایشان پرده برداشتند.
پیکر شــهید رکن آبادي ششم آذرهمان سال، پس از تشییع 
در امامزاده پنج تن شهر لویزان تابعه شهرستان شمیرانات به 

خاک سپرده شد.
بررسي هاي پزشکي قانوني ایران نشان داد قلب، مغز و سایر 
احشــاي پیکر از کالبد وي برداشــته شده است و عماًل راه 
براي مشــخص کردن علت شهادت بســته شده است. در 
گواهي فوت صادر شــده از سوي عربستان علت شهادت 

شهید ایست قلبي و توقف تنفس درج شده است.
کتاب های »سیاست و دیانت و آیت اهلل کاشانی«، »سوریه 
و مرزهای 4 ژوئن با رژیم صهیونیســتی«، »اسالم و نظام 
سیاسی جمهوری اســالمی« توسط وی تألیف شده  است. 

)قم(
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الیاســی، زهرا/ الــف-س: چهارم ( 33
خرداد 1333، در روســتای شیالن آباد از 
توابع شهرستان مهاباد به دنیا آمد. پدرش 
حسن و مادرش هاجر نام داشت. خواندن 
و نوشــتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 

1351 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در شهرســتان زادگاهش قرار دارد. 
برادرش نیز در جنگ تحمیلی به شــهادت رســیده است. 

)آذربایجان غربی(

غالمحسین/ ( 32 اهلل وردی صادق آبادی، 
در  اردیبهشــت 1331،  الــف-ش: دوم 
روســتای صادق آباد از توابع شهرســتان 
سامان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش 
رقیه نــام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. کشاورز بود. سال 1352 ازدواج کرد و صاحب 
سه پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. اثری از پیکرش 

به دست نیامد. )چهارمحال و بختیاری(

برای انجام حج واجب عازم ســفر شــد. در طول سفر 
بــه بقیه کمک می کرد و در خدمت حجاج بود. به گفته 
شــاهدان عینی هنگام فاجعه منا نیز از کمک به دیگران 

غافل نشــد و تا جایی که می توانست کمک کرد.
دوم مهر 1394، در منا هنگام انجام مناســک به شهادت 
رســید. پیکر وی بیســت و یکم همان ماه به کشــور 
بازگردانــده و در گلــزار شــهدای زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )فارس(

اکبــری، مختار/ الــف-ش: پنجم ( 31
فروردین 1338، در شهر اشکنان تابعه 
شهرســتان المرد دیده به جهان گشود. 
پدرش غالم، کشــاورز بود و مادرش 

پیکر، خانه داری می کرد.
دوران کودکی او در خانواده ای متدین گذشت. تا سوم 
ابتدایــی درس خوانــد. او نیز مانند بســیاری از مردم 
در راهپیمایی هــای قبل از انقالب شــرکت کرد. ابتدا 
به حرفه جوشــکاری و ســپس در مغازه سوپرمارکت 
مشــغول به کار شــد. اهل کسب روزی حالل بود و به 

می کرد. نیازمندان کمک 
ســال 1360 ازدواج کرد و صاحب سه دختر و سه پسر 
شد. به تربیت دینی فرزندانش اهتمام داشت. سخت گیر 
نبــود و رفتارش بــا محبت و مهربانی همــراه بود. در 
مردم داری، محبت و خوش اخالقی شهرت داشت. ادب 
را رعایت می کرد و به همه احترام می گذاشــت. بسیار 
از خود گذشــته بود و تمام وقت خودش را به خانواده 
اختصاص می داد. برای رفاه فرزندان می کوشــید و در 

کارهای خانه به همسرش کمک می کرد.
از ســوی ســپاه پاســداران به جبهه اعزام شد و بر اثر 

اصابت ترکش مجروح شد.

به صداقت و امانت داری معروف بود. به ائمه اطهار )ع(، مخصوصًا 
امام حســن )ع( و امام حســین )ع( ارادت خاصی داشت و در 
مجالس عزاداری شرکت می کرد. آرزوی او شهادت در بین الحرمین 
بود. در نماز جمعه و نماز جماعت شرکت می کرد. رئیس کاروان 
حج و زیارت بود. نسبت به امور زائرین احساس مسئولیت زیادی 
داشت. با اینکه سفرهای زیادی به حج رفته بود، به گفته نزدیکان 
وی، حال و هوای او هنگام ســفر آخر با همیشه تفاوت داشت. 
سعی داشت تمام کارهایش را انجام دهد و از همه حاللیت طلبید.

دوم مهر 1394، در منا توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
تاکنون اثری از پیکر او به دست نیامده است. )اردبیل(
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حمیدرضــا/ ( 39 انزاهی گریــوده، 
الــف-ش: یکــم شــهریور 1339، در 
شهرســتان آمل دیده به جهان گشــود. 
پدرش رمضانعلی، خیاط بود و مادرش 
حوا، خانه داری و آشــپزی می کرد. در 

خانواده ای مذهبی پــرورش یافت. در کودکی پدرش را 
از دســت داد و برای کمک به معاش خانواده ضمن کار 
کردن، درس می خوانــد. مدتی درس را رها کرد و برای 
کار بــه تهران آمد. بعدها تا پایــان دوره راهنمایی درس 
خواند. در تهران به حرفه آلومینیوم سازی پرداخت. بسیار 

انجیدنی، مرادعلــی/ الف-ش: دوم ( 38
اردیبهشت 1333، در روستای انجیدن از 
توابع شهرستان نیشــابور چشم به جهان 
گشــود. پدرش محمدمهــدی و مادرش 
زینب نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه 

درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند بازنشسته سازمان آموزش 
و پرورش بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر 
شد. در بسیج خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون اثری 

از پیکرش به دست نیامده است. )خراسان رضوی(

امینی فرخانــی، رســول/ الف-ش: ( 37
یکم آذر 1329، در روستای فرخان علیا از 
توابع شهرستان قوچان به دنیا آمد. پدرش 
اســداهلل، کشــاورزی می کرد و مادرش 
شــهربانو نام داشــت. در حد خواندن و 

نوشــتن سواد آموخت. او نیز کشــاورز بود. ازدواج کرد و 
صاحب ســه پسر و یک دختر شد. حدود یک ماه در جبهه 
حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در باغ بهشت 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

امینی علیایــی، نادعلــی/ الف-ش: ( 36
یکم دی 1322، در شهرســتان فیروزآباد 
دیده به جهان گشود. پدرش محمدامین، 
کشاورزی می کرد و مادرش شاه بی بی نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

بازنشســته واحد انتظامات دانشگاه علوم پزشکی بود. سال 
1351 ازدواج کرد و صاحب ســه پسر و سه دختر شد. به 
عنوان بســیجی در جبهه حضور داشت. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

پیکر او را در شهرستان شیراز به خاک سپردند. )فارس(

الــف-ش: دوم ( 35 امیرآبــادی، داود/ 
دی 1325، در روســتای بیــدک از توابع 
شهرســتان آباده دیده به جهان گشــود. 
پدرش امراهلل، کارگری می کرد و مادرش 
فاطمــه نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانســت. راننده بود. سال 1349 ازدواج کرد و صاحب 
دو پسر و یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

یکم ( 34 الف-ش:  رمضــان/  امیدعلی، 
خــرداد 1316، در روســتای کنــدر از 
توابع شهرســتان کرج به دنیا آمد. پدرش 
مادرش  رجبعلی، کشــاورزی می کرد و 
بدرالنساء نام داشــت. خواندن و نوشتن 

نمی دانست. او نیز کشــاورز بود. سال 1341 ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در گلزار شهدای امامزاده طاهر و عبداهلل زادگاهش به 

خاک سپردند. )البرز(
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اوشــیانی، حجت/ الــف-ش: یکم ( 40
اسفند 1333، در شهرستان رامسر به دنیا 
آمد. پدرش علی و مادرش زیبا نام داشت. 
تا پایــان دوره راهنمایــی درس خواند. 
کارمند بازنشســته شرکت مخابرات بود. 

ســال 1358 ازدواج کرد و صاحب دو پســر و یک دختر 
شد. حدود 6 ماه در جبهه حضور یافت. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در گلزار شهدای روستای اشکونکوه تابعه زادگاهش 

قرار دارد. )مازندران(

داشت. در برپایی مجالس و هیئت عزاداری می کوشید و 
هر کاری که از دستش برمی آمد، انجام می داد.

ســال 1394 برای چندمین بار آماده رفتن به ســفر حج 
شــد. قبل از ســفر در حضور خانواده وصیت نامه اش را 
نوشــت و به تمامی نکاتی که بعدها می توانســت باعث 
اختالف نظر شود، اشــاره کرد. وقتی نوشتن وصیت نامه 
تمام شــد، آن را مهر و موم کرد. پــس از چند لحظه به 
پسرش گفت وصیت نامه را برگردان، نکته ای را فراموش 
کردم بنویســیم. یکی از دختران او عقد کرده بود و قرار 
بود بعد از بازگشــت وی مراســم عروسی برگزار شود. 
در انتهــای وصیت نامه اضافه کــرد: »اگر در مکه از دنیا 
رفتم، چهل روز صبر کنید. بعد اگر خانواده داماد آمادگی 
داشتند عروسی را برگزار نمایید.« و بعد ادامه داد: »این 
طور شــما مورد ســرزنش مردم قرار نمی گیرید و مردم 

می دانند خودم رضایت داشته ام.«
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شهادت 
رسید. پیکرش ابتدا در مقبره الشهدای مکه به خاک سپرده 
شــد و بعدها با پیگیری خانواده، به ایران بازگشت و در 
آرامستان بندپی شهرســتان بابل به خاک سپرده شد. نام 

مستعار وی »شیرافکن« بود. )مازندران(

منصف و امانت دار بود. به افراد بی بضاعت کمک می کرد 
و به سود کم قانع می شد.

در دوران حکومــت پهلــوی، او نیــز مانند مــردم در 
اعتراضات عمومی شرکت می کرد و شب ها روی دیوارها 
شعار می نوشت. سال 1360 ازدواج کرد و صاحب چهار 
دختر و دو پسر شد. علیرغم این که بسیار مؤمن بود ولی 
هرگز فرزندانش را برای انجام وظایف شرعی تحت فشار 
نمی گذاشت. پیوســته تأکید می کرد سالم زندگی کنید و 
انسان خوبی باشــید، اگر در زندگی ترقی کردید، هرگز 
افراد نیازمند را فراموش نکنید. برای کســب و کار حالل 
سفارش می کرد و می گفت: »الزم نیست خیرات بدهید؛ 
فقط خوب باشید.« در میان مردم به خداترسی و صداقت 

خوش نام و معروف بود.
او که روزگار ســختی را پشت سر گذاشته و از نظر مالی 
پیشــرفت کرده بود، خــودش را از مردم جدا نمی کرد و 
از نیازمندان دســتگیری می نمود. سال 1368 از تهران به 
تنکابن رفت و در محله ای قدیمی ساکن شد. سال ها بعد 
در نقطه خوبی از شــهر خانه ای زیبا ســاخت. وقتی کار 
خانه به پایان رســید به آن خانه نقل مکان نکرد. هر چه 
خانواده و فامیل اصرار کردند چرا به آن خانه نمی روی؟ 
گفت: »چطور بــه آن خانه بــروم. نمی خواهم فامیل و 

دوستان قدیمی با دیدن خانه ام حسرت بخورند.«
همیشه برای خواندن نماز به مسجد می رفت. خوش رو، 
مهربان و راســتگو بود. در امــر ازدواج جوانان پیش قدم 
می شــد و اگر در خانواده ای اختالف وجود داشت، برای 
از بیــن بردن آن تالش می کرد. راهنما و مشــاور خوبی 
بــرای همه بود و با خیرخواهی نظرش را می گفت. دیدن 
طبیعت و رفتن به ســفر، مخصوصًا ســفرهای زیارتی را 
دوست داشــت و در هر فرصتی که پیش می آمد به سفر 
می رفت. ســفرهای زیادی به کربال، ســوریه و مکه رفته 

بود.
ارادت خاصــی به پیامبر اکرم )ص( و امام حســین )ع( 
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ایزدی نیا، جمشید/ الف-ش: ششم ( 45
اردیبهشــت 1342، در شــهر چمستان 
از توابــع شهرســتان نور بــه دنیا آمد. 
پدرش عین اهلل، دامــدار بود و مادرش 
او که در  ایران، خانــه داری می کــرد. 

خانــواده ای متدین پرورش یافته بــود، از همان کودکی 
قــرآن را آموخت. هم زمان با تحصیــل، کار نیز می کرد 
و برای کمک بــه خانواده در زمین های کشــاورزی به 
کار می پرداخت. ســال چهارم متوسطه به سپاه پاسداران 
پیوســت. جزو نیروی ذخیره قرار گرفت. با شکل گیری 
انجمن اسالمی در شهرش مسئولیت آن را پذیرفت. پس 
از اخذ مدرک دیپلم عضو شورای جهادسازندگی شد و 
از سوی واحد مهندسی به جبهه رفت. بیش از یک سال 
در جبهه حضور یافت. بر اثر بمباران شــیمیایی از ناحیه 

چشم و قفسه سینه مجروح شد.
ســال 1363 ازدواج کرد و صاحب سه دختر و یک پسر 
شــد. در تربیت دینی فرزندانش می کوشــید ولی سخت  
نمی گرفت. تالش می کرد با رفتار مناســب خود الگوی 
مناسبی برای آن ها باشد. بر نماز اول وقت تأکید می کرد 

و برای کسب روزی حالل می کوشید.
به تحصیالت خود تا پایان مقطع کارشناســی ارشــد در 

الف-ش: ( 44 علی اصغــر/  ایزدی مقدم، 
دهم دی 1327، در روســتای فومش کنار 
از توابع شهرستان بابل به دنیا آمد. پدرش 
شــجاع، کشــاورزی می کرد و مادرش 
خدیجه نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. او نیز کشــاورز بود. سال 1351 ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در روســتای چاره تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )مازندران(

ایزدی، عــزت اهلل/ الف-ش: چهارم ( 43
شهریور 1323، در روستای ایزدخواست 
از توابع شهرستان آباده به دنیا آمد. پدرش 
سرمست و مادرش جهان بی بی نام داشت. 
خواندن و نوشــتن نمی دانست. دامدار و 

کشــاورز بود. ســال 1347 ازدواج کرد و صاحب سه پسر 
و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )فارس(

ایری، آی جمال/ الف-س: دوازدهم ( 42
مهر 1340، در روستای یلی بدراق از توابع 
شهرستان مینودشــت به دنیا آمد. پدرش 
ارازقلــی و مــادرش آالگل نام داشــت. 
خواندن و نوشــتن نمی دانست. خانه دار 

بود. سال 1357 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رســید. مزار او در روستای کرند تابعه 

شهرستان گنبدکاووس قرار دارد. )گلستان(

هفدهم ( 41 الــف-س:  حمیده/  ایازی، 
گنبدکاووس  مهر 1350، در شهرســتان 
چشم به جهان گشود. پدرش شاه محمد و 
مادرش نیازبی بی  نام داشت. تا پایان دوره 
کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی 

درس خواند. معلم و خانه دار بود. سال 1372 ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در روستای آق قایه تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )گلستان(
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ایوبــی، عبدالحکیم/ الف-س: دهم ( 49
شهریور 1325، در روستای پشته از توابع 
شهرســتان تایباد دیده به جهان گشــود. 
پدرش عبدالرحیم، دامدار بود و مادرش 
عظیمه نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. کشــاورز و دامدار بود. ازدواج کرد و صاحب 
چهار پســر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون اثری 

از پیکرش به دست نیامده است. )خراسان رضوی(

الف-س: ( 48 اغول بی بی/  اینچه برونی، 
چهارم دی 1318، در شــهر نگین شــهر 
از توابع شهرســتان آزادشهر به دنیا آمد. 
پــدرش عرازمحمدآقا و مادرش آنابخت 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

خانه دار بود. ســال 1337 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
شش دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای 
کرند تابعه شهرستان گنبدکاووس به خاک سپردند. )گلستان(

ایمن پور، اسداهلل/ الف-ش: پانزدهم ( 47
فروردین 1336، در روســتای طشــک 
از توابع شهرســتان آباده چشم به جهان 
گشود. پدرش نصراهلل و مادرش پریجان 
نام داشــت. در حد دوره متوسطه درس 

خواند. بازنشسته نیروی انتظامی بود. سال 1359 ازدواج کرد 
و صاحب سه دختر شد. حدود 3 ماه در جبهه حضور یافت. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)فارس(

ایکدری، عبداهلل/ الف-س: بیســتم ( 46
اســفند 1347، در شهرستان گنبدکاووس 
چشــم به جهان گشود. پدرش نورمحمد 
و مادرش هاجربی بی نام داشت. تا پایان 
دوره کارشناسی در رشته آموزش ابتدایی 

درس خواند. معلم بود. ســال 1372 ازدواج کرد و صاحب 
یک پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 
روستای آق قایه تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. 

)گلستان(

رشته کشــاورزی ادامه داد. رئیس اداره جهادکشاورزی 
بود. مقید به حفظ نظم و مقررات کاری بود و پیوسته به 
کارمندان برای انجام صحیح وظایف کاری تأکید می کرد. 
در حفــظ بیت المال می کوشــید و از امکانــات دولتی 
اســتفاده شــخصی نمی کرد. به رضای خدا و خدمت به 
مردم اهمیت می داد. بسیار راست گو بود و صریح سخن 
می گفت. در اوقات فراغت به کمک پدر، مادر و دوستان 

می رفت و در کار کشاورزی به آن ها یاری می رساند.
به امام حســین )ع( ارادت خاصی داشت. هر روز پس 
از نمــاز صبح زیارت عاشــورا می خواند و تا پایان عمر 
آن را ترک نکرد. برای برپایی مراســم عزاداری در محل 
و ادارات تالش می کرد و هــر کاری را الزم بود، انجام 

می داد.
بارهــا به عنوان خدمه و معین کاروان حج به مکه رفت. 
ســال 1390، 1392 و 1394 به عنــوان مدیر کاروان در 
مکه حضور داشــت. دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال 
حج در منا به شــهادت رســید. پیکرش ده روز بعد به 
کشور بازگردانده شد و در روستای اسی کال در نزدیکی 

شهر چمستان به خاک سپرده شد. )مازندران(
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یکم ( 53 الــف-ش:  محمد/  باقــری، 
خانــواده ای  در   ،1346 فروردیــن 
مســتضعف، مســلمان، متعهــد و درد 
کشیده در شهرســتان اسفراین دیده به 
جهان گشــود. پدرش محمدابراهیم و 

مادرش سکینه نام داشــت. او اولین فرزند خانواده بود. 
در آغوش مادری مهربان و پدری دلسوز رشد و پرورش 

یافت.
طوری تربیت شد که در فامیل در گفتار و کردار مشهور 
به اخالق حسنه بود. پایبندی خانواده او )به ویژه پدرش( 
به اســالم باعث شد که از همان کودکی عشق به خدا و 
خاندان عصمت و طهــارت )ع( در جان و قلب محمد 

ریشه دواند.
در دوران مدرسه جزء دانش آموزان ممتاز بود. سال 1362 
برای فراگرفتن علم و دانش به دانشــکده کشاورزی در 
دانشگاه فردوسی مشهد رفت. پس از چهار سال تحصیل 
و گرفتن مدرک لیســانس یا ملحق شدن به سپاه اسالم، 
همراه عده ای از دوســتان فعال مســجدی اش به جبهه 
رفت. آبان ماه 1366 در منطقه مهران مجروح شــد. پس 
از دوران جنگ تحمیلی هم به جبهه بازسازی در کشور 
شتافت و در جهاد سازندگی شهرستان اسفراین مشغول 
شــد. پس از مدتی با دختری از خانواده ای روستایی و 
متدین ازدواج کرد و حاصل این ازدواج ســه فرزند پسر 

بود.
وی همیشه آرزوی زیارت خانه خدا را در سر می پروراند. 
تا اینکه ســال 82 با مقدار پولی که به ســختی پس انداز 
کرده بود، اســم خود، همسرش و پدر خود را برای حج 
تمتع نوشــت. از آن سال به بعد هر ســال چشم انتظار 
رفتن به سفر حج بود. سال 94 پس از اعالم اسامی آن ها 
در نوبت دوم از خوشحالی می خواست پرواز کند. برای 
رفتن به سفر روز شماری می کرد. شانزدهم شهریور، به 
همراه همسر و پدرش عازم سفر حج شدند. تا همان طور 

باغانــی، علیرضا/ الــف-ش: دهم ( 52
مهر 1337، در روســتای باغــان از توابع 
شهرستان ســبزوار دیده به جهان گشود. 
پدرش احمد، کشاورزی می کرد و مادرش 
گوهرتاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی 

درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال 1364 ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 

را در زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

باغانــی، علی اکبــر/ الــف-ش: یکم ( 51
فروردیــن 1338، در روســتای باغــان از 
توابع شهرستان سبزوار به دنیا آمد. پدرش 
محمد، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه 
نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 

کامپیوتر درس خواند و دیپلم گرفت. نگهبان بازنشسته سازمان 
آموزش و پرورش بود. سال 1359 ازدواج کرد و صاحب یک 
پسر و چهار دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )خراسان رضوی(

ایور، ســلیم/ الف-س: دوم خرداد ( 50
1318، در روســتای خانکنــدی از توابع 
شهرســتان میاندوآب به دنیا آمد. پدرش 
طاها، کارگری می کرد و مادرش زیبا نام 
داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او 

نیز کارگر بود. سال 1344 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )آذربایجان غربی(
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حسین )ع( و مناسبت های مذهبی حضور داشت. اطرافیان 
خاطرات خوبی از شــنیدن صدای خواندن دعای مجیر او 
دارند. عالوه بر آن در جشــن های نوروز، عروسی، تولد و 
ختنه سوران شرکت می کرد. مردم بسیار به او عالقه داشتند 
و اگر جایی حضور داشــت مردم می رفتند تا او را ببینند و 
آوازش را بشنوند. یکی از خانم های همشهری او می گفت: 
»روزی شوهرم گوســفندی را ذبح کرده و مشغول کندن 
پوســتش بود، خبر آوردند استاد محمدابراهیم آمده است، 
همســرم کارش را رها کرد تا برود. گفتم: کجا می روی؟ 
گفت: به دیدن اســتاد ابراهیم، برای کار وقت هست، بعد 

که برگشتم کار را تمام می کنم.«
در سن 18 سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار دختر و پنج 
پسر شد. خصوصیات اخالقی ارزشمندی داشت و الگوی 

رفتاری خوبی برای فرزندانش بود.
بســیار خوش اخالق و مودب بود. به طوری که حتی در 
اواخر عمر، پا درد زیادی داشــت ولی در حضور فرزندان 
پای خود را دراز نمی کرد. خوش زبان، مردم دار، مهمان نواز 
و خوش رو بود. در مســائل مذهبی ســخت گیر نبود و با 
مهربانی به فرزندان گوشزد می کرد. دل رحم و دلسوز بود. 
طاقت دیدن رنج کســی را نداشت. بارها با دیدن تصاویر 
مردم ســوریه و فلسطین اشــک می ریخت. اگر می دید به 

حیوانی آسیب رسیده منقلب می شد.
در قیــد و بند مال دنیا نبــود و به نیازمندان کمک می کرد. 
اهل ریــاکاری و تظاهر نبود و فقط بــه رضای خدا امید 
داشت. اهل خشونت نبود و به فرزندانش تأکید می کرد به 
فکر آسایش مردم و همسایگان باشند. عاشق طبیعت بود. 
کشتی می گرفت و در میان مردم به اینکه پشت او به زمین 
نرســیده، معروف بود. گاهی یک ماه به کوه می رفت و از 
آرامش طبیعت بهره می برد. به زبان فارسی، ترکی و کردی 
تسلط داشت. دارای ذوق و استعداد برای سرودن شعر بود. 
اشعار زیادی به این زبان ها و با موضوع خدا، مدح پیامبر و 
ائمه اطهار، معاد، انقالب و غیره از او به جای مانده است.

باقــری، محمدابراهیــم/ الف-ش: ( 54
ســوم اردیبهشــت 1321، در روستای 
آجقان تابعه شهرســتان اسفراین به دنیا 
آمــد. پدرش بابامحمد، کشــاورز بود و 
مــادرش تازه گل نام داشــت. پدر او که 

مردی مذهبی و بسیار ســخت گیر بود، وضع مالی خوبی 
داشــت. هنگامی که محمدابراهیم هفت ساله بود، پدر و 
مادر از هم جدا شــدند و دوران کودکی وی دور از مادر 
و به سختی گذشــت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 
بســیار خوش صدا و با ذوق بود. به همین دلیل همیشه در 
محافل مذهبی و مجالس شــادی حضور داشت. پیرایشگر 
بود و در آن زمان این حرفه شامل کوتاه کردن مو، کشیدن 
دندان و ختنه کردن پسران می شد. جزو اولین کسانی بود 
که از آموزش علمی بهره برد و دندان ساز تجربی شد. سه 
– چهار سال قبل از انقالب شروع به کار دندان سازی کرد 

و در این کار موفق و مشهور شد.
با مردم می جوشــید و حضورش در محافل باعث شادی 
بود. عالوه بر صدای خوش، در نواختن دوتار نیز، مهارت 
داشت و صاحب ســبک خاصی بود. معتقد بود موسیقی 

صدای خداست.
در مراســم مذهبی شــب های قدر، مجالس عزاداری امام 

کــه در دوران جنگ به وظیفه دینی و ملی خود را عمل 
کرد، این بار هم مترصد، عمل به واجب شرعی شد.

در طول ســفر چندین بار از عربستان با خانواده تماس 
گرفتــه و گفته بود: حج امســال به گفتــه باتجربه ها که 
چندبار آمده اند، بســیار بی نظم هســت و آرزو می کرد 
انشــاءهلل که وهابیت توطئه ای برای مســلمانان شیعه در 
مراســم حج، نداشته باشند. سرانجام دوم مهر 1394، در 
سرزمین منا توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شــهدای شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان شمالی(
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باوی، امین/ الــف-ش: یازدهم آبان ( 56
1364، در شهرستان آبادان دیده به جهان 
گشــود. پدرش کاظم، کشاورزی می کرد 
و مادرش رکینه نام داشــت. تا پایان دوره 
متوسطه در رشته کامپیوتر درس خواند و 

دیپلم گرفت. نیروی واحد حراســت پاالیشگاه بود. ازدواج 
کرد و صاحب یک پسر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش قرار دارد. )خوزستان(

باقریان یزدآبادی، ابراهیم/ الف-ش: ( 55
دهم اردیبهشــت 1333، در شهرســتان 
فالورجان چشم به جهان گشود. پدرش 
غالمعلی و مادرش ســکینه نام داشــت. 
خواندن و نوشــتن نمی دانست. کشاورز 

بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شــد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رســید. پیکر او را در شهر ابریشم تابعه شهرستان 

زادگاهش به خاک سپردند. )اصفهان(

ســبزوار و جوین بودم، دیدم پیرزنی با وسایل کنار جاده 
ایستاده است. او را سوار ماشین کردم تا به مقصد برسانم. 
از ضبط ماشــین صدای آواز پدرم پخش می شــد. پیرزن 
پرســید: او را می شناســی؟ گفتم: پدر من است. پیرزن به 
محض شنیدن این جمله شروع به گریه کرد و گفت: چقدر 

جای او خالیست. «
ســیزده روز پس از حادثه منــا، در میان غم و اندوه مردم، 
پیکر استاد محمدابراهیم باقری تشییع و در گلزار شهدای 
شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. )خراسان شمالی(

بسیار قانع بود. دست جلوی کسی دراز نمی کرد و می گفت: 
»پایم را اندازه گلیم خودم دراز می کنم.« عاشق فرزندان و 
نوه ها بود. خودش که کودکی تلخی داشت، مراقب بود که 

آن ها در کودکی و نوجوانی به سختی نیفتند.
به همت اداره ارشــاد استان خراسان یک نوار از آواز و دو 
تارنوازی وی ضبط شــده که به عنوان اثری ارزشمند در 

خانه موسیقی ثبت گردیده است.
اشعار حافظ را حفظ بود و به شاهنامه خوانی عالقه داشت. 
از دروغ، ریا و تظاهر به دیــن داری بیزار بود. برای رفتن 
به ســفر حج تردید داشت و قصد داشت تا از هزینه حج 
بــه مردم کمک کند. به دالیلی از این کار منصرف شــد و 
شروع به انجام کارهای سفر کرد. گرچه با فرزندش محمد 
به ســفر  رفت ولی طاقت دوری از فرزندان و نوه هایش را 
نداشت. آن قدر به نوه ها محبت می کرد که عاشق او بودند 

و دوستش داشتند.
قبل از ســفر به چند نفر فامیل پولی داد تا هنگام بازگشت 
وی گوســفند قربانی کنند. شــب آخر همــه فرزندان و 
نزدیکان در منزل وی مهمــان بودند. در فرصتی که پیش 
آمد به آن ها گفت: »با هم دوســت باشید و دست هم را 
بگیرید. بیهوده بحث نکنید، زندگی زودگذراســت.« در 
آخرین شب زندگی با خانواده تماس گرفت، دلتنگ بود و 

احوال همه را پرسید.
ســرانجام دوم مهر 1394، در منا هنگام انجام اعمال حج 

همراه پسرش محمد به شهادت رسید.
مضمون آخرین شعری که به زبان کرد کرمانجی از او باقی 
مانده، شــرح کامل و درستی از حس و حال اوست. »من 
به طرف تو آمدم، گناهانم را ببخش. روز عید قربان دست 

به دامان توأم.«
خبر شهادت او و فرزندش که در میان مردم پایگاه خوبی 
داشــتند، همه را عزادار کرد. دوســتان و عالقه مندان او از 
همه جای دنیا تماس می گرفتند و ابراز همدردی می کردند.
فرزنــد وی نقل می کند: » روزی که در حال رانندگی بین 
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براهویی ژند، عبداهلل/ الف-س: یکم ( 62
شــهریور 1337، در روستای شیرنگ از 
توابع شهرستان علی آبادکتول به دنیا آمد. 
پدرش روشن و مادرش زری نام داشت. 
خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز و 

بســیجی بود. دو بار ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و 
دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در امامزاده 
عبداهلل روستای معصوم آباد تابعه شهرستان رامیان به خاک 

سپردند. او را عبداهلل روشن نیز می نامیدند. )گلستان(

الف-ش: ( 61 اورجعلی/  برازنده شایق، 
دهم فروردین 1331، در روستای شایق از 
توابع شهرستان سرعین به دنیا آمد. پدرش 
ماشاءاهلل )فوت1349( کشاورزی می کرد و 
مادرش باالباجی )فوت1382( نام داشت. 

در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. 
سال 1353 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و پنج دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار 

دارد. برادرش محمد نیز به شهادت رسیده است. )اردبیل(

محمدباقــر/ ( 60 بذارچمازکتــی، 
الف-ش: یازدهم مهر 1324، در شهرستان 
شــهمیرزاد به دنیا آمد. پــدرش عزیز و 
مادرش ننه بزرگ نام داشت. تا پایان دوره 
متوســطه درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

بازنشســته بود. سال 1351 ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رســید. مزار او در امامزاده 

درویش شهرستان قائمشهر قرار دارد. )سمنان(

بدیعی ازاندهی، محمدعلی/ الف-ش: ( 59
یکم فروردین 1334، در روستای ازانده از 
توابع شهرستان سوادکوه به دنیا آمد. پدرش 
ســیف اهلل و مادرش صغرا نام داشــت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس 

خواند و دیپلم گرفت. فروشنده بود. سال 1364 ازدواج کرد 
و صاحب یک پســر و دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در شهر پل سفید تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. او را آیت اهلل نیز می نامیدند. )مازندران(

ســوم ( 58 الف-ش:  بایرامعلی/  بخته، 
فروردین 1338، در شهرستان مشگین شهر 
به دنیــا آمد. پدرش اقام اوغالن و مادرش 
باجی قیــز نام داشــت. راننــده کامیون 
بــود. ازدواج کرد و صاحب چهار پســر 

و یــک دختر شــد. دوم مهــر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

بهشت فاطمه شهرستان اردبیل به خاک سپردند. )اردبیل(

باهرخواه، حسن/ الف-ش: بیست و ( 57
پنجم بهمن 1323، در شهرستان مشهد به 
دنیا آمــد. پدرش عباس و مادرش خانوم 
نام داشــت. تا پایان دوره متوســطه در 
دانشســرای تربیت معلم درس خواند و 

دیپلم گرفت. معلم بازنشســته آموزش و پرورش بود. سال 
1353 ازدواج کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در خواجه ربیع زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان رضوی(
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یکم ( 68 الف-ش:  علی نظــر/  برومند، 
شهریور 1327، در بخش خشت از توابع 
شهرســتان کازرون به دنیــا آمد. پدرش 
غالمرضا، کشــاورزی می کرد و مادرش 
پریجان نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. او نیز کشاورز بود. دو بار ازدواج کرد و صاحب 
ســه پسر و شش دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

امامزاده علی زادگاهش قرار دارد. )فارس(

الف-ش: ( 67 باالاوغالن/  برگســتان، 
نهم فروردین 1333، در روستای جمایران 
از توابع شهرســتان اردبیل دیده به جهان 
گشــود. پدرش غالم و مادرش کلچه نام 
داشت. خواندن و نوشــتن نمی دانست. 

کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و هشت دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رســید. پیکر او را در گلزار شهدای 

زادگاهش به خاک سپردند. )اردبیل(

برفرازی، حســین/ الــف-ش: دوم ( 66
دی 1331، در شهرســتان نیشابور به دنیا 
آمد. پدرش صفر، کشــاورزی می کرد و 
مادرش فاطمه نام داشــت. تا پایان دوره 
ابتدایی درس خواند. باغدار بود. ازدواج 

کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رسید. مزار او در بهشت فضل شهرستان زادگاهش قرار دارد. 

)خراسان رضوی(

برزگــر، محمد/ الــف-ش: پنجم ( 65
بهمن 1326، در شهرستان رامسر دیده به 
جهان گشــود. پدرش حسین، کشاورزی 
می کرد و مادرش زینب نام داشت. تا پایان 
دوره راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد 

بود. سال 1348 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر 
شــد. حدود 6 ماه در جبهه حضور یافت. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای لمتر تابعه شهرستان 

زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

بیســتم ( 64 الف-ش:  برزگر، مجتبی/ 
فروردین 1335، در روســتای سنگتاب 
از توابع شهرســتان قائمشهر به دنیا آمد. 
پــدرش مصطفی، کشــاورزی می کرد و 
مادرش لیال نام داشت. در حد خواندن و 

نوشتن سواد آموخت. بازنشسته کارخانه نساجی بود. ازدواج 
کــرد و صاحب یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

برزگــر، عطاءاهلل/ الــف-ش: نهم ( 63
خرداد 1322، در روســتای قلعه سنگی از 
توابع شهرستان بوانات به دنیا آمد. پدرش 
محمدحســین و مادرش صاحب جان نام 
داشت. خواندن و نوشــتن نمی دانست. 

کشــاورز بود. سال 1345 ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )فارس(
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بیست و ( 74 بنیسی، حسین/ الف-ش: 
هشــتم تیر 1360، در شهرستان تهران به 
دنیا آمد. پدرش قاسم و مادرش شهناز نام 
داشت. تا پایان دوره کارشناسی ارشد در 
رشــته علوم تربیتی درس خواند. شغلش 

آزاد بود. ســال 1384 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. 
عضو بسیج ســازمان میراث فرهنگی و مسئول تدارکات و 
پذیرایی کاروان بعثه رهبری بود. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون 

اثری از پیکرش به دست نیامده است. )تهران(

بنیــادی، علیرضا/ الــف-ش: یکم ( 73
فروردین 1339، در شهرستان الیگودرز به 
دنیا آمد. پدرش حســین و مادرش مدینه 
نام داشت. تا پایان دوره کاردانی در رشته 
آموزش ابتدایــی درس خواند. آموزگار 

بود. ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )لرستان(

بقایــی، علیرضا/ الف-ش: هشــتم ( 72
اردیبهشت 1330، در روستای بیدخت از 
توابع شهرستان گناباد به دنیا آمد. پدرش 
حبیب اهلل، کشــاورزی می کرد و مادرش 
شهربانو نام داشت. تا پایان دوره متوسطه 

در رشــته علوم طبیعی درس خواند و دیپلم گرفت. معلم 
بازنشسته بود. سال 1358 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در بهشت رضای 

شهرستان مشهد قرار دارد. )خراسان رضوی(

بغالنی، حســین/ الف-ش: چهارم ( 71
آبادان  اردیبهشــت 1352، در شهرستان 
دیده به جهان گشــود. پــدرش کریم نام 
داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 
مترجمــی زبان انگلیســی درس خواند. 

کارمند بانک بود. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای 
جرف تابعه شهرستان خرمشهر به خاک سپردند. )خوزستان(

بشیری گودرزی، غضنفر/ الف-ش: ( 70
چهارم مرداد 1315، در شهرستان بروجرد 
دیــده به جهان گشــود. پدرش قاســم، 
کشــاورزی می کرد و مــادرش طاووس 
نام داشــت. در حد خواندن و نوشــتن 

سواد آموخت. بازنشسته تأمین اجتماعی بود. ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش قرار دارد. )لرستان(

یازدهم ( 69 بزمی، حبیب اهلل/ الف-ش: 
بهمن 1311، در روستای پیوه ژن از توابع 
شهرســتان نیشــابور به دنیا آمد. پدرش 
عبدالجواد، کشــاورزی می کرد و مادرش 
فاطمــه نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب چهار 
پســر و چهار دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(
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بهمرام، رحمــت اهلل/ الف-س: هفتم ( 79
دی 1350، در خانواده ای متدین و فرهنگی 
در روســتای کاکا از توابع شهرستان گنبد 
کاووس دیده به جهان گشــود. پدربزرگش 
آخوند عبدالحلیم گرگانی از علمای شــهر 

ترکمــن صحرا و پــدرش عبدالعلیم، دبیر اقتصــاد بود که در 
جنگ تحمیلی به درجه شهادت نائل آمد. مادرش بی بی عایشه، 

خانه داری می کرد.
 دوران ابتدایی و راهنمایی را در همان روستا و دبیرستان را در 
شهر گنبدکاووس گذراند. زندگی در روستا باعث عالقمندی 
ایشان به کار کشاورزی و دامپروری شد. با اتمام دوره متوسطه، 
در کنکور سراســری شــرکت کرد و موفق به قبولی در رشته 
زراعت و اصالح نباتات دانشــگاه شــاهد رامسر شد. با اتمام 
تحصیالت ارشد از دانشگاه کرج در سال 1378 با خانم آی سن 
خرمالی ازدواج کرد که حاصل زندگی مشترک ایشان یک پسر 

و یک دختر بود.
 در سال 1378در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
گلســتان استخدام شد و به عنوان عضو هیات علمی به منظور 
 UPM گذرانــدن دوره دکتری و با اخذ پذیرش از دانشــگاه
در ســال 1386 عازم کشور مالزی گردید. با تالش مضاعف و 

تحقیقات گسترده موفق به اتمام تحصیالت با نمره عالی شد.

الــف-س: ( 78 محمدولــی/  بهلکــه، 
پانزدهــم خرداد 1324، در شهرســتان 
گنبــدکاووس بــه دنیــا آمــد. پدرش 
بیک محمــد و مــادرش قربان بی بی نام 
داشــت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

کشاورز بود. سال 1345 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و 
پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شــهادت رسید. مزار او در روستای 
چای بوئین تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

بهرامیان، بهــرام/ الف-ش: چهارم ( 77
بهمن 1312، در شهرستان فریدونشهر به 
دنیا آمد. پدرش جعفرقلی و مادرش خانم 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 
کشاورز بود. ســال 1341 ازدواج کرد و 

صاحب هفت پســر و دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در شهر گلدشت تابعه شهرستان نجف آباد قرار دارد. 

)اصفهان(

بهرام پرور، محمدعلی/ الف-ش: پنجم ( 76
خرداد 1334، در شهرستان رامسر چشم به 
جهان گشود. پدرش ابوالفضل، خیاط بود و 
مادرش قمر نام داشت. تا پایان دوره کاردانی 
در رشته تجربی درس خواند. معلم بازنشسته 

بود. سال 1358 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. 
به عنوان سرباز منقضی ارتش حدود 6 ماه در جبهه خدمت کرد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شــهادت رســید. پیکر او را در گلزار شهدای آقابسمل شهر 
ساداتشهر تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )مازندران(

الف-ش: ( 75 علیرضــا/  بهــاری دالل، 
بیست و ســوم مهر 1345، در شهرستان 
خمینی شهر دیده به جهان گشود. پدرش 
علی و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان 
دوره کاردانی در رشته برق درس خواند. 

کارمند شــرکت بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. 
حدود ســه ســال و چهار ماه در جبهه حضور داشت. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در گلستان شهدای شهرستان اصفهان 

قرار دارد. )اصفهان(
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 در دوره تصــدی ریاســت چهار ســاله، شــیوه مدیریت و 
برخورد وی با عوامل و کارمندان زیرمجموعه اش بسیار متین، 
دلســوز، باادب و توأم با احترام مضاعــف بود، در خصوص 
تصمیم گیری های کالن مدیریتی نیــز مبتنی بر علم و تعهد و 

بسیار قاطع بوده است.
از ویژگی های ممتاز شــخصیتی او، حجب و حیا در گفتار و 
کردار، شجاعت، صبر و بردباری، پرهیز از هرگونه تجمل گرایی، 
غرور و فخر فروشــی، مهربانی، عشــق و احترام به خانواده، 

خصوصاً والدین و التزام کامل به اسالم را می توان نام برد.
 تســلط کامل به چند زبان، اشــراف کامل به علوم کامپیوتر و 
هم چنین کسب مقام های ورزشی متعددی در زمینه های والیبال، 
قایقرآنی و شنا وی را الگویی مناسب برای اطرافیان و آشنایان 

کرده بود.
همراه با مادرش به عنوان فرزند ارشد خانواده و به نیابت از پدر 
عازم سفر حج شد. وی با وجود شرایط بسیار سخت، همیشه 
در کنار مادر بزرگوارشــان بودند و با تمام وجود مادرشــان را 
دوست داشتند. به روایت از همسفران بازمانده اش، »زمانی که 
مادرشان به دلیل ناتوانی جسمی توان حرکت نداشتند، ایشان را 

کول می کردند و هیچ وقت مادر را تنها نگذاشتند.«
 هم چنین در طول سفر حج، از هیچ تالشی برای رفاه، آسایش و 
کمک به سالخوردگان و افراد ناتوان فروگذار نبود. حتی نسبت 
به زائرهای خارجی نیز احســاس مسئولیت می کرد، به عنوان 
مثال، روزی که همراه تعدادی از حجاج عازم غار حرا شــده 
بودند در مسیر، یکی از زائرین کشور ترکیه بر اثر سقوط فوت 
می کنند؛ که به نقل از همراهان دکتر بهمرام بالفاصله مراتب را 
به خانواده آن مرحوم اعــالم نموده و در جهت انجام امورات 

نامبرده اقدامات موثری را انجام می دهد.
دوم مهر 1394، در منا توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رسید. پیکر او را پس از تشییع در زادگاهش به خاک سپردند. 
به منظور تجلیل از این دانشــمند نخبه، محل کارش به نام این 

شهید مزین شد. )گلستان(

پس از بازگشت به کشور در سال 1390، با عنایت به شخصیت 
ممتاز ایشان در ابعاد مختلف، به سمت ریاست بخش تحقیقات 
زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گمارده شد. او جزو 
اولین نخبگان کشور در حوزه دانه های روغنی بود که فناوری 
تولید بذر هیبرید کلزا را در کشور پایه گذاری نمود. از آن جایی 
که گیاه کلزا، گیاه بومی ایران محسوب نمی شود، بذر هیبرید آن 
ساالنه از خارج کشور با مشکالت زیادی تامین می گردد و برای 
قطع وابســتگی واردات بذر کلزا در کشور اقدامات شایسته ای 
انجام شده اســت که وی در دوره ای ده ساله، تمرکز و تالش 
خود را صرف تولید بذر هیبرید کلزا نمود. که بیش از 20 رقم 
هیبرید کلزا را در کارنامه درخشان خود به یادگار گذاشته است.

هم چنین به عنوان محقق و پژوهشگر نمونه کشور در سال های 
1380، 1384، 1386، 1393 و 1394 برگزیده شد.

مدت 4 ســال رئیــس بخش تحقیقات زراعــی و باغی مرکز 
تحقیقات کشاورزی بود و عالوه بر این به مدت 4 سال ریاست 
ســتاد فنی دانه های روغنی و گندم استان، مدت 4 سال عضو 
شــورای تحقیقات کشاورزی اســتان، عضو کمیته فنی بخش 
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر گلستان به مدت 13 سال و 
جانشین ریاست ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان به مدت 

3 سال بود.
دارای مقــاالت علمی متعدد در زمینه به نــژادی کلزا، داوری 
مقاالت در هشتمین کنگره زراعت و اصالح و نباتات و دارای 
سوابق تدریس در رشــته های آمار و طرح آزمایشات، کاربرد 
 Plant transformation , کامپیوتر در دانه های روغنــی و

GIS را داشت.
در مســائل دینی و مذهبی همواره پایبندی خود را به اسالم به 
اعلی درجه بروز و ظهور می داد. در خاطره ای که توسط دوستان 
شهید نقل شده، »ایشان در دوره دانشجویی در کشور مالزی و 
هم زمان با عید سعید قربان به سیاق هر ساله، گوسفندی قربانی 
می کردند و هم چنین در نماز عید فطر شرکت نمود که این التزام 
وی حتی در کشور خارجی و با وجود محدودیت های متعدد، 

بسیار زیبا و جالب توجه بود.«
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پاپــی، قــدرت اهلل/ الــف-ش: یکم ( 82
شــهریور 1337، در شهرستان درود چشم 
به جهان گشود. پدرش یداهلل، کشاورز بود 
و مادرش بیگم، خانــه داری می کرد. او که 
در خانواده ای مذهبــی به دنیا آمده بود، در 

مکتب قرآن آموخت. به مدرسه رفت و سال های تحصیلی را با 
موفقیت پشت سر گذاشت. تا سال دوم متوسطه درس خواند و 
با شروع جنگ تحمیلی درس را رها کرد و به جبهه رفت. مدتی 
بعد در تنگه چزابه بر اثر اصابت ترکش به گوش و سر، مجروح 
شد. پس از مداوا دوباره به جبهه بازگشت. پس از پایان جنگ، 

بیت غانم، حسن/ الف-ش: نهم تیر ( 81
1334، در شهرســتان خرمشــهر به دنیا 
آمد. پدرش یاس، کشــاورزی می کرد. 
شغلش آزاد بود. ازدواج کرد و صاحب 
یک پســر و چهار دختر شــد. دوم مهر 

1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در شهر نجف از کشور عراق به 

خاک سپردند. )خوزستان(

عالقه مند بود که با راه اندازی یک تولیدی، کارآفرینی کند. 
تالش زیادی نیز کرد که به ثمر ننشست.

برای انجام حج واجب آماده ســفر شد. از همه اطرافیان و 
دوستان حاللیت طلبید. تا جایی که کتابی را که سال ها پیش 

به امانت گرفته بود به صاحبش برگرداند.
دوم مهر 1394، در منا هنگام انجام اعمال حج به شــهادت 
رسید. پیکر وی یک هفته بعد به کشور بازگشت و پس از 
تشییع در قبرستان شهدای رضوان زادگاهش به خاک سپرده 

شد. )فارس(

بهمن زادگان جهرمــی، محمدباقر/ ( 80
الف-ش: سوم آبان 1344، در شهرستان 
جهــرم دیده بــه جهان گشــود. پدرش 
بخشــی، مغازه دار بود و مــادرش طوبا، 
خانــه داری می کــرد. دوران کودکی وی 

در خانواده ای مذهبی گذشت و ســال های تحصیلی را با 
موفقیت طی کرد. او نیز همــراه مردم در تظاهرات قبل از 
انقالب حضور یافت. از نوجوانی به شرکت در کالس قرآن 
آیت اهلل آیت اللهی مشــغول شد و تا پایان عمر از محضر او 
کســب فیض نمود. تا پایان مقطع کارشناسی در رشته برق 

درس خواند.
به عنوان کارمند شرکت پتروشیمی مشغول به کار شد. در 
محیط کار بسیار دقیق و وقت شناس بود. به زیردستان خود 
کمک می کرد و از وقت، بهترین بهره را می برد. اهل کسب 

حالل بود و در حفظ بیت المال می کوشید.
در دوران جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی عازم جبهه شد. 
در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشــهر حضور داشت. 
بعدها گفت که یک بار در جبهه گم شده بود که پس از 48 

ساعت نیروهای ایرانی او را پیدا می کنند.
سال 1373 ازدواج کرد و صاحب دو دختر و یک پسر شد. 
برای تعلیم و تربیت اســالمی فرزندان خود می کوشید. از 
آن ها می خواست وظایف شــرعی خود را به درستی انجام 

دهند. هم چنین بر تحصیل آن ها تأکید داشت.
مقید به پرداخــت خمس بود و برای رفع اختالف دیگران 
می کوشید. به صله رحم اهمیت می داد. اهل نماز جماعت و 
شــرکت در نماز جمعه بود. به نیازمندان یاری می رساند و 
نمی گذاشت تا دیگران از کار او مطلع شوند. برای شرکت 
در مراسم دعای کمیل به حسینیه ها و تکایا می رفت و برای 
پرداخــت هزینه های آن جا کمک می کرد. به حضرت زهرا 

)س( ارادت زیادی داشت.
به حفظ وحدت و همبستگی ملی اهمیت زیادی می داد و 
هر وقت اختالف نظری می دید، ناراحت و دلگیر می شــد. 
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کوچک تر بودند، را انجام می داد.
ســال 1347 موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید. سپس 
در آزمون خلبانی شــرکت کرد و پذیرفته شــد. اما به 
دلیل اینکه سرپرســتی خانواده با او بود، منصرف شد. 
خدمت مقدس ســربازی را در ســپاه پاسداران انجام 
داد. پس از بازگشت در آزمون ورودی دانشگاه تربیت 
معلــم شــرکت کرد و در رشــته ریاضی بــه تحصیل 
پرداخت. پس به استخدام آموزش و پرورش درآمد و 

برای خدمت عازم مناطق محروم شد.
ســال 1361 ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. او که 
در دوران تحصیل با مشقت توانسته بود درس بخواند، 
ضمن تشــویق فرزندان به انجام وظایف دینی، آن ها را 

بر جدیت در تحصیل سفارش می کرد.
در زندگی بسیار ساده زیست بود. فخرفروشی نمی کرد 
و از ریا و دورویی پرهیز داشت. در امور خیر پیش قدم 
می شــد و تــا جایی که می توانســت به مــردم کمک 
می کرد. دســت و دلباز، قانــع و صبور بود. به مال دنیا 
توجه نداشــت. اما قدر داشته هایش را می دانست. دبیر 
و مدیری موفق در آموزش و پروش بود. برای کســب 
روزی حالل می کوشــید و دســت نیاز به سوی کسی 
دراز نمی کرد. گواهینامه رانندگی پایه یک داشت و در 
تابستان ها روی کامیون دیگران کار می کرد. سال 1378 
پس از عمری خدمت صادقانه بازنشســت شــد. او که 
اندوخته و پس اندازی نداشــت به کار رانندگی کامیون 
ادامه داد و توانست با دسترنج خود امکان سفر حج را 
فراهم کند. همیشه آرزو داشت که در مکه از دنیا برود 

و همان جا دفن شود.
دوم مهــر 1394، در منــا هنگام انجــام اعمال حج به 
شــهادت رســید. پیکر وی در مقبره الشــهدای مکه به 

خاک سپرده شد. )گلستان(

پاریخــی، تاج محمــد/ الف-س: ( 83
روســتای  در   ،1328 دی  پانزدهــم 
خواجه نفس گمیشان از توابع شهرستان 
گشــود.  جهان  به  دیده  بندرترکمــن 
پدرش حاجی گلــدی، حلب کوب بود 

و مادرش آنابخت نام داشــت. در خانــواده ای متدین 
رشد کرد و پرورش یافت. کودکی باهوش و فعال بود. 
در سال 1335 به مدرسه رفت. از آن جا که وضع مالی 
خانواده خــوب نبود، در کنار تحصیل کارهای مختلفی 
ماننــد، تدریس ریاضی بــه کودکانی کــه از خودش 

در کارخانه سیمان زادگاهش مشغول به کار شد. در کنار کار به 
تحصیل خود ادامه داد و تا پایان مقطع متوسطه درس خواند و 

دیپلم گرفت. در کارش بسیار دقیق و منظم بود.
مدتی بعد ازدواج کرد و صاحب چهار دختر و پنج پسر شد. 
در تربیت اسالمی فرزندان خود و انجام وظایف شرعی تأکید 
داشت. با فرزندانش مهربان بود و برای این که آن ها الگوی 
مناسبی داشته باشند، با افراد موفق ارتباط برقرار می کرد و به 

دیدن آن ها می رفت.
اهل مســجد، ســخت کوش و مردم دار بود. به همه کمک 
می کرد و اگر کســی در خانواده مشکل داشت برای رفع آن 
پیش قدم می شد. ذوق و استعداد سرودن شعر داشت و اشعار 
زیادی نوشت. به کوهنوردی عالقه داشت و در هر فرصتی 
به کوه می رفت. به پیامبر اکــرم )ص( و حضرت علی )ع( 
ارادت خاصی داشت و احادیث معتبری را نقل می کرد. هر 
صبح قبل از نماز صبح )براساس اعتقادات شخصی( کوچه 

را آب پاشی می کرد و دعای امام زمان )عج( را می خواند.
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شــهادت 
رسید. به گفته شاهدان عینی و براساس فیلمی که باقی مانده، 
تا آخرین لحظات به مردم کمک می کرد. پیکر وی چهاردهم 
همان ماه به کشــور بازگردانده شــد و در گلزار شــهدای 

زادگاهش به خاک سپرده شد. )لرستان(
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الف-ش: ( 87 ابراهیــم/  پوررســتمی، 
چهاردهم تیر 1327، در شهرستان رامسر 
به دنیا آمد. پدرش اســماعیل و مادرش 
جواهر نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی 
درس خواند. کارمند بازنشسته بود. سال 

1355 ازدواج کرد و صاحب ســه پسر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای لمتر تابعه 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

کریــم/ ( 86 پورتقی راســتگومقدم، 
الف-ش: دهم آذر 1319، در شهرســتان 
لنگرود دیــده به جهان گشــود. پدرش 
اســتادتقی و مادرش ربابه نام داشت. تا 
پایان دوره راهنمایــی درس خواند. دبیر 

بازنشســته آموزش و پرورش بود. سال 1345 ازدواج کرد 
و صاحب چهار پسر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )گیالن(

تدارکات گردان ثاراهلل بروجرد بود. به خانواده شهدا رسیدگی 
می کرد و همیشه به حال کسانی که در جنگ شهید شده بودند 
و پیکرشان مفقود بود غبطه می خورد. در طول جنگ و هنگام 
حضــور در جبهه بارها به نحو معجزه آســایی از مرگ نجات 

یافت.
بعد از بازنشستگی به تالوت قرآن و مطالعه تفسیر آن پرداخت. 
دعاها و نمازهای مســتحب می خواند و پیوسته برای والدین 
خــود نماز به جا می آورد. دوم مهر 1394، در منا به شــهادت 
رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است. )مرکزی(

پناهی، محمدعلی/ الف-ش: چهاردهم ( 85
فروردین 1324، در شهرســتان به دنیا آمد. 
پــدرش عبدالعهد )بــه گفتــه فرزند نام 
پدربزرگ عبداالحد بود که موقع ثبت اشتباه 
نوشــته شده اســت.( کارگر بود و مادرش 

رحیمه، خانه داری می کرد. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.
ســال 1349 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. بر 
تربیت دینی فرزندان، نماز اول وقت و جماعت تأکید داشــت 

و آن ها را قبل از سن بلوغ آماده انجام تکالیف شرعی می کرد.
به امام حسین )ع( و حضرت زهرا )س( ارادت خاصی داشت. 
هر روز زیارت عاشورا می خواند و خواندن آن را به فرزندانش 
نیز توصیه می کرد. خوشــرو، خونگرم و بزرگ منش بود. برای 
حل اختالف دیگران پیش قدم می شــد. بــه بزرگترها احترام 
می گذاشــت و اهل صله رحم بود. پیوسته به دیدن دوستان و 

آشنایان می رفت و از حال آن ها می پرسید.
قبل از انقالب در مجالس مذهبی شرکت می کرد و سخنرانی ها 
را )به خصوص مرحوم کافی( می شــنید. همراه سایر مردم در 

پیروزی انقالب مشارکت داشت.
با تشــکیل سپاه پاسداران به آن پیوســت. در حفظ بیت المال 
می کوشــید و از امکانات دولتی استفاده شخصی نمی کرد. در 
دوران جنگ حدود شش سال در جبهه حضور داشت. مسئول 

پدری، نازمحمد/ الف-س: بیســت ( 84
و نهم اردیبهشــت 1334، در شهرستان 
گنبــدکاووس بــه دنیــا آمــد. پدرش 
قربان محمــد و مــادرش قربان بی بی نام 
داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 

فیزیک درس خواند. معلم بازنشسته بود. سال 1359 ازدواج 
کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در روستای چای بوئین تابعه شهرستان زادگاهش 

به خاک سپردند. )گلستان(
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ترابی پلت کله، حبیــب/ الف-ش: ( 93
بیســت و ششــم شــهریور 1333، در 
شهرستان لنگرود دیده به جهان گشود. 
پدرش علی اکبر )فوت1388( کشاورزی 
می کــرد و مادرش زهــرا )فوت1392( 

خانه دار بــود. در خانواده ای مذهبی و متوســط پرورش 
یافت. از کودکــی برای آموختن قرآن بــه مکتب رفت. 
پــس از پایان دوره ابتدایی، برای کمک به معاش خانواده 
مشغول به کار شد. در 18 سالگی به خدمت سربازی رفت 
که به دلیل ازدیاد نیرو، از خدمت معاف شــد. سال 1354 

الف-ش: ( 92 حسین/  پیروی اکبرآباد، 
دوم آبان 1336، در شهرســتان کوار دیده 
به جهان گشــود. پدرش زکی و مادرش 
را مریــم می نامیدند. تا پایان دوره ابتدایی 
درس خواند. پنچرگیری خودرو داشت. 

ســال 1363 ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان 
بسیجی در جبهه خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در روستای اکبرآباد تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )فارس(

پیروتی، محمدامین/ الف-س: پانزدهم ( 91
آبان 1341، در شهرســتان مهاباد به دنیا آمد. 
پدرش عبداهلل، کشــاورزی می کرد و مادرش 
خدیجه نام داشــت. تا پایان دوره کاردانی در 
رشته راه و ســاختمان درس خواند. کارمند 

بازنشسته بانک بود. سال 1362 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو 
دختر شد. به عنوان بسیجی حدود شش ماه در جبهه حضور داشت. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرانش عبدالناصر، 

قرنی و عثمان نیز به شهادت رسیده اند. )آذربایجان غربی(

پیروتی، عثمان/ الف-س: سوم شهریور ( 90
1344، در شهرســتان مهاباد بــه دنیا آمد. 
پدرش عبداهلل، کشاورزی می کرد و مادرش 
خدیجه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در 
رشــته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. 

کارمند بیمارستان امام خمینی )ره( بود. سال 1364 ازدواج کرد 
و صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 
را در زادگاهش به خاک سپردند. برادرانش عبدالناصر، قرنی و 

محمدامین نیز به شهادت رسیده اند. )آذربایجان غربی(

پیروتی، عبدالناصر/ الف-س: هشتم ( 89
خرداد 1346، در شهرستان مهاباد دیده به 
جهان گشــود. پدرش عبداهلل، کشاورزی 
می کرد و مادرش خدیجه نام داشــت. تا 
پایان دوره کارشناســی در رشته الهیات 

درس خواند. معلم بازنشســته بود. سال 1351 ازدواج کرد 
و صاحب سه پسر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. اثری از پیکرش 
به دســت نیامد. برادرانش عثمان، قرنی و محمدامین نیز به 

شهادت رسیده اند. )آذربایجان غربی(

الف-ش: ( 88 فرهاد/  پیرزاده ایران نژاد، 
دوازدهم دی 1320، در شهرستان شیراز 
دیده به جهان گشود. پدرش جالل الدین، 
کارمند اداره فرهنگ و باستان شناسی بود 
و مادرش گیالن نام داشت. تا پایان دوره 

کارشناســی در رشته مکانیک درس خواند. صاحب کارگاه 
تولیــدی بود. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در حرم امام رضا 

)ع( قرار دارد. )خراسان رضوی(
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پنجم ( 94 الــف-ش:  علی/  تقوی طلب، 
آبان 1336، در روســتای بازوبند تابعه 
شهرستان نیشابور چشم به جهان گشود. 
پدرش حســین، مقنی بــود و مادرش 
کلثوم، خانــه داری می کرد. هنگامی که 

پــدرش در کالس دروس حوزوی شــرکت می کرد و 
او را نیــز همراه خود می برد. تا پایان مقطع کارشناســی 
در رشــته علوم اجتماعی درس خوانــد. قبل از انقالب 
سخنرانی های امام خمینی)ره( را می شنید و کتاب های او 
را مطالعه می کرد. پاســدار بود. در حفظ بیت المال دقت 

سال ها در انتظار سفر حج بود. سال 1394 اسم او و همسرش 
در فهرست زائران اعالم شد. یازدهم شهریور همان سال به 
مکه رفــت و دوم مهر، هنگام انجام اعمــال حج در منا به 
شهادت رســید. 51 روز نام وی در فهرست مفقودین بود. 
یک بار نیز پیکر شــهید دیگری را تحویــل خانواده دادند 
 که مشــخص شد، اشتباه است. ســپس با انجام آزمایشات
دی.ان.ای مشخص شــد پیکرش ده روز بعد از فاجعه منا، 
همراه پیکر هفتاد و دو نفر دیگر در مقبره الشــهدای مکه به 

خاک سپرده شده است.
ابتدا مسئولین سازمان حج اعالم کردند، به دالیل بهداشتی 
تا 9 ماه پیکر شهدا به ایران بازنمی گردد، با اصرار و بی تابی 
خانــواده، فرزند بــزرگ وی برای بازگــردان پیکر پدر به 
عربستان رفت. پس از اعدام شیخ نمر و آتش زدن سفارت 
عربستان در ایران، دولت عربستان تمام ایرانیانی را که در آن 
کشــور بودند بیرون کرد. بعدها طی مذاکرات مسئولین دو 

کشور، پیکر شهدا به کشور بازگردانده شد.
پیکر شهید حبیب ترابی پلت کله بیست و چهارم دی همان 
سال به کشور بازگشت و بیســت و نهم همان ماه، پس از 
تشــییع در گلزار شــهدای زادگاهش به خاک سپرده شد. 

)گیالن(

ازدواج کرد و صاحب دو دختر و دو پسر شد. سال 1355 
به تهران آمد و ابتدا در فرودگاه و بعد از آن در بانک ملی 
استخدام شد. در کار بسیار دقیق بود و وظایف خود را با 
وســواس خاصی انجام می داد. اهل ریا نبود و با صراحت 
سخن می گفت. با این که از پدر و مادرش دور شده بود، 

از یادشان غافل نمی شد و به آن ها کمک می کرد.
ســال 1366، به منظور همراهی و خدمت بیشتر به والدین، 

دست از کار در تهران کشید و به زادگاهش بازگشت.
مقید به خواندن نماز اول وقــت بود. عالقه زیادی به اهل 
بیت مخصوصاً امام حسین )ع( داشت. مداح مسجد روستای 
پلت کله، مسجد آقاســیدجواد موبندان و مسجد بازاده بود. 
حتی زمانی که در تهران بود به حســینیه شمالی ها می رفت 
و با صدای گرمش به مجالس شور می بخشید. این عشق به 
اباعبداهلل همیشــه با وی بود. مدام زیر لب نوحه می خواند 
و گاهــی بعد از نماز صبــح، یک ســاعت روی صندلی 
مخصوص اش می نشســت و در تنهایی و خلوت زیر لب 
نوحه خوانی می کرد. او که ذوق سرودن داشت، درباره امام 
حسین )ع( شــعر و نوحه نیز می ســرود. همیشه در پایان 
نوحه ســرایی هایش از خدا می خواست با اباعبداهلل الحسین 
)ع( محشور شود. هرگز برای پول مداحی نکرد و دستمزد 

خود را برای کمک به مساجد می داد.
بسیار خوش رو، سخت کوش و فعال بود. بعد از بازنشستگی 
بیکار ننشســت و با راه اندازی کارگاه بلوک زنی به نظارت 
آن پرداخت. به کشــاورزی و باغ داری نیز عالقه مند بود. با 
دقت و وسواس خاصی کار می کرد و هر کس وارد باغ وی 
می شــد از کار، دقت و زیبایی باغ لذت می برد. قبل از این 
که محصول خــود را به خانه ببرد، اول به نیازمندان می داد. 
می گفت: »خدا نعمت هایش را به من داده و واجب اســت 
من نیز زکات آن را بپردازم.« هیچ وقت از یاری رساندن به 
نیازمندان غافل نشد. به صورت ناشناس به افراد مستمند و 
کودکان یتیم کمک می کرد. هم چنین برای تأمین جهزیه به 

خانواده های بی بضاعت یاری می نمود.
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الــف-ش: ( 98 مصطفــی/  تودوئــی، 
روســتای  در   ،1344 فروردیــن  دوم 
دهنوخواجه از توابع شهرستان الیگودرز 
دیده به جهان گشود. پدرش محمدقلی، 
کشاورز بود و مادرش زهرا، خانه داری 

می کرد. در هفت سالگی پدرش را از دست داد و زندگی 
او با ســختی و مشــقت همراه شــد. برای تأمین هزینه 
تحصیل بــه کار پرداخت. مدتی به تهــران آمد و به کار 
در یک پروژه ســاختمانی مشغول شــد. در فواصل کار 
به روســتا بازمی گشــت و به درس خواندن ادامه می داد. 

الــف-س: ( 97 بی بی روشــن/  تکــه ء، 
یکم اردیبهشــت 1336، در شهرســتان 
گنبدکاووس به دنیا آمــد. پدرش کریم، 
بیک سلطان  کشاورزی می کرد و مادرش 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

خانه دار بود. ســال 1356 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )گلستان(

دهم ( 96 الف-ش:  تقیانی، وجیهــه اهلل/ 
آبان 1316، در شهر قیدار تابعه شهرستان 
خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصراهلل، کشاورز 
بود و مادرش ســاریه نام داشت. تا پایان 
دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. 

در نیروی هوایی ارتش کار می کرد. سال 1345 ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و دو دختر شد. در جبهه حضور داشت. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در امامزاده پنج تن شهر لویزان تابعه 

شهرستان شمیرانات به خاک سپردند. )زنجان(

تقوی کوتنائی، معین/ الف-ش: هفتم ( 95
آذر 1327، در شهرستان قائمشهر به دنیا 
آمد. پدرش بهرام، کشــاورزی می کرد و 
مادرش خانم نام داشت. در حد خواندن 
و نوشــتن سواد آموخت. در کارخانه کار 

می کرد. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و چهار دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در روستای کوتنا تابعه شهرستان 

زادگاهش به خاک سپردند. )مازندران(

داشــت و از امکانات دولتی اســتفاده شخصی نمی کرد. 
در هفده ســالگی ازدواج کرد و صاحب دو دختر و دو 
پسر شد. در تربیت فرزندان به اصول اسالمی پایبند بود. 
آن ها را به نماز اول وقت ســفارش می کرد و اگر نیاز به 
راهنمایی داشــتند از آیات قرآن یا اشعار شعرای بزرگ 

بهره می برد.
با آغاز جنگ تحمیلی از ســوی بســیج در جبهه حضور 
یافت و تا پایــان جنگ در جبهه ها بود. در کارهای خیر 
پیش قدم می شــد. اهل صله رحم و مهمان نــواز بود. به 

همسایگان کمک می کرد و به عیادت بیماران می رفت.
به امام حسین )ع( ارادت خاصی داشت. هر روز قرآن و 
زیارت عاشــورا می خواند و اهل دعا و ذکر بود. پیوسته 

از خدا می خواست که اسیر مال دنیا نشود.
پس از بازنشســتگی به کشــاورزی مشــغول شــد. با 
کارگرهای مزرعه مهربان بود و به آن ها می گفت من هم 

مثل شما یک کارگر هستم.
هنگام سفر به حج نزدیکانش از او خواستند به این سفر 

نرود ولی او قبول نکرد و گفت: »شاید شهید شدم.«
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رســید. پیکرش در 
روســتای دهباف تابعــه شهرســتان زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )خراسان رضوی(
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ثامنی، علی/ الــف-ش: هفتم آذر ( 101
1326، در روســتای شــلمان از توابــع 
شهرســتان لنگرود به دنیــا آمد. پدرش 
محمدحســن )فوت1377( کشــاورزی 
می کرد و مادرش صغرا )فوت1382( نام 

داشــت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز 
بود. ســال 1351 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک 

سپردند. )گیالن(

توغدری، عبــداهلل/ الف-س: دوم ( 100
تیر 1351، در روستای چای قوشان بزرگ 
از توابع شهرســتان گنبدکاووس به دنیا 
آمد. پدرش چاقی آقا، کشــاورزی می کرد 
و مادرش بی بی نام داشت. فروشنده بود. 

سال 1377 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

تورانی، گزل/ الف-س: شــانزدهم ( 99
آبان 1348، در شهرســتان گنبدکاووس 
چشم به جهان گشود. پدرش صالح بردی 
و مادرش امان بی بی نام داشــت. تا پایان 
دوره کاردانی در رشــته آموزش ابتدایی 

درس خواند. خانه دار و معلم بود. سال 1366 ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون 

اثری از پیکرش به دست نیامده است. )گلستان(

پس از قبولی در آزمون کاردانی، برای تحصیل در رشــته 
ریاضیات به گلپایگان رفت. رشــته مدیریت دولتی را در 
دانشگاه نجف آباد خواند و مدرک کارشناسی کسب کرد. 
به تحصیالت خود تا پایان مقطع کارشناســی ارشــد در 

رشته اقتصاد ادامه داد.
در دوران جنگ تحمیلی از ســوی سپاه پاسداران در جبهه 
حضــور یافت. دبیر آمــوزش و پروش بود. ســال 1370 
ازدواج کرد و صاحب دو دختر و یک پســر شد. همواره بر 
انجام وظایف دینی به فرزندانش ســفارش می کرد. از آن ها 
می خواست با ادامه تحصیل خود به پیشرفت جامعه کمک 
کنند. بسیار راستگو، امانت دار، رازدار و خوش صحبت بود. 
با صداقت کار می کرد و اهل غیبت و بدگویی نبود. در امور 
خیر پیش قدم می شــد و از خیرین به نام شــهر بود. نسبت 
به نیازمندان احســاس وظیفه می کرد و در خدمت به آن ها 
می کوشید. پس از شــهادت او خانواده بیش از 20 دفترچه 
طرح ایتام پیدا کردند که کسی چیزی درباره آن نمی دانست. 
با احداث یک کارگاه در بخش صنایع و معدن گام مهمی در 

پیشرفت شهر و کارآفرینی برداشت.
به امام حسین )ع( ارادت زیادی داشت و هر سال برای برپایی 
مجالس عزاداری محرم تالش می کرد. برای رفتن به ســفر 
حج شــور و شوق خاصی داشت. با دقت به حساب هایش 
رسیدگی کرد و کارهایش را انجام داد. وصیت نامه ای نوشت 
و آن را نزد فردی امین گذاشت. گویی می دانست از این سفر 
بازنمی گردد و برای این که بعد از او شــراکت های کاری به 

مشکل برخورد نکند، به آن پایان داد.
چند روز قبل از سفر فرزند پسرش را به خلوت برد و گفت: 
»پسرم من از این سفر بازنمی گردم. مادر و خواهرانت را به 

تو می سپارم.«
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شــهادت 
رســید. پیکر وی 22 روز بعد، تشــییع و در گلزار شهدای 

شهرستان الیگودرز به خاک سپرده شد. )لرستان(
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جباری فر، ســیدابراهیم/ الف-ش: ( 105
دوم آبان 1341، در روستای ده برآفتاب تابعه 
شهرستان یاســوج و در خانواده ای متدین، 

مذهبی و زحمت کش به دنیا آمد.
پدرش سیدسیف اهلل، کشاورز بود و مادرش 

عذرا، خانه داری می کرد. با این که مادر در ســن کمی او را به 
دنیا آورد و هنگام تولد بســیار ضعیف بود، از همان ابتدا بسیار 
باهوش و بااستعداد بود. از سن چهار، پنج سالگی با کتاب آشنا 

شد.
تحصیالت ابتدایی خود را با رتبه ممتاز در همان روستا به پایان 
رساند. به دلیل موفقیت و کســب رتبه باال در آزمون ورودی 
مدرسه شبانه روزی یاســوج، برای تحصیل در دوره راهنمایی 

عازم آن شهر شد.
پــس از آن علیرغم موفقیــت در آزمون ورودی دبیرســتان 
شــبانه روزی دانشــگاه شیراز، به دلیل مشــکالت شخصی و 
محرومیت های آن دوران، نتوانســت به آن جــا برود و دوران 

دبیرستان را در یاسوج گذراند.
او نیز همراه سایر مردم در راهپیمایی های قبل از انقالب شرکت 
می کرد. در دوران جنگ، از ســوی بسیج با سمت امدادگر در 
جبهه حضور یافت. ســیدابراهیم که خود محرومیت و فقر را 
تجربه کرده بود، به منظور خدمت به مردم وارد جهادسازندگی 
شد. همان زمان در کنکور اعزام به خارج شرکت کرد و موفق 
به دریافت بورسیه از دانشگاه آلمان شد. ولی احساس مسئولیت 
در برابر کشور و مردم باعث شد از این فرصت چشم پوشی کند 

و در کشور به ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی پرداخت.
ســال 1367 ازدواج کرد و صاحب یک دختر و یک پسر شد. 
پیوسته می کوشید، تربیت فرزندانش براساس دستورات اسالم 
باشد و بر تحصیل آن ها نظارت و تأکید داشت. او روستازاده ای 
بــود که هرگز در زندگی روزمره غرق نشــد. خداپرســت و 
خداترس بود. هنگام ازدواج به همســرش گفت: خواهان یک 
زندگی ســاده است و تا آخر عمر نیز ساده زندگی کرد و اسیر 
مادیات نشــد. از اســراف بیزار بود. بیماران نیازمند را رایگان 

الف-س: ( 104 عبدل علــی/  جان زمین، 
یکم تیر 1333، در شهرستان گنبدکاووس 
چشــم به جهان گشــود. پدرش بابل و 
مادرش بایره نام داشت. خواندن و نوشتن 
نمی دانست. کشــاورز بود. دو بار ازدواج 

کرد و صاحب شش پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در روستای چای بوئین تابعه شهرستان زادگاهش قرار 

دارد. )گلستان(

الف-ش: ( 103 صفرعلی/  جان بزرگی، 
پانزدهم شهریور 1339، در شهرستان ازنا 
به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورزی 
می کرد و مادرش ســکینه نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایی درس خواند. شــغلش 

آزاد بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. پیکر او را در شهرک المهدی شهرستان 

زادگاهش به خاک سپردند. )لرستان(

جاتن، محمد/ الــف-ش: پانزدهم ( 102
تیر 1341، در شهرســتان نیشابور به دنیا 
آمد. پدرش رمضان و مــادرش رقیه نام 
داشت. خواندن و نوشــتن نمی دانست. 
بنا بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و 

دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 
بهشت فضل شهرســتان زادگاهش واقع اســت. )خراسان 

رضوی(
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پنجم ( 107 الف-ش:  حسین/  جعفری، 
فروردیــن 1331، در روســتای اردوغان 
از توابع شهرستان اســفراین به دنیا آمد. 
پدرش شــکراهلل، کشــاورزی می کرد و 
مادرش بی بی خانم نام داشت. خواندن و 

نوشــتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال 1350 ازدواج 
کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رســید. مزار او در گلزار شــهدای زادگاهش واقع اســت. 

)خراسان شمالی(

الف-ش: ( 106 اســماعیل/  جعفــری، 
دوم فروردین 1334، در روستای دهدق 
از توابع شهرســتان آباده چشم به جهان 
گشود. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد 
و مادرش کوکب نام داشت. تا پایان دوره 

راهنمایی درس خواند. بازنشسته اداره راه و شهرسازی بود. 
ســال 1353 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)فارس(

1394 برای انجام حج تمتع عازم کشــور عربستان شدند. در 
طول مدت سفر به دیگر زائران خدمت کرد و هرگز از مطالعه 

غافل نشد.
بیستم شهریور همان سال، هنگام طواف در مسجدالحرام بر اثر 
سانحه ســقوط جرثقیل مجروح شد و پنجم مهر بر اثر شدت 
جراحات به شهادت رسید. آخرین جمله او قبل از شهادت »آیا 

عاقبت به خیر می شویم« بود.
پیکرش چهاردهم مهر پس از تشیع باشکوه در شهرستان یاسوج، 
در گلزار شــهدای اصفهان به خاک ســپرده شد. )کهگیلویه و 

بویراحمد(

درمان می کرد.
به گفته دوســتانش در دوران دانشــجویی نماز شب او ترک 
نشــد. مهربان، آرام، قانع، راستگو، مؤدب، چشم پاک، فداکار و 
خوش کالم بود. بســیار مطالعه می کرد. به خانواده و فرزندان 
احترام می گذاشت. پیوســته برای خدمت به مردم می کوشید. 
عاشق طبیعت بود. او که کشاورزی نمونه بود، هر زمان فرصت 

می کرد به پرورش گل و گیاه می پرداخت.
سال 1368 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی 
مشغول به کار شد. دو سال بعد، هم زمان با ادامه تحصیل در دوره 
تخصصی دندانپزشکی کودکان به ارائه خدمات دندانپزشکی در 

مناطق محروم زاهدان پرداخت.
سال 1380 با کسب امتیازات الزم به دانشیاری ارتقاء یافت. به 
منظور باالبردن دانش خود، از فرصت مطالعاتی در کشورهای 
استرالیا و انگلستان بهره برد و موفق به کسب مدرک فلوشیپ 
در رشته دندانپزشــکی از دو دانشگاه آدالید و کالج لندن شد. 
سال 1391 موفق به اخذ درجه استاد تمامی )پرفسور( در رشته 

خود گردید.
دکتــر جباری فر در طول مدت زندگی خــود موفق به تألیف 
کتاب هــا و مقاالت زیــادی در زمینه دندانپزشــکی کودکان، 
دندانپزشــکی جامعه نگر و نگارش بیــش از 50 مقاله علمی 
پژوهشــی در مجالت معتبر داخلی و خارجی شــد. دو فصل 
از کتاب مرجع دندانپزشکی کودکان به قلم اوست که ویرایش 

نهایی این کتاب را در سفر مکه به پایان رساند.
عضویت در هیئت تحریریه مجالت شــاخص، دبیر هســته 
توســعه آموزش دانشکده دندانپزشــکی، عضو هیئت علمی 
مراکز تحقیقات علوم دندانپزشــکی پرفسور ترابی نژاد، عضو 
کمیتــه برنامه ریزی راهبردی رشــته تخصصی دندانپزشــکی 
کودکان ایران، معاونت دانشــجویی فرهنگی دانشکده از دیگر 
فعالیت های او بود. ســال 1393 بازنشست شد، اما هم چنان به 
تدریس در واحد بین المللی علوم پزشــکی شیراز، اصفهان و 

دانشگاه آزاد اصفهان ادامه داد.
ایشان که یک بار به عنوان پزشک به سفر حج رفته بودند، سال 
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جعفــری، ســیدمهدی/ الف-ش: ( 109
پانزدهــم فروردین 1319، در روســتای 
وسطی کال از توابع شهرستان قائمشهر به 
دنیا آمد. پدرش سیدآقا، کشاورزی می کرد 
و مــادرش زاغی نام داشــت. خواندن و 

نوشتن نمی دانست. آشپز بیمارستان بود. سال 1339 ازدواج 
کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

برپایی مراسم عزاداری و زیارت عاشورا می کوشید.
ســال 1392 درجه سرهنگ تمام گرفت و در شورای 
پزشــکی به عنوان معاون اداری شــوراهای پزشکی 
مشــغول به کار شد. همواره با متانت و اخالق خوب 

با مراجعین و جانبازان برخورد می نمود.
در پشــتکار و حســن خلق بارها مــورد تقدیر قرار 
گرفت. عالقه به اقامــه نماز اول وقت، تالوت قرآن، 
انجام دقیــق عبادات و فرایض دینی، توجه به والدین 
خصوصًا مادر، اهمیت به صله رحم، محبت به کودکان 
و دســتگیری از نیازمندان، خشوع و فروتنی در مقابل 
مردم، ســادگی و خلوص از خصوصیات بارز اخالقی 

وی بود.
ســال 1394 به صورت معجزه آسایی برای شرکت در 
مراسم حج انتخاب شد. در فرصت کوتاهی که داشت 

از تمام نزدیکان و دوستان حاللیت طلبید.
دوم مهر همان ســال، در حادثه منا توســط نیروهای 
ســعودی به شهادت رسید. پیکر وی در بهشت زهرای 

زادگاهش به خاک سپرده شد. )تهران(

الف-ش: یکم ( 108 جعفری، سعید/ 
فروردین 1350، در شهرســتان تهران 
به جهان گشود. پدرش حسن،  چشم 
تکنسین شرکت سیمان بود و مادرش 
از همان کودکی  نام داشــت.  نرگس 

تحت تربیــت پدر و مادری متدین قــرار گرفت. در 
هشت ســالگی پدرش را از دست داد. در کنار درس 
خواندن برای تأمین معــاش خانواده پابه پای مادرش 
تالش می کرد و به دلیــل خصوصیات خوب اخالقی 
زبانزد مردم بود. سال 1368 پس از اخذ مدرک دیپلم، 
با شــرکت در کنکور سراســری در دانشگاه افسری 
امام علی )ع( نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی 
پذیرفته شــد. ســال 1372 دوره مقدماتی رسته ای را 
گذرانــد و در دســته آجودانی، با درجه ســتوان دوم 

مشغول خدمت شد.
بــه دلیل مهارت در کاربرد رایانه مســئولیت آموزش 
به افســران جوان تر و ســربازان را برعهــده گرفت. 
ســال 1380 پس از اخذ درجه سروانی، دوره رزم در 
کوهســتان را گذراند و به عنوان معاون شعبه و مدتی 
نیز با سمت رئیس قسمت امور پرسنلی وظیفه به ارائه 
خدمت پرداخت. از نظر حســن خلق و خوش رفتاری 

با سربازان تحت امر خود، معروف بود.
ســال 1382 ازدواج کرد و صاحب یک دختر و یک 
پسر شد. همواره بر تربیت و آموزش اسالمی فرزندان 

تأکید می کرد. خویش 
ســال 1384 هم زمان با گذراندن دوره عالی رسته ای 
موفق به کسب درجه سرگردی شد و در پست معاون 
امور افسر عملیات پرسنلی و نیز رئیس کمیته آمادگی 
جســمانی به انجام وظیفه پرداخــت. در کنار وظایفی 
که برعهده داشت با معاونت عقیدتی سیاسی همکاری 
می کرد و در تمام برنامه های مذهبی حضور چشمگیر 
داشــت. به امام حســین )ع( عشــق می ورزید و در 
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ســال 1358 ازدواج کرد و صاحب ســه دختر و یک پسر 
شد. با وجود تمام مشغله ای که داشت، از آموزش و تربیت 
اسالمی فرزندانش غافل نبود. ضمن تأکید بر انجام وظایف 
شرعی و آموزش قرآن، به آن ها آداب سخن گفتن و زندگی 
را نیز آموخت. اهل مســجد بود و با روزه داری در ماه های 
رجب و شــعبان به استقبال ماه رمضان می رفت. راستگو و 
خداتــرس بود. در کمک به نیازمندان پیش قدم می شــد. به 
عیادت بیماران و جانبازان می رفت. زمانی که اطالع می یافت 
یکی از همکاران گرفتاری دارد، بالفاصله بخشی از حقوقش 
را به وی مــی داد. ارادت ویژه ای بــه حضرت فاطمه زهرا 
)س( و امام حسین )ع( داشت. در ایام عزاداری محرم برای 
والدین خود و همسرش خیرات می داد و خودش را مدیون 
آن ها می دانست. روزهای دوشنبه و پنج شنبه روزه می گرفت 
و هر روز بعد از خواندن نماز، قرآن تالوت می کرد و عادت 

به خواندن دعای فرج و زیارت عاشورا داشت.
در کارهای خانه و آشپزی به همسرش کمک می کرد. اهل 

مطالعه بود و به کشاورزی و گل کاری عالقه داشت.
در ســرودن شــعر دارای ذوق و اســتعداد بود. اشــعار و 
دل نوشــته های زیادی از او باقی مانده است. از سال 1364 
تا 1394 بــه عنوان مدیر کاروان حــج فعالیت می کرد. در 
رســیدگی به امور زائران و رفع مشکالت آن ها می کوشید. 
اگر زائری بیمار می شــد، بسیار از او مراقبت می کرد. هنگام 
خداحافظی به همه خانواده اصرار کرد برای بدرقه او بروند. 
حال خاصی داشت. در مکه ضمن خدمت به زائران، بسیار 
عبادت می کرد و برای ســالمتی یکــی از همکارانش روزه 

می گرفت.
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شــهادت 
رسید. او که وصیت کرده بود، بعد از مرگش او را در مکانی 
مذهبی به خاک بســپارند، به آرزویش رسید و پیکرش در 

مقبره الشهدای مکه به خاک سپرده شد. )مازندران(

عبــاس/ ( 111 جعفری چمارکتــی، 
در   ،1337 خــرداد  دهــم  الــف-ش: 
شهرستان قائم شــهر به دنیا آمد. پدرش 
محمدعلی، نجار بــود و مادرش راضیه 
نام داشــت. در خانــواده ای مذهبی و 

زحمت کش پرورش یافت. هنگامی که به مدرســه رفت، 
برای تأمین مخارج تحصیل در شالیزار کار می کرد و گاهی 
به فروشندگی می پرداخت. تا پنجم ابتدایی درس خواند. 
ســپس به تهران آمد و در کارخانه نساجی مشغول به کار 
شد. در کنار کار، به تحصیل خود ادامه داد و تا پایان مقطع 
کاردانی در رشته مدیریت درس خواند. او نیز مانند بیشتر 
مردم در فعالیت علیه حکومت پهلوی شرکت می کرد. به 
دلیل پخش نوارهای صوتی ســخنرانی امام خمینی )ره(، 

مدتی تحت نظر نیروهای ساواک بود.
با شروع جنگ تحمیلی، به عنوان بسیجی در جبهه حضور 
یافــت و حدود دو ســال در جبهه حضور داشــت. بر اثر 
موج انفجار و اصابت ترکش به دست، سر و بمباران شیمیایی 

مجروح شد.
کارمند آموزش و پروش بود. در انجام وظایف کاری دقت 
بســیاری داشــت. از مدارس مختلف بازدید و برای رفع 

کمبودهای آن ها تالش می کرد.

جعفری، ســیدنصراهلل/ الف-ش: ( 110
پنجم تیر 1333، در روســتای هندوکال 
از توابع شهرســتان آمل دیــده به جهان 
گشود. پدرش اسداهلل، کشاورزی می کرد 
و مادرش ملوس نام داشت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. کشــاورز بود. سال 1354 ازدواج کرد 
و صاحب یک پســر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است. )مازندران(
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چند دوره از مسابقات قرائت قرآن و اذان شرکت کرد.
مردم او را با نام حاج رضا می شناختند. ساده، خوش اخالق، 
با ادب و اهل ورزش بود. با هر قشری می جوشید و پشتکار 
زیادی داشت. همواره برای ادامه تحصیل تالش می کرد. به 
گفته همسرش آن قدر خوش اخالق و مهربان بود که همیشه 

حس خوشبختی کامل داشتم.
به ائمه اطهار به خصوص امام حســین )ع( ارادت خاصی 
داشت و بارها برای زیارت به کربال رفت. او نیز مانند پدرش 
با صدای پرشــور خود به این مجالس گرمی می بخشــید. 
همیشه دعای فرج امام زمان )عج( را می خواند و در قنوت 

آرزوی شهادت می کرد.
اولین بار در سن بیست سالگی به زیارت خانه خدا رفته بود 
ولی پیوسته آرزوی زیارت دوباره داشت. این بار به پیشنهاد 
یکی از جانبــازان دفاع مقدس برای همراهــی در کاروان 
جانبازان،  5 ماه قبل از موسم حج ثبت نام کرد و به سرعت 
فیش حج را واریز نمود. با شور و اشتیاق فراوان مقدمات را 
برای اعزام به حج مهیا کرد. هنگام خداحافظی در فرودگاه به 
دوستان خود تأکید زیادی بر مراقبت از هیئت های عزاداری 
که خود بنیانگذار آن بود؛ داشت و از همسرش نیز خواست 

که مراقب فرزندانش باشد.
 سرانجام این توفیق حاصل شد و او با شور و شوق فراوان 
آماده اعزام به حج شد. با آنکه فرزند خردسالش از دوری او 
بی قراری می کرد، سعی می نمود او را با وعده بازگشت زود 
هنــگام آرام کند. می گفت: »باید بروم و برای فرزندانم دعا 
کنم.« آرزو داشت فرزندانش در زمینه علوم دینی و حوزوی 

درس بخوانند.
ســرانجام دوم مهر 1394، در حادثه منا به شــهادت رسید. 
یازده روز پس از آن پیکرش به وطن بازگشــت و در گلزار 

شهدای وادی رحمت زادگاهش به خاک سپرده شد.
از شــهید محمدرضا جاللی خیرآباد تعــدادی آثار صوتی 
در زمینه قرائت قرآن، اذان و مداحی به جای مانده اســت. 

)آذربایجان شرقی(

محمدرضــا/ ( 113 جاللی خیرآبــاد، 
الــف-ش: پانزدهــم اســفند 1359، در 
شهرستان تبریز به دنیا آمد. پدرش حسین، 
بازنشســته جهاد و مداح بــود و مادرش 
اعظم، خانه داری می کــرد. او در خانه ای 

سرشــار از محبت، شــور مذهبی و انقالبی پرورش یافت. 
تا پایان مقطع کارشناســی ارشد در رشته حقوق خصوصی 
درس خواند. پاسدار بود و در دانشگاه نیز تدریس می کرد. 
هنگام کار بسیار احساس مسئولیت داشت و خودش را فقط 
موظف به کار در ساعت رسمی نمی دانست. در حفظ اموال 
بیت المال می کوشــید و نسبت به مسائل سیاسی روز دقیق 

بود.
ســال 1386 ازدواج کرد و صاحب یک پســر و یک دختر 
شــد. نســبت به آموزش دینی فرزندان خود تأکید داشت. 
هنگام شرکت در مجالس مذهبی فرزندش را با خود می برد 
و تالش می کرد با تشــویق غیرمســتقیم او را به امور دینی 

عالقه مند کند.
اوایل بحران سوریه آگاهانه و داوطلبانه به صف مدافعین حرم 
آل اهلل پیوست. به دلیل رشادت در خنثی کردن توطئه قومیتی 
در سال 88 توسط سردار نقدی، فرمانده وقت سازمان بسیج 
کشور مورد تقدیر قرار گرفت. از سوی نیروهای مسلح در 

الف-ش: ( 112 ســیدجالل/  جالل زاده، 
بیست و هشتم مهر 1344، در شهرستان مشهد 
به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد و مادرش طاهره 
نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 
علوم و فنون نظامی درس خواند. مدیرعامل 

کارخانه کاشی و سرامیک بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
و یک دختر شد. حدود 61 ماه در جبهه حضور یافت و مجروح 
شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در خواجه ربیع شهرستان زادگاهش قرار 

دارد. او را فرهنگ نیز می نامیدند. )خراسان رضوی(
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جوزی، عباسعلی/ الف-ش: هفدهم ( 117
اســفند 1345، در شهرســتان نجف آباد به 
دنیا آمد. پدرش محمدعلی، فروشنده لوازم 
یدکی خودرو بود و مادرش اقبال، خانه داری 
می کرد. در روزهای پیروزی انقالب همراه 

خانواده در تظاهرات علیه رژیم شاه شرکت می کرد.
کودکــی وی هم زمان بــا دوران جنگ تحمیلی بــود. او که 
دانش آموز دوره راهنمایی بود، با تغییر تاریخ تولد در شناسنامه 
توانست عازم جبهه شود. سال 1361، در پادگان شهید محمد 
منتظری دوره آموزشــی را گذراند و به عنوان بســیجی عازم 
کردســتان شــد. در عملیات والفجر مقدماتی، هنگامی که در 
صف نماز جماعت بود، هواپیماهای دشمن منطقه را بمباران 
کردند و از ناحیه جمجمه مــورد اصابت ترکش قرار گرفت. 
پس از طی دوران نقاهت به جبهه بازگشــت. وی هم زمان با 
شــرکت در جنگ به تحصیل ادامــه داد. در عملیات خیبر به 
عنوان نیروی گردان خط شــکن تا عمق مواضع دشمن پیش 
رفت، در محاصره دشمن قرار گرفت و به اسارت درآمد. شش 
ماه از او خبری در دســت نبود. سرانجام صلیب سرخ نام او 
را جزو اســرا اعالم کرد. در زمان اسارت بر اثر ضرب و شتم 
شــدید نیروهای بعثی به شدت آسیب دید. مدتی در اردوگاه 
موصل و ســپس به اردوگاه الرمادیه 2 )اردوگاه اطفال( انتقال 

یافت.
از هــوش و ذکاوت باالیی برخوردار بــود و از فرصت هایی 
که در اردوگاه به دســت می آورد نهایت بهــره را برد و زبان 
عربی و انگلیسی را آموخت. در اردوگاه سعی می کرد به سایر 
اسرا روحیه بدهد و باعث نشاط آن ها شود. سال 1364 بر اثر 
شــکنجه شــدید بعثی ها از ناحیه پای راست، کمر و صورت 
به شدت مجروح شــد. با این حال همیشه با صبوری تحمل 

می کرد.
ســرانجام پس از هفت سال اســارت چهارم شهریور 1369، 
به ایران بازگشــت. او که در دوران اســارت به شدت آسیب 
دیده بود، در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد و تحت عمل 

جمهور، محمــد/ الف-ش: بیست ( 116
و پنجم خرداد 1359، در شهرستان کرج 
دیده به جهان گشــود. پــدرش ربعلی و 
مادرش زهرا نام داشــت. تــا پایان دوره 
کارشناسی در رشته مهندسی صنایع درس 

خواند. کارمند و مدیر بازرگانی شــرکت بود. ســال 1384 
ازدواج کــرد و صاحب دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در امامزاده محمد شهرســتان زادگاهش قرار دارد. 

)البرز(

الف-ش: ( 115 جمعه آریانی، رجبعلی/ 
ســی ام مهر 1326، در روستای آریان از 
توابع شهرستان سبزوار به دنیا آمد. پدرش 
مادرش  علی اکبر، کشــاورزی می کرد و 
فاطمه نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی 

درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال 1339، ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 

را در زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

جمشیدنژاد، عبدالصمد/ الف-ش: ( 114
دوم فروردین 1333، در شهرستان سپیدان 
دیده به جهان گشــود. پدرش موســی و 
مادرش طیبه نام داشــت. تــا پایان دوره 
راهنمایی درس خواند. بازنشسته دانشگاه 

علوم پزشکی بود. سال 1352 ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
و نه دختر شد. در بسیج خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. )فارس(
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جهانبــازی، عبدالصالح/ الف-ش: ( 118
هفتم آبان 1354، در روســتای گوجان از 
توابع شهرستان فارسان به دنیا آمد. پدرش 
دیدارقلی و مادرش خاتون جان نام داشت. 
تا پایان دوره کارشناســی در رشته علوم 

اجتماعی درس خواند. کارمند کانون پرورش فکری کودکان 
بود. ســال 1379 ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. او را شجاع 

نیز می نامیدند. )چهارمحال و بختیاری(

شــهید و امور ایثارگران نجف آباد خدمت کرد. به دلیل تسلط 
به زبان عربی و انگلیسی، به عنوان پزشک درمانگاه و پزشک 
رابط هالل احمر بارها به سفر مکه و عتبات عالیات اعزام شد. 
شرایط جسمانی او هرگز مانع خدمت او به مردم نشد. هنگام 

وقوع زلزله بم همراه اکیپ های پزشکی عازم آن منطقه شد.
در انجــام امــور خیر از جملــه: تهیه جهزیه بــرای دختران 
بی بضاعت، کمک به سالمندان، بیماران بی بضاعت و کودکان 

بدسرپرست پیش قدم بود.
بهمن ســال 1393 از سانحه تصادف شدیدی که برایش پیش 
آمد، جان ســالم به در برد. سال 1394 برای رفتن به سفر حج 
میان او و یک پزشــک دیگر قرعه کشی شد. قرار بود پنج بار 
قرعه کشــی شــود. هر پنج بار نام او انتخاب شد و وی راهی 

سفر شد.
دوم مهر و روز عید قربان، پس از وقوف در صحرای عرفات 
و بیتوته در مشعرالحرام، هنگام بازگشت از دوستان می خواهد 
بــرای او فاتحه بخوانند. زمانی که مــردم نجف آباد از حادثه 
منا مطلع شدند در مســاجد برای سالمتی و بازگشت او دعا 

می کردند.
سرانجام پیکر وی دوازدهم بهمن همان سال به کشور بازگردانده 
شــد و در میان اندوه و غصه مردم در گلزار جنت الشــهدای 

زادگاهش به خاک سپرده شد. )اصفهان(

جراحی قرار گرفت. و تا پایان عمر از درد و رنج رهایی نیافت.
پس از مدتی دوباره به درس خواندن ادامه داد. سال 1371 در 

رشته پزشکی به تحصیل پرداخت.
سال 1372 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. وی بر تربیت 
اسالمی فرزندش تأکید داشت و همواره او را به ادای نماز اول 
وقت و کسب روزی حالل سفارش می کرد. عالوه بر اشتغال 
در ســپاه و تحصیل، در هفته چند شــب در کلینیک نبی اکرم 
)ص( انجام وظیفه می کرد. بســیار منظم بود و در خدمت به 
مردم می کوشــید. بیماران نیازمنــد را رایگان درمان می کرد و 

گاهی به عیادت آن ها در منزل می رفت.
بــرای خانواده و فامیل، به ویژه پدر و مادر احترام خاصی قائل 
بــود. در انجام امور منزل همکاری می کرد. شــوخ طبع بود و 
همه از معاشــرت با وی لذت می بردنــد. هرگز خلف وعده 
نمی کرد و زندگی بسیار ساده ای داشت. هرگز نماز اول وقت 
او ترک نشد. در گرفتن روزه های مستحبی و خواندن نماز شب 
اهتمام داشــت. نسبت به مسائل سیاسی روز بی تفاوت نبود و 
در راهپیمایی ها و نماز جمعه شــرکت می کرد. اخبار سیاسی 
روز را دنبــال می کرد و بر حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه 

تأکید داشت.
اهل سفر به  ویژه زیارت امام رضا )ع( بود. با اینکه جانباز هفتاد 
درصد بود ولی مغلوب درد نشد و دست از تالش برنداشت. 
مدت 4 سال عضو شورای اجرایی هالل احمر بود و سال 1380 
برای خدمت عازم مناطق محروم شــد. سال 1387 دوره های 
طب ســوزنی را با موفقیت گذراند و از این مهارت در بهبود 

بیماران استفاده کرد.
عضو کمیســیون پزشــکی نیروی انتظامی بود و در جلسات 
هیئت امنای کانون بازنشستگان سپاه فعاالنه شرکت می کرد. با 
هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای دفاع مقدس با کنگره شهدای 
نجف آباد همکاری می نمود. از پزشکان موفق کلینیک نبی اکرم  
)ص( بود و در طول ده ســال مســئولیت خود برای تجهیز و 
گسترش آن تالش فراوان کرد و برای رضایت بیماران و پرسنل 
بسیار کوشید. چهار سال به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد 
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الف-ش: ( 122 حبیــب اهلل/  چنگیزی، 
چهارم مهر 1337، در روستای خلیلی  از 
توابع شهرستان فریدن به دنیا آمد. پدرش 
امان اهلل، کشــاورزی می کــرد و مادرش 
سکینه  نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی 

درس خواند. گچکار بود. سال 1361 ازدواج کرد و صاحب 
سه پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )اصفهان(

شد، اما هم چنان دست از مبارزه برنداشت.
 ســال 1358 به فرمان امــام خمینی )ره( کــه از طریق 
شبکه های رادیو پخش شد، به همراه سه برادرش و سایر 
برادران انقالبی به منظور سرکوبی گروه های ضدانقالب و 
ایجاد آرامش به منطقه پاوه و نوســود رفتند. پس از انجام 
مأموریت 35 روزه، با سربلندی بازگشتند و به دیدار امام 
)ره( نایل آمدند. مدتی معاون فرمانده سپاه کردستان بود. 
با شروع جنگ تحمیلی بارها به جبهه اعزام شد. برادرش 
عباس، سال 1365 در منطقه عملیاتی حاج عمران به شهادت 
رسید. وی مسئول ستاد بازسازی شهرستان بروجرد، صنف 
شیشه بران شد تا بعد از بمباران های شهری به بازسازی آن 

جا بپردازد.
سال 1391 توســط رئیس جمهور وقت و هم چنین وزیر 
فرهنگ و ارشاد، طبق رأی شــورای ارزشیابی هنرمندان 
موفــق به اخذ مــدرک درجه یک هنر، معــادل دکترای 
آکادمیک در رشــته صنایع چوب شاخه گره چینی شد. با 
فرا رسیدن موسم حج سال 1394، به مکه رفت. دوم مهر 
همان ســال، در منا توســط نیروهای سعودی به شهادت 
رسید. پیکر او را پس از تشییع در گلزار شهدای زادگاهش 

به خاک سپردند. )لرستان(

هشتم ( 121 الف-ش:  جواد/  چکشی، 
آذر 1327، در محله سوزنی شهرستان 
بروجرد دیده به جهان گشــود. پدرش 
ابوالحسن، از اســتادان مشهور صنعت 
درودگــری در این شهرســتان بود و 

مــادرش ربابه، خانــه داری می کرد. پــس از گذراندن 
خدمت سربازی فعالیت های سیاسی خود را علیه رژیم 
شاهنشاهی شــروع کرد و بارها توسط نیروهای ساواک 
مورد بازجویی قرار گرفت و بازداشــت شــد. بیســتم 
شهریور 1357، همراه با 313 زندانی سیاسی دیگر آزاد 

الف-ش: ( 120 علی حسین/  چشم دهام، 
هفتم اردیبهشــت 1333، در روســتای 
چری از توابع شهرســتان فاروج به دنیا 
آمد. پدرش عزیزاهلل، کشــاورزی می کرد 
و مادرش لیلی نام داشــت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال 1356 ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 

او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. )خراسان شمالی(

چاچ، عزیــز/ الف-س: چهاردهم ( 119
شــهریور 1320، در روستای گوک تپه از 
توابع شهرســتان مهاباد چشــم به جهان 
گشــود. پدرش احمد و مــادرش فاطمه 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

کشاورز بود. سال 1352 ازدواج کرد و صاحب چهار دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک 
ســپردند. همســرش نازدار محمدی نیــز در این حادثه به 

شهادت رسیده است. )آذربایجان غربی(



39

مکاپترونیک درس خواند. ثمره ازدواج او یک دختر و یک پسر 
بود. با این که فرزندانش خارج از کشور به دنبا آمده بودند هرگز 
از تربیت دینی آن ها غافل نشد. برای انجام تکالیف شرعی آنان را 
تحت فشار نمی گذاشت و با روی خوش باعث عالقه مندیشان 
می شد. بر احترام به والدین و نماز اول وقت تأکید می کرد. معموالً 
برای شرکت در نماز جماعت به مسجد می رفت و فرزندانش را 
نیز می برد. خودش ورزش می کرد و برای فرزندان تفریحات سالم 

در نظر می گرفت و آن ها را به درس خواندن سفارش می کرد.
پس از بازگشــت به ایران در پژوهشکده سامانه های حمل ونقل 
فضایی مشــغول به کار شد و هم زمان به تدریس مقطع دکترا در 
دانشگاه پرداخت. در محیط کار در زمینه های علمی و تحصیلی 
بسیار توانمند بود و مورد مشورت قرار می گرفت. پایبند به اصول 
مذهبی بود. هنگام اذان به هر شــکلی مسجدی را پیدا می کرد و 
نماز می خواند. نماز شب را ترک نمی کرد. هر روز قرآن می خواند 
و در معانــی آیات تدبر می کرد. نکات قرآنی را می نوشــت و از 
محضر تفسیر قرآن حضرت آیت اهلل جوادی آملی فیض می برد. به 
خواندن دعای کمیل و زیارت آل یاسین عادت داشت. به امام رضا 
)ع( عشق می ورزید. در سه سال آخر عمر خود هر سال به زیارت 

کربال می رفت و فاصله بین نجف و کربال را پیاده طی می کرد.
صبور، امین، مورد اعتماد و امانت دار بود. در هر شرایطی بدون 
تردید راست می گفت و با گفتن »النجاه فی الصدق« بر راستگویی 
تأکید می کرد. اهل بزرگ نمایی و اغراق در کارها و کالم نبود. از 
غیبت خودداری می نمود. کمک به نیازمندان را وظیفه می دانست 
و برای رفع مشکالت مالی دوستان، فامیل و همکاران می کوشید. 
گاهی اگر حتی پول نداشت قرض می گرفت و به کسی که نیاز 
داشت می داد. وقتی همســرش از یک سفر خارجی بازگشت، 
برای او مقداری پوشــاک از قبیل پیراهن و کاپشن آورد. شهید 
حاتمی لباس ها را در ماشــین می گذارد و بعدها که همســرش 
می پرسد لباس ها کو؟ می گوید به نیازمندان دادم. حتی با این که 
خودش کاپشن نداشت، از کاپشن خارجی استفاده نکرد و گفت: 

»باید آنچه را دوست داریم هدیه بدهیم.«
از دانش خود فقط در زمینه کارهای علمی استفاده نمی کرد. در 

الف-ش: ( 125 احمد/  حاتمی کلشــتری، 
هفدهم دی 1337، در شهرستان تهران چشم 
به جهان گشود. شغل پدرش علی میرزا، آزاد 
بود و مادرش هما خانه داری می کرد. از هوش 
و اســتعداد باالیی برخوردار بــود و دوران 

تحصیل را با موفقیت پشت سرگذاشت. پس از پیروزی انقالب و 
شروع جنگ تحمیلی به جهاد سازندگی پیوست. از سوی واحد 
مهندسی پشتیبانی جنگ و جهاد سازندگی در جبهه حضور یافت.

ســال 1363 ازدواج کرد و پــس از آن برای ادامه تحصیل عازم 
خارج از کشور شد. تا پایان مقطع فوق دکترا در رشته هوافضا و 

الف-س: ( 124 اسمعیل/  چوپان نیک، 
روســتای  در   ،1335 اســفند  چهــارم 
عبداهلل آبــاد از توابع شهرســتان مهاباد به 
دنیا آمــد. پدرش ابراهیم و مادرش زلیخا 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

کشــاورز و مغازه دار بود. سال 1352 ازدواج کرد و صاحب 
سه پسر و پنج دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون اثری 

از پیکرش به دست نیامده است. )آذربایجان غربی(

چوبــدار، محمد/ الــف-ش: دوم ( 123
دی 1336، در شهرســتان بیرجند به دنیا 
آمد. پــدرش غالمرضا، قصــاب بود و 
مادرش بی بی ســادات نام داشت. تا اول 
راهنمایی درس خواند. او نیز قصاب بود. 

ســال 1357 ازدواج کرد و صاحب یک پســر و دو دختر 
شــد. در بســیج خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در شهرســتان زادگاهش قرار دارد. او را میرزامحمد نیز 

می نامیدند. )خراسان جنوبی(



40

محسن/ ( 128 حاجی حســنی کارگر، 
در   ،1367 آبــان  پانزدهم  الــف-ش: 
شهرســتان مشــهد و در خانــواده ای 
متدین چشــم به جهان گشود. پدرش 
و  بود  کفش  فروشــنده  محمدمهدی، 

مادرش ربابه، خانه داری می کــرد. در دوران تحصیل 
دانش آموزی موفق بــود و در کنار تحصیل به تالوت 
قــرآن پرداخــت. از همــان نوجوانی در مســابقات 
سراســری، کشــوری و بین المللی قرآن شرکت کرد. 
سال اول راهنمایی در مســابقاتی که از سوی سازمان 
اوقاف برگزار شد، رتبه اول را کسب کرد. همان سال 
به مســابقات کشــور عربســتان راه یافت و رتبه برتر 

نمود. کسب 
تا پایان مقطع کارشناســی در رشته مدیریت بازرگانی 
درس خواند. همراه بــا تحصیل، در قرائت و تالوت 
قرآن پیشرفت می کرد و با شرکت در مسابقات مختلف 
رتبه های ممتازی به دست آورد. در دوران سربازی نیز 
در مســابقات قاریان نیروهای مسلح با کسب رتبه اول 
بزرگساالن در مالزی )سال 1394( توانست پس از ده 

سال برای ایران رکوردی را ثبت کند.
مدرس قرآن و قاری بین المللی بود. طی آزمون شورای 

دوم ( 127 الــف-ش:  علی/  حاجی پور، 
اردیبهشت 1331، در روستای محمدآباد 
از توابع شهرســتان بیرجند بــه دنیا آمد. 
می کرد  کشــاورزی  حاج محمد،  پدرش 
و مادرش لیال نام داشــت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال 1353 ازدواج 
کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شــهدای شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان جنوبی(

الف-ش: ( 126 محمدرضا/  حاجتمند، 
دهم آبان 1343، در شهرستان نیشابور به 
دنیا آمد. پدرش عباسعلی، مشاور امالک 
داشــت و مادرش را فرخ می نامیدند. تا 
پایان دوره کارشناسی درس خواند. کارمند 

ســازمان آموزش و پرورش بود. ازدواج کرد و صاحب سه 
دختر شد. به عنوان بسیجی مدت دوازده ماه در جبهه حضور 
یافت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)خراسان رضوی(

زمینه علوم قرآنی صاحب دو اثر ارزشــمند می باشد. دو کتاب 
»فضا در قرآن« و »طیف معانی قرآن« به قلم اوست. هم چنین 
مقاالتی نیز دربــاره موضوعات علمی، اجتماعی و راه حل هایی 

برای رفع معضل ترافیک نوشته است.
قرار بود به زیارت مشهد برود که با درخواست همسرش مبنی 
بر این که سفر به بعد بازگشــت از حج موکول شود، منصرف 
شد. از طرف بعثه رهبری مأموریت یافت به مکه برود. به گفته 
نزدیکانش رفتارش به گونه ای بود که گویی می دانســت از این 

سفر برنمی گردد.
کارها و پروژه های ناتمام زیادی داشت. با این که فرصت کافی 
برای اتمام نداشت شــروع به کار کرد. وقتی به او می گفتند که 
عجله نکند و زمانی که از سفر بازگشت انجام بدهد، می گفت: 

»شاید برنگردم.«
بیستم شــهریور 1394، در مســجدالحرام در سانحه سقوط 
جرثقیل به شــهادت رسید. از آن جا که آرزوی زیارت مشهد 
را داشــت، پیکرش را به مشهد بردند و در حرم امام رضا )ع( 

تشییع کردند.
هم چنین به دلیل آن که شــهید احمد حاتمی کلشــتری نماز 
جمعه را بسیار دوست داشت و همیشه در آن شرکت می کرد، 
پیکرش را سی  و یکم شهریور در نماز جمعه تهران تشییع و 

در بهشت زهرا همان سال به خاک سپردند. )تهران(
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حبیبــی، پرویز/ الــف-ش: دوم ( 130
خرداد 1333، در روســتای مالطالب از 
توابع شهرستان ازنا چشم به جهان گشود. 
پدرش ابراهیم و مادرش کبرا نام داشت. 
او را محمدتقی نیز می نامیدند. فرزند اول 

خانواده بود. تحصیالتش را در مکتب اهل بیت روســتای 
پدری زیر نظر اســتادان قرآن و مذهــب گذراند. در دوران 
نوجوانی به همراه پدر مجالس تعزیه خوانی برگزار می کرد. 
برای ادامه تحصیل راهی تهران شد و به دلیل هوش و عالقه 

در طراحی و نقاشی به وادی کار و تالش وارد شد.

دوم ( 129 الف-س:  حاجی زاده، زلیخا/ 
بهمن 1324، در روستای دورود از توابع 
شهرستان اشنویه به دنیا آمد. پدرش عبداهلل 
و مادرش فاطمه نام داشــت. خواندن و 
نوشــتن نمی دانســت. خانه دار بود. سال 

1365 ازدواج کرد و صاحب دو پســر و سه دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان نقده به خاک سپردند. 

)آذربایجان غربی(

رضا )ع( به خاک سپرده شد.
از همه جای دنیا قاریان قرآن برای شــرکت در مراسم 
تشــییع پیکرش آمدند. رئیس دانشــگاه الزهرا نیز پیام 
تسلیت فرســتاد و در 68 کشور مراســم بزرگداشت 

برای او برپا شد.
از این شــهید آثار صوتی زیــادی در زمینه قرآن باقی 
مانده اســت. قرار بود که بــه پیشــنهاد رادیو قرآن، 
تالوت کامل قرآن او ضبط شود که پس از تالوت سه 
جزء به شهادت رسید و فرصت تکمیل آن پیش نیامد. 

)خراسان رضوی(

عالــی قرآن موفق به اخذ مدرک معادل دکترا شــد. با 
اخالص و بی ریا بود. او که می توانست در زمینه شغل 
خود ازنظر مالی پیشــرفت کند، بــدون توجه به این 
نکته عازم مناطق محروم می شد و بی چشم داشتی برای 
به منظور تشــویق  دانش آموزان آن جا تدریس می کرد. 

هدایایی می خرید و به آن هااهدا می نمود.
خوش اخالق، خوشرو، صبور و مهربان بود. در برخورد 
با مخالفین خود به حدی آرام و بامحبت رفتار می کرد 
که در مدت کوتاهی روی آنان تأثیر می گذاشت. عالوه 
بر کسب موفقیت های تحصیلی و قرآنی به ورزش نیز 
می پرداخت. ســال 1380 در مسابقات رشته پینگ پنگ 
اســتان برنده و به مســابقات سراسری دعوت شد. به 
علــت هم زمان بودن بــا مســابقات بین المللی مالزی 

نتوانست در مسابقه ورزشی شرکت کند.
به حضرت زهرا )س( ارادت زیادی داشــت و هرگاه 
مشــکلی برایش پیش می آمد به حــرم امام رضا )ع( 
می رفت و ایشــان را به مادرش قسم می داد تا گره از 

کار او باز شود.
هنگامی که برای شــرکت در مســابقات مالزی اعزام 
شد، برادرش شاهد دعا و نیایش شبانه او بود. پیوسته 
آرزوی شهادت می کرد و از خدا می خواست به مرگ 
عادی و در بســتر از دنیا نرود. یک بار برای برادرش 
تعریــف کرد که هنگام عبادت وقتی در ســجده بوده، 
خروج روح از بــدن، خود را دیده اســت. هم چنین 

تصمیم داشــت به عنوان مدافع حرم به سوریه برود.
ســفر به حج، جایزه برنده شــدن در مسابقات مالزی 
بود. وقتی مطلع شد که می تواند به سفر برود از شادی 
در پوست خود نمی گنجید، با شور و عالقه خاصی از 

همه حاللیت طلبید و عازم سفر شد.
ســرانجام دوم مهر 1394، در منــا هنگام انجام اعمال 
حج به شهادت رسید. پیکرش پانزده روز بعد، به ایران 
بازگشت و پس از تشییع در صحن حرم حضرت امام 
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حســامی، عصمــت/ الــف-س: ( 132
ششــم بهمن 1319، در شــهر سیمینه از 
توابع شهرســتان بوکان دیــده به جهان 
گشود. پدرش عباس، کشاورزی می کرد 
و مادرش عایشــه نام داشــت. خواندن 

و نوشتن نمی دانســت. خانه دار بود. ازدواج کرد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در روستای سوزی تابعه شهرستان 

میاندوآب به خاک سپردند. )آذربایجان غربی(

حجتی، سیدحسین/ الف-ش: سوم ( 131
تیر 1328، در شهرستان ازنا دیده به جهان 
گشود. پدرش سیدحسن و مادرش سکینه 
نام داشــت. تا سوم ابتدایی درس خواند. 
شغلش آزاد بود. سال 1353 ازدواج کرد و 

صاحب یک پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در بهشت زهرای شهرستان تهران قرار دارد. )تهران(

همسرش می گوید.
در دعای عرفه امام حســین )ع( برای آخرین بار با خانواده 
خود تماس می گیرد و با چشــمان گریــان و حال و هوای 
معنــوی از خانواده خود التماس دعــا می خواهد. روز عید 
قربان در مسیر رمی جمرات وقتی که نیروهای سعودی راه 
را بر حاجیان می بندند، به شــهادت می رسد. مجروحیت او 
در از دست دادن انگشت شصت دست، نشانی می شود برای 

روزهای بی نشانی او در سرزمین منا ....
پیکــر او را پس از تفحص و تشــییع در گلزار شــهدای 

زادگاهش به خاک سپردند. )لرستان(

ســال 1351 با دختری از خانواده های با اصالت و مذهبی 
روســتا ازدواج کرد. یک سال پس از ازدواج برای خدمت 
سربازی در نیروی دریایی ارتش به شهر شیراز و بندرعباس 

اعزام شد.
با پیروزی انقالب اســالمی او نیز در تظاهرات علیه رژیم 
شاهنشاهی شرکت فعال داشت. با شروع جنگ تحمیلی به 
عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سال 1361 در منطقه 
شیب نیســان عملیات والفجر مقدماتی از ناحیه دست و پا، 
مجروح شــد. سال 1362 به اســتخدام اداره برق شهر ازنا 
درآمد و مســئول امور مالی آن جا شــد. هم زمان با وجود 

مشغله های زیاد تحصیالت خود را تا دیپلم ادامه داد.
همواره جلسات هفتگی دعا و قرآن برگزار می کرد. به مکتب 
اهل بیت به خصوص اباعبداهلل الحسین )ع( ارادت خاصی 
داشــت و در مساجد و حســینیه ها به عنوان تعزیه خوان و 

نوحه خوان فعالیت می کرد.
به عنوان عضو فعال در ستاد نماز جمعه شهر به فعالیت های 
سیاسی، فرهنگی و مذهبی می پرداخت. اسفند 1391، پس از 
سی و یک سال خدمت به نظام جمهوری اسالمی بازنشست 

شد.
از ویژگی های بارز ایشان می توان به مهربانی، صبر، کمک و 
توجه به اقشــار ضعیف در بین اقوام و آشنایان، یتیم نوازی، 
بی ریا بودن، خوش بین بودن به دیگران، پیش قدم در کارهای 
خیر اشاره کرد. تسلط و تبحر ایشان در روان خوانی و قرائت 

قرآن کریم او را به قاری قرآن مسجد تبدیل کرد.
سال 1351 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد 
که همه فرزندانش دارای تحصیالت عالی دانشگاهی هستند. 
بعد از سفر حج عمره در سال 1381 تمام تالش خود را از 
نظر مالی و معنوی برای ثبت نام حج تمتع به کار برد. سال 
1385 با عشــق و عالقه فراوانی به همراه همسر برای سفر 
حج ثبت نام کرد. در جریان ســفر، گویا اطالع داشــت که 
آخرین سفرش اســت. جمله " حاجی احرام دگر بند ببین 
یار کجاست " آخرین جمله ای است که در مکالمه آخر به 



43

حســینی، سیدحسن/ الف-ش: ( 138
پنجــم فروردیــن 1337، در شــهر 
خروســفال تابعه شهرســتان نیشابور 
بــه دنیا آمــد. پدرش ســیدابراهیم، 
ماه بیگم،  مــادرش  و  بود  کشــاورز 

می کرد. خانه داری 
تا دوم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. ازدواج کرد 
و صاحب ســه دختر و سه پسر شد. فرزندانش را به 
حضور در مساجد و هیئت ها، انجام به موقع وظایف 
و تحصیل ســفارش می کرد. بســیار خوش اخالق و 

حســینی، ســیداحمد/ الف-ش: ( 137
چهاردهم فروردین 1321، در شهر بار از 
توابع شهرستان نیشابور به دنیا آمد. پدرش 
سیدمهدی و مادرش فضه نام داشت. در 
حد خواندن و نوشــتن ســواد آموخت. 

باغدار و کشــاورز بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و 
پنج دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )خراسان رضوی(

باقــر/ ( 136 حســین زاده  دهکردی، 
الف-ش: هفتم اسفند 1330، در شهرستان 
شــهرکرد بــه دنیا آمــد. پــدرش تقی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام 
داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. 

شغلش آزاد بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک 

سپردند. )چهارمحال و بختیاری(

مهــدی/ ( 135 حسنی برنجســتانکی، 
الــف-ش: چهاردهم بهمــن 1316، در 
روستای برنجســتانک از توابع شهرستان 
قائمشهر به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، 
کشاورزی می کرد و مادرش گلچهره نام 

داشــت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه 
نساجی بود. ســال 1344 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر 
و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )مازندران(

یکم ( 134 الف-ش:  علی اکبر/  حسنی، 
فروردیــن 1338، در روســتای رباط جز 
از توابع شهرســتان خوشاب به دنیا آمد. 
می کرد  کشاورزی  محمدابراهیم،  پدرش 
و مادرش ربابه نام داشــت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. کشــاورز بود. سال 1362 ازدواج کرد 
و صاحب چهار پسر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

حسن پورکردآســیابی، محمــد/ ( 133
الف-ش: چهارم تیر 1334، در شهرستان 
ســوادکوه به دنیا آمد. پــدرش ذات اهلل و 
مادرش بمانی نام داشــت. تا پایان دوره 
متوســطه درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

بازنشسته بیمارستان و بسیجی بود. سال 1357 ازدواج کرد 
و صاحب دو پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در روستای سمیت تابعه شهرستان قائمشهر واقع است. 

)مازندران(
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حسینی، سیدحمیدرضا/ الف-ش: ( 140
بیســت و هفتم دی 1355، در شهرستان 
تهران چشــم به جهان گشــود. پدرش 
سیدحسن، شــغل آزاد داشت و مادرش 
سیده عالیه بیگم، خانه داری می کرد. پدر او 

بسیار متدین بود و در زمان حکومت پهلوی فعالیت سیاسی 
داشت. حدوداً 9 ساله بود؛ در یکی از روزهایی که در کوچه 
مشــغول بازی بود، به طور اتفاقی توسط یکی از هم بازی ها 
داخل جوی آب می افتد و طحال او پاره می شود که پزشکان 
به اجبار طحال اش را از بدن خارج می کنند. این مســئله و 

فوق العاده صبور و باگذشــت بود. به عنوان یکی از شاگردان 
حضرت آیت اهلل خامنه ای شهرت داشت.

در دوران جنگ تحمیلی به عنوان بســیجی در جبهه حضور 
یافت. مسئول سازمان عقیدتی سیاسی شهربانی استان خراسان 

و سمنان بود.
به حضرت زهرا )س( ارادت زیادی داشــت. اهل نماز شب 
و مجالس زیارت عاشورا بود. در جلسات مذهبی خانوادگی 

زیارت جامعه کبیره می خواند.
سال 1365 ازدواج کرد و ثمره این پیوند سه دختر و دو پسر 
بود. علیرغم کار و مشــغله زیاد به تربیت فرزندانش اهمیت 

می داد و به آن ها برای درس خواندن سفارش می کرد.
در برخورد با فرزندان بسیار باحوصله بود و فرزندانش به راحتی 
انتقادات خود را می گفتند. به پدر و مادر احترام می گذاشــت. 
آرام و خانواده دوســت بود. برای رفاه خانواده از هیچ تالش و 
کوششــی غافل نمی شد. بسیار ساده زندگی می کرد و پیوسته 
می گفت: باید از تمام نعمت های خداوند اســتفاده کنیم ولی 
اســراف کننده نباشیم. اهل مطالعه بود و به کتاب عالقه زیادی 
داشت. ســال 1394 به عنوان ارزیاب روحانیون کاروان ها از 
سوی بعثه مقام معظم رهبری عازم سفر حج شد. دوم مهرماه 
همان سال در منا به شهادت رسید. پیکر او را در صحن آزادی 

حرم امام رضا )ع( به خاک سپردند )خراسان جنوبی(

حسینی، سیدحسین/ الف-ش: سوم ( 139
فروردین 1330 و مصادف با ماه محرم، در 
روستای بیهود تابعه شهرستان قائنات دیده 
به جهان گشــود. به همین دلیل برایش نام 
"حســین" را انتخاب کردند و همان ابتدا 

تصمیم گرفتند او را برای تحصیل علوم حوزوی تشویق کنند.
پدرش سیدمحمد، کشاورز و روضه خوان بود و مادرش زهره، 
خانه داری می کرد. پس از طی دوران ابتدایی، در ســن یازده 
ســالگی برای ادامه تحصیل به حــوزه رفت و تا پایان مقطع 
کارشناسی ارشد درس خواند. سپس از محضر استاد مرتضوی 

برای درس خارج کسب فیض کرد.
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، ارزیاب و معین سازمان حج، استاد 
دانشگاه آزاد در رشته معارف و امام جماعت حرم امام رضا)ع( بود.

سال 1357، در خرمشهر به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی 
توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. دستگیری او که فرزندان 

زیادی داشت، باعث اعتراض مردم و آزادی اش شد.
پس از پیروزی انقالب در پســت های مهمــی انجام وظیفه 
 کــرد. نماینــده دوره دوم مجلس شــورای اســالمی بود. 
 در آن دوره چون چند نماینده با نام خانوادگی حســینی در 
مجلس بود، امام خمینی او را به اســم آقای حســینی قائنات 

می خواندند و به همین دلیل به این نام معروف شد.
هنگام کار بســیار مقید و پایبند مقررات بود. به مسائل مادی 
اهمیت نمی داد و به حالل و حرام توجه می کرد. روشنفکری 

خوش رو بود. در مراســم و مجالس مذهبی حضور 
می یافت.

به عنوان بســیجی عازم جبهه شــد و مورد اصابت 
ترکش قرار گرفت.

دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رســید. پیکرش 
ســیزدهم همان ماه در گلزار شــهدای زادگاهش به 

خاک سپرده شد. )خراسان رضوی(
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الف-ش: ( 141 سیدناصر/  حسینی، 
شهرســتان  در   ،1345 تیــر  ســوم 
تهران دیده به جهان گشــود. پدرش 
سیدعباس، کارمند وزارت کشاورزی 
بــود و مــادرش مهــری، خانه داری 

می کرد. پس از اخذ مدرک دیپلم، به تحصیل در رشته 
مهندسی کشاورزی پرداخت. او نیز همراه سایر اقشار 

ملت در تظاهرات قبل از انقالب شرکت می کرد.
با شــروع جنگ درس را رها کرد و از ســوی بسیج 
دانشــگاه به عنوان جهادگر عازم جبهه شــد. پس از 
پایــان جنگ به تحصیل خود تــا پایان مقطع دکترا در 
رشــته پزشکی ادامه داد. در وزارت دفاع کار می کرد. 
بســیار وظیفه شناس بود و در خدمت به مردم و حفظ 

می کوشید. بیت المال 
ســال 1380 ازدواج کرد و و صاحب دو دختر و یک 
پســر شد. نسبت به تربیت اسالمی فرزندان می کوشید 

و بر تحصیل آن ها تأکید داشت.
اهل مراقبه و نماز شــب بود. اخالق حســنه داشت و 
پیوســته لبخند می زد. با ادب، صبور، آرام و بی توجه 
به مال دنیا بود. از موقعیت خود سوءاستفاده نمی کرد 
و از افراد فرصت طلب دوری می جســت. اهل ذکر و 
کثیرالصلوات بود. به کارهای کشــاورزی و دامداری 

عالقه داشت و در اوقات فراغت به آن می پرداخت.
سال 1394 برای چندمین بار به عنوان پزشک کاروان 
عازم ســفر حج شــد. نزدیکان از او خواستند این بار 
به ســفر نرود ولی نپذیرفت و گفت: »شاید بار آخر 

باشد« مشتاق شهادت بود و آرزوی آن را داشت.
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رسید. پیکر او را 
بیست و سوم همان ماه، پس از تشییع در بهشت زهرای 

زادگاهش به خاک سپردند. )تهران(

عمل جراحی آپاندیس، در روزی که پیکر ایشــان به کشور 
بازگشت، به خانواده اش برای شناسایی کمک کرد.

تا پایان مقطع کارشناســی در رشته ارتباطات درس خواند. 
ابتدا عضو باشــگاه خبرنــگاران بود و بعدهــا جزو اولین 
خبرنگاران شــبکه خبر مشغول به کار شد. کارشناس خبره 
خبری وزارت نیرو بود. ســال 1386 ازدواج کرد و قبل از 
ازدواج به زیارت خانه خــدا رفت. حاصل ازدواجش یک 

دختر بود. در تربیت فرزند پایبند به اصول مذهبی بود.
مهربان، خونگرم، خوشــرو و مردم دار بود. در برابر خانواده 
احساس مســئولیت می کرد و در رســیدگی به مشکالت 
پدر و مادر بســیار دقیق بود. بعد از فوت پدر، پشــتوانه و 
همیار مادرش بود. به کارش عشق می ورزید و در انجام آن 
جدیت داشت. هرگز مصلحت مردم و کشور را فدای منافع 
شخصی نمی کرد. عالقه و ارادت زیادی به امام حسین )ع( و 
حضرت مهدی )عج( داشت. هر روز صبح صحیفه سجادیه 

و به خصوص دعای عاقبت به خیری را می خواند.
مسئولین سازمان صدا و سیما برای قدردانی و تشویق وی، 
ایشــان را برای سفر حج 1393 کاندید کردند. بنا به دالیلی 
در آن زمان شــخص دیگری به این مأموریت اعزام شد و 
ســال بعد بدون قرعه کشی برای سفر حج دعوت شد. بعد 
از مشــورت با همسرش، برای مأموریت 60 روزه به عنوان 

خبرنگار به عربستان رفت.
به گفته همراهان هنگامی که زائران در ازدحام گرفتار شدند، 
تمام آبی را که همراه داشت، به آن ها داد. وقتی همسفرش به 
او پیشنهاد کرد بیا از این دیوار باال برویم و خودمان را نجات 
بدهیم، نپذیرفت و گفت: »نمی توانم از روی مردم بگذرم و 

آن ها را زیر پا بگذارم.«
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رسید. پیکر وی بیست 
و دوم همان ماه پس از شناسایی و تشییع در بهشت زهرای 

زادگاهش به خاک سپرده شد.
از او گزارش هــای جامــع و علمی زیــادی باقی مانده که 

هم چنان از آن ها استفاده می شود. )تهران(
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حصــاری، عبــداهلل/ الف-ش: ( 146
روســتای  در   ،1335 مهــر  یکــم 
نیشابور  تابعه شهرستان  حصارزبرخان 
به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود 
و مادرش صغرا، خانه داری می کرد. تا 

پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم 
بود. ازدواج کرد و صاحب پنج دختر و یک پســر شد.
به عنوان بســیجی در جبهه حضــور یافت و مجروح 
شد. از هوش باالیی برخوردار بود و فارغ از تمایالت 
سیاســی به مردم خدمت می کرد. مســئول شــورای 
اســالمی روستا و مســئول هیئت امنای مسجد بود. از 
نفوذ خود در میان روســتاییان استفاده می کرد و ضمن 
دعوت آن ها به اتحاد، مشــکالت را برطرف می کرد. با 
تالش و پیگیری او روستا دارای برق و آب آشامیدنی 
تصفیه شــده، گاز و مخابرات شــد. ساخت نانوایی و 
مرکز بهداشــت از دیگر فعالیت های اوست. با خرید 
خانه های اطراف مســجد، به مسجد وسعت بخشید تا 

باشد. فعالیت  برای  مناسبی  جایگاه 
در ایجاد صلح و دوستی و رفع اختالف میان روستاییان 
پیش قدم می شــد. مردم را به ساده زیســتی تشویق و 
نیازمندان روســتا را به کمیته امداد امــام خمینی)ره( 

یکم ( 145 الف-ش:  حسینی مقدم، حسن/ 
بهمن 1342، در روستای عباس آبادآقاغفور از 
توابع شهرستان رفسنجان به دنیا آمد. پدرش 
اکبر و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره 
کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصاد درس 

خواند. دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه کشور بود. ازدواج کرد 
و صاحب یک پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 
امامزاده پنج تن شهر لویزان تابعه شهرستان شمیرانات قرار دارد. 

برادرش غالمرضا حسینعلی زاده نیز شهید شده است. )کرمان(

الف-ش: ( 144 حیدر/  حسینی سرایی، 
دهم تیر 1329، در شهرســتان لنگرود به 
دنیا آمد. پدرش کرد علی)فوت 1384( و 
مادرش زربانو )فوت 1385(  نام داشت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس 

خواند و دیپلم گرفت. کارمند بازنشسته تأمین اجتماعی بود. 
سال 1358 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 

به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )گیالن(

علی میــرزا/ ( 143 حســینی رمقانی، 
الف-ش: چهارم مرداد 1330، در روستای 
کشــن از توابع شهرستان شــیراز به دنیا 
آمد. پدرش محمد و مادرش شــاه بی بی 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

راننده شــهرداری بــود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در دارالرحمه 

گلشن شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

حسینی، محمد/ الف-ش: نهم تیر ( 142
1332، در شهرســتان المــرد به دنیا آمد. 
پدرش شعبان و مادرش مریم نام داشت. تا 
پایان دوره ابتدایی در نهضت سوادآموزی 
درس خواند. پیمانکار ساختمان و بسیجی 

بود. سال 1354 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
ســعودی به شهادت رسید. مزار او در دارالرحمه زادگاهش 

قرار دارد. او را محمدشعبان نیز می نامیدند. )فارس(
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الف-ش: ( 150 قیصرعلی/  حیدری، 
چهاردهــم تیر 1335، در روســتای 
فریدن دیده  تابعه شهرستان  ازونبالغ 
به جهان گشــود. پــدرش صفی اهلل، 
کشــاورز بــود و مــادرش جهــان 

خانــه داری می کرد. پــدرش را در دوران کودکی از 
دســت داد. به دلیل محرومیت و نداشــتن امکانات 
کافی نتوانســت تحصیــل کند و بعدهــا در نهضت 

سوادآموزی درس خواند.
هنگام کار در حفظ بیت المال بســیار می کوشــید. به 

الف-س: ( 149 صفرمحمــد/  حیدری، 
روســتای  در   ،1335 مهــر  دهــم 
ایمرمحمدقلی آخوند از توابع شهرســتان 
گنبدکاووس به دنیا آمد. پدرش غالمحیدر 
و مــادرش امان بیکه نام داشــت. تا پایان 

دوره کاردانی درس خواند. معلم بود. ســال 1353 ازدواج 
کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

حیاتی، حســین/ الــف-ش: سوم ( 148
اردیبهشت 1341، در روستای ده شیخ از 
توابع شهرستان المرد به دنیا آمد. پدرش 
علی و مادرش فاطمه نام داشــت. در حد 
خواندن و نوشتن سواد آموخت. مغازه دار 

بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و دو دختر شد. به 
عنوان بســیجی حدود 3 ماه در جبهه حضور داشــت. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شــهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع 

است. )فارس(

حکیمی راد، محمد/ الف-ش: سی ام ( 147
شهریور 1364، در شهرستان کاشمر به دنیا 
آمــد. پدرش علی، چریــک و عضو کادر 
نیروی انتظامی بود که در ســال 1380 در 
مبارزه با اشــرار به شهادت رسید. مادرش 

زهرا، خانه داری می کرد.
تا پایان دوره کارشناسی در رشته فقه و حقوق اسالمی تحصیل 
کرد. کارمند سازمان حج و زیارت بود. در کارش دقت و نظم 
زیادی داشــت. ســاده و بی ریا بود. از غیبت پرهیز می کرد و 
حــرف یا انتقاد خود را رودررو بیان می نمود. به امور خانواده 
شــهدا رســیدگی می کرد و خود را خادم آن ها می دانســت. 
داوطلبانه شماره خود را به بنیاد داده بود تا در اختیار خانواده 
شــهدا قرار بدهند، تا اگر کاری داشتند با او تماس بگیرند. از 
نماز اول وقت غافل نمی شــد. به اصول و موازین اسالمی و 
اخالقی پایبند بود. نگاه و زبانش را از گناه حفظ می کرد. اهل 

ورزش بود و در اوقات فراغت به آن می پرداخت.
سال 1389 ازدواج کرد. به منظور خدمت به حجاج و به عنوان 
مســئول حمل و نقل و هم چنین راهنمایی آن ها به سفر حج 
رفت. دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. پیکرش پس از 
بازگشت به ایران، دوازدهم همان ماه در گلزار شهدای امامزاده 

سیدحمزه زادگاهش به خاک سپرده شد. )خراسان رضوی(

معرفی می کرد. بــا تالش و پیگیری او جاده روســتا 
آســفالت شد و رفت و آمد روستاییان به راحتی انجام 
می گرفت. ضمن ایجاد اشــتغال برای جوانان روســتا، 
آن ها را برای کار به ادارات معرفی می کرد. حضور او 
حتی باعث اتحاد در روســتاهای اطراف نیز شده بود. 

از هر فرصتی برای کمک به مردم اســتفاده می کرد.
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رسید. پیکر وی در 

زادگاهش به خاک سپرده شد. )خراسان رضوی(
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خادمی، احمد/ الف-ش: ششم آذر ( 153
1325، در شهرستان اردکان چشم به جهان 
گشود. پدرش کریم و مادرش ماهتاب نام 
داشــت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 
علوم طبیعی درس خواند و دیپلم گرفت. 

رئیس شعبه بانک ملت بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر 
و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رســید. پیکر او را در گلزار 

شهدای شهرستان شیراز به خاک سپردند. )فارس(

خادم دزفولی، مهدی/ الف-ش: یکم ( 152
شــهریور 1354، در شهرستان قم به دنیا 
آمد. پدرش محمدرضا، روحانی و معلم 
بــود و مادرش ربابه نام داشــت. تا پایان 
دوره کاردانی در رشــته مدیریت خانواده 

درس خواند. کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران و بسیجی 
بود. ازدواج کرد و صاحب یک پســر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش 

قرار دارد. )قم(

سوم ( 151 الف-س:  اشــکان/  حیران، 
شهریور 1344، در روستای کلیجه از توابع 
شهرستان مهاباد به دنیا آمد. پدرش رحمان، 
کشاورزی می کرد و مادرش ملک هاس نام 
داشت. تا پایان دوره کارشناسی در حوزه 

علمیه درس خواند. روحانی بود. سال 1369 ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون 

اثری از پیکرش به دست نیامده است. )آذربایجان غربی(

مردم کمک می کرد و هنگام بازگشــت از محل کار، 
داروهــای مورد نیــاز آن ها را می خرید و برایشــان 

می برد.
ســال 1361 ازدواج کرد و صاحب یک پســر و سه 
دختر شــد. همواره فرزندانش را بــه یادگیری امور 
مذهبی تشــویق می کــرد. بر رعایت حجــاب تأکید 
داشــت و با مهربانــی با آن ها برخــورد می کرد. در 
حفــظ حرمت خانواده بســیار می کوشــید. در نماز 
جماعت شــرکت می کرد. بی ادعا، کــم توقع، مظلوم 

و سرشار از آرامش بود.
به ائمه اطهار )ع( ارادت خاصی داشت و در مراسم 
دینی و عزاداری شــرکت می کــرد. در دوران جنگ 
تحمیلی از سوی بســیج به جبهه رفت و از ناحیه پا 
آســیب دید. قطع پا، باعث نشد که دست از تالش و 
کوشش بردارد. پیوســته قرآن می خواند و از مطالعه 
غافل نمی شد. بســیار ذکر می گفت و کثیر الصلوات 

بود.
بــه گفته فرزنــد، او اطمینان داشــت از ســفر حج 
برنمی گــردد و از دیدن خانــه کعبه بســیار منقلب 
می شــود، از همســرش می خواهد آرامــش خود را 
حفظ کند و مراقب باشــد فرزندانش ناراحت نشوند.
هنــگام انجام اعمال حــج، روحانــی کاروان به او 
می گویــد که به دلیل شــرایط جســمانی انجام همه 
امور برای او واجب نیســت. ولــی او اصرار می کند 
که تمام مناســک را انجام دهد. همان جا از همسرش 
برای زحماتی که برای او کشــیده تشــکر می کند و 

می طلبد. حاللیت 
دوم مهــر 1394، در منا هنــگام انجام فریضه حج به 
شهادت  رســیده. پیکر او در گلزار شهدای روستای 

)اصفهان( به خاک سپرده شد.  زادگاهش 
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خالواحمــدی، مرتضی/ الف-ش: ( 157
بیستم مهر 1329، در شهر صغاد از توابع 
شهرســتان آباده دیده به جهان گشــود. 
پــدرش عبــاس، کارگر بــود و مادرش 
ســکینه، خانه داری می کرد. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. بازنشسته بانک بود. سال 1351 ازدواج 
کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شــهدای زادگاهش به خاک ســپردند. 

)فارس(

156 ) ، ی د هکر نی د حقا ر کســا خا
حمیدرضا/ الف-ش: نوزدهم آذر 1339، 
در شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
امامقلی، فروشــنده لــوازم خانگی بود و 
مادرش سلطنت نام داشت. تا پایان دوره 

کاردانی در رشته راه و ساختمان درس خواند. او نیز فروشنده 
لوازم خانگی بود. سال 1364 ازدواج کرد و صاحب دو پسر 
و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )چهارمحال و بختیاری(

خادمــی زاده، علی محمد/ الف-ش: ( 155
یکم فروردین 1339، در روســتای دهبال 
از توابع شهرستان شیراز به دنیا آمد. پدرش 
حاجی و مادرش همدم نام داشت. تا پایان 
دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآنی 

درس خواند. سرهنگ بازنشسته سپاه پاسداران بود. سال 1361 
ازدواج کرد و صاحب ســه پسر شد. به عنوان بسیجی حدود 
28 ماه در جبهه حضور یافت. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 

دارالرحمه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

الف-س: ( 154 عبــداهلل/  خادمــی، 
1341، در شهرســتان  یازدهــم آذر 
نقــده به دنیا آمد. پــدرش محمد به 
شغل ســردفترداری اشتغال داشت و 

بود. خانه دار  ]منیژه[  منیجه  مادرش 
سال 1359 پس از پایان مقطع متوسطه و اخذ مدرک 
دیپلم، در دفترخانه اســناد رسمی پدرش مشغول به 
کار شــد. ســپس تا پایان مقطع کارشناسی ارشد در 
 1360 رشــته حقوق خصوص درس خواند. ســال 
ازدواج کرد و صاحب دو پســر و ســه دختر شــد. 
همواره فرزندان خود را به مردم داری، ادامه تحصیل 
و ایــن که فردی مفیــد برای جامعه باشــند، توصیه 

می کرد.
ســال 1365 به عنوان دفتریار مشــغول به کار شد. 
او از معتمدیــن و خیریــن به نام شــهر بود و چند 
خانــواده بی بضاعت تحت حمایــت او بودند. مردم 
او را به عنوان فــردی مهربان، امانــت دار، نیکوکار 
و حامــی نیازمندان می شــناختند. نائب رئیس جامعه 
ســردفترداران و دفتریاران اســتان آذربایجان غربی، 
عضــو هیئــت تحریریــه وبالگ نویســان دانش نامه 
ســردفترداران و عضو انجمن حمایــت از زندانیان 
مهابــاد بود. بــه دلیل تجربــه زیاد و مــورد اعتماد 
بــودن، همواره به حضور ایشــان در جلســات مهم 
فرمانداری، شــورای شــهر و هیئت حــل اختالف 
احساس نیاز می شــد. به ائمه اطهار عالقه مند بود و 

عادت به تالوت قرآن و مطالعه داشت.
دوم مهــر 1394، در حادثه منای مکــه هنگام انجام 
اعمال حج توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر وی هفدهم دی ماه همان ســال، پس از تفحص 
 و شناســایی در شهرستان مهاباد به خاک سپرده شد. 

غربی( )آذربایجان 
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نوزدهم ( 161 الف-س:  احمد/  خرمالی، 
اردیبهشــت 1346، در روستای چاقلی از 
توابع شهرستان آزادشهر به دنیا آمد. پدرش 
قلیچ، کشاورزی می کرد و مادرش آرازبخت، 
خانه دار بود. در خانواده ای مذهبی و متدین 

پرورش یافت. دوره ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش درس 
خواند. سپس برای ادامه تحصیل به گنبدکاووس رفت و دوران 
متوســطه را در دبیرستان شریعتی گذراند. پس از اخذ مدرک 
دیپلم، برای انجام خدمت سربازی در جبهه حضور یافت. پس 
از یازده ماه خدمت با شرکت در کنکور سراسری و قبولی در 
رشته بهداشت کار دهان و دندان به تحصیل در دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد پرداخت.
سال 1376 ازدواج کرد و صاحب یک دختر و یک پسر شد. 
سال 1369 با پایان دوره کارشناسی در آزادشهر شروع به کار 
کرد. سال 1385 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته دندانپزشکی 
دانشگاه تهران پذیرفته شد و همراه همسرش مشغول تحصیل 
شد. سرانجام پس از فارغ التحصیلی در سال 1389، به شهرستان 
گنبدکاووس بازگشت و با تأسیس مطب آغاز به کار کرد. عالقه 
زیادی به کارش داشــت. با بیماران مهربان و خوش رو بود و 

همه از کارش رضایت داشتند و دعاگوی او بودند.
مهربان، خوش اخالق، خوش رو و کم حرف بود. با فروتنی در 
کارخانه سهیم می شد. هر جمعه برای خانواده صبحانه آماده 
می کرد. در هفته دو یا ســه بار در خانه جلسه برقرار می کرد 
و درباره موضوعات خانوادگی، اجتماعی و مذهبی با همسر 
و فرزندان گفت و گو می کرد. هر جمعه به دیدن پدر و مادر 
خود می رفت. جویای حالشان می شد و به آن ها کمک می کرد. 
دعای پدر و مادر همیشه بدرقه راهش بود. در امور خیر مانند 
کمک به ساخت مسجد و مدرسه، کمک به ازدواج جوانان و 
بیماران نیازمند پیش قدم بود. برای معاینه دانش آموزان به مدرسه 
می رفت و دانش آموزان بی بضاعت را به صورت رایگان درمان 
می کرد. مشــاور اقتصادی خوبی برای نزدیکان و دوستان بود 
و همه از مشــورت با او رضایت داشتند. بسیار متواضع بود 

الف-ش: ( 160 محمدحسین/  خجسته، 
چهارم دی 1335، در شهرستان تبریز دیده به 
جهان گشود. پدرش محمدصادق و مادرش 
کوکب نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در 
رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. 

به شــغل آزاد  پرداخت. وی عضو خیرین شهر تبریز بود که 
سرپرســتی 35 یتیم را نیز به عهده داشت. سال 1365 ازدواج 
کرد و صاحب دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون اثری از 

پیکرش به دست نیامده است. )آذربایجان شرقی(

خانــی، ولی/ الف-ش: بیســت و ( 159
هفتم اردیبهشت 1333، در روستای بیضا 
از توابع شهرســتان ســپیدان به دنیا آمد. 
پدرش علی و مادرش شاهی نام داشت. تا 
سوم ابتدایی درس خواند. راننده کامیون 

بود. ســال 1353 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)فارس(

خانی، عبدالصمد/ الف-ش: بیستم ( 158
بهمن 1336، در شهرستان نیشابور به دنیا 
آمــد. پدرش علی و مــادرش فاطمه نام 
داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند 
و دیپلم گرفت. ازدواج کرد و صاحب دو 

پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 
روستای خرمبک یغما تابعه شهرســتان زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان رضوی(
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خنــدان، محمــد/ الــف-ش: ( 164
یکــم آبان 1347، هنــگام اذان ظهر 
در روســتای حســین آباد از توابــع 
شهرســتان جم به دنیــا آمد. پدرش 
مادرش  و  بــود  باغبــان  برجعلــی، 

هاجر، خانه داری می کرد. دوران ابتدایی را در روستا 
درس خواند. به عنوان بســیجی عازم جبهه شد و در 
جبهه های خرمشــهر، اهواز، شــلمچه و فاو حضور 
داشت و در فاو بر اثر بمباران شیمیایی مجروح شد. 
ولی دوســت نداشت کســی بداند و می گفت: »در 
برابر ایثار شــهدا کوچک هستم«. هم زمان با حضور 

در جبهه در رشــته ریاضی فیزیک دیپلم گرفت.
سال 1367 به استخدام ســپاه پاسداران درآمد و در 
موسســه حرا – قرارگاه خاتم االنبیا مشــغول به کار 
شــد. در انجام وظیفه بســیار دقیق بــود و در حفظ 
بیت المــال می کوشــید. نســبت به کارگرها بســیار 
مهربــان بود. ســال 1370 در کنکور سراســری در 
رشته مهندسی عمران دانشگاه فنی و مهندسی شیراز 

شد. پذیرفته 
ســال 1374 ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. بر 
تربیت مذهبی فرزندان تأکید داشــت و بسیار مهربان 

خلیلــی، ابوالقاســم/ الــف-ش: ( 163
یازدهم مرداد 1343، در شهرســتان ازنا 
چشم به جهان گشــود. پدرش احمد و 
مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره 
متوســطه در رشته انسانی درس خواند و 

دیپلم گرفت. بازنشسته صنایع دفاع بود. سال 1372 ازدواج 
کرد و صاحب یک پســر و یک دختر شد. در جبهه حضور 
یافت و مجروح و اسیر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )لرستان(

الف-س: سوم ( 162 خرمالی، خدیجه/ 
مهر 1343، در شهرســتان آزادشــهر به 
دنیا آمد. پــدرش بیرام و مادرش قزل نام 
داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 
آمــوزش ابتدایی درس خوانــد. خانه دار 

و معلم بود. ســال 1364 ازدواج کرد و صاحب یک دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رســید. مزار او در روستای سلطانعلی 
تابعه زادگاهش قرار دارد. همسرش معظم نوری خرمالی نیز 

شهید شده است. )گلستان(

و تا جایی که می توانست خودش را به عنوان پزشک معرفی 
نمی کرد. با این که بســیار مشــغله داشــت، از ورزش غافل 
نمی شد. در هر فرصتی به پیاده روی، تنیس روی میز و بدمینتون 

می پرداخت.
حدود 10 سال در انتظار اعزام به سفر حج بود. سرانجام سال 
1394 همراه با همسر و پدر همسرش آماده سفر شد. در طول 
سفر بســیار به عبادت می پرداخت. انس و عالقه خاصی به 
مسجدالنبی داشــت و تمام نمازهایش را آن جا می خواند. در 

مکه به نیابت از اطرافیان قرآن می خواند و طواف می کرد.
به نقل از همســرش: »پس از عبادت و راز و نیاز در منا، 
عازم عرفات شدیم. بعد از نماز ظهر روحانی کاروان گفت 
که حاال حاجی شده اید. به یکدیگر تبریک بگویید و حاللیت 
بطلبید. بسیار گریستیم و از همدیگر حاللیت طلبیدیم. شب 
تا صبح به راز و نیاز در مشــعرالحرام گذشت. صبح برای 
رمی جمرات به ســوی منا حرکت کردیم. هنوز نیم ساعت 
نگذشته بود که بر اثر ازدحام جمعیت حرکت زائران متوقف 
شد و سرانجام به علت گرما و تشنگی شدید، همسر و پدرم 

به شهادت رسیدند.«
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شهادت رسید. 
پیکرش یازدهم مهر همان سال پس از تشییع در گلزار شهدای 

شهرستان گنبدکاووس به خاک سپرده شد. )گلستان(
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الف-ش: ( 167 غالمرضا/  خورســند، 
در شهرســتان  فروردیــن 1316،  هفتم 
لنگرود دیده به جهان گشود. پدرش علی 
)فوت1344( کشاورزی می کرد و مادرش 
زلیخا )فوت1365( نام داشــت. تا پایان 

دوره متوسطه در رشته ادبیات درس خواند و دیپلم گرفت. 
کارمند بازنشسته بانک کشــاورزی بود. سال 1337 ازدواج 
کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. )گیالن(

خوان پایه، حسن/ الف-س: هشتم ( 166
تیر 1319، در روســتای درمــان از توابع 
شهرستان مهاباد چشــم به جهان گشود. 
پدرش سیدعبداهلل، کارگر بود و مادرش 
عایشــه، خانه داری می کرد. به دلیل نبود 

امکانات کافی هرگز نتوانست تحصیل کند. کارگر کشاورزی 
بود. سال 1333 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر 
شد. پیوسته فرزندانش را به انجام نماز اول وقت، خدمت به 

مردم و کسب مال حالل توصیه می کرد.
بســیار ســاده، مردم دار و نیکوکار بود. مردم او را به عنوان 
فردی با ایمان، راســتگو و اهل کســب حالل می شناختند. 
صبور، باحوصله و در امور رســیدگی به مزرعه بسیار دقیق 

و منظم بود.
فرزندش کریم در جنگ تحمیلی به شــهادت رسید. مدتی 
قبل از اعزام به حج تصادف شــدیدی کرد و آسیب زیادی 
به او رســید. علیرغم اینکه همه به او گفتند به دلیل همین 
صدمات به ســفر حج نرود، نپذیرفت و برای انجام فریضه 
حج عازم عربستان شد. دوم مهر 1394، در حادثه منا توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکر وی 

به دست نیامده است. )آذربایجان غربی(

الف-ش: ( 165 حســن/  خواجه پــور، 
بیست و هشــتم آذر 1359، در شهرستان 
گراش به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش 
نصرت نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی 
درس خواند. راننده وانت بود. سال 1383 

ازدواج کــرد و صاحب دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شــهدای شهرســتان گــراش به خاک 

سپردند. )فارس(

به آن ها وظایفشــان را یــادآوری می کرد. هرگز نماز 
اول وقت او ترک نشد. خوش اخالق بود و در کمک 
بــه نیازمندان، تأمین هزینــه ازدواج جوانان و کمک 
به ساخت مســاجد پیش قدم می شد. اهل عمل بود و 

ســعی می کرد با عمل درست الگوی دیگران باشد.
بــه فاطمه زهــرا )س( ارادت خاصی داشــت. برای 
برپایی مجالس مذهبی به خصوص در شب های قدر 
تالش می کرد و پیوســته آرزویش را که شفاعت امام 

می نمود. تکرار  بود  )ع(  حسین 
سال 1392 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در 
رشته مهندسی و مدیریت راه و ساختمان از دانشگاه 
جامع امام حســین )ع( تهران شــد. همــواره برای 
رضای خداوند می کوشــید و از ریــا پرهیز می کرد. 
تا زمان شــهادت فرزندان او نمی دانستند که پدرشان 
چه شــغلی دارد و هرگاه از او می پرسیدند، می گفت: 

هستم« »کارگر 
دوم مهــر 1394، در حادثــه منــا توســط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. پیکر وی دوازدهم همان 
ماه در گلزار شــهدای شهرســتان زادگاهش به خاک 

)بوشهر( شد.  سپرده 
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دارایی، فتح اهلل/ الف-ش: سوم فروردین ( 171
1340، در روستای قادی کالی بزرگ از توابع 
شهرســتان قائم شهر به دنیا آمد. پدرش رستم 
و مادرش ام کلثوم، کشــاورزی می کردند. در 
خانواده ای مذهبی و زحمت کش پرورش یافت. 

به مدرســه رفت و تا دوره راهنمایی در همان روستا درس خواند. 
در سیزده سالگی پدرش را از دست داد و برای کار به تهران آمد. به 
حرفه نجاری و منبت کاری پرداخت و ضمن کار به تحصیالت خود 
نیز ادامه داد. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق صنعتی درس خواند 
و دیپلم گرفت. در کارش بســیار مقرراتی و مردم دار بود. بعدها به 
قائم شهر بازگشت و به عنوان کارگر نساجی مشغول به کار شد. سال 
1359 با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت 
و بر اثر اصابت ترکش انگشت شصت اشاره دست راست خود را از 
دست داد. او که اولین جانباز شهر خود بود، با وجود آسیب دیدگی 

دوباره به جبهه بازگشت و 5 سال در جبهه حضور داشت.
ســال 1360 ازدواج کرد و صاحب یک دختر و دو پســر شد. با 
وجود این که فردی مذهبی بــود، هرگز فرزندانش را برای انجام 
تکالیف شــرعی تحت فشار نمی گذاشت و سعی می کرد با رفتار 
خوب الگوی آن ها شــود. در مشــکالت آن ها را به صبر دعوت 
می کرد و معتقد بود صبر، حالل همه مشکالت است. پیوسته آن ها 
را به صداقت و پرهیز از غیبت سفارش می کرد. بسیار خوش رو و 
خوش اخالق بود. با مردم از کوچک و بزرگ معاشرت داشت و به 
آن ها در برپایی مراسم عزاداری و مجالش شادی )آشپزی( کمک 
می کرد. بسیار زحمت کش بود و با وجود آسیب دیدگی در جنگ 
و مبتال شدن به بیماری سرطان )از سال 1371 تا 1374( هرگز از پا 
نمی نشست و کار می کرد. متوقع نبود و هرگز نخواست از موقعیت 
جانبازی خودش استفاده کند. وقتی پسرش از او خواست از امتیاز 
وی استفاده کند تا به خدمت سربازی نرود، گفت: »پسرم من این 
کار را انجــام می دهم ولی بعد از آن نزد من برنگرد و دیگر فرزند 

من نیستی.«
به سختی کار می کرد تا بتواند خانواده پرجمعیت خود را تأمین کند. 
او که نجار ماهری بود، به خانه افراد نیازمند، پیرزن های بی سرپرست 

ابوالفضل/ الف-ش: ( 170 خیرآبــادی، 
یکم تیر 1352، در شهرستان نیشابور به دنیا 
آمد. پدرش علی اکبر و مادرش خانم جان 
نام داشــت. تا پایــان دوره ابتدایی درس 
خواند. کشاورز و بســیجی بود. ازدواج 

کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در روستای عشق آباد تابعه شهرستان زادگاهش به 

خاک سپردند. )خراسان رضوی(

خوشخویی، شــکراهلل/ الف-ش: ( 169
بیســتم مهر 1332، در شهرستان شهرضا 
بــه دنیا آمد. پدرش هاشــم و مادرش را 
فاطمه صغــرا می نامیدند. تــا پایان دوره 
راهنمایــی درس خواند. مغازه الکتریکی 

داشــت. ســال 1359 ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به 

خاک سپردند. )اصفهان(

خورشیدوند، ماشاءاهلل/ الف-ش: ( 168
ششــم فروردیــن 1325، در روســتای 
کرچیان از توابع شهرستان ازنا به دنیا آمد. 
پدرش کرسفید و مادرش گلی نام داشت. 
در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. 

کشاورز بود. سال 1346 ازدواج کرد و صاحب شش پسر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )لرستان(
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دانش، حسن/ الف-ش: دهم تیر ( 175
1365، در خانــواده ای مذهبی و متدین 
در شهرســتان یزد بــه دنیا آمد. پدرش 
علی بمان و مادرش اقدس نام داشت. از 
ســن سه چهار سالگی همراه با مادرش 

در جلســات قرآنی شــرکت می کرد. عالقه فراوانی به 
تالوت قرآن داشــت. تا پایان دوره متوســطه در رشته 
ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. ســپس به فراگیری 
علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه و از اعضای کاروان 
قرآنی جمهوری اســالمی ایران بود. سال 1387 مصادف 
با تولد امــام رضا  )ع( ازدواج کرد. پــس از آن همراه 
با همســرش به کربال رفتنــد و در بین الحرمین با خرید 
شــیرینی و پخش آن میان کاروان ها سالگرد ازدواج شان 

را جشن گرفتند. حاصل ازدواجش دو دختر بود.
همواره در خانه صــوت زیبای قرآن خواندنش به گوش 
می رسید. فردی آرام، متین، مهربان، متواضع و فروتن بود. 
هیچ گاه استرس در چهره و رفتارش نمود نداشت. بسیار 
خوش پوش بود. هر شب همراه با همسرش یک صفحه از 
قرآن را با تفسیر می خواند و درباره آن بحث می کرد. ندای 
قرآن بر فرزندانش تأثیر به ســزایی داشت و همسرش آن 
را مایه برکت و آرامش در زندگی شان می دانست. زندگی 

دامغانــی، فاطمه/ الــف-ش: یکم ( 174
خرداد 1333، در روستای رودیان از توابع 
شهرســتان شاهرود دیده به جهان گشود. 
پدرش ذبیــح اهلل، کشــاورزی می کرد و 
مادرش خدیجه نام داشــت. خانه دار بود. 

ازدواج کرد و صاحب ســه پســر و شش دختر شد. بیستم 
شهریور 1394، در مسجدالحرام بر اثر سانحه سقوط جرثقیل 
به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 
همسرش علیرضا عامری نیز در این واقعه شهید شده است. 

)سمنان(

الف-ش: ( 173 غالمرضا/  داغســتانی، 
یکــم فروردیــن 1325، در شهرســتان 
نیشــابور دیده به جهان گشــود. پدرش 
اســماعیل و مادرش جواهر نام داشت. تا 
پایــان دوره ابتدایی درس خواند. ازدواج 

کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در روســتای ده شیخ تابعه شهرستان زادگاهش قرار 

دارد. )خراسان رضوی(

داز، بایرام بی بی/ الف-س: بیست و ( 172
چهارم مهر 1342، در شهرستان آزادشهر 
دیده به جهان گشــود. پدرش خانمحمد 
و مادرش دوندی نام داشــت. خواندن و 
نوشــتن نمی دانســت. خانه دار بود. سال 

1364 ازدواج کرد و صاحب ســه پسر و چهار دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. پیکر او را در شهرستان گنبدکاووس به 

خاک سپردند. )گلستان(

و زوج های جوان می رفت و بی چشم داشت به آن ها یاری می رساند. 
هرگز برای کارهایی که انجام می داد پولی نمی گرفت و می گفت: 
»برای پدر و مادرم فاتحه بخوانید.« اگر در زندگی اطرافیان مشکلی 
پیش می آمد و یا زندگی کســی در آستانه جدایی قرار می گرفت، 
پیش قدم می شد و برای حل آن تالش می کرد. اهل هیئت و مجالس 
عزاداری امام حســین )ع( بود و ضمن خدمت در این مراسم، در 

اربعین غذای نذری میان مردم پخش می کرد.
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شــهادت رسید. 
پیکرش سیزده روز بعد به ایران بازگشت و در گلزار شهدای مسجد 

شهید احمد سالمتیان زادگاهش به خاک سپرده شد.)مازندران(
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درستکار، مهدی/ الف-ش: پنجم ( 178
شــهریور 1346، در شهرستان یزد به دنیا 
آمد. پدرش حســین و مادرش فاطمه نام 
داشــت. تا پایــان دوره راهنمایی درس 
خواند. شــغلش آزاد بود. ســال 1388 

ازدواج کرد و صاحب دو پســر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در خلدبرین شهرستان زادگاهش قرار دارد. )یزد(

داودی کورانــی، هرمز/ الف-ش: ( 177
یکم خرداد 1323، در روستای کران تابعه 
شهرستان فارسان به دنیا آمد. پدرش عزیز 
و مــادرش ماهی نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. ازدواج 

کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکــر او را در زادگاهش به خاک ســپردند. )چهارمحال و 

بختیاری(

دانش طلب، محمدسعید/ الف-ش: ( 176
هجدهم فروردین 1338، در شهرســتان 
نیشابور به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین و 
مادرش ســلطان  نام داشت. تا پایان دوره 
متوســطه درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

نیروی تأسیساتی بود. ســال 1359 ازدواج کرد و صاحب 
یک پسر و دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 
بهشت رضای شهرستان مشهد قرار دارد. )خراسان رضوی(

او و فرزندانش با قرآن عجین شده بود.
ســال 1390 پس از رســیدن به مقام پنجم مســابقات 
بین المللــی قــرآن کریم جمهوری اســالمی ایــران، به 
مســابقات بین المللی قرآن در کشور تونس اعزام شد و 
به کســب رتبه برتر نایل آمد. سه سال بعد در اسفند ماه 
1393، در سی و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
کریم به رتبه نخســت بخش قرائت دســت یافت. وی 
برای موفقیت در مســابقات قرآنی تالش زیادی می کرد 
البته هدف وی مطرح شــدن و دیده شدن در سطح دنیا 
و کشور نبود، بلکه می خواســت به شاگردانش بفهماند 
که یک قاری شهرســتانی هم می تواند در سطح کشور و 
یا حتی بین الملل بدرخشــد. از اینکه به هدفش رسیده، 
بســیار خوشحال بود و موجب شــد که شاگردانش هم 
پشــت کار بیشــتری پیدا کنند و بــه دور از دغدغه و با 

اعتماد به نفس در مسابقات شرکت کنند.
سال 1394، به خاطر کسب رتبه اول مسابقات بین المللی 
برای پنجمین بار از سوی بعثه مقام معظم رهبری به حج 
اعزام شــد. از این کــه بار دیگر به مکه می رود بســیار 

خوشحال بود.
همســرش می گویــد: »قبل از رفتن بــه عارفه و مائده 
)دو دخترم( گفت: مراقب مادرتان باشــید و به حرفش 
گوش بدهیــد تا من برگردم »او با خنده ســفارش مرا 
بــه فرزندانمان می کرد و حاال برعکس آن اتفاق افتاده و 
من باید در نبود او مراقب دو دخترم باشــم.«« آرزوی 
شهادت داشت و همیشه به همسرش می گفت: »انشاءهلل 

شهید می شوم و نزد خداوند شفاعتت را خواهم کرد«
در سفر هر روز با خانواده در تماس بود، آخرین تماس 
وی در شب چهارشــنبه )شب قبل از فاجعه منا( بود که 
با همسر و فرزندانش به صورت تصویری صحبت  کرد.
سرانجام دوم مهر در فاجعه منا به شهادت  رسید. دوازده 
روز بعد، پیکرش را تشییع و در رواق دارالزهد حضرت 

امام زاده جعفر)ع( به خاک سپردند.)یزد(
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الف-ش: ( 184 دوست علی زاده، محمد/ 
دوم اردیبهشــت 1342، در شهر بجستان 
از توابع شهرســتان مشهد دیده به جهان 
گشــود. پدر او احمد، میوه فروش بود و 
مــادرش مهربانو، به خانه داری و تدریس 

قرآن در پایگاه بسیج اشتغال داشت.
در خانــواده ای مذهبی پرورش یافت. دوران مدرســه را با 
موفقیت به پایان رســاند. تا پایان مقطع کارشناسی ارشد در 
رشته الهیات درس خواند و سپس به ادامه تحصیل در دوره 

دکترا پرداخت.

دلیری، علی اکبــر/ الف-ش: دوم ( 183
شــهریور 1332، در شهرستان بیرجند به 
دنیــا آمد. پدرش غالمرضا، کشــاورزی 
می کرد و مادرش بانو نام داشت. تا پایان 
دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز 

بود. سال 1354 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر 
شــد. مدت 3 ماه به عنوان بسیجی در جبهه حضور داشت. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شــهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای واشان 

تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. )خراسان جنوبی(

دشــتی، محمود/ الــف-ش: یکم ( 182
فروردین 1347، در روســتای شامکان از 
توابع شهرستان سبزوار به دنیا آمد. پدرش 
محمد، کشاورزی می کرد و مادرش بتول 
نام داشــت. تا پایــان دوره ابتدایی درس 

خواند. راننده و بســیجی بود. ســال 1367 ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون 

اثری از پیکرش به دست نیامده است. )خراسان رضوی(

دشــتی، ابوالفضل/ الف-ش: دهم ( 181
بهمن 1329، در شهرستان نیشابور به دنیا 
آمد. پدرش علی اصغر، کشاورزی می کرد 
و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره 
ابتدایی درس خواند. بازنشسته بهداری و 

کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. پیکر او را در بهشــت فضل شهرستان 

زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

دریانورد، حمید/ الف-ش: یکم تیر ( 180
1337، در شهرستان بندرریگ به دنیا آمد. 
پدرش شهباز و مادرش منیجه ]منیژه[ نام 
داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 
مدیریت دولتی درس خواند. بازنشســته 

سازمان شهرداری بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 

به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )فارس(

درودی، رضا/ الــف-ش: یکم تیر ( 179
1357، در روســتای زبرخــان از توابع 
شهرســتان نیشــابور به دنیا آمد. پدرش 
مرادعلی و مادرش عظما نام داشــت. تا 
دوم راهنمایی درس خواند. راننده تاکسی 

بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(



57

دولو، طویقلی/ الف-س: دهم آذر ( 186
1315، در شهرستان گمیشان به دنیا آمد. 
پــدرش تواق بردی، دامــداری می کرد و 
مادرش گوزل تاج نام داشت. تا پایان دوره 
ابتدایی درس خواند. بازنشســته سازمان 

تأمین اجتماعی بود. ســال 1336 ازدواج کرد و صاحب سه 
پسر و شش دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار 
شهدای کوره ســوه زادگاهش قرار دارد. او را تاج محمد نیز 

می نامیدند. )گلستان(

دولتی، یوسف/ الف-ش: بیست و ( 185
نهم اسفند 1326، در شهرستان میانه دیده 
به جهان گشود. پدرش عینعلی و مادرش 
پریزاد نام داشت. تا پایان دوره کاردانی در 
رشته عمران درس خواند. ازدواج کرد و 

صاحب یک پســر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی مدتی 
در جبهه خدمت می کرد. دوم مهــر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 
بهشت زهرای شهرستان تهران قرار دارد. )آذربایجان شرقی(

نورانی است. چون همیشــه شوخ طبع بود فکر کردم مزاح 
می کند. چند نفر را هم نشان داد و پرسید مگر شما نمی بینید 
چقدر صورتشان نورانی شده است. بعد از فاجعه منا متوجه 

شدم کسانی را که نام برده بود، همه جزو شهدا بودند.«
دوم مهر 1394، در منا هنگام انجام اعمال حج به شــهادت 
رســید. پیکر او را در بهشت رضای شهرستان زادگاهش به 

خاک سپردند.
از این شــهید بزرگوار دفتر شعری که سروده خود اوست، 
دل نوشته و تعدادی آثار صوتی سخنرانی باقی مانده است. 

)خراسان رضوی(

او نیز مانند بسیاری از مردم در تظاهرات قبل انقالب شرکت 
می کرد و برای پیروزی انقالب می کوشــید. پس از پیروزی 
انقالب و با آغاز جنگ تحمیلی به عرصه مبارزه بازگشت. به 
عنوان بسیجی به جبهه رفت. مدت زیادی در جبهه بود وبر 
اثر بمباران شیمیایی و اصابت ترکش به سر دچار آسیب شد. 
تا پایان عمر گرفتار عوارض بمباران شیمیایی بود. به طوری 
که چند بار در ســال بدنش تاول می زد و عفونت می کرد. 
روحانی، رئیس اداره مددکاری بنیاد شــهید استان خراسان 
رضوی، مشاور اســتاندار در امور ایثارگران جنگ، فرمانده 
بسیج بجســتان و خادم الشهدا بود. برای خدمت به خانواده 
شهدا از هیچ تالشی غافل نمی شد. موازین قانونی و شرعی 

را رعایت می کرد و در حفظ بیت المال می کوشید.
ســال 1362 ازدواج کرد که ثمره آن ســه دختر و یک پسر 
بود. علیرغم مسئولیت های زیاد از تربیت اسالمی فرزندان 
خــود غافل نماند. بســیار مهربان، خوش خلــق، صبور و 
مهمان نواز بود. وقتی از شهرســتان برای او مهمان می رسید 
هر تالشی الزم بود برای حل گرفتاری آن ها انجام می داد. او 
که مددکاری دلسوز و با محبت در محیط کار بود، برای حل 
مشــکالت اطرافیان خود نیز می کوشید. در حل اختالفات 
خانوادگی و اجتماعی پیش قدم می شد. بسیار مورد مشورت 
قرار می گرفت و در امــور ازدواج جوانان به عنوان بزرگتر 
کمک می کرد. ســخنران حرم امام رضــا )ع( بود و به امام 
حسین )ع( ارادت زیادی داشت. همیشه مشتاق زیارت حرم 
او بود و با شــور و عالقه خاصی هر روز زیارت عاشــورا 

می خواند.
در دوران بازنشســتگی بــه کشــاورزی و درخــت کاری 
می پرداخت و در خانه کارهای مختلفی از جمله برقکاری، 

نجاری و گچ کاری انجام می داد.
برای زیارت خانه خدا و انجام اعمال حج، راهی سفر شد. 

در طول سفر به همسفران و دیگر زائران خدمت می کرد.
روحانــی کاروان می گوید: »زمانی که به منا می رفتیم، به 
من گفت: بعضی از افرادی که اینجا هستند صورتشان بسیار 
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ذاکری، هــادی/ الــف-ش: یکم ( 190
شهریور 1345، در شهرستان داورزن دیده 
به جهان گشــود. پدرش شیخ خلیل اهلل، 
روحانی بود و مادرش زینب، خانه داری 
می کرد. خانواده او در همان سال به تهران 

آمدند و تا ســوم ابتدایی در تهران درس خواند. پس از آن 
مجدد به داورزن بازگشتند و نیمه دوم تحصیالت ابتدایی و 
مقاطع راهنمایی و متوسطه را تا پایان سال سوم در داورزن 

با موفقیت سپری نمود.
او در کنــار تحصیل یار و مددکار خانواده بود، به دنبال آن 
سال چهارم دبیرســتان را به دلیل فقدان این پایه تحصیلی 
در داورزن به مشــهد مقدس عزیمت کرد. پس از دریافت 
دیپلم هم زمان با تحصیل علوم دینی در آزمون دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی شرکت نمود و توانست در این رشته قبول 
شود. حدود 5 سال در این دانشگاه به کسب معارف الهی و 
معالم دینی پرداخت. سال 1367 ازدواج کرد و صاحب دو 

پسر و یک دختر شد.
حدود دو ماه به عنوان بسیجی در جبهه های جنگ حضور 
یافت. وی در ســال 1372 به عنوان معلم حق التدریس در 

آموزش و پرورش مشهد مشغول شد.
در شــهرک رضوی مشهد سکونت یافت، به مدت 8 سال 
عضویت و مســئولیت شورای اســالمی این شهرک را بر 
عهده داشت و در شورای حل اختالف نیز گره گشای مردم 

این منطقه بود.
 از هیچ کوششــی بــرای ارتقاء شــهر داورزن و اتحاد و 
صمیمیــت مردم خــوب و محروم آن فروگــذار نکرد. از 
مســئولیت هایش در شهرســتان می توان بــه عضویت در 
شورای حل اختالف، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
امــام جمعه موقت، معاونت پرورشــی آموزش و پرورش 
شهرستان، خیریه سردار شهید داورزنی زیر نظر کمیته امداد 
و مسئولیت  در دارالقرآن آموزش و پرورش و امام جماعت 

مسجد قبای داورزن اشاره نمود.

الف-ش: ( 189 محمدابراهیم/  دهنوی، 
دهم آذر 1324، در شهرســتان نیشابور به 
دنیا آمد. پدرش جبار، کشاورزی می کرد 
و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره 
راهنمایی درس خواند. او نیز کشــاورز 

بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شــد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در بهشت فضل شهرستان زادگاهش 

واقع است. )خراسان رضوی(

دهقان خیاوی، مالــک/ الف-ش: ( 188
پانزدهــم اســفند 1341، در شهرســتان 
مشگین شــهر به دنیا آمد. پدرش محمود، 
فروشنده بود و مادرش نصیبه نام داشت. تا 
پایان دوره کارشناسی در رشته برق درس 

خواند. بازنشسته اداره برق، کارشناس دادگستری و بازرس 
نظام مهندسی بود. سال 1374 ازدواج کرد و صاحب سه پسر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
ســعودی به شــهادت رســید. پیکر او را در گلزار شهدای 

بهشت فاطمه شهرستان اردبیل به خاک سپردند. )اردبیل(

دهقان پوراینچه برون، قربان بی بی/ ( 187
در  اســفند 1331،  دوازدهم  الــف-س: 
شهرستان گنبدکاووس به دنیا آمد. پدرش 
امان طغان و مادرش بی بی نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایی درس خواند. خانه دار 

بود. ســال 1365 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)گلستان(
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راکعی، محمد/ الف-ش: چهارم آبان ( 195
1323، در شهرستان شیراز چشم به جهان 
گشــود. پدرش اصغر، نانوا بود و مادرش 
رباب نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در 
رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. 

کارمند بازنشسته اداره ثبت اسناد بود. سال 1352 ازدواج کرد 
و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه 
حضور یافت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

زادگاهش قرار دارد. او را هادی نیز می نامیدند. )فارس(

دوم ( 194 الــف-ش:  علــی/  رازانــی، 
فروردین 1337، در شهرستان کوهدشت 
به دنیا آمد. پدرش فاضل و مادرش صنمبر 
نام داشــت. تا پایان دوره راهنمایی درس 
خواند. مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی 

بود. ســال 1355 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر 
شــد. مدتی در جبهه خدمت می کــرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در روستای رازان تابعه شهرستان خرم آباد قرار دارد. 

)لرستان(

رادپــور، عبداهلل/ الــف-س: یکم ( 193
مهر 1318، در روســتای زیــوه از توابع 
شهرستان مهاباد به دنیا آمد. پدرش یوسف 
و مادرش فاطمه نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانست. کشــاورز بود. سال 

1346 ازدواج کرد و صاحب شــش پسر و چهار دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )آذربایجان 

غربی(

ذبیح زاده پاشا، علی اکبر/ الف-ش: ( 192
هفتم آذر 1325، در روســتای پاشــامیر 
تابعه شهرســتان بابل به دنیا آمد. پدرش 
و  می کــرد  کشــاورزی  شــهاب الدین، 
مادرش لیال نام داشت. خواندن و نوشتن 

نمی دانست. او نیز کشــاورز بود. سال 1348 ازدواج کرد و 
صاحب پنج پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در آرامگاه سیدنظام الدین زادگاهش به خاک سپردند. 

برادرش علی نیز به شهادت رسیده  است. )مازندران(

الف-ش: ( 191 علــی/  ذبیح زاده پاشــا، 
بیست و یکم شهریور 1322، در روستای 
پاشامیر از توابع شهرستان بابل دیده به جهان 
کشاورزی  شــهاب الدین،  پدرش  گشود. 
می کرد و مادرش لیال نام داشــت. خواندن 

و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال 1344 ازدواج 
کرد و صاحب یک پســر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در آرامگاه سیدنظام الدین زادگاهش قرار دارد. برادرش 

علی اکبر نیز در این واقعه شهید شده است. )مازندران(

 از ابتــدای ورودش بــه داورزن در تربیــت دانش آموزان 
تالش می نمود. وی برابر تأیید مسئولین وقت سازمان حج 
و زیارت کشور و استان خراســان رضوی در مسیر رفتن 
برای رمی جمرات در روز عید قربان ســال 1394، به دلیل 
بی تدبیری و بسته شدن عمدی راه ها توسط سعودی ها، بر 
اثــر ازدحام زائران خانه خدا با لبانی تشــنه و لبیک گویان 
دعوت حق را لبیک گفت و از سرزمین منا به سوی معبود 
شــتافت. پیکر او را پس از تشــییع در زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان رضوی(
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رحمانی تونــی، قنبــر/ الف-ش: ( 201
شــانزدهم فروردین 1327، در روستای 
ده سفیدکانه ســرخ از توابــع شهرســتان 
الیگودرز چشــم به جهان گشود. پدرش 
مادرش  حســن، کشــاورزی می کرد و 

گل طال نام داشــت. خواندن و نوشــتن نمی دانست. او نیز 
کشاورز بود. سال 1350 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )لرستان(

یکم ( 200 الف-ش:  رحمانی، مصطفی/ 
فروردیــن 1354، در روســتای بریو از 
توابع شهرستان المرد به دنیا آمد. پدرش 
قاسم )شــهادت1394( دامداری می کرد 
و مادرش مریم نام داشــت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. او نیز دامدار و بسیجی بود. سال 1375 
ازدواج کرد و صاحب یک پســر و چهار دختر شــد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)فارس(

رحمانی، قاسم/ الف-ش: نهم دی ( 199
1327، در روستای بریو از توابع شهرستان 
المرد دیده به جهان گشود. پدرش محمد، 
دامــداری می کرد و مادرش ســمنبر نام 
داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او 

نیز دامدار بود. سال 1348 ازدواج کرد و صاحب هفت پسر 
و هفت دختر شــد. دوم مهــر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

رجبی محمدآبــاد، علی/ الف-ش: ( 198
سوم اردیبهشت 1339، در روستای آریان 
از توابع شهرســتان ســبزوار به دنیا آمد. 
پدرش حسن، کشاورزی می کرد و مادرش 
صاحبجان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی 

درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال 1363 ازدواج کرد و 
صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 

را در زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

یکم ( 197 الف-ش:  رجبی، حجت اهلل/ 
مهر 1322، در روستای خطیرکال از توابع 
شهرستان قائمشــهر به دنیا آمد. پدرش 
ذبیح اهلل، کشاورزی می کرد و مادرش آمنه 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

او نیز کشــاورز بود. سال 1345 ازدواج کرد و صاحب یک 
پسر و شش دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )مازندران(

ربیع نژادکومله، محمود/ الف-ش: ( 196
ســوم مرداد 1344، در شهرستان لنگرود 
به دنیا آمد. پدرش ابوالحسن، کشاورزی 
می کرد و مادرس نجمه  )فوت1390( نام 
داشــت. تا پایان دوره کاردانی در رشــته 

مدیریت دولتی درس خواند. کارمند شرکت مخابرات بود. 
ازدواج کرد و صاحب یک پســر و یک دختر شد. در جبهه 
حضور یافت و مجروح شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 
روستای کومله تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. )گیالن(
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الف-ش: ( 205 رضــا/  رحیمیان ثابت، 
نهم شهریور 1315، در روستای ویسیان 
از توابع شهرســتان خرم آباد به دنیا آمد. 
می کرد  کشــاورزی  علی حسین،  پدرش 
و مادرش حرم  نام داشــت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. در شــرکت تعاونی کار می کرد. سال 
1340 ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و پنج دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شــهادت رســید. مزار او در زادگاهش قــرار دارد. او را 

رضاحسین نیز می نامیدند. )لرستان(

رحیمی، سیداحمد/ الف-ش: نوزدهم ( 204
تیر 1325، در روســتای کالته ســادات از 
توابع شهرستان اسفراین به دنیا آمد. پدرش 
ســیدافضل، کشــاورزی می کرد و مادرش 
زرین تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن 

سواد آموخت. کارمند بازنشسته راه و شهرسازی بود. سال 1351 
ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی 
مدت 6 ماه در جبهه حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

گلزار شهدای شهرستان اسفراین قرار دارد. )خراسان شمالی(

رحیمی، حســن/ الــف-ش: یکم ( 203
اسفند 1327، در روســتای توپ چنار از 
توابع شهرستان مانه و سملقان به دنیا آمد. 
و  پدرش غالمعلی، کشــاورزی می کرد 
مادرش نه نه نام داشت. خواندن و نوشتن 

نمی دانســت. او نیز کشــاورز بود. ازدواج کرد و صاحب 
یک پسر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش قرار دارد. )خراسان شمالی(

یکم ( 202 الف-ش:  امیر/  رحمت نیا، 
آذر 1334، در شهرســتان نیشابور دیده 
به جهان گشــود. پدرش علی، کشاورز 
خانه داری  ُدرجهــان،  مــادرش  و  بود 
می کــرد. تا پایــان دوره ابتدایی درس 

خواند. قبل از انقالب در تهران شاغل بود.
وی ضمــن شــرکت در راهپیمایی هــا بــرای پخــش 
اعالمیه های امام خمینی )ره( فعالیت می کرد. سال 1359 
به بســیج پیوست و پس از گذراندن دوره آموزشی عازم 
جبهه شد. حدود چهار سال در جبهه حضور داشت و در 
عملیات های زیادی شرکت کرد. سال 1364 در عملیات 
والفجر 8 از ناحیه صورت و پا مجروح و بیش از دو ماه 

در بیمارستان بستری شد.
ثمره ازدواج او چهار دختر و سه پسر بود. بر تربیت دینی 
فرزندان تأکید داشت و آن ها را به نماز اول وقت، انجام 
واجبات شــرعی، حفظ ایمان و درس خواندن سفارش 
می کرد. مهربان و دســتگیر مســتمندان بود. به والدین و 
خانواده احترام می گذاشــت. هنگام بیماری، همسرش با 

صبوری و آسایش از او پرستاری می کرد.
سال 1376 به اســتخدام سپاه درآمد. در انجام کار منظم 
بــود و قوانین را رعایت می کــرد. مدافع حق، مهربان و 
باشــهامت بود. بــه امام حســین )ع( و حضرت مهدی 
)عج( ارادت خاصی داشــت. اهل ذکر و استغفار بود و 
دعای توسل می خواند. بعد از بازنشستگی به کشاورزی 
پرداخت. عضو هیئت امنای مســجد بود و در مســاجد 
خدمت می کرد. در یک ســال آخــر عمر خادم افتخاری 

حرم امام رضا )ع( بود.
شب عید قربان با خانواده تماس گرفت و گفت: »آرزوی 
بزرگی دارم، دعا کنید فردا به آرزویم برســم«. دوم مهر 
1394، در منا به شــهادت رسید. پیکرش هجدهم همان 
ماه، در گلزار شــهدای بهشــت فضل زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )خراسان رضوی(
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مختلــف در داخــل اردوگاه باعــث تقویــت روحیه 
می شد. هم رزمانش  و  دوستان 

پس از آزادی و بازگشــت به ایران باقدرت و روحیه 
باال مشــغول به کار شــد. ســال 1370 ازدواج کرد و 
صاحب ســه دختر و یک پســر شــد. در تربیت دینی 
فرزندان کوشــا بود و به آن ها برای اقامه نماز جماعت 

می کرد. سفارش 
بنا بر ضــرورت از قرآن، به آن ها یادآوری می کرد. بر 
ادامه تحصیل آن ها تأکید داشت و به فرزندان دخترش 
حفظ حجاب را تأکید می کرد. دلســوز و مهربان بود. 
به کســب درآمد حالل اعتقاد داشــت و در سال مالی 
خمس و زکات می پرداخت. منظم و وظیفه شناس بود. 
در کار، مدیریت قوی داشــت. اســرار کاری را حفظ 
می کــرد. خونگرم و خوش برخورد بــود. به نیازمندان 
کمک می کرد بدون آنکــه تظاهر کند. حافظ کل قرآن 
بود. به عنوان معلم قرآن در بســیج خدمت می کرد و به 

می پرداخت. آن  تفسیر 
خاطرات اسارتش را در کتابی با عنوان »اسیر 7600« 
چاپ کرد. این اثر که بارها تجدید چاپ شــد بســیار 
مورد توجه قرار گرفت. در دوران اســارت، ازآن جاکه 
نیروهای عراقی نمی توانستند نام »گشتاسب« را تلفظ 
کنند، از او خواســتند نامش را تغییر بدهد. او نیز چون 
در روز عید قربان به دنیا آمده بود نام »اســماعیل« را 

برگزید. برای خود 
به گفته نزدیکان در یک ســال آخر عمر حال متفاوتی 
داشــت. از زندگی و چگونه مردن ســخن می گفت و 

داشت. رفتار خاصی 
بارهــا به ســفر مکه رفتــه بود، ولی همیشــه آرزوی 
زیارت دوباره را داشت. آن سال به طور غیر منتظره ای 
عازم ســفر شــد.  دوم مهر 1394، در منا به شهادت 
رســید. پیکر وی در زادگاهش به خاک ســپرده شد. 

بختیاری( و  )چهارمحال 

گشتاســب/ ( 207 رســتمی فرادنبه، 
 ،1346 فروردیــن  یکــم  الــف-ش: 
مصــادف با روز عید قربان در شــهر 
توابع شهرســتان بروجن  از  فرادنبــه 
بــه جهــان گشــود. پدرش  چشــم 

شــیرمحمد، کشاورز و راننده ماشین های سنگین بود و 
مادرش زلیخا، خانه داری می کرد. دوران کودکی را در 

ســایه تربیت و توجه پدر و مادر گذراند.
هوش سرشاری داشــت و دانش آموز موفقی بود. پس 
از کســب مدرک دیپلم، در کنکور سراســری شرکت 
کرد و در رشــته علــوم و فنون نظامی دانشــگاه امام 
حســین )ع( پذیرفته شــد. سپس به ســپاه پاسداران 
پیوســت. با شروع جنگ از سوی بسیج به جبهه رفت. 
بیســت و هفتم مهر 1362، دو هفته بعــد از عملیات 
والفجــر 4، منطقــه عملیاتی توســط نیروهای بعثی به 
محاصــره درآمــد. او که بدون آب و غــذا در کوه ها 
ســرگردان شــده بود، بر اثر اصابت ترکش به دست، 

اسیر شد. مجروح و سپس 
88 مــاه در اردوگاه های عراق اســیر بــود. در دوران 
اســارت پس از شــنیدن اخبار رادیو آن را می نوشت 
و در اختیار دیگــران قرار می داد. با انجام فعالیت های 

الــف-ش: ( 206 ابوالقاســم/  رســام، 
چهاردهم مهر 1326، در روستای سنگر از 
توابع شهرستان دورود به دنیا آمد. پدرش 
غالمعباس و مادرش صنمبر نام داشــت. 
خواندن و نوشتن نمی دانست. بازنشسته 

کارخانه ســیمان بود. ســال 1355 ازدواج کرد و صاحب 
سه پسر و پنج دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )لرستان(
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رضی کاظمی، محمدجواد/ الف-ش: ( 213
دهم مرداد 1342، در شهرســتان رامسر به 
دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورزی می کرد 
و مادرش آســیه نام داشــت. تا پایان دوره 
کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی درس 

خواند. کارمند شرکت مخابرات بود. سال 1367 ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر و یک دختر شد. حدود 6 ماه در جبهه حضور 
داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
ســعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای 

اشکونکوه تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

رضایی، محسن/ الف-ش: هفتم دی ( 212
1340، در روستای تاالرپشت از توابع شهرستان 
قائمشــهر به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش 
نرجس خاتون نام داشت. تا پایان دوره کاردانی 
در رشته علوم آزمایشگاهی درس خواند. کارمند 

دانشگاه علوم پزشکی بابل بود. سال 1365 ازدواج کرد و صاحب 
یک پسر و یک دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت 
و مجروح شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.  

)مازندران(

الف-ش: ( 211 علی اصغــر/  رضایــی، 
پنجم تیر 1335، در شهرســتان قائمشهر 
به دنیا آمد. پدرش حســن نام داشت. تا 
پایان دوره کاردانی در رشته شیمی درس 
خواند. بازنشســته اداره آب و فاضالب 

بود. ازدواج کرد و صاحب یک پســر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شــهادت رســید. مزار او در روستای تاالرپشت از توابع 

شهرستان زادگاهش قرار دارد.  )مازندران(

علی اکبــر/ ( 210 رضازاده چــاری، 
در   ،1323 فروردیــن  دوم  الــف-ش: 
روســتای چاری از توابع شهرستان بابل 
به دنیا آمد. پدرش حســنجان، کشاورزی 
می کرد و مادرش خاور نام داشت. خواندن 

و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال 1349 ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

رضاپــور، محمدمهدی/ الف-ش: ( 209
چهاردهم تیر 1323، در شهرستان بیرجند 
به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کارمند اداره 
دارایی بود و مادرش فاطمه کبرا نام داشت. 
تا پایان دوره متوســطه در رشته تجربی 

درس خواند و دیپلم گرفــت. دبیر آموزش و پرورش بود. 
ســال 1349 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش 
قرار دارد. او را شیخ مهدی نیز می نامیدند. )خراسان جنوبی(

ســیدعلی محمد/ ( 208 رشــیدآبادی، 
الف-ش: دهم آبان 1328، در روســتای 
رشــیدآباد از توابع شهرستان نیشابور به 
دنیا آمد. پدرش سیدحسن و نام مادرش 
فاطمه بود. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

مرغداری داشت. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)خراسان رضوی(
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روشن روان، علی اصغر/ الف-ش: ( 219
دوم مرداد 1319، در شهرســتان مشهد 
دیده به جهان گشود. پدرش حسینعلی، 
به خرید و فروش گندم اشتغال داشت و 

مادرش فاطمه، خانه داری می کرد.
از کودکی در کار بــه پدرش کمک می کرد. تا پایان دوره 
راهنمایــی درس خواند. قبل از پیروزی انقالب در تهران 
ســکونت داشــت. به کالس هایی که در حســینیه ارشاد 
تشکیل می شد، می رفت و در کالس های استاد مطهری و 
دکتر شریعتی شرکت می کرد. پا به پای مردم در تظاهرات 

الف-ش: ( 218 اســمعیل/  روســتایی، 
سیزدهم دی 1328، در روستای جشنیان 
از توابع شهرســتان بوانات دیده به جهان 
گشود. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد 
و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال 1351 ازدواج 
کرد و صاحب ســه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در 
جبهه حضور یافت. دوم مهــر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

دهم ( 217 الف-ش:  محمد/  روزبهانی، 
فروردین 1337، در روستای اشترینان از 
توابع شهرستان بروجرد به دنیا آمد. پدرش 
میرزاآقا، کشاورزی می کرد و مادرش کبرا 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

راننده بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )لرستان(

روحانی، سیدمحمدرضا/ الف-ش: ( 216
یازدهم تیر 1361، در شهرستان قم دیده 
به جهان گشود. پدرش سیدمحمدمهدی، 
روحانی بود و مادرش حورا نام داشــت. 
تا پایان دوره کارشناسی در رشته عمران 

درس خواند. شــغلش آزاد بود. ســال 1389 ازدواج کرد و 
صاحب یک دختر شــد. دوم مهــر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

وادی السالم شهر نجف از کشور عراق قرار دارد. ) قم (

رمضانی سیاه خلکی، محمدحسین/ ( 215
الف-ش: ســوم مرداد 1359، در روستای 
جورکاســر از توابــع شهرســتان املش 
دیده به جهان گشــود. پدرش محمدتقی 
)فوت1385( و مادرش زهرا نام داشت. تا 

پایان دوره راهنمایی درس خواند. شیشه بر بود. سال 1389 
ازدواج کرد و صاحب یک پســر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شــهدای شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )گیالن(

رمضانــی، حبیــب اهلل/ الف-ش: ( 214
دهم بهمن 1330، در روستای عسگریه از 
توابع شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش 
غالمحسین و مادرش بمانجان نام داشت. 
تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز 

بود و در شرکت سیم الکترونیک نیز کار می کرد. سال 1363 
ازدواج کــرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )خراسان رضوی(
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رهبــری، احمــد/ الــف-ش: دوم ( 222
اردیبهشت 1336، در شهرستان تنکابن دیده 
به جهان گشــود. پدرش رضاقلی، کارمند 
بانک تجــارت بود و مــادرش طاووس، 
خانه داری می کرد. در سن دو سالگی همراه 

خانواده به تهران مهاجرت نمود. قرآن و آموزش های مذهبی را 
در مسجد ابوذر آموخت. در مدارس نمونه مشغول به تحصیل 
شد و بعد از آن تا پایان مقطع کارشناسی در رشته ادبیات درس 
خوانــد. در دوران انقالب در اکثــر تظاهرات و راهپیمایی ها 

شرکت می کرد. در بانک تجارت مشغول به کار شد.

روئین تن، یــداهلل/ الف-ش: هفتم ( 221
آذر 1332، در شهرستان سوادکوه دیده به 
جهان گشود. پدرش علی، کارگر شرکت 
راه آهن و مادرش ام النســاء نام داشت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس 

خواند و دیپلم گرفت. پیمانکار اداره راه و ترابری بود. سال 
1358 ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رســید. پیکر او را در آرامگاه سیدمالل زادگاهش به خاک 

سپردند. او را امید نیز می نامیدند. )مازندران(

روشنی، محمدعلی/ الف-ش: یکم ( 220
خرداد 1323، در شهرســتان ازنا چشم به 
جهان گشــود. پدرش کاظم، کشاورزی 
می کــرد و مادرش فاطمه نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایــی درس خواند. او نیز 

کشــاورز بود. ســال 1344 ازدواج کرد و صاحب سه پسر 
و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

زادگاهش قرار دارد. او را علی نیز می نامیدند. )لرستان(

حاضر می شد و تا پیروزی انقالب از پا ننشست.
مصالح فروش بود. در کارش انصــاف را رعایت می کرد 
و به کســب حالل توجه داشــت. ثمره ازدواج وی ســه 
پسر است. در تربیت اسالمی فرزندانش بسیار می کوشید 
پیوســته آن ها را به انجام وظایف شــرعی و رعایت حال 

مردم توصیه می کرد.
اهل مســجد بود و نماز اول وقــت را فراموش نمی کرد. 
دلسوز، مهربان، مردم دار، خوشرو و اهل خیرات بود. ساده 
زندگی می کرد و از گرفتن قــرض و وام بیزار بود. مردم 
در امور خانوادگی و شــغلی با او مشورت می کردند. در 
امر ازدواج جوانان پیش قدم می شد و به صله رحم اهمیت 

می داد.
با شروع جنگ تحمیلی وارد عرصه تازه ای از تالش شد. 
از سوی بسیج به عنوان راننده تانکر و نیروی تدارکات در 
جبهــه حضور یافت و بر اثــر اصابت ترکش به  صورت، 
مجروح شد. فرزندانش که همه جا پیرو او بودند نیز عازم 
جبهه شــدند. سرانجام دو پسرش ناصر و سعید در جبهه 

به شهادت رسیدند.
به امام رضا )ع( ارادت خاصی داشت و خادم حرم او بود. 
همیشه ذکر می گفت و چهار قل و صلوات می خواند. اهل 
تالوت قرآن بود. بیکار نمی نشست و گاهی در رسیدگی 
باغ به مردم کمک می کرد. به مال دنیا دلبستگی نداشت و 

بسیار انفاق می کرد.
هنگام ســفر با شوق به انجام کارهایش  پرداخت، با دقت 
به حساب و کتاب مردم رسیدگی کرد. چند بار درباره کار 
به فرزندش تأکید نمود کــه کاری روی زمین نماند و از 

همه حاللیت طلبید.
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رسید. پیکرش ده روز 
بعد به کشــور بازگشت و پس از تشییع در حرم امام رضا 

)ع( به خاک سپرده شد.
از وی مصاحبــه ای درباره فرزندان شــهیدش باقی مانده 

است. )خراسان رضوی(
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زارعــی، خلیل/ الــف-ش: دهم ( 226
خرداد 1331، در شهرستان خرامه به دنیا 
آمد. پدرش علی عسکر، کشاورزی می کرد 
و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره 
ابتدایی درس خواند. کشــاورز و بسیجی 

بود. سال 1347 ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و پنج دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رســید. پیکر او را در امامزاده خلیل 

زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

الــف-ش: ( 225 غالمحســین/  زارع، 
پانزدهم شــهریور 1328، در شهرســتان 
شــیراز به دنیــا آمد. پدرش شــهباز، در 
ســازمان آموزش و پرورش کار می کرد 
و مادرش عزت نام داشت. تا پایان دوره 

ابتدایــی درس خواند. راننده بود. ســال 1350 ازدواج کرد 
و صاحب یک پســر و چهار دختر شــد. سال ها در جبهه 
خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

زادگاهش قرار دارد. او را صمد نیز می نامیدند. )فارس(

الف-ش: ششــم ( 224 زارع، جلیــل/ 
خرداد 1333، در شــهرک مهرگان تابعه 
شهرستان شیراز به دنیا آمد. پدرش رضا، 
کشاورزی می کرد و مادرش گل جیران نام 
داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او 

نیز کشاورزی می کرد. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و پنج 
دختر شد. به عنوان بسیجی حدود 40 روز در جبهه حضور 
داشت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان زادگاهش 

به خاک سپردند. )فارس(

رئیس زاده، سیدمرتضی/ الف-ش: ( 223
بیســت و هفتــم فروردیــن 1334، در 
شهرستان شــهرضا دیده به جهان گشود. 
پدرش سیدحســن و مادرش خدیجه نام 
داشــت. تا پایان دوره کاردانی در رشــته 

حسابداری درس خواند. کارمند بازنشسته کمیته امداد امام 
خمینی بود. ســال 1359 ازدواج کــرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(

سال 1358 ازدواج کرد که حاصل آن یک پسر و دو دختر بود. 
بر تربیت مذهبی فرزندان تأکید داشــت و آن ها را به شرکت 
در نماز جماعت ســفارش می کرد. با آغاز جنگ تحمیلی از 
سوی بسیج به جبهه رفت. عالوه بر خدمت مقدس سربازی، 
هفده ماه در جبهه ها حضور داشــت. پس از جنگ در مراتب 
باالی مدیریت به کار ادامه داد. در کار بسیار منظم و جدی بود. 
در حفظ بیت المال می کوشید. با اینکه مسئول اداره رفاه بانک 
تجارت بود، هرگز از امکانات دولتی سوءاستفاده نکرد. بسیار 
خانواده دوست و مهربان بود. پیوسته برای پدر و مادرش دعا 
می کرد و نماز  می خواند. ارادت خاصی به حضرت علی )ع( 

داشت.
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی 

بود.
سال 1394 عازم سفر حج تمتع شد. در مکه هر روز جلسات 
ختم و تفســیر قرآن داشتند. پس از سانحه سقوط جرثقیل به 
خانواده اش که از ایران تماس می گرفتند و نگران ســالمتی او 
بودند، می گفت: نگران نباشــید و بگذارید با خیال آسوده به 

اعمال حج بپردازیم.
دوم مهر 1394، در حادثه منا توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رسید. پیکر وی شانزدهم همان ماه در گلزار شهدای 

امامزاده محمد شهرستان کرج به خاک سپرده شد. )مازندران(
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الــف-ش: ( 230 علــی/  زرگریــان، 
دوازدهم اردیبهشت 1346، در شهرستان 
بروجرد چشــم به جهان گشود. پدرش 
علی اکبر، مغازه دار بود و مادرش اشرف، 
خانه داری می کرد. در خانواده ای مذهبی 

و انقالبی پرورش یافت. از هوش و اســتعداد بی نظیری 
برخــوردار بود. به طــوری که در چهار پنج ســالگی به 
مدرســه رفت. دوران تحصیل را با موفقیت پشــت سر 
گذاشــت. تا پایان مقطع کارشناسی ارشد در رشته فقه و 

اصول درس خواند.
در دوران جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی و نیروی رزمی 
حدود 24 ماه در جبهه حضور داشت. بارها بر اثر اصابت 
ترکش به سر و صورت، مجروح شد. بعضی از ترکش ها 
تا پایان عمر در بدنش باقی ماند و باعث رنج و درد دائمی 

او بود.
روحانی کاروان، بسیار خوش رو و خوش اخالق، مهربان، 
انعطاف پذیر، راســتگو، متواضع و امانتدار بود. با مراجع 
تقلید ارتباط نزدیک داشــت و صندوق دار یکی از مراجع 
بزرگ بود. مقید و وقت شــناس بود و برنامه ریزی دقیقی 
برای انجام کارهایش داشــت. اصول و ضوابط کار را به 
طور جدی رعایت می کرد. اهل معاشــرت بود و به همین 
دلیل دیگران به حرف های او گوش می کردند. به پدر، مادر 
و اساتید خود بســیار احترام می گذاشت. با وجود اینکه 

پرمشغله بود، همیشه نماز خود را اول وقت می خواند.
به دلیل خوشــرویی، طرفداران زیــادی در بین جوانان و 
دانشجویان داشت. بسیار آراسته لباس می پوشید و همین 
نکته بــر جاذبه اش می افزود. اهل مطالعه بود و کتاب های 

مذهبی و تفسیر قرآن می خواند.
ثمــره ازدواج وی یک دختر و دو پســر بود. بر تربیت و 
آموزش اســالمی فرزندان و تحصیل آن ها تأکید داشت. 
بســیار منظم بود. بــرای تمام کارهای خود بــا خانواده 
مشــورت می کرد و در کنار آن ها بود. در حل مشــکالت 

زردی، غالمحسین/ الف-ش: پنجم ( 229
فروردین 1331، در شهرستان نیشابور به 
دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشــاورزی 
می کرد و مادرش عصمت نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز 

بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و پنج دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در روستای حمیدآباد تابعه شهرستان 
زادگاهش قرار دارد. برادرش حسن نیز در این واقعه شهید 

شده است. )خراسان رضوی(

زردی، حســن/ الف-ش: هشــتم ( 228
شــهریور 1343، در شهرستان نیشابور به 
دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشــاورزی 
می کرد و مادرش عصمت نام داشــت. او 
نیز کشــاورز بود. ازدواج کرد و صاحب 

دو پســر و دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را 
در روســتای حمیدآباد تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 
ســپردند. برادرش غالمحسین نیز در این واقعه شهید شده 

است. )خراسان رضوی(

عبدالغفــور/ ( 227 زراعت دوســت، 
الف-س: ششــم آبان 1324، در روستای 
کالته آقا از توابع شهرستان تابیاد چشم به 
جهان گشود. پدرش رمضان، کشاورزی 
می کرد و مادرش شــیرین نام داشــت. 

خواندن و نوشتن نمی دانست. دامدار بود. سال 1353 ازدواج 
کرد و صاحب پنج پسر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 

رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(
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الف-ش: ( 234 قربانعلــی/  ســاالری، 
یکم اردیبهشت 1329، در شهرستان نور 
بــه دنیا آمد. پــدرش علی اکبر و مادرش 
سیده معصومه نام داشــت. تا پایان دوره 
کاردانی درس خواند. کاردان فنی موتور 

جت و بازنشســته نیروی هوایی ارتش بود. ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه 
خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

محمدحسین/ ( 233 زینلی شریف آباد، 
الــف-ش: نهم آذر 1322، در روســتای 
رحمت آباد از توابع شهرســتان رفسنجان 
دیده به جهان گشــود. پدرش حســن، 
کشــاورزی می کرد و مادرش سکینه نام 

داشــت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. 
سال 1347 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و پنج دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش قرار دارد. 

)کرمان(

زمانی بوزندانی، معصوم/ الف-ش: ( 232
روســتای  در  آذر 1323،  بیســت و یکم 
ضیاءآباد از توابع شهرستان تاکستان دیده 
به جهان گشــود. پدرش کرم و مادرش 
گل تاج نام داشت. تا پایان دوره مقدماتی 

در نهضــت ســوادآموزی درس خواند. کارگــر کارخانه 
ریسندگی بود. سال 1347 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و 
شش دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در امامزاده 

محمد شهرستان کرج به خاک سپردند. )قزوین(

زکائــی، ولــی/ الــف-ش: پنجم ( 231
فروردین 1337، در شهرستان نور به دنیا 
آمــد. پدرش نبی، کشــاورزی می کرد و 
مادرش حوری نام داشــت. تا پایان دوره 
کارشناسی در رشــته مدیریت آموزشی 

درس خواند. معلم بازنشســته بود. سال 1358 ازدواج کرد 
و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان بسیجی حدود 
21 ماه در جبهه حضور یافــت. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 
در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

صبوری می نمود و هرگز گرفتاری های کاری را به محیط 
خانه نمی آورد. آرزوی پیشــرفت فرزندانش را داشت و 

برای آن ها دعای عاقبت به خیری می کرد.
ســفر به مکه را دوست داشــت و در کاروان با محبت و 
تواضع به حجاج کمک می کــرد. دو هفته قبل از آخرین 
ســفرش، به مرور خاطرات جبهــه پرداخت. عکس های 
آن دوران را نگاه کــرد و گفت که خواب دیده در منطقه 
عرب به شــهادت می رسد. هنگام خداحافظی با خانواده، 
برای انجام فرایض شــرعی، نماز اول وقت، راست گویی، 
امانت داری و احترام به والدین و اســتاد سفارش و تأکید 

می کرد.
به گفته همراهان ســفر، قرار بود همگی با هم ختم یاسین 
به جا آورند، شــهید علی زرگریان بیست و پنجمین ختم 
را خواند. پس از ختم مقابل خانه کعبه ایســتاد و از خدا 

خواست مرگش در مکه باشد.
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شهادت 
رســید. پیکر وی در گور جمعی قبرستان معیسه به خاک 

سپرده شد.
از او ســخنرانی های زیــادی باقی مانده اســت. برادرش 
محمدصادق در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده است و 
برادرش کریم حق جو نیز از جانبازان غیور می باشد. )قم(
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ستوده، احمد/ الف-ش: بیستم آذر ( 237
1317، در روستای شایق از توابع شهرستان 
سرعین به دنیا آمد. پدرش امیر، کشاورزی 
می کرد و مادرش افضل نام داشت. در حد 
خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز 

بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شــهادت رسید. مزار او در گلزار بهشت فاطمه شهرستان 

اردبیل قرار دارد. )اردبیل(

الف-ش: ( 236 عبدمحمــد/  ســتاری، 
دهم اسفند 1319، در شهر دستنا از توابع 
شهرستان کیار به دنیا آمد. پدرش علیقلی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش جواهر نام 
داشــت. در حد خواندن و نوشتن سواد 

آموخت. او نیز کشــاورز بود. ســال 1351 ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در زادگاهش قرار دارد. )چهارمحال و بختیاری(

کــه در دوران جنگ به شــهادت رســیده بودند، یاد 
می کرد و به حال آن هــا غبطه می خورد. بارها از خدا 

خواســت که با مرگی آبرومندانه از دنیا برود.
بعد از بازنشســتگی به کشــاورزی پرداخت. بســیار 
قرآن می خواند و در جلســات تالوت و تفسیر قرآن 

می کرد. شرکت 
دوم مهر 1394، در حادثه منا توسط نیروهای سعودی 
به شــهادت رســید. پیکر او را چهاردهــم همان ماه، 
پس از تشــییع در گلزار شــهدای زادگاهش به خاک 

رضوی( )خراسان  سپردند. 

الف-ش: ( 235 حســین/  ســبیانی، 
یکم اردیبهشــت 1339، در شهرستان 
به جهان گشود. پدرش  دیده  نیشابور 
علی محمــد، کشــاورزی می کــرد و 
مادرش حوریه، خانــه دار بود. او که 

در خانــواده ای متدین بــه دنیا آمده بود، نســبت به 
خانواده احساس مسئولیت داشت و در کار کشاورزی 
به پدر خــود کمک می کرد. تا پایــان دوره راهنمایی 

درس خواند.
پس از پیروزی انقالب اســالمی به ســپاه پاســداران 
پیوســت و عازم جبهه شد. در طول هشت سال دفاع 
مقــدس در جبهه حضور داشــت. در اواخر جنگ بر 
اثر اصابت ترکش مجروح شــد و به اســارت درآمد. 
پس از آزادی با جدیت بیشــتر به کار پرداخت. ثمره 
ازدواج وی چهار دختر و ســه پســر است. از تربیت 
اســالمی فرزنــدان غافل نبــود و آن ها را بــه انجام 

می کرد. توصیه  شرعی  واجبات 
نســبت به فرزندان محبت می کــرد و میان آن ها فرقی 

نمی گذاشت.
احتــرام به پدر و مادر، آزار ندادن مردم و مهربانی از 
نکاتــی بود که آن را به فرزندانش گوشــزد می نمود. 
پیوســته از آنان می خواســت از نماز اول وقت غافل 

نشــوند، حسادت نکنند و بخل نورزند.
در محیــط کار بســیار کوشــا، منظم، درســت کار و 
راســت گو بود. در حفظ اموال بیت المال می کوشــید. 
مراقب بود باعث آزار دیگران نشــود. بسیار خوشرو 
بود و برای کســب روزی حالل تــالش می کرد. هر 
کاری از دستش برمی آمد برای کمک به دیگران انجام 

می داد.
به امام حسین )ع( ارادت خاصی داشت. اهل مناجات 
بــود و در دعاهایــش از خدا می خواســت محتاج و 
نیازمند بنده خدا نشــود. همواره از دوستان و یارانش 
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صله رحم بود و تمیز و مرتب لباس می پوشــید. برنامه ریزی 
زندگی اش را از قبل می دانست و همیشه برنامه های ماهانه و 

ساالنه خود را پیگیری می کرد.
در مسابقات تواشیح زیادی شرکت نمود و رتبه  های خوبی 
مانند: کســب رتبه دوم در مسابقات دانشجویی سال 1388، 
کسب رتبه اول سازمان اوقاف کشور در سال 1390، کسب 
رتبه اول در سازمان اوقات خوزستان و سرانجام کسب رتبه 

اول در مسابقات سراسری سال 1393، را به دست آورد.
پیروزی در مســابقه آخر، جایزه سفر به حج را برای وی به 
ارمغان آورد. اجراهای بی نظیر او در حرم امام رضا )ع(، حرم 
حضرت معصومه )ع( و شبکه های جهانی الکوثر و پاکستان 

شهرت زیادی در پی داشت.
به حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س( عشق می ورزید. 
هر روز زیارت عاشــورا می خواند و دعای عاقبت به خیری 

می کرد.
برای جذب جوانان در امور قرآن و عالقه مند کردن آن ها به 
سیره نبوی تالش زیادی می کرد. بر تربیت، رفتار، اخالق و 
آداب معاشرت آن ها نظارت می نمود و خود را در برابرشان 

مسئول می دانست.
دو ماه قبل از اعزام به سفر حج از این سفر مطلع شد. با شور 
و شوق مشغول رســیدگی به کارهایش شد. دخترش که 9 
ساله بود، هیجان پدر را می دید و هیجان زده از او می خواست 
برایش هدیه بخرد. در آخرین شبی که از مکه با او صحبت 
کرد، دخترش گفت: »بابــا، من هیچ چیز نمی خوام و فقط 
برگرد.« این جملــه باعث تعجب پدر و همه اطرافیان بود. 

گویی دختر خبر از رازی داشت که بقیه نمی دانستند.
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج به شــهادت رسید. 
ابتدا خبری از او نیافتند و جزو مفقودین بود. بهمن ماه همان 
سال، پیکرش به ایران بازگشــت و پس از تشییع در گلزار 

شهدای شهرستان آبادان به خاک سپرده شد.
آثار تواشیع زیادی از این شهید باقی مانده است. )خوزستان(

محمدســعید/ ( 239 ســعیدی زاده، 
الف-ش: یکــم اردیبهشــت 1358، در 
به جهان  دیده  شهرستان دشــت آزادگان 
کارمند  عبدالواحــد،  پــدرش  گشــود. 
بازنشسته سازمان آموزش و پرورش بود 

و مادرش حلیمه، خانه دار بود. تا پایان مقطع کارشناسی ارشد 
در رشته ادبیات عرب درس خواند. کارمند دانشگاه علوم و 
فنون دریایی خرمشهر و کارشناس نهاد رهبری بود. در انجام 
وظایف کاری بســیار دقیق و منظم بود. رفتاری مهربان توأم 
با احترام داشــت. خوش صحبت، زودجوش و فعال بود. به 
عنوان بسیجی در مسجد دانشگاه خدمت می کرد. عضو گروه 

تواشیح آبادان بود.
سال 1383 ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. در تعلیم و 
تربیت اسالمی فرزندانش بسیار دقت می کرد و از جزئی ترین 
امور غافل نمی شد. به آن ها فشار نمی آورد و با مهربانی وظایف 
شرعی را آموزش می داد. در کابرد کلمات دقیق بود و رعایت 
سن افراد را می کرد تا باعث رنجش نشود. در یادگیری قرآن 
به آن ها کمک و در ادای نماز به موقع تأکید می کرد. در کسب 
روزی حالل می کوشید. وقتی فرزندش را برای تعلیم ورزش 
تکواندو ثبت نام کرد، برای تشویق او خودش هم شروع به 
یادگیری این ورزش نمود. از دروغ گویی دوری می کرد. اهل 

الف-ش: ( 238 ســعیدی، نصــرت اهلل/ 
نهــم فروردیــن 1326، در  بیســت و 
شهرستان خوانســار به دنیا آمد. پدرش 
عباســعلی و مادرش حبیبه نام داشت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس 

خواند و دیپلم گرفت. کارمند بازنشسته وزارت کشاورزی 
بود. ازدواج کرد و صاحب ســه پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در امامزاده پنج تن شهر لویزان تابعه 

شهرستان شمیرانات به خاک سپردند. )اصفهان(
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الف-ش: ( 245 حسن/  سلیمانی درچه، 
دوم بهمن 1343، در شــهر درچه تابعه 
شهرســتان خمینی شــهر دیده به جهان 
گشــود. پدرش قدمعلی، کشاورز بود و 
به  آمنه بیگم، خانه داری می کرد.  مادرش 

گفته مــادر تولد او در خانواده موجب برکت بود و زمینه 
تحوالت بزرگی را فراهم کرد. جایگاه ویژه ای نزد والدین 
داشــت. تا پایان دوره متوســطه در رشــته انسانی درس 

خواند و دیپلم گرفت.
 او نیز هم پای ســایر مردم بر ضد حکومت شاه فعالیت 

الف-ش: ( 244 محمدرضا/  سلیمانیان، 
ششــم اردیبهشــت 1328، در روستای 
سلیمانی از توابع شهرستان نیشابور دیده به 
جهان گشود. پدرش غالمعلی، کشاورزی 
می کرد و مادرش حاجیه خانم نام داشت. 

در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز و بسیجی 
بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در روستای سلیمانی تابعه شهرستان 

زادگاهش واقع است. )خراسان رضوی(

الف-ش: ( 243 اســماعیل/  سلمانیان، 
بیست و پنجم خرداد 1353، در شهرستان 
نیشــابور به دنیا آمد. پــدرش قربانعلی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام 
داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند 

و دیپلم گرفت. دهیار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پســر 
و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رســید. مزار او در روستای 
ســلیمانی تابعه شهرســتان زادگاهش قرار دارد. )خراسان 

رضوی(

ســلطانی، ولی/ الف-ش: بیست و ( 242
چهارم آبان 1314، در شهرســتان تفت به 
دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد 
و مادرش بمانجان نام داشــت. خواندن 
و نوشتن نمی دانســت. شغلش آزاد بود. 

ازدواج کــرد و صاحب دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مــزار او در امامزاده پنج تن شــهر لویزان تابعه شهرســتان 

شمیرانات قرار دارد. )یزد(

پنجم ( 241 الف-س:  مریم/  ســلطانی، 
اردیبهشت 1314، در روستای مالکندی 
از توابع شهرســتان میاندوآب به دنیا آمد. 
پدرش رحیم، کشاورزی می کرد و مادرش 
نازنین نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

واقع است. )آذربایجان غربی(

محمدمهدی/ ( 240 سلحشورواسکس، 
الف-ش: چهــارم فروردیــن 1328، در 
روســتای واســکس از توابع شهرستان 
آمل به دنیا آمد. پدرش شبان، کشاورزی 
می کرد و مادرش معصومه نام داشت. در 

حد خواندن و نوشتن ســواد آموخت. او نیز کشاورز بود. 
سال 1344 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شــهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )مازندران(
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ســمنانی، علی/ الف-ش: بیســتم ( 247
شــهریور 1326، در شهرستان نیشابور به 
دنیــا آمد. پدرش محمد و مادرش فاطمه 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 
کشــاورز بود. ازدواج کرد و صاحب پنج 

پسر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 
بهشت فضل شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان 

رضوی(

دوم ( 246 الف-ش:  عبدالرضا/  سلیمی، 
فروردین 1333، در شهرستان آباده دیده 
به جهان گشود. پدرش اسداهلل، کشاورزی 
می کــرد و مادرش صغرا نام داشــت. تا 
پایــان دوره کاردانــی در رشــته تجربی 

درس خواند. معلم بازنشســته بود. ازدواج کرد و صاحب 
سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی مجروح شد و چهاردهم همان ماه، بر اثر 
عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر او را در آرامستان 

باغ بهشت زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

وقتــی به آن ها اعالم کردند که آماده ســفر حج باشــند، 
به دلیل بعضی گرفتاری ها همســرش پیشــنهاد داد: بهتر 
است امسال نرویم. ولی شــهید درچه ای گفت: »امسال 
حج چیز دیگری اســت و باید برویم.« یک بار در جمع 
دوستان گفت: »ســال ها در جبهه بودم و توفیق شهادت 
پیدا نکردم. امیدوارم در لباســی شهید شوم که در آن گناه 

مرتکب نشدم.«
دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. پیکر وی سیزدهم 
همان ماه، در گلزار شــهدای روســتای اســال م آباد تابعه 

شهرستان خمینی شهر به خاک سپرده شد. )اصفهان(

می کرد و شــب ها روی پشــت بام اهلل اکبــر می گفت. در 
تظاهــرات شــرکت و اقدام بــه پخش اعالمیــه و نوار 
ســخنرانی های حضرت امام خمینی)ره( می نمود. به سپاه 
پاســداران پیوست و به عنوان پاســدار در جبهه حضور 
یافت. تمام ســال های جنگ در جبهه بود. بر اثر بمباران 
شیمیایی، اصابت ترکش به پا و موج انفجار مجروح شد. 
هربار پــس از بهبودی به جبهه برمی گشــت و به انجام 

وظیفه ادامه داد.
بعد از جنگ در سال 1368 ازدواج کرد. حاصل این پیوند 
دو دختر و یک پسر است. ایشان بر تربیت دینی فرزندانش 
تاکید می کرد. از آنان می خواست نماز اول وقت بخوانند و 
با مردم خوش خلق باشند. اطاعت از فرمان رهبر از دیگر 
سفارشات او بود. در اداره تبلیغات و واحد خبر سپاه کار 

می کرد.
در انجــام وظایف کاری و اداری دقیــق و منظم بود. هر 
کاری را به موقع انجام می داد و به درســت کاری شهرت 
داشــت. خوش قول بود و به هر وعده ای که می داد حتی 
اگر موجب آزار خودش می شد، عمل می کرد. با سربازها 
بســیار خوش برخورد بود و سعی می کرد الگوی خوبی 

برای آن ها باشد.
 یکی از ســربازان نقل می کرد: »انجــام خدمت برایم 
بســیار طاقت فرســا بود و مدام محل خدمــت را ترک 
می کرم. به طوری که پس از ســه سال هنوز سرباز بودم. 
شــهید درچه ای گفت: بیا و خدمت خودت را تمام کن. 
گفتم حاضرم پولی بدهم و خدمت نکنم که ایشان گفت: 
پولــت را نگهدار بــرای زندگی بیا مــن کمکت می کنم. 
زودتر بگذرد. در طول خدمت )این فرد( آن قدر مهربان و 
خوش رو برخورد کرد که درس های زیادی از او گرفتم.«
مهربان و خانواده  دوســت بود. همیشه در اول وقت نماز 
می خواند و در نماز جماعت شــرکت می کــرد. به گفته 
نزدیکان هرگز از نماز شب غافل نشد. پس از بازنشستگی 
بیکار ننشست و در هر فرصتی به کشاورزی می پرداخت.
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شــاکرین، غالمرضا/ الف-ش: ( 252
بیست و دوم آذر 1318، در شهرستان 
شــیراز دیده به جهان گشــود. پدرش 
نام  بی بی عذرا  مــادرش  عبدالعلــی و 
داشــت. تا پایــان دوره متوســطه در 

رشــته ادبیات درس خواند و دیپلم گرفت. ســپس در 
ســازمان کشــاورزی استان فارس مشــغول به خدمت 
شــد و پس از ادغام ســازمان های جهاد ســازندگی و 
کشــاورزی به عنوان حســابدار اداره کل دامپزشکی به 
خدمت پرداخت. ســال 1371، پس از 33 سال خدمت 
به افتخار بازنشســتگی از سازمان جهاد کشاورزی نائل 
آمــد. به عنوان فردی معتمد، صدیق وخوشــرو در بین 

همکاران شهرت داشت.
ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند پســر شــد. همواره 
ســعی در آموزش و تربیت دینی فرزندان خود داشت 
و آن هــا را به خواندن نماز اول وقــت، تالوت قرآن، 
صدقه، زکات، انفاق و خوشرویی با نیازمندان سفارش 
می کرد. ساده زیســتی و پرهیز از تجمل از ویژگی های 

بارز ایشان بود.
  ســال 1344 دومیــن آموزشــگاه ماشین نویســی و 
حســابداری اســتان فارس به نام "خیام" را تأســیس 

شادمندقانع، شــهریار/ الف-ش: ( 251
دوازدهم آبان 1328، در شهرستان خاش 
به دنیا آمد. پدرش حاجی مراد و مادرش 
ســکینه نام داشــت. در حد خواندن و 
بازنشسته سازمان  نوشتن سواد آموخت. 

تأمین اجتماعی بود. ازدواج کرد و صاحب ســه پسر و دو 
دختر شــد. مدت 51 روز در جبهه حضور یافت. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در بهشت رضای شهرستان مشهد 

به خاک سپردند. )سیستان(

شــادکام، نورســلطان/ الف-س: ( 250
یکم آبان 1320، در شهرستان بندرترکمن 
به دنیا آمد. پدرش کوفن و مادرش چمن 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 
ســال 1340 ازدواج کرد و صاحب یک 

پسر و شش دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند.) خراسان شمالی(

ســیدباقری، محی الدین/ الف-ش: ( 249
یکم تیر 1341، در روستای درودزن از توابع 
شهرستان مرودشــت به دنیا آمد. پدرش 
سیدفضل اهلل و مادرش جیران نام داشت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته مکانیک درس 

خواند و دیپلم گرفت. در صنایع الکترونیک کار می کرد. سال 
1364 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان 
بســیجی در جبهه خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را 

در زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

ســهیلی، غالمعبــاس/ الف-ش: ( 248
پنجم خرداد 1345، در روستای رکن آباد 
از توابع شهرســتان المرد دیده به جهان 
گشــود. پدرش خیراهلل و مادرش گل بس 
نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد 

آموخت. دامدار بود. ســال 1365 ازدواج کرد و صاحب دو 
پسر و هفت دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار 

شهدای زادگاهش قرار دارد. )فارس(
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الف-ش: ( 257 غالمعلــی/  شــاهین، 
بیست و یکم خرداد 1332، در شهرستان 
نیشــابور دیده به جهان گشود. پدرش 
ســلیمان، چاه کن بود و مــادرش لیال، 
خانــه دار بود. ســال های تحصیلی را با 

موفقیت طی کرد و پس از پایان مقطع متوســطه در رشته 
برق دیپلم گرفت.

در تظاهــرات مردمی قبل از انقالب شــرکت کرد و برای 
پیروزی انقالب از پا ننشســت. ثمره ازدواج وی سه دختر 
و دو پســر بود. در تربیت و آموزش اســالمی فرزندانش 

شــاهی اقدم، احمد/ الف-س: نهم ( 256
خرداد 1320، در شهرستان مهاباد دیده به 
جهان گشود. پدرش مصطفی، کشاورزی 
می کرد و مــادرش خاتون نام داشــت. 
خواندن و نوشــتن نمی دانســت. او نیز 

کشــاورز بود. سال 1344 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر 
و یک دختر شــد. حدود 1 ماه در جبهه حضور یافت. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است. 

)آذربایجان غربی(

شــاه محمدی، محمــد/ الف-ش: ( 255
بیست و نهم اردیبهشت 1321، در روستای 
آریان محمدآباد از توابع شهرستان سبزوار 
به دنیا آمد. پدرش حســن، کشــاورزی 
می کرد و مادرش لیال نام داشت. خواندن 

و نوشــتن نمی دانست. او نیز کشــاورز و دامدار بود. سال 
1344 ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان 

رضوی(

شــاه رجبیان گرگابی، رجبعلــی/ ( 254
الف-ش: دوازدهم مرداد 1344، در شهرستان 
شاهین شهر و میمه به دنیا آمد. پدرش اکبر 
و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره 
متوسطه در رشته برق درس خواند و دیپلم 

گرفت. بازنشسته سپاه پاسداران بود. ازدواج کرد و صاحب یک 
پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و مجروح و 
اسیر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای گرگاب تابعه 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )اصفهان(

شاه پوری، مرتضی/ الف-ش: هفتم ( 253
فروردیــن 1335، در شهرســتان تیران و 
کرون دیده به جهان گشود. پدرش محمد، 
کشــاورز بود و مادرش مریم نام داشت. 
تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. ســال 

1357 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شــهادت رسید. مزار او در شهر رضوانشهر تابعه شهرستان 

نجف آباد واقع است. )اصفهان(

کرد. این آموزشگاه ســال 1377 به آموزشگاه کامپیوتر 
"خیــام" تغییر یافت. هنرجویان تحــت حمایت کمیته 

امداد امام )ره( را به صورت رایگان آموزش می داد.
ســال 1394 امتیاز ســفر حج تمتــع را از فرزند یتیمی 
خریــداری کرد و عازم مکه شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منا به شــهادت رسید. بعد از گذشت 55 روز از 
حادثه مشــخص شد که پیکر شــهید در شب پنجم بعد 
از شــهادت در مقبره الشهدای مکه به خاک سپرده شده 

است. )فارس(
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شریفی، حبیب اهلل/ الف-ش: نهم ( 261
خرداد 1344، در شهرســتان آباده به دنیا 
آمد. پدرش عزیزاهلل، کشــاورزی می کرد 
و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره 
متوســطه در رشته انسانی درس خواند و 

دیپلم گرفت. پاسدار بود. سال 1373 ازدواج کرد و صاحب 
سه دختر شــد. در جبهه حضور یافت و مجروح شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شــهادت رسید. پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )فارس(

سیدمحمود/ ( 260 شجاعی آب بخشان، 
در   ،1334 فروردیــن  دوم  الــف-ش: 
روستای آب بخشــان از توابع شهرستان 
شــازند به دنیا آمد. پدرش سیدمرتضی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش نرجس نام 

داشــت. خواندن و نوشتن نمی دانســت. او نیز کشاورز و 
بسیجی بود. سال 1353 ازدواج کرد و صاحب شش پسر و 
سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )مرکزی(

شجاع پیره، کریم/ الف-ش: دهم ( 259
خــرداد 1333، در شهرســتان فاروج به 
دنیا آمد. پدرش محمدرحیم، نظامی بود 
و مادرش لیال نام داشــت. تا پایان دوره 
کاردانی در رشته تجربی درس خواند. در 

نیــروی هوایی ارتش کار می کرد. ازدواج کرد و صاحب دو 
پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

بهشت رضای مشهد به خاک سپردند. )خراسان شمالی(

شبانی، حسن/ الف-ش: بیستم مهر ( 258
1334، در شهرســتان شهرضا به دنیا آمد. 
پدرش عباس، کارگری می کرد و مادرش 
محترم  نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در 
رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. 

بازنشسته شــرکت مخابرات بود. سال 1359 ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در گلزار شهدای مصالی زادگاهش به خاک سپردند. 

)اصفهان(

می کوشید و پیوسته آنان را به اقامه نماز اول وقت، رعایت 
حقوق مردم، دستگیری از نیازمندان سفارش می کرد.

به سپاه پاسداران پیوســت. با آغاز جنگ تحمیلی از سوی 
بسیج عازم جبهه شــد و در عملیات خیبر 3 دچار عارضه 

جانبازی اعصاب و روان شد و به اسارت درآمد.
پس از آزادی با تالش بیشتری کار کرد. در محیط کار بسیار 
منظم و خوشرو بود، از بیت المال و امکانات دولت استفاده 
شخصی نمی کرد. مرد م دار، مهربان، راستگو و خوشرو بود. 
حق الناس را رعایت می کــرد و به پرداخت خمس اهمیت 

می داد.
به امام حسین)ع( ارادت خاصی داشت. بسیار قرآن و زیارت 
عاشــورا می خواند. به نقل از نزدیکان و دوستان هرگز نماز 

شب را ترک نکرد.
هنگام ســفر به مکه از همه حاللیت طلبیــد. فرزندانش را 
نصیحت می کرد که در تربیت فرزندان خود دقیق باشند که 

روزی باعث شرمندگی آن ها نشوند.
دوم مهر 1394، در منا توسط نیروهای سعودی به شهادت 
رســید. پیکر او سیزدهم مهر همان ســال، پس از تشییع 
در روستای محسن آباد تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )خراسان رضوی(
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شکری، عباسعلی/ الف-ش: بیست و ( 263
هشتم شهریور 1346، در شهرستان شیروان 
بــه دنیا آمد. پدرش قربان و مادرش رقیه نام 
داشــت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 
مدیریت بازرگانی درس خواند. کارمند اداره 

بیمه بود. سال 1373 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر 
شد. به عنوان بسیجی در جبهه خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 
در گلزار شهدای روستای کالته رضاخان تابعه شهرستان قوچان 
قرار دارد. برادرش نیز به شهادت رسیده است. )خراسان شمالی(

به بررسی تفاســیر مختلف و شرح آیات پرداخت. برگزاری 
کالس های دوره ای قرآن در تهران و اردســتان برای اقشــار 
مختلف از دیگر فعالیت های اوست که تا امروز تأثیرات زیادی 

داشته است.
از رسیدگی و دســتگیری به مســتمندان، ایتام، خانوارهای 
بی سرپرست غافل نبود. وی با تأسیس موسسه خیریه بقیه اهلل 
یادگار ارزشمندی از خود به جا گذاشت. این موسسه با هدف 
محرومیت زدایــی و از بین بردن فقر به ارائه خدمات مادی و 
معنوی پرداخت. از مهم ترین فعالیت های این موسسه می توان 
به تأمین جهیزیه، کمک هزینه تحصیلــی، رفع نیاز بیماران، 
اعطای وام به مقروضین، رفع نیاز مال باختگان، ارائه خدمات 
مشــاوره در زمینه های فرهنگی- آموزشی و حقوقی، اصالح 
کیفیت سیستم های مدیریتی و احداث اماکن عام المنفعه، اشاره 
کرد. هــم اکنون در حدود 300 خانواده تحت پوشــش این 

موسسه قرار دارد.
او همیشه مشتاق زیارت و سفر به مکه بود. با روحی سرشار 
از آرامش برای ادامه سیر و سلوک عاشقانه اش راهی سرزمین 

عربستان شد.
دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. پیکر وی پس از تشییع 
در میان خانواده، دوستان و همکاران در بهشت زهرای شهرستان 

تهران به خاک سپرده شد. )اصفهان(

شفیعی، سیدمحمدحسین/ الف-ش: ( 262
پانزدهم شــهریور 1330، در شهرســتان 
اردســتان دیده به جهان گشــود. پدرش 
سیداحمد و مادرش عصمت نام داشت. در 
خانواده ای متدین پرورش یافت و سال های 

تحصیلی را یکی پس از یکدیگر با موفقیت پشت سر گذاشت. 
تا پایان مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی درس 
خواند. سال 1357 ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو دختر بود. 
بر آموزش و پرورش اسالمی فرزندانش تأکید داشت و پیوسته 

آن ها را به تالش، کوشش و تحصیل سفارش می کرد.
طی بیش از چهار دهه فعالیت حرفه ای خود در حوزه های صنعتی 
و فرهنگی کشور در پست های مختلف مانند مدیرعامل، مدیر 
ارشد، عضو هیئت مدیره و مشاور اجرای مدیرعامل در سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، مانند تکنیکان، خدمات فنی 
خاور، شهاب خودرو، تهیه و توزیع ریخته گری ایران، کارخانه 
ایران پویا و امداد خودرو ایران خدمات ارزشمندی ارائه کرد. 
ایشان هم چنین، از سال 1370 تا 1376در سازمان منطقه آزاد 
کیش حضور داشت. در این سازمان ابتدا با سمت مدیر منابع 
انســانی و ســپس به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
موسسه علوم و فنون دریایی کیش و نیز صید کیش خدمات 
موثری انجام داد. در طول مدت مدیریت موسسه علوم و فنون 
با پیگیری شبانه روزی برای ساخت و راه اندازی دانشگاه کیش 
اقدام کرد و توانست مجوز برگزاری آزمون الزم را از وزارت 
علوم دریافت کند. سال 1375 اولین آزمون برای جذب دانشجو 
در رشته های مدیریت بازرگانی، حسابداری و کامپیوتر برگزار 
شد. اولین دانشگاه کیش به عنوان موسسه غیرانتفاعی نوع اول 
از مهرماه 1375 پذیرش دانشــجو را آغاز و شروع به فعالیت 
کرد. در حال حاضر محل فعالیت دانشگاه صنعتی شریف در 
میدان امیرکبیر می باشد. هنوز هم خاطره زحمات، فعالیت ها و 
کوشش او در ذهن همکاران باقی مانده و تأثیر خدمات ارزنده 

و صادقانه  وی فراموش نشده است.
یکی از مهم ترین فعالیت های وی قرآن پژوهی می باشد. سال ها 
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پنجم ( 269 الف-ش:  شیخانی، حسین/ 
تیر 1340، در روســتای ده شیخ از توابع 
شهرستان نیشــابور دیده به جهان گشود. 
پدرش حبیــب اهلل و مــادرش مریم نام 
داشــت. تا پایان دوره کارشناسی درس 

خواند. معلم و بسیجی بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )خراسان رضوی(

شــهرآبادی، علی اصغر/ الف-ش: ( 268
ســوم فروردیــن 1342، در روســتای 
مزینان از توابع شهرســتان داورزن به دنیا 
آمد. پدرش محمد، کشــاورزی می کرد و 
مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان دوره 

متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند بانک تجارت 
و بسیجی بود. سال 1362 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )خراسان رضوی(

شورابی، حســین/ الف-ش: سوم ( 267
اردیبهشــت 1336، در شهرستان نیشابور 
به دنیا آمد. پدرش قــدرت اهلل و مادرش 
فاطمه ســلطان نام داشــت. تا پایان دوره 
متوســطه درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

کارمند ســازمان آمــوزش و پرورش بــود. ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و یک دختر شد. در بسیج خدمت می کرد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده 

است. )خراسان رضوی(

شورابی، ابوالفضل/ الف-ش: دهم ( 266
فروردین 1326، در شهرســتان فیروزه به 
دنیا آمد. پدرش حســین و مادرش آمنه 
نام داشــت. تا پایــان دوره ابتدایی درس 
خواند. کشــاورز بود. سال 1348 ازدواج 

کرد و صاحب هفت پسر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در روستای شورآب تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. 

)خراسان رضوی(

 شنیورنصاری، عبدالستار/ الف-ش:( 265
هفتم تیر 1334، در شهرســتان آبادان به 
دنیــا آمد. پدرش حمــزه و مادرش زهرا 
نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 
کامیپوتــر درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

بازنشسته شرکت پتروشیمی آبادان بود. سال 1353 ازدواج 
کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است. )خوزستان(

شــماعیان، محمــود/ الــف-ش: ( 264
یازدهم بهمن 1319، در شهرستان تهران 
بــه دنیا آمد. پــدرش علی اکبر و مادرش 
نعیمه نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه 
در رشــته تجربــی درس خواند و دیپلم 

گرفت. شغلش آزاد بود. سال 1352 ازدواج کرد و صاحب 
سه پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در حرم 

شاه عبدالعظیم شهرستان ری قرار دارد. )تهران(
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علی اصغــر/ ( 274 صالحی گل ســفیدی، 
در   ،1336 فروردیــن  دهــم  الــف-ش: 
شهرستان لنگرود به دنیا آمد. پدرش حسین 
)فوت1371( کشــاورزی می کرد و مادرش 
حوا نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه در 

رشته انســانی درس خواند و دیپلم گرفت. بازنشسته سازمان 
آموزش و پرورش بود. ســال 1358 ازدواج کرد و صاحب دو 
پســر و یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای 

گل سفید تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )گیالن(

الف-ش: ( 273 ابراهیم/  صادقی واسکسی، 
بیست و پنجم فروردین 1336، در شهرستان 
قائمشهر به دنیا آمد. پدرش حسن، در آموزش و 
پرورش کار می کرد و مادرش سیده صدیقه بیگم 
نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته راه 

و ساختمان درس خواند و دیپلم گرفت. معاون هنرستان بود. سال 
1361 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. حدود 38 
ماه در جبهه حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست 

نیامد. برادرش نیز شهید شده است. )مازندران(

صابری فودانــی، علــی/ الف-ش: ( 272
ششــم فروردین 1341، در شهر درچه از 
توابع شهرســتان خمینی شهر به دنیا آمد. 
پدرش حسین و مادرش بیگم نام داشت. 
تا پایان دوره متوســطه در رشته انسانی 

درس خواند و دیپلم گرفت. در نیروی انتظامی کار می کرد. 
دو بار ازدواج کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای رستای فودان تابعه 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(

الف-س: ( 271 ساراگل/  شیروانی، 
دهم فروردین 1336، در شهرســتان 
پدرش  آمــد.  دنیا  به  گنبــدکاووس 
مالمــراد و مــادرش هاجرخانم نام 
داشــت. تا پایان دوره کارشناسی در 

با پیروزی   1357 رشته ریاضی درس خواند. ســال 
انقالب اسالمی به خدمت آموزش و پرورش درآمد 
و در روســتای قورچائــی زادگاهــش مشــغول به 
تدریس شــد. سال 1359 با عبدالجبار ولی پور که از 
فرهنگیــان بندرترکمن بــود، ازدواج کرد و صاحب 
یــک پســر و دو دختر شــد. چندین بار بــه عنوان 
معلم برتر در ســطح اســتان و کشــور مورد تقدیر 
قرار گرفت. ســال 1380 در شهرستان آق قال مدرسه 
غیرانتفاعی تأســیس کــرد و مدیریت آن را به عهده 

گرفت.
ســال های 1380 و 1381 به سفر مکه مشرف شد و 
ســال 1394 به نیابت از مادر همسرشــان عازم این 
سفر شــدند. دوم مهر همان سال، در منا به شهادت 
رســید. مــزار او در روســتای ایمرمحمدقلی آخوند 

تابعه شهرســتان زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

شیخی، یوســف/ الف-س: سی ام ( 270
شهریور 1341، در روســتای خلیفان از 
توابع شهرستان نقده دیده به جهان گشود. 
پــدرش محمدخلیل و مــادرش منیجه 
]منیژه[ نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. کشاورز بود. سال 1360 ازدواج کرد و صاحب 
دو پســر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش قرار دارد. )آذربایجان غربی(
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از پایان کار بازمی گشت.
راســتگو، مهربان، خوش رو، شوخ طبع و خوش صحبت 
بود. حضور او باعث شــادی ســالمندان می شــد. اهل 
مطالعه و آگاه بود و بسیار طرف مشورت قرار می گرفت.
او نیز همراه بقیه مردم در راهپیمایی های قبل از انقالب 
شــرکت می نمود. ســال 1362 ازدواج کرد و صاحب 
سه دختر شــد. بر تربیت و آموزش اســالمی فرزندان 
تأکید داشــت. دربــاره احترام به والدیــن و دیگران به 
آن ها ســفارش می کرد و می گفت: »مراقب باشید باعث 

ناراحتی کسی نشوید.«
از دروغ، غیبت، بدقولی و قســم خوردن به مقدســات 
بیزار بود. بــه نیازمندان کمک می کــرد. حتی اگر پول 
نداشــت قرض می گرفت و به دیگران می داد. اهل نماز 
اول وقت بود و ســعی می کرد تا جایی که می تواند در 
نماز جماعت شرکت کند. وقتی صدای اذان را می شنید 
برای اقامه نماز برمی خاســت و به فرزندانش می گفت: 
»صدای تلفن خدا را نمی شــنوید.« مشکل مردم را مثل 
مشــکل خودش می دانســت و برای رفع آن می کوشید. 
قول نمــی داد و اگر قولــی می داد به قــول خود عمل 
می کــرد. خمس اموال خود را می پرداخت و در عمل به 

وظایف شرعی می کوشید.
ارادت خاصی به امام حسین )ع( داشت و در عزاداری ها 
و هم چنین نماز جمعه حضور داشــت. خواندن زیارت 
عاشــورا، دعای توسل و فرج از عادات او بود که هرگز 

ترک نکرد.
در دوران جنگ تحمیلی از ســوی جهادســازندگی و 
بســیج در جبهه حضور یافت و بر اثر اصابت ترکش به 

کلیه، یک کلیه خود را از دست داد.
همواره بــه یاد نیازمندان بود و از کمــک به آن ها غافل 
نمی شد و با دست و دل بازی کمک می کرد. زمانی که باغ 
پسته داشــت، پس از برداشت محصول، شروع به تقسیم 
آن میان مردم می کرد و در آخر برای خانواده برمی داشت. 

صرفی، علی/ الف-ش: چهاردهم ( 277
آذر 1342، در شهرســتان دامغان دیده 
به جهان گشــود. پدرش محمدصادق، 
ساعت ســاز بود و مــادرش کبراخانم، 
والدیــن وی هر  خانــه داری می کرد. 

دو به تدریس قرآن مشــغول بودنــد. دوران کودکی و 
تحصیلی خــود را در محیطی گــرم و مذهبی گذراند. 
تــا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارمند ســازمان 
بهزیستی بود و از سالمندان مراقبت می کرد. در کار خود 
بســیار دقیق و منظم بود. به موقع سرکار می رفت و پس 

الف-ش: ( 276 عبدالخالق/  صداقت فر، 
چهاردهم فروردین 1330، در شهرستان 
شــهرضا بــه دنیا آمد. پدرش حســن و 
مــادرش صفیه خانم نام داشــت. تا پایان 
دوره متوســطه درس خوانــد و دیپلــم 

گرفت. بازنشســته کارخانه ذوب آهن بــود. ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. 

)اصفهان(

صبورابراهیمی، حسین/ الف-ش: ( 275
دهم شهریور 1329، در روستای احمدآباد 
از توابع شهرســتان نیشــابور به دنیا آمد. 
پدرش عزیز و مادرش فاطمه نام داشت. 
خواندن و نوشتن نمی دانست. ازدواج کرد 

و صاحب چهار پســر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در روســتای پیوه ژن تابعه شهرستان زادگاهش قرار 

دارد. )خراسان رضوی(
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الف-ش: ( 281 غالمرضــا/  طاهــری، 
هفدهم اردیبهشــت 1324، در روستای 
چاربید از توابع شهرستان جاجرم دیده به 
جهان گشــود. پدرش حسین، کشاورزی 
می کــرد و مادرش ریزه گل نام داشــت. 

خواندن و نوشتن نمی دانســت. او نیز کشاورز بود. ازدواج 
کرد و صاحب چهار پسر و شش دختر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رســید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان 

شمالی(

یکم ( 280 الف-س:  طاهری، دردی مال/ 
فروردین 1330، در شــهر گمیشان تابعه 
شهرستان بندرترکمن به دنیا آمد. پدرش 
محمود و مادرش آی جان نام داشــت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته علوم طبیعی 

درس خواند و دیپلم گرفت. بازنشســته آموزش و پرورش 
بود. ســال 1352 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای 

صفاایشان تابعه شهرستان زادگاهش واقع است. )گلستان(

الف-ش: ( 279 محبوب/  صمدیان کلی، 
یکم فروردین 1321، در روستای کلی از 
توابع شهرستان اردبیل به دنیا آمد. پدرش 
داداش و مــادرش بلقیس نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایی درس خواند. بازنشسته 

اداره برق بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و پنج دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)اردبیل(

صفاجو، ابوالفضل/ الف-ش: بیست ( 278
و هفتم آذر 1355، در شهرستان نیشابور به 
دنیا آمد. پدرش حبیب اهلل، در شهرداری کار 
می کرد و مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان 
دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. 

نظامی بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. در 
بسیج خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی مجروح شد و سیزدهم همان ماه در تهران بر اثر 
عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر او را در بهشت فضل 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.)خراسان رضوی(

یــک بار فرزندش به این کار اعتراض کرد و به فرزندش 
گفت: »خدا روزی رســان اســت و انفاق باعث برکت 
می شــود.« وقتی فرزندش از او درخواست کمک کرد، 
گفت: »در حال حاضر ندارم ولی فردا این پول را به شما 
می دهم.« بعدها فرزندش متوجه شــد که او پول قرض 
گرفت تا به فرزندش بدهد. همیشه در کمک به پرداخت 
هزینه های مســجد پیش قدم می شد و می گفت: »اسم مرا 
اعــالم نکنید.« وقتی فرزندش دلیل این کار را پرســید، 

گفت: »آن کس که باید بداند، می داند.«
به شــهدا احترام می گذاشــت و در خدمت به خانواده 
شهدا می کوشید. با یاد شهدا و امام )ره( اشک می ریخت 
و می گفت: »همه رفتند و من جا ماندم.« ســال 1394 
به عنوان خدمه آشــپزخانه برای دومین بار عازم ســفر 
حج شد. قبل از ســفر به خانواده گفت: »خواب دیدم 
کســی فوت می کند.« هر چه اصرار می کنند نمی گوید 
و ســفارش می کند که برای او خیــرات بدهند و بدهی 
او را بپردازند. در طول ســفر بــرای خدمت به دیگران 
می کوشید و از هیچ خدمتی فروگذار نمی کرد. دوم مهر 
1394، در منا به شهادت رسید. پیکر او سه هفته بعد به 
کشور بازگشــت و پس از تشییع در زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )سمنان(
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ســوم ( 287 عارف، مســلم/ الف-ش: 
شهریور 1343، مصادف با 17 ربیع الثاني 
1384 ه.ق در شهرســتان رودسر به دنیا 
آمد. پدرش سلمان، بازاری بود و مادرش 

صفیه، خانه داری می کرد.
وي پیش از انقالب اســالمي بخشــي از دوران کودکي و 
نوجواني خود را در استان هاي گیالن و اصفهان سپري نمود. 
در کنــار تحصیالت مقطع متوســطه، در مبارزه علیه رژیم 
پهلوي شرکت فعال داشت. سپس براي ادامه تحصیل عازم 
شهر قم شد و پس از اتمام تحصیالت مقطع متوسطه و اخذ 

هفدهم ( 286 الف-ش:  ولی اهلل/  عابدی، 
مهر 1345، در شهرســتان شهرضا چشم 
به جهان گشــود. پدرش ناصر و مادرش 
محترم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در 
رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. 

کارمند فوالد مبارکه بــود. ازدواج کرد و صاحب دو دختر 
شد. حدود 14 ماه در جبهه حضور داشت. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رســید. پیکر او را در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش به 

خاک سپردند. )اصفهان(

ظفر، آناقلی/ الــف-س: دوازدهم ( 285
دی 1318، در شهرســتان گنبــدکاووس 
چشم به جهان گشود. پدرش اوده بردی و 
مادرش امسه گل نام داشت. تا پایان دوره 
ابتدایی درس خواند. ســپس به فراگیری 

علوم دینی و حوزوی پرداخت. کاســب بود. ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در روســتای آق قایه تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. 

)گلستان(

طالبی، یوســف/ الف-س: بیست ( 284
و هفتم دی 1346، در شهرســتان گمیشان 
به دنیا آمد. پدرش توغین، در شیالت کار 
می کرد و مادرش بی بی خدیجه نام داشت. 
تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس 

خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی 
پرداخــت روحانی و مدرس حوزه علمیه بود. ســال 1371 
ازدواج کرد و صاحب یک پســر و ســه دختر شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت 
رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است. )گلستان(

طریک، عیدمحمد/ الف-س: یکم ( 283
فروردین 1336، در شــهر گمیشان تابعه 
شهرستان بندرترکمن به دنیا آمد. پدرش 
آشور و مادرش سوشه خانم نام داشت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس 

خواند و دیپلم گرفت. راننده بود. سال 1359 ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار 

بهاءالدین نقشبندی زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

 طاهری سنگانی، عبدالحمید/ الف-س:( 282
یکم تیر 1328، در روســتای بهدادین از 
توابع شهرستان خواف به دنیا آمد. پدرش 
غالم نبی و مادرش نجیبه نام داشــت. در 
حد دوره ابتدایی درس خواند. سال 1348 

ازدواج کرد و صاحب ســه پســر و دو دختر شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رســید. پیکر او را در همان شهر به خاک سپردند 

)خراسان رضوی(
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در عملیات هاي مختلف در جبهه هاي جنوب و غرب کشور 
حضور فعال داشــت. عالوه بر این مي توان به اهتمام جدي 
وي در برگزاري و شرکت فعال در کمیسیون ها و جلسات 
متعدد به منظور ایجاد تحول و پیشرفت روزافزون در نظام 

آموزشي حوزه هاي علمیه، اشاره نمود.
ازدواج کرد و ثمره ازدواجش دو پســر و یک دختر بود. از 
خصوصیات بارز اخالقي آن مجتهد که سبب ایجاد محبتي 
عمیق در قلوب اقوام، دوستان و همشهریان ایشان شده بود، 
رسیدگي دائم به امور و مشکالت آحاد مردم، خلوص نیت 

و دوري از شهرت بود.
ارتبــاط معنوي، توســل و ارادت ویــژه خدمت حضرات 
معصومین )ع( از دیگر ویژگي هاي بارز ایشان بود، به نحوي 
که مقید بودند همه ساله در مراسم پیاده روي اربعین از نجف 
به کربال شــرکت کرده و به ساحت مقدس امام حسین )ع( 

اداي احترام نمایند.
ســرانجام، در ســفر حج که به دعوت بعثه مرجع عالیقدر 
حضرت آیــت اهلل العظمی سیدمحمدســعید حکیم عازم 
سرزمین وحي شــده بود، در صبح عید سعید قربان 1436 
برابر با دوم مهر 1394، در ســرزمین منا و با لباس احرام در 
یکي از بهتریــن زمان ها و مکان ها و در حالي که زبانش به 
ذکر خداوند متعال مترنم بود، در سن 51 سالگي لبیک گویان 

به شهادت رسید.
پیکر این اســتاد پرتالش و انقالبي حوزه علمیه قم پس از 
گذشــت قریب به 100 روز از فاجعه منــا، در روز جمعه 
یازدهم دي ماه همان ســال، در مراسم باشکوهي با حضور 
مراجع عظام، بزرگان حوزه، شاگردان و آحاد مردم شریف 
کشورمان تشییع شــد و در بارگاه ملکوتي کریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه )س( به خاک ســپرده شــد. او را 

آیت اهلل مسلم قلی پورگیالنی نیز می نامیدند.
 از وی 12 اثر تألیفی به زبان عربي و 25 اثر به زبان فارســی 

به یادگار مانده است. )قم(
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی 

مدرک دیپلم تجربي، در سال 1360 تحصیالت علوم دیني 
را در این شــهر و نزد اساتید برجسته آن زمان آغاز کرد. به 

سرعت دروس سطح را به پایان رساند.
وی هم زمان با تحصیل درس خارج و تدریس، به تحصیل 
در رشــته حقوق دانشــگاه مفید پرداخت و پس از آن نیز 
مدرک ســطح 4 فقه و اصول را اخذ نمود. دروس ســطح 
خارج را نزد اساتید برجســته معاصر فراگرفت؛ ادبیات را 
نزد مرحوم مدرس افغاني اســتاد برجســته ادبیات عرب، 
شــرح لمعه را نزد آیت اهلل شیخ علي پناه اشتهاردي، قوانین 
را نزد آیت اهلل راستي کاشاني، رسائل را نزد آیت اهلل میالني، 
مکاســب را در محضر آیت اهلل ستوده و آیت اهلل محفوظي، 
کفايةاالصول را خدمت آیت اهلل ســتوده و آیت اهلل موسوي 
تهرانــي، منظومه را خدمت آیت اهلل شــیخ یحیي انصاري، 
بدايةالحکمه و نهايةالحکمه را نزد آیت اهلل فیاضي، تفسیر را 
خدمت حضرت آیت اهلل جوادي آملي و اسفار و هیئت را نیز 
نزد عالمه حسن زاده آملي فراگرفت. در دروس خارج فقه و 
اصول حضرات آیات عظام فاضل لنکراني، جواد تبریزي و 

وحید خراساني حاضر شد.
 در کنار تحصیل، به تدریس مکرر دروس مختلف سطوح 
حوزوي اعم از ســطح و ســطوح عالیه )رسائل، مکاسب، 
کفايةاالصول و حلقات شهید صدر( و خارج فقه و اصول و 
فلسفه )بدايهالحکمة و نهايهالحکمة( و کالم و تفسیر و 

رجال و هم چنین تألیف و تبلیغ دین پرداخت.
وی در میان بزرگان، اســاتید و طالب حوزه هاي علمیه به 
اســتاد و مؤلفي مشهور و برجسته شــناخته مي شد که در 
این راســتا بیش از 80 مجلد اثر سودمند از خود به یادگار 
گذاشته است. هم چنین از آن جا که وي به مباحث اخالقي - 
عرفاني و طي مراحل سیروسلوک عالقه فراواني داشت، از 
سال 1376 تا پایان عمر شریف عارف واصل آیت اهلل شیخ 
علي پهلواني )سعادت پرور( به صورت مستمر در اخالق و 

سلوک عرفاني خدمت ایشان کسب فیض نمود.
در دوران دفاع مقدس، در فاصله ســال هاي 1360 تا 1367 
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الف-ش: ( 292 حســینعلی/  عباســی، 
فروردین 1328، در شهرســتان  هفدهم 
بجنــورد به دنیا آمــد. در حد خواندن و 
نوشتن ســواد آموخت. کشاورز و دامدار 
بــود. ازدواج کرد. حدود 24 ماه در جبهه 

حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای 
ارکان تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان 

شمالی(

عباســی، اصغر/ الف-ش: ســوم ( 291
فروردیــن 1335، در شهرســتان فریدن 
به دنیا آمد. پدرش حیدرآقا، کشــاورزی 
می کرد و مادرش فاطمه صغرا نام داشت. 
خواندن و نوشتن نمی دانست. کاسب بود. 

سال 1359 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شــهادت رســید. پیکر او را در گلزار شهدای روستای 
حصور تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )اصفهان(

عباسی، احمد/ الف-ش: دهم آبان ( 290
1323، در بخش ششتمد تابعه شهرستان 
ســبزوار به دنیــا آمد. پــدرش محمد، 
کشاورزی می کرد و مادرش ماه جبین نام 
داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او 

نیز کشاورز بود. سال 1348 ازدواج کرد و صاحب دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای کالته نوبهار 
تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

عامری، علیرضــا/ الف-ش: دهم ( 289
آذر 1327، در روســتای رودیان از توابع 
شهرســتان شــاهرود به دنیا آمد. پدرش 
قدرت اهلل، کشــاورزی می کرد و مادرش 
صغرا نام داشت. شغلش آزاد بود. ازدواج 

کرد و صاحب ســه پسر و شش دختر شد. بیستم شهریور 
1394، در مســجدالحرام بر اثر ســانحه سقوط جرثقیل به 
شهادت رســید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 
همسرش فاطمه دامغانی نیز در این واقعه شهید شده است. 

)سمنان(

عارف خانــی، رضــا/ الــف-ش: ( 288
پانزدهم تیر 1326، در روســتای بیرم آباد 
از توابع شهرستان فیروزه چشم به جهان 
گشود. پدرش عبداهلل، کارگری می کرد و 
مادرش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن 

نمی دانســت. او نیز کارگر بود. ســال 1344 ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و پنج دختر شد. به عنوان بسیجی حدود 6 
مــاه در جبهه حضور یافت. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

خامنه اي در پي شهادت حاج شیخ مسلم قلي پورگیالني در 
حادثه منا »بســمه تعالي رحلت جناب حجت االسالم آقاي 
حاج شــیخ مســلم قلي پور رضوان اهلل علیه را که در شمار 
جان باختگان حادثه  فاجعه بار منا مي باشند، به خاندان گرامي 
ایشان و نیز به همه ي شــاگردان و بهره برندگان از تألیفات 
سودمند آن عالم سخت کوش و به عموم همشهریان ایشان 
تســلیت عرض مي کنم. از خداوند متعال علّو درجات آن 
مرحــوم و صبر و اجــر بازماندگان را مســألت مي نمایم. 

سیدعلي خامنه اي 24 دیماه 1394«
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عزیزی سورشجانی، عیدی محمد/ ( 297
الف-ش: ســوم تیر 1328، در روســتای 
سورشــجان از توابع شهرستان شهرکرد 
دیده به جهان گشــود. پدرش عزیزاهلل و 
مادرش نازنین نام داشت. در حد خواندن 

و نوشتن سواد آموخت. کاسب بود. سال 1348 ازدواج کرد 
و صاحب چهار پســر و یک دختر شــد. در بسیج خدمت 
می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رســید. مزار او زادگاهش قرار دارد. 

)چهارمحال و بختیاری(

عزیزیــان، محمــود/ الــف-س: ( 296
روســتای  در   ،1333 آذر  دوازدهــم 
حاجی حسن از توابع شهرستان میاندوآب 
چشــم به جهان گشــود. پدرش بایزید، 
کشــاورزی می کرد و مادرش بســی نام 

داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز و دامدار بود. 
سال 1348 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)آذربایجان غربی(

الف-س: ( 295 حبیــب اهلل/  عزیــزی، 
هشــتم فروردین 1335، در شهرســتان 
گنبدکاووس به دنیا آمد. پدرش حضرتقلی 
و مادرش بی بی نعیمه نام داشت. تا پایان 
دوره کارشناســی در رشــته حسابداری 

درس خواند. کارمند اداره غله بود. سال 1347 ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در روستای آق قایه تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )گلستان(

الف-ش: ( 294 کمال الدین/  عربشاهی، 
بیســت و پنجم اردیبهشــت 1334، در 
شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حسین 
و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره 
کارشناســی در رشــته هوا و فضا درس 

خواند. شغلش آزاد بود. سال 1366 ازدواج کرد و صاحب 
یک پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

امامزاده طاهر شهرستان کرج قرار دارد. )البرز(

الف-س: هشتم ( 293 عبدیان، زینب/ 
دی 1327، در روســتای گوملیــان از 
به جهان  توابع شهرســتان مهاباد دیده 
گشــود. پدرش عبداهلل، کشاورز بود و 
مــادرش پری، خانــه داری می کرد. در 

کودکی مادرش را از دســت داد. به دلیــل فقر خانواده 
و نبود امکانات کافی نتوانســت درس بخواند. عالوه بر 

خانه داری تالش می کرد به معاش خانواده کمک کند.
ســال 1349 ازدواج کــرد و صاحب ســه پســر و یک 
دختر شــد. پیوســته فرزندانش را به امانت داری، کسب 
مال حــالل و تحصیل توصیه می کرد. پس از شــهادت 
همسرش احمد روشــنی فر در جنگ تحمیلی، مسئولیت 
وی بیشتر شد. با انجام کارهایی مانند بافندگی در تأمین 
معاش خانواده می کوشید. هرگز نمی گذاشت فرزندان او 

جای خالی پدر را احساس کنند.
او که سال های زیادی در آرزوی سفر حج بود، سرانجام 
عازم سفر شــد. دوم مهر 1394، در سرزمین منا توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. پیکر او چهاردهم 
همان ماه در شهرســتان مهاباد تشــییع و به خاک سپرده 

شد. )آذربایجان غربی(
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علی آبــادی، عباس/ الف-ش: یکم ( 303
فروردین 1325، در شهرســتان نیشابور 
به دنیــا آمــد. پــدرش محمدابراهیم و 
مادرش کبرا نام داشت. خواندن و نوشتن 
نمی دانســت. کشاورز و بســیجی بود. 

ازدواج کرد و صاحب یک پســر و شــش دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. پیکر او را در روستای شادمهرک تابعه 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

علم جو، جمشــید/ الف-ش: دهم ( 302
اردیبهشت 1330، در روستای رحیم آباد 
از توابع شهرســتان رودسر دیده به جهان 
گشــود. پدرش محمد و مادرش محترم 
نام داشــت. تا پایان دوره کارشناسی در 

رشته آموزش ابتدایی درس خواند. معلم بود. ازدواج کرد و 
صاحب یک پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در شهر سادات شــهر تابعه شهرستان رامسر به خاک 

سپردند. )گیالن(

عالقی، شــهناز/ الف-س: شانزدهم ( 301
شهریور 1348، در روستای خواجه نفس از 
توابع شهرســتان بندرترکمن دیده به جهان 
گشــود. پدرش عبدالرحمان، در آموزش و 
پــرورش کار می کرد و مادرش آنه بی بی نام 

داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته آموزش ابتدایی درس 
خواند. خانه دار و بازنشسته آموزش و پرورش بود. سال 1370 
ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند. )گلستان(

عفتی، حسینعلی/ الف-ش: چهارم ( 300
شــهریور 1340، در شهرســتان بجنورد 
به دنیا آمد. پدرش ارســالن، کشاورزی 
می کرد و مادرش تازه گل نام داشــت. در 
حد دوره متوســطه درس خواند. او نیز 

کشــاورز و راننده بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شــهادت رسید. پیکر او را در شهرستان شهریار به خاک 

سپردند. )خراسان شمالی(

عطائی، علی/ الف-ش: ســیزدهم ( 299
آبان 1336، در روســتای ارغش از توابع 
شهرســتان نیشــابور به دنیا آمد. پدرش 
نورعلی و مادرش فاطمه نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز 

بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و چهار دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان 

رضوی(

عشقی، غالمحسن/ الف-ش: بیست ( 298
و پنجم اسفند 1332، در روستای عشق آباد 
از توابع شهرستان نیشابور به دنیا آمد. پدرش 
سلیمان، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه 
نام داشــت. تا پایــان دوره ابتدایی درس 

خواند. او نیز کشــاورز بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
و سه دختر شــد. مدت 12 ماه در جبهه حضور داشت. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در روستای عشق آباد تابعه شهرستان 

زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(
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عموهادی، رحمــت اهلل/ الف-ش: ( 309
یازدهم مهر 1321، در شهرستان شهرضا 
به دنیا آمد. پدرش حســن، کشــاورزی 
می کرد و مادرش فاطمه نام داشــت. در 
حد خواندن و نوشــتن ســواد آموخت. 

خواربارفروش بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و سه 
دختر شــد. دوم مهــر 1394، در حادثه منای مکه توســط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(

الف-س: ( 308 عمادارشــد، شــریف/ 
ششم آبان 1337، در روستای ازندره علیا 
از توابع شهرســتان مهاباد بــه دنیا آمد. 
ابراهیــم، کشــاورزی می کرد و  پدرش 
مادرش مــروت نام داشــت. خواندن و 

نوشتن نمی دانست. شغلش آزاد بود. سال 1358 ازدواج کرد 
و صاحب چهار پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
تاکنون اثری از پیکرش به دســت نیامده است. )آذربایجان 

غربی(

علی نــژاد، ارســالن/ الــف-ش: ( 307
یکــم فروردیــن 1330، در شهرســتان 
قوچان به دنیا آمد. پــدرش علی محمد، 
خواربارفــروش بود و مــادرش فرخ لقا 
نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه درس 

خواند و دیپلم گرفت. کارمند بازنشسته دادگستری بود. سال 
1357 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در بهشت رضای شهرستان مشهد 

به خاک سپردند.  )خراسان رضوی(

اصغــر/ ( 306 علی زاده عباس آبــادی، 
الف-ش: بیستم اسفند 1332، در شهرستان 
قائمشهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و 
مادرش زینب نام داشت. در حد خواندن 
و نوشتن سواد آموخت. کارمند بازنشسته 

کارخانه نساجی بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار 
دختر شــد. حدود 24 ماه در جبهه حضور داشت. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای سنگتاب از 

توابع شهرستان زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

مهدیقلــی/ ( 305 علی پورفیل آبــادی، 
الف-ش: یکم تیر 1332، در شهرســتان 
فارســان چشــم به جهان گشود. پدرش 
مختار و مادرش مهرنسا نام داشت. تا پایان 
دوره راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد 

بود. ســال 1358 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. مزار او در روستای فیل آباد تابعه 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )چهارمحال و بختیاری(

حســنعلی/ ( 304 علی پوردســتنائی، 
الــف-ش: هفتــم شــهریور 1333، در 
شهرســتان دســتنا به دنیا آمــد. پدرش 
صفرعلــی، کشــاورز بــود و مــادرش 
خانم جان نام داشــت. در حد خواندن و 

نوشتن سواد آموخت. فخار بود. ازدواج کرد و صاحب پنج 
پسر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار 

شهدای زادگاهش قرار دارد. )چهارمحال و بختیاری(
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غالمی بزآبادی، فرامرز/ الف-ش: ( 314
پنجم آبان 1335، در روستای فجرآباد از 
توابع شهرستان شیروان به دنیا آمد. پدرش 
غالمحسین، کشاورزی می کرد و مادرش 
شــکر نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی 

درس خواند. راننده و بسیجی بود. سال 1361 ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان 

شمالی(

غالمی، غالمرضــا/ الف-ش: دوم ( 313
مرداد 1329، در روستای بورنگ از توابع 
شهرســتان درمیان به دنیــا آمد. پدرش 
محمد، کشاورز و قالیباف بود و مادرش 
فاطمــه نام داشــت. در حــد خواندن و 

نوشتن ســواد آموخت. بازنشسته نیروی انتظامی بود. سال 
1355 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در بهشت رضای شهرستان مشهد 

به خاک سپردند. )خراسان جنوبی(

غفاری پور، بهمــن/ الف-ش: پنجم ( 312
مهــر 1344، در شــهر طالخونچه از توابع 
شهرســتان مبارکه دیده به جهان گشــود. 
پدرش کرمعلی و مادرش جواهر نام داشت. 
تا پایان دوره متوسطه در رشته ادبیات فارسی 

درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند بازنشسته صناع فوالد بود. 
ســال 1371 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شــد. از سوی 
بســیج به مدت 4 سال در جبهه حضور یافت و مجروح شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 

شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(

غدیــری، گلناز/ الــف-س: دوم ( 311
مهــر 1337، در روســتای کاریز از توابع 
شهرســتان تایباد بــه دنیا آمــد. پدرش 
غالمحیدر، کشــاورزی می کرد و مادرش 
فاطمــه نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانســت. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در مزار شیخ 

 برهان الدین زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

عوضی، حســین/ الف-ش: سی ام ( 310
آبــان 1343، در شــهر اهــرم از توابــع 
شهرستان تنگستان دیده به جهان گشود. 
پدرش غالمعلی، کشــاورزی می کرد و 

مادرش سکینه، خانه دار بود.
سال 1357 هنگام شرکت در تظاهرات شهر بوشهر توسط 
عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شکم، دست 
و پــا مجروح شــد. پس از پیروزی انقالب تــا پایان دوره 
تکمیلی نهضت ســوادآموزی درس خواند. سبزی فروش و 

حالت اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.
سال 1367 ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. بر آموزش 
مذهبی و تحصیل فرزندان تأکید داشــت. بسیار مهمان نواز 
بود و همه به او عالقه داشــتند. به مادیات توجه نداشت و 
حق مردم را رعایت می کرد. همیشــه به یاد تهیدستان بود. 
نقص جســمی هرگز مانع انجام وظیفه او نشد و به ورزش 

می پرداخت.
با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت. حدود 24 ماه در جبهه 
حضور داشت و مجروح شد. دوم مهر 1394، در حادثه منا 
به شهادت رسید. پیکرش بیست و هفتم دی همان سال پس 
از تفحص و تشییع در گلزار شهدای بهشت اکبر زادگاهش 

به خاک سپرده شد. )بوشهر(
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فخری، محمداسماعیل/ الف-ش: ( 317
یکــم فروردیــن 1324، در روســتای 
خســروآباد از توابع شهرستان نیشابور به 
دنیــا آمد. پدرش محمد و مادرش فاطمه 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

ازدواج کرد و صاحب دو پســر و پنج دختر شد. در بسیج 
خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رســید. مزار او در روستای 
قلعه وزیر تابعه شهرســتان نیشــابور قرار دارد. )خراســان 

رضوی(

فتح آبادی، حســن/ الف-ش: یکم ( 316
فروردین 1344، در شهرســتان نیشابور 
به دنیا آمد. پدرش مرادعلی، کشــاورزی 
می کــرد و مادرش صغرا نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایــی درس خواند. راننده 

بود. ازدواج کرد و صاحب ســه پسر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رسید. مزار او در بهشت فضل شهرستان نیشابور قرار دارد. 

)خراسان رضوی(

تا دیروقت در بانک حضور داشت و گاهی نیز پس از بازگشت 
به پدر و مادرش در کار کشاورزی کمک می کرد.

بسیار آرام و خونسرد بود. قبل از سفر حج و هنگام خداحافظی 
گفت: »اگر هواپیما رســید، که رســید و اگر افتاد، شــهید 
می شویم.« حال و هوای حج او را عوض کرده بود. روز احرام 

هنگام وداع با همسرش گفت: »حاللم کن.«
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شهادت رسید. 
پیکر وی بیســت و یک روز بعد به کشور بازگشت و پس از 
تشییع در گلزار شهدای شهر کالچای تابعه شهرستان زادگاهش 

به خاک سپرده شد. )گیالن(

غالمی جیرکل، رحمت/ الف-ش: ( 315
بیست و نهم فروردین 1343، در روستای 
رحیم آباد از توابع شهرستان رودسر به دنیا 
آمد. پدرش محمدعلی، کشاورزی می کرد و 
مادرش خدیجه، خانه دار بود. در خانواده ای 

مذهبــی و زحمت کش پرورش یافت. تا پنجــم ابتدایی در 
روستای زادگاهش درس خواند. برای ادامه تحصیل به بخش 
رحیم آباد رفت و در آن جا به تنهایی زندگی کرد. تا پایان مقطع 

متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت.
او نیز مانند بیشتر مردم در تظاهرات علیه حکومت پهلوی شرکت 
می کرد. در دوران جنگ به عنوان سرباز ارتش عازم جبهه شد و 
بیست و شش ماه خدمت نمود. بر اثر بمباران شیمیایی و اصابت 

ترکش به پهلو، قلب، زانو و سر، مجروح شد.
کارمند ارشد بانک کشاورزی بود. در محیط کار بسیار منظم 
بود. در حفظ بیت المال می کوشید، به طوری که حتی از تلفن 
اداره برای تماس های شخصی استفاده نمی کرد. همیشه به موقع 
در محل کار آماده می شد و به کار مردم اهمیت می داد. یک بار 
که برف سنگینی آمد و راه ها بسته شد، از روستای کالچای تا 
رحیم آباد را پیاده رفت. می گفت: »نباید کار مردم روی زمین 
بماند.« بسیار امانت دار بود. افراد زیادی دفترچه های پس انداز 

خود را نزد وی امانت گذاشته بودند.
ســال 1365 ازدواج کرد و صاحب دو دختر و دو پسر شد. با 
خانواده و بچه ها بسیار خوش رو و خوش اخالق بود. برای انجام 
وظایف دینی، فرزندانش را تحت فشار قرار نمی داد و معتقد بود 
باید با آن ها مهربان بود. امر و نهی نمی کرد و رفتار دوستانه ای 
داشــت. به خانواده و فرزندان بسیار احترام می گذاشت. آرام و 
خانواده دوست بود و به پدر و مادرش توجه و محبت می کرد. 
او که مزه فقر را چشیده بود، دور از چشم دیگران به نیازمندان 
کمک می کرد و اهل ریا و تظاهر نبود. همیشــه تکرار می کرد: 
»خدا خواسته حالل را حالل و حرام را حرام بدانیم.« شکرگزار 
نعمت های خداوند بود و با سادگی می گفت: »هر چه از خدا 
خواستم داده، شکر!«. هیچ وقت بیکار نمی نشست. بعضی روزها 
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الف-ش: ( 323 محمدحسن/  فرخاری، 
یکم شهریور 1325، در شهرستان فیروزه 
چشم به جهان گشود. پدرش علی اصغر 
و مادرش شرف نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانست. کشــاورز بود. سال 

1370 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رســید. مزار او در روستای فرخار تابعه شهرستان 

زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(

الف-ش: ( 322 محمدتقــی/  فرخاری، 
دوم آبان 1335، در شهرســتان فیروزه به 
دنیا آمد. پدرش موسی، کشاورزی می کرد 
و مادرش ملک نسا نام داشت. خواندن و 
نوشتن نمی دانســت. او نیز کشاورز بود. 

ســال 1356 ازدواج کرد و صاحب دو پســر و چهار دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
ســعودی به شهادت رسید. مزار او در روستای فرخار تابعه 

شهرستان زادگاهش واقع است. )خراسان رضوی(

فرخاری، براتعلی/ الف-ش: بیستم ( 321
اســفند 1315، در شهرســتان فیروزه به 
دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد 
و مادرش فاطمه نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانســت. او نیز کشاورز بود. 

سال 1343 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در روستای فرخار تابعه شهرستان 

زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(

فرخ، خلیل/ الــف-ش: هفتم تیر ( 320
1328، در شهر بردستان از توابع شهرستان 
دیر به دنیا آمد. پدرش قاسم و مادرش آمنه 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 
شغلش آزاد بود. سال 1359 ازدواج کرد 

و صاحب شــش دختر و چهار پسر شد. در بسیج خدمت 
می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شــهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. 

)بوشهر(

بیستم ( 319 الف-ش:  عبدالعزیز/  فرح، 
بهمن 1332، در شــهر بصره از کشــور 
عراق به دنیا آمد. پدرش محمدحســین 
و مادرش همدم نام داشت. تا پایان دوره 
راهنمایی درس خواند. آشپز کاروان های 

سازمان حج و زیارت بود. سال 1356 ازدواج کرد و صاحب 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان 

شیراز به خاک سپردند. )فارس(

فخری نالکیاشری، ابراهیم/ الف-ش: ( 318
یکم فروردین 1342، در شهرســتان لنگرود 
به دنیا آمد. پدرش محمدجعفر )فوت1369( 
کشاورزی می کرد و مادرش لیال )فوت1357( 
نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 

فقه و حقوق درس خواند. کارمند بازنشسته سازمان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران بود. ســال 1364 ازدواج کرد و صاحب سه پسر 
و یک دختر شد. در جبهه حضور یافت و مجروح شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت 
رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )آذربایجان شرقی(
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گیالن پذیرفته شد. با شروع انقالب و تعطیلی دانشگاه ها، به 
زادگاهش بازگشت و مشغول به تدریس در مدارس شد. در 
دوران جنگ تحمیلی به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت و 

28 ماه خدمت کرد.
ســال 1362 ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. با محبت و 
مهربانی فرزندانش را با مبانی اسالم و وظایف شرعی خودشان 
آشنا کرد. به آن ها سخت نمی گرفت و رفتارش با آن ها مانند 
یک دوست بود. با دعوت نمودن آن ها به صبر، درباره خواست 
و حکمت خدا صحبت می کــرد. می گفت: »برای هر کاری 
تــالش کنید و نتیجــه را بر عهده خــدا بگذارید. اگر نتیجه 
خالف میل شما بود، بدانید حکمت خدا بوده است.« مهربان، 
آینده نگر، باتدبیر، شوخ طبع و خانواده دوست بود. صله رحم 
را رعایــت می کرد و همه از بزرگ و کوچک او را دوســت 
داشتند. با هوش بود. حافظه خوب و اطالعات زیادی داشت. 
به همین دلیل همه با او مشورت می کردند. دلسوز مردم بود و 
با خیرخواهی راهنمایی می کرد. بی آنکه کسی بداند برای کمک 
به نیازمندان پیش قدم می شد. اهل غیبت نبود و اگر کسی غیبت 
می کرد با روی خوش موضوع صحبت را تغییر می داد. با توجه 
به مشغله کاری که داشت، در کالس های قرآن شرکت می کرد 
و قرآن را با تفسیر می خواند. به هر نکته ای که می رسید آن را 
برای فرزندان می گفــت و توجه آن ها را به قدرت خداوند و 
نظم جهان جلب می نمود. کشاورز خوبی بود. به ورزش والیبال 

عالقه داشت و به آن می پرداخت.
به تحصیالت خود تا پایان مقطع کارشناســی ارشد در رشته 
مدیریت ادامه داد. معاون طرح توســعه شــرکت آب منطقه 
مازندران بود. در کارش عالوه بر مدیریت قوی، بســیار دقت 
داشــت. اطالعات فنی و دلسوزی وی نســبت به کار، او را 
تبدیل به ســتونی محکم کرده بود که باعث پیشرفت می شد. 
دانش زیادی در زمینه سدســازی، احداث کانال آب، ساخت 
خطوط انتقال آب، تأمین آب شرب و کشاورزی و تجهیزات 
الزم داشت. با ارائه بهترین راه کارها، حداکثر استفاده را از منابع 
می کرد. بسیار متواضع بود. هنگامی که به دلیل دشمنی برخی 

فروزان، محمدرضا/ الف-ش: یکم ( 326
تیر 1337، در روستای حاجی کال از توابع 
شهرســتان قائم شــهر به دنیا آمد. پدرش 
علی جان، کشاورز بود و مادرش محرم به 
خانه داری و کشاورزی اشتغال داشت. در 

کودکی قرآن را آموخت و ســپس به مدرســه رفت. تا پایان 
دوره راهنمایی در روســتاهای اطراف به تحصیل پرداخت و 
دوران متوسطه را در دبیرستان جامع ساری گذراند. از کودکی 
با شــرایط سخت آشنا شد و پا به پای پدر و مادر کشاورزی 
می کرد. سال 1357 در رشته مهندسی راه و ساختمان دانشگاه 

الــف-ش: ( 325 حســین/  فرخــی، 
پانزدهــم بهمــن 1318، در روســتای 
بیرگ سفال از توابع شهرستان فاروج به 
دنیا آمد. پدرش ولی، کشاورزی می کرد 
و مادرش حنیفه نام داشــت. خواندن و 

نوشــتن نمی دانســت. او نیز کشــاورز بود. سال 1337 
ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان 

شمالی(

فرخــاری، محمدعلی/ الف-ش: ( 324
بیســتم فروردین 1325، در شهرســتان 
فیروزه به دنیا آمــد. پدرش محمدعلی 
و مادرش نســترجهان ]نیست درجهان[ 
نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی درس 

خواند. کشاروز بود. ســال 1344 ازدواج کرد و صاحب 
چهار پســر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در روستای فرخار تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. 

)خراسان رضوی(
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محمدمهــدی/ ( 329 فالح هــروی، 
پانزدهم شهریور 1333، در  الف-ش: 
شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. 
پدرش محمد، در بانک کشاورزی کار 
می کرد و مادرش حکیمه نام داشــت. 

دوران کودکی و تحصیــالت ابتدایی را در زادگاهش 
سپری کرد. بعد از گذراندن دوره کارشناسی در رشته 
برق توانست در سال 1353 وارد نیروی هوایی ارتش 
شود و سی ســال در مناطق عملیاتی و شهرهایی نظیر 
مشــهد، بندرعباس، کیش، تهران و شیراز خدمت کرد. 
ســرانجام سال 1383 با درجه ســرتیپ دومی افتخار 
بازنشســتگی از ارتش جمهوری اسالمی ایران نصیبش 

شد.
در ســن 24 ســالگی ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 
دو پســر و دو دختر بود. در تربیت فرزندانش تالش 
فراوان می کرد. همواره در جلســات قــرآن و دعا به 
ویژه در ماه مبارک رمضان شرکت داشت. در خانواده 
و اقوام به راســتگویی، خیرخواهی و مهربانی مشهور 
بود. عالوه بر این به ســالمتی روحی و جسمی خود 
و خانواده اهمیت بسیاری می داد؛ به طوری که در هر 
شرایطی طی شــبانه روز حداقل 2 ساعت ورزش در 
برنامه کاری او وجود داشت. در نظرش سالمت روح 

و جســم انسان یکی از واجبات هر مسلمانی بود.
وقتی زمان تشرف به مکه توسط سازمان حج و زیارت 
تعیین شد، همسرش بنا به دالیلی از شرکت در مراسم 
حج انصراف داد و مجبور شد تنها به این سفر مشرف 
شــود. دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. پیکر 
او را پس از تشــییع در خواجه ربیع زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان رضوی(

الف-ش: ( 328 نورمحمــد/  فالح نژاد، 
بیست و ششم بهمن 1323، در روستای 
تاالرپشت از توابع شهرستان قائمشهر به 
دنیا آمد. پدرش نامدار و مادرش گل باجی 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

کشــاورز بود. سال 1343 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )مازندران(

 فــالح، محمدجعفــر/ الف-ش: ( 327
چهاردهم شــهریور 1359، در شهرستان 
شــهرضا دیده به جهان گشــود. پدرش 
ابراهیم و مادرش رضوان نام داشــت. تا 
پایان دوره کارشناســی در رشته ریاضی 

درس خواند. کارمند بانک بود. ازدواج کرد و صاحب یک 
دختر شــد. بیستم شــهریور 1394، در مسجدالحرام بر اثر 
حادثه سقوط جرثقیل به شهادت رسید. مزار او در شهرستان 

زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(

افراد پســت معاونت را برای مدتی از دســت داد و به عنوان 
مشاور انتخاب شد، پیشنهاد داد به عنوان مدیر طرح خدمت 
کند تا مفید باشد. در یکی از دل نوشته های او که مربوط به این 
دوره است آمده: »خدا در زندگی من حضوری عاشقانه دارد. 
از هم اکنون با دلی متوکل به چاره خدا و اندیشه مثبت به سوی 

مصلحت الهی ام پیش می روم.«
سال ها در انتظار سفر به مکه بود. به گفته همراهان در طول سفر 
بسیار عبادت و مناجات می کرد. دوم مهر 1394، هنگام انجام 
اعمال حج در منا به شــهادت رسید. پیکر وی بیست و سوم 

همان ماه، در زادگاهش به خاک سپرده شد. )مازندران(
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فهیما، احمد/ الف-ش: ســوم آبان ( 332
1336، در شهرستان مشهد دیده به جهان 
گشود. پدرش حسن، کارمند بانک بود و 
مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره 
کارشناســی در رشته علوم سیاسی درس 

خواند. کارمنــد وزارت امور خارجه بــود. ازدواج کرد و 
صاحب چهار دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را 
در امامزاده پنج تن شهر لویزان تابعه شهرستان شمیرانات به 

خاک سپردند. )خراسان رضوی(

ســال 1366به عنوان فرمانده آموزش ســپاه حزب اهلل 
لبنــان به آن جــا رفت و تا ســال 1373 آن جا بود. در 
کارش بســیار منظم، دقیق و درســتکار بود و از سپاه 
توقعــی نداشــت. معتقد بود برای انجــام بهتر هر کار 
نبایــد مدت طوالنی بــه یک کار پرداخــت و باید به 
نیروهای جوان و تجربه های تازه فرصت خدمت داد تا 
با اندیشــه ها، برنامه ها و دانش جدید به پیشبرد اهداف 

کنند. کمک 
ارادت خاصی به حضرت سیدالشهدا )ع( داشت و در 
برپایی مراسم عزاداری می کوشــید. بسیار اهل مطالعه 
کتاب، روزنامه ها و مجالت سیاســی بود. پیوســته در 
جلسات تفسیر قرآن شرکت می کرد و به خواندن دعای 
کمیل عادت داشت. خود را مدیون شهدا می دانست و 
از دســتورات رهبر اطاعت می کرد. کارشناس سیاسی 

بعثه رهبری و مســئول مبلغین حوزه عربی بود.
از ســوی بعثه رهبری به مکه اعزام شــد. چهارم مهر 
1394، در حادثه منا به شهادت رسید. پیکرش بیست و 
دوم دی 1394، پس از تفحص و تشــییع در زادگاهش 

به خاک سپرده شد.
مقاالت زیادی در زمینه موضوعات تاریخی و سیاســی 

از او به جا مانده است. )اصفهان(

یکم ( 331 الف-ش:  اصغر/  فوالدگر، 
اصفهان  شهرستان  در   ،1338 شهریور 
و در خانــواده ای اصیل دیده به جهان 
گشــود. پدرش احمــد، آهنگر بود و 
مــادرش بطــول ]بتــول[، خانه داری 

می کــرد. پدرش مردی متدین و اهــل مطالعه در زمینه 
علوم حــوزوی بود. تا پایــان مقطع دکترا در رشــته 
مطالعات منطقه ای درس خواند. مســلط به زبان عربی 

بود.
او نیز همراه ســایر مــردم در راهپیمایی هــای قبل از 
انقالب شــرکت می کرد. پاســدار بود و در سمت های 
مختلفی انجام وظیفه نمود. در بیســت و ســه سالگی 
فرمانده سپاه پاسداران شــد. در دوران جنگ تحمیلی 

حدود 16 ماه در جبهه حضور یافت.
سال 1362 ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. نسبت 
به خانواده مهربــان بود و محبت خود را ابراز می کرد. 
به پدر، مادر و همســرش احترام می گذاشت. نسبت به 
فرزندان سخت گیر نبود و بر استقالل و توانمندی آن ها 
اهمیت مــی داد. اهل صله رحم، راســتگو و خوش بین 
بود. غیبت نمی کرد و رســیدگی به همســایه را وظیفه 

می دانست. خود 

فالحی، محسن/ الف-ش: هشتم فروردین ( 330
1342، در روستای پوده از توابع شهرستان دهاقان 
به دنیــا آمد. پدرش حبیــب اهلل، قصاب بود و 
مادرش فرخ نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه 
در رشته مکانیک خودرو درس خواند و دیپلم 

گرفت. کارگر فوالد مبارکه بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک 
دختر شــد. مدت 6 ماه در جبهه فعالیت می کرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی مجروح شد و نوزدهم همان 
ماه، در بیمارستان محب کوثر تهران بر اثر شدت جراحات به شهادت 

رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )اصفهان(
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قادری، گلی/ الــف-س: هفتم آذر ( 336
1310، در روســتای ســویناس از توابع 
شهرستان مهاباد به دنیا آمد. پدرش محمد، 
کارگــری می کرد و مادرش عایشــه نام 
داشت. خواندن و نوشــتن نمی دانست. 

خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان زادگاهش 

به خاک سپردند. )آذربایجان غربی(

قادری، غالمعباس/ الف-ش: پنجم ( 335
فروردین 1328، در روســتای معین آباد 
سفال از توابع شهرستان مشهد به دنیا آمد. 
پدرش غالمحسین، کشاورزی می کرد و 
مادرش معصومه نام داشــت. خواندن و 

نوشــتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال 1349 ازدواج 
کرد و صاحب شش پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(

کرد و گفت: »با حمایت شما توانستم به این جایگاه برسم«
خوشرو، متواضع، صبور و با محبت بود. در مجالس مذهبی و تفسیر 
قرآن شرکت می کرد. اهل تظاهر و ریاکاری نبود. به کشاورزی عالقه 

داشت و ساعت ها در مزرعه برنج کاری می کرد.
سال 1394، با تصمیمی ناگهانی عازم سفر حج شد. صبح روز عید 
قربان طی تماسی تلفنی از خانواده حاللیت طلبید و بدون توضیح از 
آن ها خواست در عزاداری برای او آرام و صبور باشند. دوم مهر همان 
سال در فاجعه منا توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکرش 

دوازدهم همان ماه در شهرستان شهرکرد دفن شد.
از ایشان مجموعه مقاالتی به جا مانده است. )اصفهان(

فیاض، محمدجواد/ الف-ش: بیست و ( 334
چهارم آذر 1334، در شهرستان لنجان دیده به 
جهان گشود. پدرش مهدیقلی، کشاورز بود و 

مادرش جمیله خانه داری می کرد.
تا پایان مقطع کارشناســی ارشــد در رشته 

جامعه شناسی درس خواند. در زمان حکومت پهلوی دانشجوی 
دانشگاه شیراز بود و به علت فعالیت های سیاسی توسط نیروهای 
ساواک دستگیر شــد و مورد شکنجه قرار گرفت. بر اثر شکنجه 
از ناحیه کمر آســیب دید. از سوی بسیج آموزش و پرورش برای 
تدریس در جبهه حضور یافت. رئیس دانشــگاه فرهنگیان شهید 

رجایی بود.
ســال 1360 ازدواج کرد و صاحب سه فرزند دختر شد. در تربیت 
فرزندان پایبند به اصول دینی بود. طی بیست و شش سال مدیریت 
خود همواره بر جزئیات کار نظارت می کرد. با دانشجویان دوست بود 
و به آن ها کمک می کرد. در دوران مدیریت او دانشــجویان از غذای 
دانشگاه استفاده می کردند، یک روز متوجه شد یکی از دانشجویان 
ســالن غذاخوری را ترک کرد. به دنبال او رفت و علت را پرسید. 
دانشجو گفت »مادر و خواهرم گرسنه هستند و من نمی توانم غذا 
بخورم، می خواهم ترک تحصیل کنم و مشغول کار شوم« محمدجواد 
فیاض دستور داد برای خانواده آن دانشجو مقداری غذا کنار بگذارند. 
بعدها که آن دانشجو به پست مدیریتی رسید، خودش را به او معرفی 

یکم ( 333 الــف-ش:  فهیمی، حســن/ 
فروردیــن 1339، در شهرســتان قم به 
دنیا آمد. پدرش محمــد، مغازه دار بود و 
مادرش زهرا نام داشــت. تــا پایان دوره 
متوســطه درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

مرغداری داشت. سال 1367 ازدواج کرد و صاحب دو پسر 
و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رســید. پیکر او را در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپردند. )قم(
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قاضــی، عبدالحلیــم/ الــف-س: ( 342
هجدهــم آبــان 1325، در شهرســتان 
بندرترکمن به دنیا آمد. پدرش طواق مراد 
و مادرش طال نام داشــت. تا پایان دوره 
کاردانــی درس خواند. معلم بود. ســال 

1347 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در روستای آق قایه تابعه شهرستان 

گنبدکاووس به خاک سپردند. )گلستان(

قاسمی شورابی، هدایت/ الف-ش: ( 341
بیســت و نهم دی 1330، در شهرســتان 
قائمشــهر به دنیا آمد. پــدرش محمد و 
مــادرش گل خاتون نام داشــت. تا پایان 
دوره متوســطه در رشــته انسانی درس 

خواند و دیپلم گرفــت. کارمند بانک صادرات بود. ازدواج 
کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در آرامگاه موحدین زادگاهش به خاک سپردند. 

)مازندران(

الف-ش: ( 340 حسن/  قاسمی درآبادی، 
بیستم تیر 1344، در روســتای درآباد از 
توابع شهرســتان اردبیل چشم به جهان 
گشود. پدرش علی عباس و مادرش عالیه 
نام داشت. شغلش آزاد بود. ازدواج کرد. 

بیستم شهریور 1394، در مسجدالحرام بر اثر سقوط جرثقیل 
به شهادت رسید. مزار او بهشت زهرای شهرستان تهران قرار 

دارد. )اردبیل(

نوحعلــی / ( 339 قاســمی بویاغچی، 
الف-ش: پانزدهم مهر 1326، در روستای 
بویاغچی از توابع شهرســتان نمین دیده 
به جهان گشــود. پدرش قلیچ و مادرش 
شیشــه بیگم نام داشت. تا ســوم ابتدایی 

درس خواند. کشــاورز و زنبوردار بود. سال 1350 ازدواج 
کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شــهدای زادگاهش به خاک ســپردند. 

)تهران(

قاسمی، غالمعباس/ الف-ش: بیست و ( 338
نهم شهریور 1338، در روستای انوچ از توابع 
شهرســتان نهاوند به دنیا آمد. پدرش هبت اهلل 
و مادرش طاهره نام داشــت. تــا پایان دوره 
کارشناسی ارشد در رشــته الهیات در حوزه 

علمیه درس خواند. روحانی و مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت 
و درمان بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. حدود 
دو ماه به عنوان بسیجی در جبهه حضور داشت. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 

را در مقبره الشهدای همان شهر به خاک سپردند. )لرستان(

نهم ( 337 الــف-ش:  قاســمی، جلیل/ 
شهریور 1351، در روستای کربال از توابع 
شهرستان مرودشــت به دنیا آمد. پدرش 
صدراهلل و مادرش عالم بها نام داشــت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس 

خواند و دیپلم گرفت. بهیار و بسیجی بود. سال 1374 ازدواج 
کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(
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قربانی مهــر، حســین/ الف-ش: ( 348
ســوم خرداد 1321، در محله درویش از 
توابع شهرستان دماوند به دنیا آمد. پدرش 
علیجان، کشــاورزی می کــرد و مادرش 
کبرا نام داشــت. در حد دوره متوســطه 

درس خواند. خواربارفروش بود. سال 1342 ازدواج کرد و 
صاحب ســه پسر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار 

شهدای زادگاهش قرار دارد. )تهران(

ناصــر/ ( 347 قربان نیامیرک محلــه، 
الــف-ش: دوم آبان 1343، در روســتای 
میرک محله از توابع شهرستان رودسر دیده 
به جهان گشود. پدرش علیقلی، کشاورزی 
می کرد و مادرش سیده مریم نام داشت. تا 

پایان دوره خارج در حوزه علمیه درس خواند. استاد دانشگاه 
و روحانی بود. ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. حدود 36 
مــاه در جبهه خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 
گلزار علی بن جعفر شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )قم(

الف-ش: ( 346 علی اکبــر/  قدمگاهی، 
یکــم اردیبهشــت 1332، در روســتای 
پوست فروشان از توابع شهرستان نیشابور 
به دنیا آمد. پدرش ابوالحســن و مادرش 
فاطمه نام داشت. در نهضت سوادآموزی 

درس خواند. بازنشسته سازمان آب و فاضالب بود. ازدواج 
کرد و صاحب ســه پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی 
مدت 12 ماه در جبهه حضور داشــت. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

قائدرحمتی، ســبزخدا/ الف-ش: ( 345
پنجم خرداد 1339، در شهرستان خرم آباد 
به دنیا آمــد. پدرش راه خــدا و مادرش 
شاهی نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی 
درس خواند. شغلش آزاد بود. سال 1348 

ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. در بسیج 
خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رسید. پیکر او را در روستای 
گل دره تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )لرستان(

قائدرحمت، جانعلــی/ الف-ش: ( 344
دوازدهم اردیبهشت 1328، در شهرستان 
دورود بــه دنیا آمد. پــدرش کرم جان و 
مــادرش فاطمه بانو نام داشــت. کارمند 
بازنشسته بانک کشــاورزی بود. ازدواج 

کرد و صاحب ســه پسر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 
رســید. پیکر او را در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش به 

خاک سپردند. )لرستان(

قانونی نیا، علیرضا/ الف-ش: دوم ( 343
تیر 1330، در روســتای ارجنک از توابع 
شهرستان خوانســار به دنیا آمد. پدرش 
محمد، کشاورزی می کرد و مادرش ربابه 
نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد 

آموخت. او نیز کشــاورز بود. ســال 1353 ازدواج کرد و 
صاحب پنج پســر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی حدود 
دو ماه در جبهه حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(
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قنبری، قاســم/ الف-ش: چهارم تیر ( 354
1354، در شهرســتان خمین دیده به جهان 
گشــود. پدرش رحیم، کارمند بود و مادرش 
شوکت نام داشــت. تا پایان دوره کارشناسی 
ارشد درس خواند. مدتی مدیر گروه  بهداشت 

محیط دانشگاه علوم پزشکی بود و سپس به سمت مدیریت حراست 
معاونت دانشگاه درآمد. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر 
شد. مدت 15 سال در بسیج خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 

را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند. )مرکزی(

قنبری، علی/ الف-ش: پنجم بهمن ( 353
1333، در روســتای باغدشــت از توابع 
شهرستان قائمشــهر به دنیا آمد. پدرش 
قنبرعلی و مادرش قمر نام داشت. خواندن 
و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال 

1359 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در آقاسیدحیدر زادگاهش به خاک 

سپردند. )مازندران(

الف-ش: هشتم ( 352 قمری، علی اکبر/ 
اردیبهشــت 1336، در شــهر اروندکنار 
از توابع شهرســتان آبادان بــه دنیا آمد. 
پدرش خدارحم نام داشت. تا پایان دوره 
کارشناســی در رشــته جغرافیای نظامی 

درس خواند. پاســدار بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
ســعودی به شــهادت رســید. پیکر او را در قطعه شهدای 

شهرستان اهواز به خاک سپردند. )خوزستان(

قلی زاده، حســین/ الف-ش: هفتم ( 351
فروردیــن 1335، در شهرســتان مانه و 
ســملقان به دنیا آمد. پدرش جعفرقلی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش خدیجه نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

کشاورز و بســیجی بود. سال 1353 ازدواج کرد و صاحب 
سه پسر و یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 
گلزار شهدای روستای لنگر تابعه شهرستان بجنورد به خاک 

سپردند. )خراسان شمالی(

قزل، درســن تقان/ الف-ش: سوم ( 350
خرداد 1335، در روستای نیازآباد از توابع 
شهرستان بندرترکمن به دنیا آمد. پدرش 
قلچ دردی و مادرش بختی نام داشت. در 
حد دوره متوسطه درس خواند. خانه دار 

بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و شش دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای چپاقلی صیدآباد 
تابعه شهرستان گمیشان به خاک سپردند. )آذربایجان غربی(

الف-ش: ( 349 صاحبعلی/  قربانی ویند، 
روســتای  در   ،1333 فروردیــن  دوم 
ویندکلخوران از توابع شهرســتان اردبیل 
دیده به جهان گشــود. پدرش محرمعلی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش ننه باجی نام 

داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. بازنشسته نیروی 
انتظامی بود. سال 1353 ازدواج کرد و صاحب شش پسر شد. 
به مدت 47 ماه از سوی بسیج در جبهه حضور داشت. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت 

رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )اردبیل(
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این نظر در میان مردم معروف بود. روزی نبود که در خانه 
مهمان نداشته باشد و خدمت به مهمان را برای خود افتخار 
می دانســت. با این که خیلی با زبان فارسی آشنا نبود، ولی 
سعی می کرد با مهمانان فارسی زبان صحبت کند و به آن ها 

خدمت نماید.
در برگزاری مجالس شــادی و عزای روســتاییان به طور 
مســتمر یاری می رساند. اگر کسی احتیاج به خانه یا تعمیر 
خانه اش را داشــت اولین نفری بود کــه کمک می کرد و 

دیگران را نیز به کمک می طلبید.
در ترغیب زنان روستا برای شرکت در کالس های مذهبی، 
علــوم دینی، یادگیری ســیره حضــرت فاطمه زهرا )س( 
می کوشــید. جوانــان را به امر ازدواج و تشــکیل خانواده 
تشــویق می کرد. پیرو والیت فقیه بود و مردم را نیز به این 
امر دعوت می کرد. به دلیل همین خصوصیات و مردم داری 
بســیار مورد اعتماد مردم بود و در هر کاری با او مشورت 

می کردند.
او که ســال ها در انتظار ســفر به حج بود، آماده اعزام شد. 
قبل از ســفر تمــام اموالش را بخشــید و از همه حاللیت 
طلبید. آخرین سفارشی که به فرزندانش کرد سه چیز بود: 
1- هم دلی با فرزندان خود و خویشــان، 2- صدقه دادن و 
یاری کردن فقرا و ســومین درخواست وی نشان می دهد 
که او می دانســت از این ســفر برنمی گردد. او از فرزندان 
و نوه هایش خواســت که: »پس از مرگم کنار هم در یک 

ردیف بنشینید و برایم قرآن بخوانید.«
مرگ باعزت، بزرگ ترین آرزوی او بود. در مراسم حج پس 
از سقوط جرثقیل که منجر به شهادت زائران ایرانی شد، به 
همراهان خود گفت: »خوش به حال کسانی که در اینجا به 
شهادت رسیده اند و در این جا دفن می شوند. ای کاش من 

هم در جمع آن ها بودم و مکه دفن می شدم.«
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شــهادت 
رسید. پیکر وی در مقبره الشهدای مکه به خاک سپرده شد. 

)گلستان(

قورجانــی، اغول بی بی/ الف-س: ( 356
روســتای  در   ،1327 اســفند  بیســتم 
گنبدکاووس  شهرستان  تابعه  قوری چای 
دیــده به جهان گشــود. پــدرش عطا، 
روحانی مسجد و مدرس علوم دینی بود 

و مادرش بیکه، خانه داری می کرد. در حد خواندن و نوشتن 
ســواد آموخت. بعدها در کالس های نهضت سوادآموزی 
شــرکت کرد و با این که به راحتی به زبان فارسی صحبت 
نمی کــرد، ولی تا پایه پنجــم درس خواند. به خانه داری و 
کشاورزی اشتغال داشت. سال 1343 ازدواج کرد و صاحب 

شش دختر و سه پسر شد.
در انجام واجبات شــرعی می کوشــید. پیوسته نماز شب 
می خواند. بسیار ذکر می گفت. پس از برداشت محصوالت 
کشــاورزی زکات خود را می پرداخت. در ماه های رمضان، 
رجب، محرم و صفر در مجالس مذهبی شــرکت می کرد. 
نســبت به امام حسین )ع( و یارانش ارادت خاصی داشت. 
در انجــام کارهــای عام المنفعه می کوشــید. برایش فرقی 
نداشــت در ســاخت اماکن مذهبی کمک کند یا در رفع 
حاجت نیازمندان بکوشــد. هر کاری از دســتش برمی آمد 
بــرای کمک انجام می داد. حتی اگــر الزم بود، غذایش را 
می بخشید و خود گرسنه می ماند. بسیار مهمان نواز بود و از 

قوچق، جانه گل/ الف-س: یکم مهر ( 355
ایمرمحمدقلی آخوند  1333، در روستای 
از توابع شهرستان گنبدکاووس چشم به 
جهان گشــود. پدرش حســن و مادرش 
اقول بیکــه نام داشــت. تا پایــان دوره 

کارشناسی در رشــته تربیت معلم درس خواند. معلم بود. 
سال 1353 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )گلستان(
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الف-ش: ( 361 عبداهلل/  کاظمی حاجی، 
نهم فروردین 1325، در شــهر گلوگاه از 
توابع شهرســتان بابل به دنیا آمد. پدرش 
تیمور و مادرش معراج نام داشت. خواندن 
و نوشتن نمی دانست. دامدار بود. ازدواج 

کرد و صاحب ســه پسر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به شهادت 

رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )مازندران(

الــف-ش: ( 360 میثــم/  کاظمــی، 
در   ،1371 فروردیــن  ســیزدهم 
به دنیا آمد. پدرش  شهرســتان خوی 
بهروز در جنگ تحمیلی حضور یافت 
و به درجه جانبازی نائل آمد. مادرش 

منصوره، خانه داری می کــرد. از کودکی به خواندن و 
نوشتن عالقه زیادی داشت.

 دانشــجوی مقطع کارشناسی در رشــته روان شناسی 
بــود. او که در خانواده ای مذهبــی پرورش یافته بود، 
ارات خاصــی به ائمه اطهار به خصوص حضرت علی 

)ع( داشت.
بســیار خنده رو و مهربان بود. همــواره در خدمت به 
پدر و مادر می کوشــید. به گفته پــدر هرگز نماز اول 
وقت او ترک نشد. هنگام تعطیلی دانشگاه برای کار و 
کمک به دانشجویان به مناطق محروم می رفت. بیست 
و پنجم شــهریور 1394، همراه پدر و مادر عازم سفر 
حج شــد. دوم مهر همان ســال در حادثه منا توســط 
نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او بیست و 
یکم همان ماه در شهرستان خوی به خاک سپرده شد. 

غربی( )آذربایجان 

کاشفی، حسن/ الف-ش: بیست و ( 359
دوم خرداد 1340، در شهرســتان نیشابور 
بــه دنیا آمد. پــدرش علی اکبر و مادرش 
ســکینه خاتون نام داشــت. تا پایان دوره 
راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد بود. 

ازدواج کرد و صاحب یک پســر و یک دختر شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رسید. مزار او در بهشت فضل شهرستان زادگاهش 

واقع است. )خراسان رضوی(

کارگــر، محمدرضــا/ الف-ش: ( 358
بیست و پنجم اسفند 1330، در شهرستان 
یزد به دنیا آمد. پدرش حسین، قصاب بود 
و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره 
متوسطه در رشته انســانی درس خواند 

و دیپلم گرفت. بازنشســته بود. ســال 1352 ازدواج کرد و 
صاحب چهار پســر و یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در خلدبرین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. 

)یزد(

الف-ش: ( 357 ســیدحماد/  قهستانی، 
نوزدهم بهمن 1345، در شهرستان تهران 
به دنیا آمد. پدرش ســیداحمدعلی، معلم 
بود و مادرش کوکب نام داشــت. تا پایان 
دوره کارشناسی در رشته الکترونیک درس 

خواند. پیمانکار، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بود. 
ازدواج کرد و صاحب دو دختر شــد. مدت 8 ماه در جبهه 
حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رسید. مزار او در شهر لویزان 

تابعه شهرستان شمیرانات قرار دارد. )تهران(
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ابراهیــم/ ( 367 کریم پورچنیجانــی، 
الف-ش: هشــتم اردیبهشــت 1331، در 
شهرستان لنگرود به دنیا آمد. پدرش احمد 
)فوت1375( کشاورزی می کرد و مادرش 
عزت  )فوت1377( نام داشــت. تا پایان 

دوره کاردانی در رشته برق درس خواند. بازنشسته سازمان 
آموزش و پرورش بود. ســال 1359 ازدواج کرد و صاحب 
یک پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

شهرستان زادگاهش واقع است. )گیالن(

الف-ش: ( 366 محمدموســی/  کرمی، 
دوم فروردین 1332، در روستای اشترینان 
از توابع شهرســتان بروجرد به دنیا آمد. 
ابراهیــم، کشــاورزی می کرد و  پدرش 
مادرش زرین تاج نام داشــت. خواندن و 

نوشتن نمی دانست. کارگر و بنا بود. ازدواج کرد و صاحب 
یک پسر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )لرستان(

کرابی، حســین/ الف-ش: بیستم ( 365
شــهریور 1347، در شهرســتان اسفراین 
دیده به جهان گشود. پدرش غالمحسین، 
خیاط بود و مادرش بی بی نام داشــت. تا 
پایان دوره کارشناســی در رشته الهیات 

درس خواند. معلم بود. ســال 1373 ازدواج کرد و صاحب 
دو پســر و یک دختر شد. در بســیج خدمت می کرد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به 

خاک سپردند. )خراسان شمالی(

یکم ( 364 الــف-س:  کیــک/  کــر، 
فروردین 1336، در روستای بصیرآباد از 
توابع شهرستان بندرترکمن دیده به جهان 
گشــود. پدرش نازی و مادرش امسه نام 
داشت. خواندن و نوشــتن نمی دانست. 

خانه دار بود. ســال 1350 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 
خوجه قوشلی زادگاهش قرار دارد. همسرش یکن دردی کلته 

نیز در این واقعه شهید شده است. )گلستان(

کامل، محمد/ الف-ش: پنجم مهر ( 363
1325، در روستای بهرحاجی نوشاد از توابع 
شهرستان جم به دنیا آمد. پدرش لطفعلی، 
کشــاورزی می کرد و مــادرش ماهزاد نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

کشاورز و تعمیرکار خودرو بود. ســال 1362 ازدواج کرد و 
صاحب پنج پسر و سه دختر شد. مدتی به عنوان بسیجی در 
جبهه حضور یافت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )بوشهر(

کاکوئی، یوسف/ الف-ش: بیست ( 362
و دوم اردیبهشــت 1322، در شهرســتان 
رامسر دیده به جهان گشود. پدرش محمد، 
کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. 
تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس 

خواند و دیپلم گرفت. بازنشســته بانک سپه بود. سال 1352 
ازدواج کرد و صاحب یک پســر و دو دختر شــد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت 
رسید. پیکر او را در گلزار شهدای بی بی سکینه روستای رمک 

تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )مازندران(
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الف-ش: ( 372 کشفی ساقصلو، منصور/ 
یکم آبان 1318، در روســتای ساقصلو از 
توابع شهرستان اردبیل دیده به جهان گشود. 
پدرش ممدولــی، کارگر بــود و مادرش 
یاخچی خانم، خانه داری می کرد. خانواده اش 

در میان مردم به دین داری و نیکوکاری معروف بودند. از همان 
طفولیت با مجالس عزاداری امام حسین )ع( آشنا شد. در حد 

دوره ابتدایی درس خواند. راننده اتوبوس بود.
بســیار امانــت دار بود. به طــوری که هرکس می خواســت 
خانواده اش را تنها به سفر بفرستد، به او می سپرد. سال 1344 
ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و چهار دختر شد. همواره 
فرزندانش را به انجام امور مذهبی توصیه می کرد. به کســب 
مال حالل تأکید داشــت. از آن ها می خواســت حق الناس را 
رعایت کنند و مردم دار باشند. در دوران جنگ تحمیلی یکی از 

فرزندانش در جبهه حضور یافت و جانباز شد.
فردی زحمت کــش و مظلوم بود. برای یادگیری امور مذهبی 
تالش می کرد. اهل غیبت و بدگویی نبود. پیوســته با خواندن 
نماز قضا بــرای والدین، از زحمات آن ها قدردانی می کرد. به 
ائمه اطهار خصوصاً امام حسین )ع(ارادت داشت و در برپایی 
مراسم عزاداری می کوشــید. اهل شرکت در نماز جماعت و 
جمعه بود. سعی داشت زندگی ساده و دور از تجمالت داشته 

رضــا/ ( 371 کریمی قلعه باباخانــی، 
الــف-ش: پانزدهــم مــرداد 1315، در 
روســتای قلعه باباخان از توابع شهرستان 
مالیر به دنیا آمد. پدرش مسلم، کشاورزی 
می کرد و مادرش زیور نام داشت. در حد 

خواندن و نوشتن ســواد آموخت. او نیز کشاورزی می کرد 
بود. سال 1337 ازدوج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان 

تهران قرار دارد. )همدان(

کریمی آغچه، محمدعلی/ الف-ش: ( 370
نهم فروردین 1327، در روستای آغچه فریدن 
از توابع شهرستان اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
محمدباقر، کشــاورزی می کــرد و مادرش 
صغرا نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه در 

رشته اتومکانیک درس خواند و دیپلم گرفت. بازنشسته کارخانه 
ذوب آهن بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. 
در بســیج فعالیت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در گلستان 

شهدای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )اصفهان(

الــف-س: ( 369 جاجــی/  کریمــی، 
یکــم فروردیــن 1330، در شهرســتان 
گنبدکاووس به دنیا آمد. پدرش ایل گلدی 
و مادرش کبــرا نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج 

کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در روســتای ایگدرعلیا تابعه زادگاهش به خاک 

سپردند. )گلستان(

کریملو، علی/ الف-ش: یکم آبان ( 368
1337، در روســتای هونجــان از توابع 
شهرســتان شــهرضا به دنیا آمد. پدرش 
فتح اهلل، دامدار بود و مادرش شهربانو نام 
داشــت. تا پایان دوره کارشناسی درس 

خواند. کارمند بازنشســته ســازمان آموزش و پرورش و 
بسیجی بود. ســال 1359 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای ســعودی به شهادت رســید. پیکر او را در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپردند. )اصفهان(
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کمارلو، علی/ الف-ش: پنجم اسفند ( 376
1355، در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش 
حســین، کشــاورز بود و مادرش توران، 
خانه داری می کرد. کودکی او در خانواده ای 
متدین و مذهبی سپری شــد. در مدرسه 

دانش آمــوزی باهوش بود که بــا موفقیت دوران تحصیل را 
پشت سر گذاشت. تا پایان مقطع کارشناسی در رشته فقه و 

اصول درس خواند.
به عنوان روحانی در واحد پدافند ارتش مشغول به کار شد. در 
انجام وظایف محوله بسیار منظم و امانت دار بود. از امکانات 
دولتی استفاده نمی کرد و در حفظ بیت المال می کوشید. به موقع 

سر کار می رفت و از افراد زیرمجموعه خود حمایت می کرد.
ســال 1382 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بر تربیت 
صحیح و اســالمی فرزندش تأکید داشت و با توجه به سن 
او هرگز سخت گیری نمی کرد. معتقد بود در آموزش کودکان 
زیر هفت ســال باید بســیار مهربان بود. از نظر وی نیمی از 
موفقیت هر فرد به رفتار پدر و مادر بســتگی داشــت. برای 

همین سعی می کرد تا الگوی مناسبی برای فرزندش باشد.
در کمک به دیگران پیش قدم می شد و تا جایی که می توانست 
مشــکالت بقیه را حل می کرد. مهربان، ساده زیست و صبور 
بود. از وقت نهایت بهره را می برد و از اتالف زمان خودداری 

کلته، یکــن دردی/ الف-س: دهم ( 375
فررودین 1325، در روستای بصیرآباد از 
توابع شهرســتان بندرترکمن به دنیا آمد. 
پدرش یکن محمد و مادرش تافی خانم نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

بازنشســته تأمین اجتماعی و صیاد بود. سال 1350 ازدواج 
کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
مزار او در گلزار شــهدای زادگاهش واقع است. همسرش 

کیک کر نیز در این واقعه شهید شده است. )گلستان(

کالته، علی اکبــر/ الف-ش: یکم ( 374
فروردین 1349، در شهرستان سبزوار به 
دنیا آمد. پدرش ابراهیم و مادرش سکینه 
نام داشــت. تا پایــان دوره ابتدایی درس 
خواند. شــغلش آزاد بود. ســال 1370 

ازدواج کرد و صاحب یک پســر و یک دختر شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران قرار 

دارد. )خراسان رضوی (

کفاش، احمد/ الف-ش: دوم خرداد ( 373
1343، در شهرســتان شهرضا به دنیا آمد. 
پدرش نعمت اهلل و مادرش فاطمه سلطان 
نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 
تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. آشپز 

بود. سال 1368 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان 

زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(

باشد. به پرورش گل و گیاه عالقه داشت و به حیوانات محبت 
می کرد.

در آخرین شب قبل از شهادت از همسرش حاللیت طلبید و به 
فرزندان برای خدمت به مادر سفارش کرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکرش 
حدود دو ماه بعد، پس از تفحص و تشــییع در گلزار شهدای 

بهشت فاطمه به خاک سپرده شد.
بعد از شــهادت او فرزندانش مدارکی یافتند که نشان می داد 
پدرشان در دوران جنگ تحمیلی، بیش از بیست و پنج ماه در 

جبهه حضور یافته است. )اردبیل(
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فیــض اهلل/ ( 380 کیوانی هفشــجانی، 
الف-ش: سوم اردیبهشت 1339، در شهر 
هفشــجانی تابعه شهرستان شهرکرد دیده 
به جهان گشــود. پدرش نــوروز، کارگر 
کارخانه ذوب آهن بود و مادرش همه گل، 

خانه داری می کرد.
تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگرســازمان شهرداری 
بود و مدتی به عنوان کارگر جوشکاری در شهرهای عسلویه 
و بندرعباس به کار پرداخت. در کارش بسیار منظم بود و در 
حفظ بیت المال می کوشید. )معروف بود که ایشان دو جیب 

یکم ( 379 الف-ش:  سیدجعفر/  کهنه، 
اردیبهشــت 1337، در روستای اهلل آباد از 
توابع شهرستان جغتای به دنیا آمد. پدرش 
سیدمعصوم، کشاورزی می کرد و مادرش 
نجمــه نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانســت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه 
پســر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

کوســلی، الیاس/ الــف-س: یکم ( 378
خــرداد 1320، در روســتای پنج پیکر از 
توابع شهرســتان بندرترکمن به دنیا آمد. 
پــدرش آنا نظــر و مــادرش آغابیک نام 
داشــت. تا پایان دوره کاردانی در رشــته 

مکانیک درس خواند. بازنشسته آموزش و پرورش بود. سال 
1357 ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و سه دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شیخ بهاءالدین خواجه لر 

تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )گلستان(

الف-ش: ( 377 محســن/  کمیلی مقدم، 
یکم دی 1340، در شهرستان نیشابور به 
دنیــا آمد. پدرش مرادعلــی و مادر بتول 
نام داشــت. تا پایان دوره کاردانی درس 
خواند. سرهنگ و بســیجی بود. ازدواج 

کرد و صاحب ســه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در بهشت فضل شهرستان زادگاهش قرار دارد. )خراسان 

رضوی(

می کرد. اهل مطالعه بود و روزانه به آن می پرداخت. روزهایی 
که فرصت مطالعه نداشت بسیار بی حوصله و آشفته می شد.

به امام حســین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( بســیار ارادت 
داشــت. هر روز پس از نماز صبح به خواندن ادعیه صحیفه 
ســجادیه، دعای شاکرین، دعا در حق پدر و مادر و دعاهای 

روز می پرداخت.
مجموعه مقاالت ارزشمندی در زمینه علوم مذهبی و مسائل 
اجتماعی از او باقی مانده است. عناوین برخی از آن ها عبارت 
است از: مقاله »مونس تنهایی« درباره نماز، مدیریت در کالس 
دینی، روش تدریس در کالس، ویژگی های اتحاد ملی و انسجام 
اسالمی و تأثیر آن بر رفتار جامعه، دنیا در قرآن، مهدویت و ...

سال 1394 به منظور زیارت حج عازم مکه شد. شور و شوق 
خاصی در رفتارش به چشم می خورد. زمانی که فرزندش به 
او گفت: »برای من سوغاتی بیاور«، پاسخ داد: »برایت دعا 
می کنم.« همسرش می گوید: »بهتر است بگویی می آورم تا 
خوشحال شــود.« و او جواب می دهد: »وقتی نمی توانم به 

قول خودم عمل کنم، چرا قول بدهم!«
دوم مهــر 1394، در منــا هنگام انجام اعمال حج توســط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. پیکر وی 10 روز بعد 
به کشــور بازگردانده و در گلزار شهدای زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )قم(
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گلشــنی، حســن/ الف-ش: دوم ( 384
تیر 1349، در شهرســتان خوانسار به دنیا 
آمد. پدرش فضل اهلل، کشاورزی می کرد و 
مادرش را شوکت می نامیدند. در حد دوره 
متوســطه درس خواند. مرغداری داشت. 

ســال 1376 ازدواج کرد و صاحب یک پســر و یک دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. مزار او در بهشت فاطمه شهرستان 

زادگاهش قرار دارد. )اصفهان(

الف-س: ( 383 عبدالباقی/  گل چشــمه، 
بیســتم اردیبهشــت 1359، در شهرســتان 
گنبدکاووس به دنیــا آمد. پدرش حاج علی، 
کشــاورزی می کرد و مادرش اغول بی بی نام 
داشــت. تا پایان دوره کارشناســی در رشته 

پرورش طیور درس خواند. کارمند جهادکشاورزی بود. سال 1383 
ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 
در روستای کورکلی تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. وی داماد 

شهیدان نوری خرمالی و خدیجه خرمالی است. )گلستان(

گرگانی، بی بی عایشــه/ الف-س: ( 382
هفتم آذر 1334، در شهرستان گنبدکاووس 
چشم به جهان گشود. پدرش عبدالحلیم 
و مادرش تواق گل نام داشــت. خواندن 
و نوشــتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 

1349 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. مزار او در روستای کاکا تابعه شهرستان 

زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

گرجی، مجتبی/ الف-ش: ششــم ( 381
تیر 1334، در شهرســتان ازنا به دنیا آمد. 
پــدرش محمدربیع و مــادرش کبرا نام 
داشــت. تا پایــان دوره راهنمایی درس 
خواند. بازنشســته شرکت نفت بود. سال 

1357 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شــهادت رسید. پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )لرستان(

داشت و مراقب بود پولش با پول بیت المال جابه جا نشود(
ســال 1360 ازدواج کرد و صاحب سه دختر و سه پسر شد. 
در تربیت اسالمی فرزندانش می کوشید و آن ها را به نماز اول 
وقت، راست گویی و درست کاری سفارش می کرد. اهل نماز 
شب بود و صبح زود برای نماز جماعت به مسجد می رفت. 
پایبنــد به پرداخت خمس مال خود بــود و صله رحم را به 
جا می آورد. به مهمان نوازی شــهرت داشت. برای برگزاری 
مجالس عزاداری امام حســین )ع( تــالش می کرد. به گفته 
نزدیکان اشــک او را فقط در عزای حضرت سیدالشهدا )ع( 

می دیدند.
از ســوی بسیج به جبهه رفت و بر اثر اصابت ترکش به سر، 
مجروح شد. در اواخر عمر شروع به حفظ قرآن کرد. مسئول 
دریافت کمک های مردمی بود و بر چگونه هزینه شــدن آن 
نظــارت می کرد. عضو مجموعه دارالقرآن بود و در کارهای 

فرهنگی شرکت داشت.
برای رفتن به ســفر حج مستطیع نبود و به نیابت از پدرش 
که فوت کرده بود عازم ســفر شد. دوم مهر 1394، در منا به 
شهادت رسید. پیکر وی در گلزار شهدای زادگاهش دفن شد.
از او دل نوشته های زیادی به جا مانده است. )چهارمحال 

و بختیاری(
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هنگامی که فرزندان به خصوص دختران به کمک او نیازمند 
بودنــد بی درنگ خودش را می رســاند که مبــادا فرزندان 

ناراحت باشند و غصه بخورند.
با کودکان بسیار مهربان بود و از هیچ محبتی فروگذار نمی کرد. 
زمانی که با آن ها بازی می کرد مثل آن ها بچه می شــد. تمام 
فرزندان خانواده، فامیل و همسایگان او را دوست داشتند و 
عالقه مند بودند با او بازی کنند. گاهی همسرش به شوخی به 
او می گفت: تو که این قدر بچه ها را دوست داری بهتر است 
یک مهدکودک تأسیس کنی و او می خندید و می گفت: این 

بچه ها فرشته هایی از طرف خداوند هستند.
او نیز پا به پای مردم در تظاهرات علیه حکومت شاه حضور 

داشت و برای پیروزی انقالب تالش می کرد.
به امام رضا )ع( عشــق می ورزید. قبل از سفر به هر جایی، 

ابتدا به زیارت حرم او می رفت.
برای برپایی مراسم تاسوعا و عاشورای امام حسین )ع( بسیار 
زحمت می کشــید و در مجالس عزاداری حضور می یافت. 

چندین بار نیز به زیارت کربال و نجف رفته بود.
به تالوت قرآن عادت داشــت و هر روز خانواده با صدای 
او از خواب بیدار می شدند و در سال چند بار قرآن را ختم 
می کرد. در مــاه مبارک رمضان با صدای گرم خود دعاهای 
مخصوص را می خواند. در خواندن زیارت عاشورا و دعای 

عهد استمرار داشت و از آن غافل نمی شد.
به مطالعه عالقه مند بــود. از کودکی به خواندن کتاب های 
مختلف مانند شاهنامه و داستان های مختلف عادت کرده بود 
و بعدها نیز به مطالعه کتاب های تاریخی و روزنامه ادامه داد.
همیشه هنگام سفر، یادداشت هایی درباره سفرش می نوشت. 
یادداشــت های زیادی از سفر حج او به جامانده است. آرزو 
داشت به سفر حج برود و با شور و شوق آماده رفتن شد. از 
همه خانواده، فامیل و همسایگان حاللیت طلبید و راهی سفر 
شد. دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. پانزدهم همان 

ماه، پیکرش در بهشت فضل نیشابور به خاک سپرده شد.
 )خراسان رضوی(

گلشــنی، محمد/ الــف-ش: یکم ( 385
اردیبهشــت 1322، در روســتای گلشن 
تابعه شهرستان نیشابور به دنیا آمد. پدرش 
علی اکبر، کشاورز بود و مادرش خدیجه، 
خانه داری می کرد. کودکی شاد و پرجنب 

و جوش بود که در کنار شــیطنت ها و بازیگوشی هایش به 
مطالعه عالقه داشــت. در سن 10 سالگی همراه خانواده به 
کربال سفر کرد و چند ماه آن جا زندگی کرد. از همان کودکی 
برای کمک به مخارج زندگی پا به پای پدرش کار می کرد. 
به عنوان تنها فرزند پسر خانواده برای پدر و مادر بسیار عزیز 

بود و از او رضایت کامل داشتند.
تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به کشاورزی و فروش 
مصالح دست ساز ساختمانی اشتغال داشت. در کار و فعالیت 
خود بسیار باانصاف و مردم دار بود. هیچ وقت در کار تقلب 
نمی کرد و در تولید کاال از مواد اولیه باکیفیت استفاده می نمود. 

تالش زیادی می کرد تا مشتری رضایت داشته باشد.
در ســن 21 ســالگی ازدواج کرد و صاحب چهار دختر و 
چهار پسر شد. نسبت به آموزش و تربیت دینی فرزندانش 
بسیار حساس بود. پیوسته به آن ها سفارش می کرد به وظایف 
شــرعی عمل و از دروغ و غیبت پرهیــز کنند. به حجاب 
فرزندان دختر اهمیت می داد و از فرزندانش می خواست در 
همه حال از اقتدار کشور و نظام دفاع نمایند. الگوی مناسبی 
ازنظر ایمان، رفتار شایســته و باانصاف بودن برای فرزندان 

خود بود.
فرزندش حســن در دوران جنگ تحمیلی در جبهه حضور 
یافت و به شهادت رسید. بســیار مهربان، خوشرو، دلسوز 
و خوش اخالق بود. همیشــه در کمک به دیگران پیش قدم 
می شد. در کارهای زیادی مانند لوله کشی، برق کاری، بنایی، 
نقاشی ســاختمان، کشاورزی و غیره سررشته داشت و اگر 
کســی کمک می خواست بی منت و چشــم داشت کمک 
می کرد. همه نزدیکان، اقوام و همســایگان متفق القول به او 

عالقه داشتند.
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گودرزی، فتح اهلل/ الف-ش: بیست و پنجم ( 389
شهریور1339، در شهرستان بروجرد به دنیا آمد. 
پدرش محمد، کارگری می کرد و مادرش بلقیس 
نام داشت. از کودکی برای تأمین هزینه تحصیل و 
کمک به خانواده کار می کرد. تا پایان مقطع متوسطه 

درس خواند و پس از اخذ مدرک دیپلم، به استخدام آموزش و پرورش 
درآمد. با آغاز جنگ تحمیلی، به عنوان بسیجی حدود 18 ماه در جبهه 

حضور یافت و بر اثر موج انفجار آسیب دید.
ســال 1360 ازدواج کرد و صاحب سه دختر و یک پسر شد. گرچه بر 
دینداری تأکید داشت ولی هرگز به فرزندان سخت نمی گرفت. پیوسته 
فرزندانش را برای تحصیل تشویق می کرد. مهربان و خوش رو بود و در 
امور خانه مشارکت می نمود. به تحصیالت خود تا پایان مقطع کارشناسی 
در رشــته علوم سیاسی ادامه داد. او جزو دبیران نمونه شهر خود بود و 
دغدغه های فرهنگی خود را با جدیت دنبال می کرد. در کارش بســیار 
دقیق بود. در حفظ بیت المال می کوشــید و از امکانات دولتی استفاده 
شخصی نمی کرد. یک بار وقتی خودروی اداره برای بردن او به محل کار 
آمد، همسرش از او خواست تا مسیری همراه او برود، ولی او نپذیرفت. 
سال 1374 با افتتاح مجتمع تحصیلی )راهنمایی و دبیرستان( اندیشه، گام 
مهمی در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی زادگاهش برداشت. موفقیت های 

درخشان دانش آموزان این مجتمع، همواره مورد توجه مسئولین بود.
رفتارش همیشــه با متانت و آرامش همراه بود. به طوری که حتی اگر 
کســی با او مخالفت می کرد نه عصبانی می شد و نه اعتراضی داشت. 
بــا محبت امر به معروف و نهی از منکر می کرد. در خدمت به مادرش 
می کوشید و از هیچ کاری کوتاهی نمی کرد. حامی خانواده و بستگان بود. 
افراد زیادی از فامیل و دوستان برای مشورت نزد وی می آمدند. در امور 
خیر پیش قدم می شد و به دانش آموزانی که خانواده بی بضاعت داشتند، 
کمک می کرد. طبع ادبی و ذوق ســرودن شعر داشت. دل نوشته های 
زیادی از او به یادگار مانده اســت. اهل ورزش بود و یک روز در هفته 
به ورزش والیبال می پرداخت. ده سال در انتظار رفتن به سفر حج بود، 
سرانجام عازم این سفر شد. دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در 
منا به شهادت رسید. پیکر وی هشتم بهمن همان سال، به کشور بازگشت 
و پس از تشییع، در گلزار شهدای دارالسالم زادگاهش به خاک سپرده 

شد. )لرستان(

گــودرزی، غالمرضــا/ الف-ش: ( 388
پانزدهم مرداد 1329، در شهرستان درود 
به دنیا آمد. پدرش علیرضا، افسر شهربانی 
بود و مادرش صغرا نام داشــت. تا پایان 
دوره متوســطه در رشــته ریاضی درس 

خواند و دیپلم گرفت. در ســازمان آموزش و پرورش کار 
می کرد. ســال 1363 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به 
عنوان بسیجی در جبهه خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در شهرستان بروجرد قرار دارد. )تهران(

گودرزی، عبــاس / الف-ش: دوم ( 387
فروردین 1330، در شهرستان اشترنیان به 
دنیا آمد. پدرش شیخ مراد و مادرش ساره 
خانم نام داشــت. به فراگیری علوم دینی 
و حوزوی پرداخت. روحانی بود. ازدواج 

کرد و صاحب دو پســر و سه دختر شد.دوم مهر1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در روستای ونایی تابعه شهرستان بروجرد به خاک 

سپردند. )لرستان(

گندآبی، اسماعیل/ الف-ش: پنجم ( 386
خرداد 1341، در روســتای چاه نســر از 
توابع شهرستان نیشابور به دنیا آمد. پدرش 
ذبیــح اهلل و مادرش هاجر نام داشــت. تا 
پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز 

بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و پنج دختر شد. مدتی 
در جبهه حضــور یافت. دوم مهــر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. مزار او 
در زادگاهش قرار دارد. شــهید دست نوشته دارد. )خراسان 

رضوی(
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ماروســی، محمدطاهر/ الف-ش: ( 395
یکــم فروردیــن 1336، در روســتای 
ماروســک از توابع شهرستان نیشابور به 
دنیا آمد. پدرش مختار و مادرش ربابه نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. 
در بســیج خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(

ماروسی، حبیب اهلل/ الف-ش: دوم ( 394
دی 1320، در روستای ماروسک از توابع 
شهرستان نیشابور چشم به جهان گشود. 
پدرش محمدولی و مــادرش محرم نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و پنج دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)خراسان رضوی(

مارامائــی، گلدی بــای/ الف-س: ( 393
هفتم مهر 1329، در شــهر نگین شهر از 
توابع شهرســتان آزادشــهر به دنیا آمد. 
پــدرش مالبــردی و مــادرش مامی نام 
داشــت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 

علوم طبیعی درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. ســال 
1353 ازدواج کرد و صاحب یک پســر و چهار دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شــهادت رسید. پیکر او را در روســتای هیوه چی تابعه 

شهرستان گنبدکاووس به خاک سپردند. )گلستان(

لطیفــی، عبدالرحمــان/ الف-س: ( 392
پانزدهم خرداد 1345، در جزیره خارک از 
توابع شهرستان بوشهر به دنیا آمد. پدرش 
عبدالحمید، ملــوان بود و مادرش مریم نام 
داشــت. تا پایان دوره متوســطه در رشته 

انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند شرکت نفت بود. 
سال 1366 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. 
مدت 19 ماه در جبهه حضور یافت و مجروح شــد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت 
رسید. مزار او در مقبره الشهدای همان شهر قرار دارد. )بوشهر(

لطفــی، عبــاس/ الــف-ش: دوم ( 391
فروردین 1333، در شــهر صغاد از توابع 
شهرســتان آباده به دنیا آمد. تا پایان دوره 
کارشناسی در رشــته مدیریت بازرگانی 
درس خواند. بازنشســته بانک بود. دوم 

مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)فارس(

ششــم ( 390 الف-ش:  احمــد/  لطفی، 
شــهریور 1342، در شهرســتان نیشابور 
بــه دنیا آمد. پــدرش علی اکبر و مادرش 
حشــمت نام داشــت. تــا پایــان دوره 
کارشناسی درس خواند. معلم و بسیجی 

بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و دو دختر شــد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در بهشت فضل شهرستان زادگاهش 

قرار دارد. )خراسان رضوی(
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دوم ( 401 الــف-ش:  محمد/  محمدی، 
فروردین 1341، در روستای باغشن گچ از 
توابع شهرستان نیشابور به دنیا آمد. پدرش 
صفرعلــی و مادرش فاطمه نام داشــت. 
خواندن و نوشــتن نمی دانست. شغلش 

آزاد بود. ازدواج کرد و صاحب ســه پسر و یک دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. )خراسان 

رضوی(

محمدی، حسین/ الف-ش: بیست و ( 400
ششم بهمن 1343، در روستای اکبرآباد از توابع 
شهرستان کوار به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم، 
فروشنده میوه و تره بار بود و مادرش آئینه گل 
نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق 

درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند شرکت مخابرات بود. سال 
1370 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. به عنوان 
بسیجی حدود 9 ماه در جبهه خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در زادگاهش قرار دارد. )فارس(

محمــدی، ابراهیم/ الف-ش: یکم ( 399
بهمن 1332، در روســتای باغشن گچ از 
توابع شهرستان نیشــابور دیده به جهان 
گشود. پدرش اسماعیل و مادرش لیال نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )خراسان 

رضوی(

الف-س: ( 398 ارازبی بــی/  محمدآلق، 
دوم دی 1346، در روستای گدم آباد تابعه 
شهرســتان گنبدکاووس دیــده به جهان 
گشود. پدرش ســلطان و مادرش فاطمه 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 

خانه دار بود. ســال 1366 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )گلستان(

مجلسی، محمد/ الف-ش: یازدهم ( 397
مــرداد 1336، در شهرســتان ری به دنیا 
آمد. پــدرش محمدصالح و مادرش زهرا 
نام داشــت. تا پایان دوره کارشناسی در 
رشته شیمی درس خواند. ازدواج کرد و 

صاحب یک پسر و چهار دختر شد. بیستم شهریور 1394، 
در مسجدالحرام بر اثر ســانحه سقوط جرثقیل به شهادت 
رسید. پیکر او را در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک 

سپردند. )تهران(

مجد، بهــرام/ الــف-ش: چهارم ( 396
فروردین 1339، در شهرســتان شــیراز 
دیده به جهان گشــود. پــدرش علی و 
مادرش مهرانگیز نام داشت. تا پایان دوره 
کارشناسی در رشــته مدیریت بازرگانی 

درس خواند. کارشــناس مالی اداره برق بود. ســال 1370 
ازدواج کرد و صاحب یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در دارالرحمه زادگاهش قرار دارد. )فارس(
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مادر یار و مددکار پدرش بود.
او در این دوران جای خالی دختران را نیز برای خانواده پر کرده 
بود و غالباً در نگهداری خواهر و برادران کوچکتر از خویش و 

نظافت منزل یاور خوبی برای مادرش بود.
 یک سال از پیروزی انقالب سپری شده بود که برای گذراندن 
دوره راهنمایی و دبیرستان راهی روستاهای هم جوار شد. دوره 
دبیرســتان را در حالی آغاز نمود که تحرکات و اغتشاشات 
ضدانقالب در کردستان و برخی مناطق مرزی فضای پرالتهاب 
انقالب را مشوش نموده بود. با شروع جنگ تحمیلی درس را 
رها کرد و به همراه دو برادر بزرگترش به جبهه رفت. حدود 18 
ماه داوطلبانه در صحنه های مختلف دفاع مقدس شرکت نمود. 
آخرین بار در واحد تخریب لشگر 21 امام رضا )ع( انجام وظیفه 

نمود و بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پیشانی مجروح شد.
برادر بزرگترش می گوید: »پس از بازگشت از عملیات خیبر 
به او گفتم، پولی دستمان نمانده بیا برویم و حقوق جبهه مان 
را بگیریم اما وقتی حقوق 6 ماه جبهه را دریافت نمودیم، کل 
حقوق 6 ماهه را به صندوق کمک به جبهه و رزمندگان واریز 

نمود.«
 این شرایط مانع از این نبود که از تحصیل چشم بپوشد، بنابراین 
با تأسی از برادر بزرگتر در دانشگاه نیز شرکت نمود و با رتبه 
خوبی در رشته دبیری جغرافیای دانشگاه تربیت معلم تهران 

)خوارزمی( قبول شد.
موشک باران تهران باعث شــد دانشگاه، دانشجویانش را به 
دانشگاه پردیس حصارک کرج منتقل نماید، که آن ترم، به ترم 
موشکی لقب یافت. )ترم دوم سال 1366(. زندگی دانشجویی 
در دانشگاهی که به دلیل ضرورت و پیش از موعد افتتاح شده 

بود، سختی های خاص خودش را داشت.
در مسجد دانشگاه به فعالیت های مذهبی می پرداخت. خادم 
مسجد بود و امور مسجد را مجدانه پیگیری می کرد و در برپایی 
مراسم، نماز جماعت، دعا و مسائل مختلف صوتی و نظافت 
مسجد به قدری کوشا بود که دانشجویان، مسجد دانشگاه را با 
چهره او می شــناختند. دو سال آخر به دالیلی فعالیت خود را 

محمودی، غالمرضا/ الف-ش: سوم ( 404
فروردین 1346، در روستای کالته خوش 
از توابع شهرســتان اسفراین دیده به جهان 
گشــود. پدرش محمود، کدخدای روستا، 
کشاورز و فردی انقالبی و مقلد سرسخت 

امام خمینی )ره( بود و مادرش آیلرخانم، خانه داری می کرد. او 
سومین فرزند خانواده بود.

خاطرات شیرین دوران کودکی را در کنار پدر و مادر پشت سر 
گذاشت و دوران ابتدایی را نیز در همان روستا سپری نمود. در 
حالی که در کارهای کشــاورزی و دامداری در کنار برادران و 

علی اکبــر/ ( 403 محمدی ســرک، 
الــف-ش: هفتم اردیبهشــت 1331، در 
شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش مصطفی 
و مادرش کلثوم نام داشت. تا پایان دوره 
ابتدایــی درس خواند. راننده بود. ســال 

1356 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شــهادت رسید. پیکر او را در روستای النیز تابعه شهرستان 

زادگاهش به خاک سپردند. )البرز(

محمدی، نازدار/ الف-س: ســوم ( 402
در روســتای دوستعلی  شهریور 1334، 
از توابع شهرســتان مهاباد دیده به جهان 
گشود. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد 
و مادرش منیجه ]منیژه[ نام داشت. خواندن 

و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 1352 ازدواج کرد 
و صاحب چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در 
زادگاهش به خاک سپردند. همسرش عزیز چاچ نیز در این 

واقعه به شهادت رسیده است. )آذربایجان غربی(
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معاونت دبیرستان ها و 5 سال مدیریت دبیرستان شاهد اسفراین 
را به عهده داشت.

هرکس با او در سفرهای علمی جغرافیایی، کوهنوردی، زیارتی 
همراه بود، او را فردی خدمتگزار، مخلص، بی ریا، خســتگی 
ناپذیر و منظم در سفر می شناخت. در کار و منزل نیز بسیار منظم 
و دقیق بودند، چنان چه در ســفرها و کوهنوردی و اردوهای 
مختلف کاری از دستش بر می آمد، آن را به کس دیگری واگذار 
نمی کرد و خود شــخصاً آن را انجام می داد. در کنار تدریس 
چندین سال نیز به عنوان مدرس دانشگاه های پیام نور و آزاد 

اسالمی به فعالیت مشغول بود.
در خانواده نیز مورد وثوق خاص پدر، برادران و اقوام بود و در 
رفع مشکالت زندگی بستگان و دوستان دلسوز و مرشدی امین 

بود. برای استحکام خانواده ها تالش زیادی می کرد.
قبل از سفر حج، پیاده و به تنهایی از شهر اسفراین به حرم امام 
رضا )ع( ســفر کرد، تا آمادگی روحی و معنوی برای حج را 

پیدا کند.
سفر حج را به همراه مادر، همسر، برادر و همسر برادرش در 
سال 1394 آغاز نمود. هم اتاقی های او همه اذعان داشتند که او 
در مدینه چهار بار قرآن را ختم کرد و همسرش عنوان می کند 
که ما بسیار نادر او را می دیدیم، غالب اوقاتش را عبادت، تالوت 
و نیایش گرفته بود. در مکه با این که فاصله کعبه معظمه از هتل 
محل اقامت او دور بود و پیاده روی زیادی را می طلبید، غالب 
نمازها را به مسجدالحرام می رفت. در صحنه جان خراش منا، 
یک پیرمرد حاجی را بر پشت می گیرد و از صحنه خارج می کند 
و به خیمه کویتی ها برده و آب به او می نوشاند، دوباره به مسیر 
منا برمی گردد. شاهدان عینی موارد متعددی از حضور او در آن 
صحنه جانکاه گزارش می دهند که سعی در نجات جان حجاج 
ضعیف و و پیر داشته و آخر االمر در لباس سپید و هنگام امداد 
به یک حاجی از همراهان در زیر فوج جمعیت گیر می کند و به 
شهادت می رسد. پیکر او را در بهشت زهرای شهرستان اسفراین 

به خاک سپردند. )خراسان شمالی(

متوجه بسیج دانشجویی دانشگاه نمود.
 در تمامی مراسمات مسجد مخصوصاً نماز جماعت دانشگاه 
شرکت دائمی و فعال داشت. کوهنوردی را با صعود به ارتفاعات 
اطراف تهران و البرز همراه دانشجویان آغاز نمود و تا پایان عمر 
آن را بیش از پیش در زندگی خود توسعه داد. به عنوان نفرات 
برتر کوهنوردی اسفراین در بین همه کوهنوردان و ورزشکاران 
فردی شناخته شده و محبوب بود. رئیس هیئت کوهنوردی و 
از اعضای هیئت رئیسه گروه کوهنوردی ساریگل بود و بارها 
همراه عاشقان طبیعت به فتح قله های رفیع ایران همت گماشت. 
دماوند، سبالن، سهند، اشترانکوه، دنا، یامان داغی، سالوک، تفتان، 

شیرکوه و ... بارها خاطرات صعود او را به یاد و خاطر دارند.
با اخالق و منش ورزشکاری، سخاوت، تقوی و نوع دوستی 
در بین ورزشکاران محبوب همگان بود و عنوان می کرد برای 
سرگرمی جوانان و کشیده نشدن آنان به راه های خالف باید 
با آنان همراه شــد. مدتی نیز در رشته والیبال نشسته جانبازان 
جزء تیم منتخب اسفراین بود و در مسابقات قهرمانی کشوری 

شرکت داشت.
در زمینــه مســائل جغرافیایــی و مطالعات هواشناســی و 
ژئومورفولوژی عالقمند و اهل مطالعه بود، در زمینه قرآن و نهج 

البالغه بارها با اشتیاق آن را تالوت نموده و مأنوس بود.
سال 1370 از دانشگاه فارغ التحصیل و به عنوان دبیر در شهرستان 
مشغول تعلیم و تربیت دانش آموزان در زمینه علوم جغرافیا شد.
شهریور 1371 با همسرش زهرا کیوانلو که دانشجوی رشته 
دبیری الهیات بود، آشــنا شد و ســپس با او که در خانواده ای 
مذهبی پــرورش یافته بود ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو 

فرزند پسر و یک فرزند دختر بود.
 وی فردی مخلص، باتقوی، انقالبی، مؤمن، پرتالش و خستگی 

ناپذیر بود.
سال 1377 عزم تحصیالت تکمیلی کرد و در همان دانشگاه 
خوارزمی )تربیت معلم تهران( دوره کارشناســی ارشد را در 
رشــته هیدرواقلیم با رتبه ممتاز گذرانــد. از آن پس بارها به 
عنوان مسئوول علمی گروه ها تالش زیادی نمود، چندین سال 
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الف-ش: ( 409 مصطفــی/  مرتضائــی، 
بیســتم آبان 1336، در شهرستان راور به 
دنیا آمد. پدرش محمــد، کارمند کارخانه 
قند و نیز روضه خوانــی می کرد. مادرش 
فاطمه تنها خانم باسواد شهر بود که عالوه 

بر خانه داری، بعد از انقالب در نهضت سوادآموزی تدریس 
می کــرد. دوران کودکی اش را در دامان پدر و مادری مؤمن و 

متدین گذراند.
ســال 1350 پس از طی دوران ابتدایی، به تحصیل در حوزه 
علمیــه پرداخت. در کنار فراگیری علــوم دینی به مبارزه با 
حکومت پهلوی پرداخت. ششم بهمن 1356، توسط نیروهای 
ســاواک دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت. مدتی بعد 
آزاد شد. سپس برای ادامه تحصیل عازم قم و مدرسه کرمانی ها 

شد.
با پیروزی انقالب و اســتقرار جمهوری اســالمی، عالوه بر 
تحصیل، در عرصه های مختلف نیز حضور داشــت. تا پایان 
مقطع دکترا در رشــته علوم مدیریت فرهنگی ارتش درس 
خواند. سال 1359 ازدواج کرد. خطبه عقدش را امام خمینی 
)ره( خواند و هزینه عروسی اش را صرف کمک به زلزله زدگان 
کرد. حاصل این ازدواج ســه دختر و یک پسر بود. علیرغم 
مسئولیت های مهمی که داشت از تربیت دینی بچه هایش غافل 

طهمــاس/ ( 408 مرادی یوســف وند، 
الف-ش: دوازدهــم فروردین 1326، در 
روستای چناره باال از توابع شهرستان الشتر 
به دنیــا آمد. پدرش ســلیمان و مادرش 
جواهر نام داشــت. خواندن و نوشــتن 

نمی دانست. کشاورز بود. سال 1347 ازدواج کرد و صاحب 
چهار پسر و پنج دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش واقع است. )لرستان(

بیستم ( 407 الف-ش:  مرادی، عزت اهلل/ 
تیر 1318، در روستای کهنه گویه از توابع 
شهرستان املش به دنیا آمد. پدرش جان، 
کشاورزی می کرد و مادرش مریم خانم نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

بازنشسته سازمان آموزش و پرورش بود. سال 1357 ازدواج 
کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در روستای بهشت آباد تابعه شهرستان زادگاهش 

به خاک سپردند. )گیالن(

الف-س: ( 406 نورمحمد/  مختوم نژاد، 
پنجم تیر 1349، در شهرستان گنبدکاووس 
به دنیا آمــد. پدرش احمد، کشــاورزی 
می کرد و مادرش آی جمال نام داشــت. 
تا پایان دوره کاردانی در رشــته مدیریت 

کسب و کار درس خواند. دهیار و کشاورز بود. سال 1370 
ازدواج کرد و صاحب یک پســر و ســه دختر شــد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. مزار او در روستای حاجی قوشان تابعه 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

بایرام ســلطان/ ( 405 مختوم نــژاد، 
الــف-ش: ســال 1346، در روســتای 
شهرســتان  توابــع  از  حاجی قوشــان 
گنبدکاووس به دنیا آمــد. پدرش حلیم، 
کشــاورزی می کرد و مــادرش آقچه نام 

داشــت. خواندن و نوشتن نمی دانســت. خانه دار بود. سال 
1370 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 

شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. )گلستان(
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مسیبی، ایمانعلی/ الف-ش: بیست ( 412
و هفتم آذر 1346، در روســتای اجکسر 
تابعه شهرستان بابلسر به دنیا آمد. پدرش 
نظرعلی، بنگاه دار امــالک بود و مادرش 
جیران نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی 

درس خواند. کشــاورز بــود. ســال 1372 ازدواج کرد و 
صاحب دو پســر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در زادگاهش قرار دارد. برادرش نیز شــهید شــده است. 

)مازندران(

مرشــدی، حســن/ الف-ش: نهم ( 411
مرداد 1335، در شهرستان نیشابور به دنیا 
آمد. پدرش موسی و مادرش شهربانو نام 
داشت. خواندن و نوشــتن نمی دانست. 
کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب چهار 

پســر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 
روستای خروعلیا تابعه شهرستان نیشابور به خاک سپردند. 

)خراسان رضوی(

مرتضــوی، ســیدرضا/ الف-ش: ( 410
یکم خرداد 1341، در شهرســتان بندرگز 
به دنیا آمد. پدرش ســیدمحمد و مادرش 
زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در 
رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. 

کاســب بود. ســال 1365 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
یک دختر شد. حدود 120 ماه در جبهه حضور داشت. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شــهادت رســید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به 

خاک سپردند. )گلستان(

نبود. در کارهای مختلف با آنان مشورت می کرد. بر اقامه نماز 
اول وقت، کار برای رضای خدا تأکید داشت.

نماز شب او هرگز ترک نشد و حتی هنگام سفر و در حرکت 
نماز شــب را می خواند. خوش خلق و مهربان بود. با صدای 
بلند حرف نمی زد و برای رفاه خانواده هر تالشی الزم بود را 
انجام می داد. با حفظ قرآن و اشعار پرمفهوم و زیبا بر جذابیت 
ســخنرانی های خود می افزود. با اخالص و نیکوکار بود. از 
مستمندان دستگیری می کرد. خصوصیات اخالقی او زبانزد 
خاص و عام بود. همه شــیفته حســن اخالق او می شدند. 
از دیگــر صفات او می توان به شــجاعت، تواضع، صبوری، 
خونســردی و آرامش اشاره کرد. صفا و اخالص خاصی در 
رفتارش به چشم می خورد. از نظر علمی جایگاه باالیی داشت 
و عالوه بر تدریس در حوزه، در دانشــگاه صدا و ســیما و 

دانشگاه عالی دفاع ملی نیز تدریس می کرد.
در دوران جنگ تحمیلی به عنوان روحانی عازم جبهه شــد. 
سال 1366 به عنوان مدیر عقیدتی سیاسی ارتش در بندرعباس 
به انجام وظیفه پرداخت. عالوه بر این در سطح شهر به فعالیت 
فرهنگی و تبلیغی مشغول شــد. در حوزه علمیه بندرعباس 
تدریس می کرد. امام جمعه موقت آن شهر بود. پس از مدتی 
به تهران منتقل و به عنوان معاون اداره عقیدتی سیاسی ارتش 
منصوب شد. امام جماعت مسجد معراج بود و در پایگاه های 

بسیج فعالیت می کرد.
به فاطمه زهرا )س( و حضرت مهــدی )عج(ارادت خاصی 
داشــت. پیوســته دعای فرج امام زمان و ندبه را می خواند. 
آرزوی شــهادت داشت. بارها به عنوان روحانی کاروان حج 

به مکه رفته بود.
سرانجام در جلسات ارشادی زائران عتبات عالیات از سوی 
بعثه مقام معظم رهبری برای ســخنرانی و مسئولیت کاروان 

جانبازان برگزیده شد.
دوم مهر 1394، در حادثه منا به شهادت رسید. پیکر وی مدتی 
بعد در روز شــش محرم در شهرستان کرمان به خاک سپرده 

شد. )کرمان(
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مشهدی خوشخو، حسن/ الف-ش: ( 415
بیست و ســوم دی 1313، در شهرستان 
مشهد چشــم به جهان گشــود. پدرش 
محمدتقی و مادرش صدیقه نام داشــت. 
در نهضــت ســوادآموزی درس خواند. 

فروشــنده مصالح ساختمانی و بســیجی بود. سال 1344 
ازدواج کرد و صاحب دو پســر و چهار دختر شد. یکی از 

فرزندانش در جنگ شرکت نمود و مجروح شد.
وی فردی مومن و عاشــق اهل بیت بود، به روضه حضرت 
فاطمه )س( خیلی عالقه داشــت و دهه فاطمیه 12روز به 

لطیف/ ( 414 مشهدیان اسکندرکالیی، 
الف-ش: نهم بهمن 1331، در شهرستان 
قائمشــهر به دنیا آمد. پدرش محمود و 
مادرش ســکینه نام داشت. تا پایان دوره 
متوســطه درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

بازنشســته شرکت راه آهن بود. ســال 1355 ازدواج کرد و 
صاحب سه پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او 
را در روستای اسکندرکال تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند.  )مازندران(

مسابقات سراسری کشــور آماده شد. زمان زیادی برای 
تمرین گذاشــت و از همه می خواســت برای موفقیت 

گروه دعا کنند.
ســفر به حــج جایزه برنده شــدن او و گــروه در این 
مسابقات بود. با شور و شــعف خاصی آماده سفر شد. 
در فرودگاه از زیر قرآن گذشــت و با کســانی که برای 
بدرقــه اش رفته بودند، وداع کــرد. دوم مهر 1394، در 
منا به شــهادت رســید. پیکر وی در مقبره الشهدای مکه 
به خاک سپرده شــد. مزار یادبود وی در گلزار شهدای 

شهرستان آبادان قرار دارد. )خوزستان(

مشعلی، فواد/ الف-ش: شانزدهم ( 413
مهر 1369، در شهرستان آبادان دیده به 
جهان گشود. پدرش منصور، تعمیرکار 
خودرو بود و مادرش مهناز نام داشت. 
فرزند بــزرگ خانواده بــود و جایگاه 

ویژه ای نزد پدر و مادر داشــت. تولد او بعد از سال های 
جنگ باعث نشــد از عواقب جنگ مصون بماند. وقتی 
سوم دبستان بود، هنگام بازی بر اثر انفجار چاشنی عمل 
نکرده خمپاره، که از دوران جنگ باقی مانده بود، مورد 
اصابــت ترکش قرار گرفت. ترکــش خمپاره صورت و 
ران او را مجــروح کــرد. بعد از آن که در بیمارســتان 

بستری شد، لقب "جانباز کوچولو" گرفت.
 دوران راهنمایــی عضو بســیج و یک گروه تواشــیح 
شد. سال های تحصیل مدرســه را با موفقیت پشت سر 
گذاشت. پس از پایان مقطع دبیرســتان، دیپلم کامپیوتر 
گرفت. دوران ســربازی را در ســپاه پاسداران گذراند. 
برای امرار معاش و کمک به خانواده به کار مشغول شد. 
عالقه زیادی به ماهیگیری داشــت و با دوستانش برای 

ماهیگیری می رفت.
نقاش ساختمان و نصاب پرده بود. هنگام انجام کار بسیار 
دقیق و وقت شناس بود. نکات اخالقی را رعایت می کرد 
و امانت دار بود. به مهربانی شهرت داشت و به همه کمک 
می کرد. هدایای زیادی برای شرکت در مسابقات تواشیح 
می گرفت که آن را به خانواده و دوســتان می داد. مؤدب، 

سربه زیر، نجیب، خوش خلق و خوش قول بود.
عشق و عالقه خاصی به حضرت ابوالفضل )ع( داشت. 
با صدای گرم خود مجالــس و محافل مذهبی را گرمی 
می بخشــید. هنوز خاطره صدای زیبایــش که مناجات 
حضــرت امیرالمومنیــن )ع( را می خواند، در ذهن همه 
باقی اســت. وقتی استاد محمدسعید سعیدی زاده صدای 
او را در تواشــیح شنید، بسیار خوشــش آمد و از فواد 
برای همکاری دعوت کرد. سال 1394 برای شرکت در 
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الف-ش: ( 417 عبــاس/  معلمی اوره، 
بیست و پنجم دی 1359، در شهرستان 
تهــران به دنیــا آمد. پدرش حســن، 
بازنشســته ارتش بود و مادرش زهرا، 
خانه داری می کرد. مهــر ماه 1378 در 

مقطع کارشناسی رشته ماشــین آالت کشاورزی دانشگاه 
باهنر کرمان پذیرفته شــد. در دوران دانشجویی مسئول 
بسیج پایگاه شهید همت بود و در برگزاری نمایشگاه های 
هفتــه دفاع مقدس و برپایی اردوهــای بازدید از مناطق 

جنگی می کوشید.

این که بگذارد کسی بفهمد از نیازمندان دستگیری می کرد. 
بعد از شهادتش افراد زیادی گفتند که به آن ها کمک کرده 
است. یکی از ساکنین تنکابن می گفت: »سال 1392 برف 
سنگینی آمد و سقف خانه خراب شد، شهید محمدابراهیم 
که می دانست از عهده تعمیر سقف برنمی آیم، هزینه تعمیر 

را پرداخت.«
ارادت خاصــی به امام حســین )ع( داشــت و در برپایی 
مجالس عزاداری بسیار کمک می کرد. یک بار به سفر کربال 
رفت و تصمیم داشت پس از بازگشت از سفر حج دوباره 
به زیارت مرقد سیدالشــهدا برود. در هر موقعیتی آیه »اال 
به ذکر اهلل تطمئن القلوب« را تکرار و بدوم یاد خدا کاری 
را آغاز نمی کرد. دارای ذوق و اســتعداد سرودن شعر بود. 
به کشاورزی و درختکاری نیز عالقه داشت و گاهی به آن 

می پرداخت.
هنگام ســفر به حج از همه حاللیت طلبید. در وصیت نامه 
خود ســفارش کرد، بخشــی از اموالش را برای کمک به 
نیازمندان، کودکان بی سرپرســت و تهیه جهزیه نوعروسان 

هزینه کنند.
دوم مهر 1394، هنگام انجام اعمال حج در منا به شــهادت 
رسید. پیکر وی در مقبره الشهدای مکه به خاک سپرده شد. 

)مازندران(

 مصطفی زاده تالش، محمدابراهیم/ ( 416
الف-ش: یکم بهمن 1342، در شهرستان 
آمل به دنیا آمد. پدرش خالق، کشاورزی 
مــادرش خانم جانی، خانه دار  می کرد و 
بود. او که پس از بیســت سال انتظار و 

مرگ ســیزده فرزند به دنیا آمد، برای پدر و مادرش بسیار 
عزیز بود. در یک ســالگی پدر و در پنج سالگی مادرش را 
از دســت داد و عموی بزرگش سرپرســتی وی را برعهده 

گرفت.
تا پایان مقطع متوســطه در رشته انســانی درس خواند و 
دیپلــم گرفت. در دوران جنگ تحمیلــی به مدت 27 ماه 
عازم خدمت سربازی شد و با سمت امدادگر خدمت کرد. 
به حرفه آلومینیوم ســازی پرداخت. در کارش بسیار دقیق، 
امانت دار و اهل کسب حالل بود. مدام به شاگرد خود تأکید 
می کرد که هنگام فروش صدگرم اضافه بدهد ولی صدگرم 

کم نگذارد.
ســال 1363 ازدواج کرد و حاصل آن یــک دختر بود. بر 
تربیت و آموزش دینی فرزندش تأکید داشت. تالش می کرد 
به جای هرگونه سخت گیری خودش الگوی مناسبی برای 
فرزند باشــد. خوش اخالق، شــوخ، خــوش رو، صبور و 
امانت دار بود. همیشه اول وقت نمازش را می خواند. بدون 

نیابت هر یــک از فرزندان آن حضرت روضه می خواند. به 
فرزندانش وصیت کرد تا می توانید این دهه را فراموش نکنید. 
عاشقانه و بی صبرانه منتظر شهادت. بود تاریخ شهادتش را 
در تقویمی عالمت زده بود، یعنی از روز والدت امام حسین 
)ع( با شمارش معکوس از 126 روز شروع و به روز عرفه به 
عدد یک رسیده بود. دقیقاً همان روزی که به شهادت رسید. 
دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی 
به شهادت رسید. پیکر او را در مقبره الشهدای همان شهر به 

خاک سپردند. )خراسان رضوی(
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مالیــم، محمدحســن/ الف-ش: ( 420
شــانزدهم آبان 1320، در روستای سیوند 
از توابع شهرســتان مرودشت به دنیا آمد. 
پدرش اســماعیل، باغدار بود و مادرش 
درخشنده نام داشت. تا پایان دوره متوسطه 

در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند بازنشسته 
واحد گذرنامه نیروی انتظامی بود. سال 1345 ازدواج کرد و 
صاحب دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار 
شهدای دارالرحمه شهرستان شیراز به خاک سپردند. )فارس(

یگن بی بــی/ ( 419 مقدم اینچه بــرون، 
الــف-س: یکــم فروردیــن 1337، در 
روستای بی بی شیروان از توابع شهرستان 
گنبدکاووس به دنیا آمــد. پدرش مامن، 
کشاورزی می کرد و مادرش منگلی بی بی 

نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 
1350 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 

شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. )گلستان(

الف-س: ( 418 رجب محمد/  مغفوری، 
شهرســتان  در  مهــر 1323،  پانزدهــم 
گنبدکاووس به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم 
و مادرش تازه گل نام داشت. تا پایان دوره 
ابتدایی درس خواند. امام جماعت مسجد 

بود. سال 1348 ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و سه دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای 

چپاقلی تابعه شهرستان بندرترکمن واقع است. )گلستان(

مهر 1385 از دانشــگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشد 
فارغ التحصیل شــد. ســپس به انجــام تحقیقات علمی، 
نوشتن مقاالت متعدد و تدریس در دانشگاه های مختلف 
پرداخت. در همان ســال شــروع به تحصیــل در مقطع 
دکترای دانشــگاه علوم تحقیقات تهران کرد. هم زمان با 
اتمام دوره دکترا در تابستان 1386 از سوی دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد شهرضا دعوت به همکاری شد و پس از 

مدتی به عضویت در هیئت علمی این دانشگاه درآمد.
ســال 1387 ازدواج کرد. با توجه بــه توانایی و دانش 
وی، عهده دار مســئولیت هایی از قبیل مدیر گروه، رئیس 
دانشکده فنی و مهندسی و معاونت فناوری دانشگاه شد.
وی فردی خســتگی ناپذیر و دلســوز بود که اصول و 
قوانین را به شــدت رعایت می کرد. در حل مشــکالت 

دانشجویان پیش قدم می شد و دلسوز آن ها بود.
به پــدر و مادر خود و حتی مادر همســرش )که او نیز 
همســر شــهید بود( احترام فراوانی می گذاشت. مقید به 
نماز اول وقت و جماعت بود. پشــتکار زیادی داشــت. 
با معرفت، صبــور، مهربان و پرجاذبه بود. ارادت زیادی 
به امام رضا )ع( داشــت و هر ســال ماه رمضان ده روز 
به زیارت می رفت. بســیار قرآن تالوت می کرد و پایبند 
به خواندن زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره و دعای 
عهــد بود. بین الطلوعیــن نمی خوابید و بیــدار می ماند. 
با وجود مشــغله فــراوان در اوقات فراغــت باغبانی و 
گل کاری می کرد. ســال 1394 پــس از دریافت پولی، 
مســتطیع شــد و تصمیم گرفت به ســفر حج برود و به 
نحو معجزه آســایی برای وی فرصت رفتن به این ســفر 

فراهم شد.
دوم مهر همان ســال در منا به شهادت رسید. پیکر وی 
یک هفته بعد تشــییع و در گلزار شهدای بهشت زهرای 

شهرستان تهران به خاک سپرده شد.
از او مقاالت زیادی مرتبط با رشته تحصیلی به جا مانده 

است. )تهران(
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موســوی، سیدحســن/ الف-ش: ( 425
نوزدهــم اســفند 1342، در روســتای 
میان پشته از توابع شهرســتان رودسر به 
دنیــا آمد. پدرش ســیدمحمد و مادرش 
ســیده حلیمه نام داشــت. تا پایان دوره 

راهنمایی درس خواند. مغازه دار بود. سال 1372 ازدواج کرد 
و صاحب یک پسر و یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در مقبره الشهدای همان شهر واقع است. )گیالن(

بیست و ( 424 موسوی، داود/ الف-ش: 
دوم دی 1347، در محلــه دروازه دوالب 
شهرســتان ری دیــده به جهان گشــود. 
پــدرش حبیــب اهلل، میوه فــروش بود و 
مادرش بتول، خانه داری می کرد. تا پایان 

مقطع کارشناسی در رشته حقوق درس خواند. پاسدار بود 
و از ســوی بسیج به جبهه رفت. هشــتم فروردین 1367، 

مجروح شد.
سال 1368 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. 
بر آموزش دینی فرزندان تأکید داشت و آن ها را به ادای نماز 
اول وقت و کسب مال حالل توصیه می کرد. بسیار مهربان، 
شــوخ طبع، باگذشــت و اهل صله رحم بود. همیشه سعی 
داشت مهمانی ها را ســاده برگزار کند. در کمک به دیگران 
پیش قدم می شــد و گاهی به کمک دوستانش می رفت و در 

گل فروشی کار می کرد.
به امام حســین )ع( ارادت خاصی داشت و بارها به زیارت 
کربال رفت. در میان دعاهایی که می خواند، پیوسته آرزوی 

عاقبت به خیری می کرد.
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رسید. پیکرش پانزدهم 
همان ماه در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده 

شد. )تهران(

منصــوری، نعمــت اهلل/ الف-ش: ( 423
بیستم اردیبهشــت 1326، در شهرستان 
سروســتان به دنیا آمد. پــدرش جان و 
مادرش طاهره نام داشــت. تا پایان دوره 
کارشناسی در رشته ریاضی درس خواند. 

ســرهنگ بازنشسته ارتش بود. ســال 1347 ازدواج کرد و 
صاحب چهار پسر و یک دختر شد. حدود 60 ماه در جبهه 
حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای 

شهرستان شیراز قرار دارد. )فارس(

منصــوری، عطا/ الــف-ش: یکم ( 422
شهریور 1328، در روستای بیدک از توابع 
شهرستان آباده به دنیا آمد. پدرش یحیی، 
کشاورزی می کرد و مادرش طیبه بگم نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

او نیز کشاورز بود. ســال 1355 ازدواج کرد و صاحب سه 
پسر و دو دختر شد. به عنوان بسیجی مدت 2 سال در جبهه 
حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )فارس(

ممکن رودی، عبدالغفار/ الف-س: ( 421
بیستم دی 1340، در شهرستان خواف به 
دنیا آمد. پدرش عبدالحمید، چوپان بود و 
مادرش سرور نام داشــت. تا پایان دوره 
متوسطه در رشته تجربی درس خواند و 

دیپلم گرفت. راننده بود. ازدواج کرد و صاحب ســه پسر و 
دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکرش 

به دست نیامده است. )خراسان رضوی(
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الف-ش: ( 430 محمدرضــا/  مؤیدزاده، 
پنجم خــرداد 1320، در شهرســتان قم 
دیده به جهان گشــود. جد اعالي ایشان 
حاج حســن تاجر و حاج محمدابراهیم 
تاجرحاجي حسیني از تجار معروف و به 

نام شهرســتان به شمار مي رفتند و پدرش حاج میرزامحمود 
از کسبه مشهور قم بود. والده ماجده معظم له، صبیه مرحوم 
حاج آقا شــیخ اصغر مؤیدالشریعه شــاگرد و محرر مرحوم 
آیت اهلل حاج ســیدمحمدحجت کوه کمــري، داماد مرحوم 
 ،)1226-1325( زاهدي قمــي  مالمحمود  حجت االســالم 
)مشهور به حاج مالمحمود( نماینده مردم قم در اولین مجلس 
شوراي ملي – در زمان مشروطیت – و همشیره زاده مرحوم 
آیت اهلل حاج میرزاابوالفضل زاهدي قمي بوده است. او پس از 
یادگیري فنون ادب و علوم قرآني در مدرسه ابتدایي شایگان 
قم، به خواندن دروس کالسیک مشغول شد و دیپلم را به طور 

متفرقه گرفت.
وی قبل از بناي مســجداعظم )مســجد حضــرت آیت اهلل 
بروجردي( در سال 1338 به حوزه علمیه قم رفت. نخست 
ادبیات عرب، مغني، مطول، سیوطي، حاشیه مالعبداهلل )منطق( 
و لمعه را نزد اساتید به نام حوزه علمیه قم همانند حضرات 
آیات: آیت اهلل سلطاني طباطبایي – مرحوم آیت اهلل مشکیني – 

مولوی، ابراهیم/ الف-ش: یازدهم ( 429
آذر 1329، در شهرســتان سرخس به دنیا 
آمد. پدرش محمدکاظم و مادرش فاطمه 
نام داشت. تا پایان دوره کاردانی در رشته 
ریاضی درس خواند. ارتشــی بود. سال 

1354 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران قرار 

دارد. )خراسان رضوی (

دهم ( 428 الف-ش:  مصطفی/  موسوی، 
اسفند 1322، در روستای چمستان از توابع 
شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش محمود 
و مادرش ربابه نام داشــت. تا پایان دوره 
کاردانی درس خواند. سرهنگ بازنشسته 

ارتش بود. ســال 1344 ازدواج کرد و صاحب دو پســر و 
ســه دختر شد. در ســال های جنگ در جبهه حضور یافت 
و مجروح شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در زادگاهش 

قرار دارد. )مازندران(

موسوی، ســیدمصطفی/ الف-ش: ( 427
هشــتم دی 1329، در شهرستان دورود به 
دنیا آمد. پدرش ســیدمرتضی، در شرکت 
راه آهن کارگری می کرد و مادرش انتیکه نام 
داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. 

کارگر جهادسازندگی و بسیجی بود. سال 1352 ازدواج کرد 
و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. حدود 12 ماه در جبهه 
حضور داشــت. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای 

قدیم انگشته شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )لرستان(

الف-ش: ( 426 ســیدمحمد/  موسوی، 
دهم مهر 1329، در شهرستان دورود به دنیا 
آمد. پدرش سیداحمد و مادرش نسیمه نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 
شغلش آزاد بود. دوم مهر 1394، در حادثه 

منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 
در زادگاهش قرار دارد. )لرستان(
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با پوشش مبدل در این مراسم حضور پیدا می کردند تا بفهمند 
شخص برگزارکننده مراسم کیست و با او برخورد کنند، اما 

ایشان هر بار به نحوی از دست مأمورین فرار می کرد.
حاصل ازدواجش چهار پســر و دو دختر اســت، که تمام 

فرزندان و دامادهایش دارای تحصیالت حوزوی هستند.
همســرش می گوید: »برای فرار از دســت مأمورین هر بار 
روشی را پی می گرفت تا شناسایی نشوند، به عنوان مثال یک 
بار عمامه خود را بر می داشــتند، یک بار عمامه سفید خود را 
با عمامه ســیاه جابه جا می کردند، بعضاً لباس دیگری بر تن 
می کرد، یا وقتی مردم بر می خواستند ایشان نشسته از البالی 
جمعیت فرار می کرد. حتی ایشــان بــرای اینکه به طورکلی 
شناسایی نشوند و سوابق قبلی ایشان برای ساواک مشخص 
نشود، نام خانوادگی خود را در شناسنامه تغییر دادند. فامیلی 
پدر و برادران ایشــان »حاجی حسینی« بود و ایشان فامیلی 
خود را به مؤیدزاده یا مؤیدی تغییر دادند. یکی از روش های 
جالب ایشان برای شعار دادن در مراسم دعا مطرح کردن آن ها 
به زبان عربی و به صورت دعا بود و مأمورین ساواک متوجه 
آن نمی شدند، اما طلبه ها که به زبان عربی تسلط داشتن پیام 
را دریافت می کردند.« تا ســال 1357، حدود 6 بار دستگیر 
شد و در زندان های مختلفی مانند: زندان قصر، اوین، کمیته 
مشرت و قزل قلعه را تجربه کرد. در زندان با افرادی هم چون 
آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل شاه آبادی، آیت اهلل منتظری، آیت اهلل 
ربانی املشی و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم بند و هم سلول 
بود. همین طور به دامغان و بیجار تبعید شد. سرانجام روزی 
که شاه از کشــور فرار کرد، ایشان به همراه جمعی دیگر از 

زندانیان آزاد شدند.
در جریان انقالب توانست بسیاری از افراد و پرسنل ارتش و 
گارد شاهنشاهی را جذب انقالب نماید. یکی از آن ها تایپیست 
ســاواک به نام "اصغر رفیع پور" بود که اسناد و اطالعیه های 

محرمانه ساواک را به ایشان می رساند.
با پیروزی انقالب پس از جلب نظر همافرهای نیروی هوایی 
به پادگان نیــروی هوایی رفت و ســالح  هایی را در اختیار 

مرحوم آیت اهلل ســتوده و مرحوم آیت اهلل محقق داماد سپري 
نمود و بعد از سپري نمودن دروس سطح نزد اساتید معظم، 
توفیق یافــت دروس خارج فقه و اصــول را نزد حضرات 
آیات عظام، آیت اهلل حائري یــزدي، آیت اهلل میالني، آیت اهلل 
گلپایگاني، رهبر کبیر انقالب آیت اهلل امام خمیني)ره( بیاموزد.

وی قبل از نهضت، در امتحانات خارج فقه )سطح4( شرکت 
کــرد و اجازه نقل احادیــث و روایات و اجتهاد از بعضي از 
مراجع تقلید را کســب کرد و بــا الگوگیري از قرآن و عمل 
به ســیره معصومین از همان اوایل طلبگي اش به تبلیغ دین 
پرداخت. سال هاي متمادي تشــنگان معارف دین را با بیان 

دل نشین اش موعظه کرد.
ســال 1343 با دختر مرحوم آیت اهلل حاج شــیخ علی اصغر 
فقیهی قزوینی ازدواج کرد و همان سال به دلیل فعالیت های 
مبارزاتی علیه رژیم شاهنشــاهی دستگیر و تبعید شد. سال 
1344 مجدداً مأمورین ساواک در نیمه شب به منزلش حمله 
کردند و ایشــان را دستگیر نمودند. در این دستگیری حدود 
4 مــاه در زندان های انفــرادی تهران بود و هیچ کس خبری 
از ایشان نداشــت. آن زمان همراه داشتن هرگونه اطالعیه و 
متنی که درباره امام خمینی )ره( باشد جرم محسوب می شد. 
منزل ایشــان در واقع پایگاهی بود که کار نگهداری و توزیع 
اطالعیه های امام )ره( در آن انجام می شد. در حمله به منزلش 
مقادیری اعالمیه، رســاله امام )ره( و هم چنین کتابی که امام 
خمینی )ره( برای حاجی آقا مؤیدی حاشیه نویسی کرده بود 

را پیدا می کنند.
در آن زمان نخستین اعالمیه هایی که از امام )ره( صادر می شد، 
توسط ایشان تکثیر و در شهر قم پخش می شد. هم چنین برای 
نخستین بار به برگزاری مراسم دعای توسل در قم پرداخت. 
در آن زمان تجمعات برای حکومت شــاه بســیار مهم بود. 
به خصوص با تجمعاتی که بار مذهبی و سیاسی داشت برخورد 
می شد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین راه های اطالع رسانی 
در خصوص نهضت امــام )ره( نیز همین اجتماعات بود و 
بهترین وسیله برای این کار مراسم دعا بود. مأمورین ساواک 
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 کتاب هاي صالةجمعه، صالة استیجاري، صالة جماعت، 
صالة مسافر، صالة آیات، کتاب صوم )طریق ثبوت هالل(، 
صوم قضاء، صــوم کفارات و هم چنین کتــاب اعتکاف و 
خمس را تدریس می کرد. به تفسیر موضوعي قرآن و تفسیر 
ترتیبی قرآن می پرداخت. از سال 1379 مشغول به تدریس و 

تألیف تفسیر قرآن کریم و نهج البالغه شد.
وی که از شــاگردان فقهي، اصولي، سیاســي و انقالبي امام 
خمیني)ره( بود، هنگامي که حرکت انقالبي و اعتراض آمیز 
امام خمیني علیه سیاســت هاي ضداســالمي و آمریکاپسند 
محمدرضاشــاه پهلوي آغاز شد، از ســال 1342 به صورت 
جدي و فعال وارد میدان مبارزات سیاسي شد و شانزده سال 
تمام باوجود فراز و نشــیب هاي فراوان، شکنجه ها، تبعیدها 
و زندان ها مبارزه کردند و از هیچ خطري نهراســید. پس از 
پیروزي انقالب اسالمي نیز هم چنان پرتالش به فعالیت هاي 
ارزشمند اسالمي پرداخت. در ایام دفاع مقدس به عنوان مبّلغ 
و رییــس حوزه علمیه زاهدان با حضور در جبهه های جنگ 
موجب دلگرمي رزمندگان اسالم می شد. برادر کوچکش که 
در ابتدای جنگ از نیروهای شهید چمران بودند، در سوسنگرد 
به اسارت نیروهای عراقی درآمد و به شهادت رسید. تاکنون 

اثری از پیکر این بزرگوار به دست نیامده است.
در دوران زندگي عالوه بر خدمات بسیار ارزشمند فرهنگي، 
سیاسي و تربیت فرزانگان و اندیشمندان، خدمات اجتماعي 
فراواني را انجــام داد. از جمله آن خدمات می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 تأسیس مؤسســات خیریه مختلف و تحت پوشش گرفتن 
بســیاري از ایتام، مســتمندان و فقراء در ســطح شهر، تهیه 
جهیزیه ایتام، عمران و آبادي روستاي سوته مازندران، احداث 
حسینیه، مســجد، صندوق قرض الحسنه، کمک در ساخت 
حوزه علمیه زاهدان، تجدید بناي مسجد حسني و هم چنین 
تأسیس کتابخانه ای بزرگ در شرق تهران از دیگر اقدامات این 

عالم بزرگوار به شمار مي رود.
وی حدود 40 بار عازم حج تمتع شــد. در سفر آخر یک بار 

انقالبیون قرار داد. در همان روزهای نخست انقالب از سوی 
امام خمینی )ره( به عنوان امین اموال 4 کاخ مهم شاه انتخاب 
شــد. کمیته ویژه قصر فیروزه را تشــکیل داد تا به حفظ و 
حراست این اموال که در واقع بیت المال بود، بپردازد. پس از 
گذشت یک سال و نیم این اموال را تحویل دادستانی داد و از 
سوی امام خمینی )ره( به عنوان مسئول حوزه علمیه سیستان 
و بلوچستان انتخاب شد و با هدف ایجاد وحدت بین شیعه و 

سنی به این استان رفت.
سال های 1357 و 1358، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران 
بود. فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشي فراوانی در حوزه 
تبلیغ دین داشت. از سال 1362 در حوزه علمیه قم، مدتي در 
دانشگاه امام حسین)ع( تهران و چند سال در دانشگاه زاهدان 
مشغول به تدریس شد. همواره به شاگردانش توصیه می کرد: 
»الدرس حرف و التکــرار الف، تکرار جز با تدریس کردن 
تحقق نخواهد یافت.« وی با روحیه خســتگي ناپذیر خود 
عالوه بر تدریس، در ارتش جمهوري اســالمي نیز مشغول 
به کار بودند. فعالیت هاي پژوهشــي، تحقیقات و تطبیقات 
گسترده اي بین مجلدات کتاب بحاراالنوار قدیم با بحاراالنوار 
جدید داشــتند، که بیش از چهار سال انجام این تطبیقات به 

طول انجامید.
وی چندین ســال امام جماعت و رئیس هیئت امناي مسجد 
حســني در شرق تهران بود. همواره با خلق و خوي نیکوي 
خویش و اخالق حسنه پذیراي نیازها و کمک به مردم بود. 
مدتی نیز ریاست هیئت امناي مسجد سوته شهرستان ساري 
را به عهده داشت؛ که همواره با راهنمایي هاي حکیمانه خود 

راهگشاي بسیاري از مشکالت منطقه می شد.
ســطوح عالي بیان روان و شــیواي استاد در سنگر تدریس، 
انگیزه اي شد تا گروهي از شاگردانش تقاضاي تدریس خارج 
فقه و اصول را از وی کردند. درس خارج اصول را در مدرسه 
آیت اهلل العظمي گلپایگاني شروع کرد و از سال 1376 تا زمان 
شهادت نیز در مدرسه فیضیه به تدریس خارج فقه مشغول 

شد.
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مهدیان دهکردی، بهرام/ الف-ش: ( 431
دوم اسفند 1333، در شهرستان شهرکرد 
چشــم به جهان گشود. پدرش عبدالعلی 
و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره 
کاردانی در دانشگاه تربیت معلم اصفهان 

درس خواند. در طول تحصیل همواره یار و همراه خانواده 
بود و در مورد احســان و نیکی به پدر و مادر توجه خاصی 
داشت. برای پیروزی انقالب فعالیت های مخفیانه ای انجام 

می داد.
ســال 1361 ازدواج کرد و از همان آغاز نیایش نامه ازدواج 
خود را با خدای خویش مکتوب نمود: »بار خدایا اینک به 
نام تو و به خاطر تو و خواست تو در راه تو زندگی را شروع 
می کنیــم و اعالم می داریم که هدف ما از این پیوند کوچک 
این است که بتوانیم پیوند بزرگی با تو برقرار کنیم... الهی از 
تشریفات کاستیم که به تشریفات ما در آخرت بیفزایی...«. 

صاحب دو پسر و یک دختر شد.
شــروع کارش به عنوان مدیر دبیرستان مصادف با پیروزی 
انقالب اسالمی بود. در دهه 60 و 70 به عنوان رییس هیئت 
مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فعالیت چشمگیری 
داشت و در پیگیری امور تحصیلی فرزندان شاهد بارها مورد 
تقدیر ستاد شــاهد قرار گرفت. چندین بار به عنوان دبیر و 

معاون نمونه انتخاب شد.
مدت 16 سال از دوران خدمتش به عنوان معاون در دبیرستان 
نمونه عالمه طباطبایی شــهرکرد، همراه با حاج محمدجواد 
فیاض گذشت، که دست تقدیر دو دوست و همکار دیرینه 
را در یک ساعت و در یک مکان مقدس به دیدار معبود فرا 

خواند و به مقام شامخ شهادت رساند.
ایشان در مدت خدمت خود همیشــه برخوردی پدرانه با 
دانش آموزان داشت و تحت عناوین مختلف از دانش آموزانی 
که وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبودند حمایت می کرد. 
پل ارتباطی مردم با ادارات دولتی و به ویژه شــهرداری بود 
و برای احداث جاده های شــهری و روستایی فعالیت های 

توسط نیروهای سعودی بازداشت شد؛ به نقل از آقای موالیی 
دبیر نشریه افق که همراه ایشان بودند: »در حیاط مسجدالنبی 
جمعی از طالب به دنبال آیت اهلل مؤیدی حرکت می کردند و 
به تدریج شیعیان کشورهای مختلف برای ابراز ارادت، دور 
ایشان جمع شدند و جمعیت بزرگی گرد آمد، سعودی ها که 
به تجمعات حســاس بودند، وقتی از دوربین ها این صحنه 
را دیدند ســریع به محل آمدند و ایشان را دستگیر کردند.« 
موضوع دیگر این بود که شــیعیان مدام از ایشان درخواست 
می کردند تا برایشان سخنرانی کند و ایشان هم طبق معمول 
بسیار تند صحبت می کردند و برای سخنرانی هر شب به یک 
هتل می رفتند. در یکی از این ســخنرانی ها کاغذی به ایشان 
دادند که روی آن نوشته بود در بین جمعیت جاسوس هایی 

هستند و خالصه ایشان را از در دیگر هتل فراری دادند.
شــاهدان برای خانواده نقل کرده اند که: »افراد زیادی صبح 
موقع عزیمت به منا ســراغ ایشــان آمدند و خواستند که با 
آن ها همراه شــود، اما ایشــان با توجه به تجربه طوالنی در 
مورد حج، می دانست که ابتدای روز مسیر بسیار شلوغ است 
و با آن ها همراه نمی شــد. باالخره چند نفر به ایشــان خیلی 
اصرار می کنند و ایشــان زودتر از زمانی که تصمیم داشت، 
عازم شد. حجت االسالم والمسلمین سید ریاض حکیم فرزند 
آیت اهلل العظمی حکیم همراه ایشــان بود و نقل می کرد که تا 
کوچه 204 با هم همراه بودند و در آن جا به دلیل فشــردگی 
جمعیت به تدریج از هم جدا شدند. در آن جا یکی از شهدای 
دیگر منا به نام آیت اهلل قلی پورگیالنی هم چنان همراه ایشان 
بود و دست ایشــان را گرفته بود و هر دو با هم به شهادت 

رسیدند.«
مدتی که پیکر ایشان هنوز کشف نشده بود، ایشان به خواب 
چند نفر از اطرافیان می آید و می گوید: »آیه 260 سوره بقره 
را بخوانیــد تا بدن من پیدا شــود.« پیکرش را 18 روز بعد، 
تشییع و در حجره 35 حرم حضرت معصومه )س( به خاک 

سپردند. )قم(
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میان آبــادی، ابراهیــم/ الف-ش: ( 435
یکم آبان 1341، در شهرســتان تربت جام 
به دنیا آمــد. پدرش ســلمان و مادرش 
رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در 
رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. 

شغلش آزاد بود. سال 1362 ازدواج کرد و صاحب دو پسر 
و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رســید. مزار او در شهرستان 

سبزوار قرار دارد. )خراسان رضوی(

مهربانی، غالمعلی/ الف-ش: یکم ( 434
دی 1340، در روستای باغشن گچ از توابع 
شهرســتان نیشــابور به دنیا آمد. پدرش 
غالمحسین و مادرش نبات نام داشت. تا 
پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز 

بود. ازدواج کرد و صاحب ســه پســر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. پیکر او را در روستای باغشن گچ تابعه 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

مهرابی سلمی، علی اصغر/ الف-ش: ( 433
ســوم مهر 1331، در شهرســتان کیار به 
دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد 
و مادرش ســکینه نام داشت. خواندن و 
نوشتن نمی دانســت. او نیز کشاورز بود. 

ازدواج کرد و صاحب دو پســر و پنج دختر شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شهادت رسید. مزار او در شهرســتان زادگاهش قرار دارد. 

)چهارمحال و بختیاری(

مهرآباد، علی اصغر/ الف-ش: پنجم ( 432
اردیبهشــت 1325، در شهرستان نیشابور 
بــه دنیا آمد. پــدرش علی اکبر و مادرش 
عصمت نام داشــت. خواندن و نوشــتن 
نمی دانست. کشــاورز بود. ازدواج کرد و 

صاحب یک پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 
در روستای شادمهرک تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. 

)خراسان رضوی(

چشــمگیری داشــت. به طوری که شــهردار از انتقادات و 
پیشــنهادات وی در خصوص شهر اســتقبال می نمود و در 

کمترین زمان در رفع آن ها اقدام می کرد.
نظم و انضباط، خانواده دوستی، از خود گذشتگی و تواضع 
از خصوصیات بارز اخالقی ایشان بود. در انجام امور منزل 
به همســر و فرزندانش کمک می کرد. اکثر اوقات مشغول 

مطالعه کتاب و تالوت قرآن بود.
مرداد 1384 به همراه همسرش به حج عمره مشرف شدند. آبان 
همان سال، بعد از 30 سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی 
نایل آمد. همسرش به عنوان هدیه بازنشستگی فیش حج تمتع 
به ایشان هدیه کرد. سال 1393 پس از 9 سال انتظار برای تشرف 
به ســفر حج تمتع نوبت به آن ها می رسد؛ ولی به طور تعجب 
برانگیزی و به دلیل بسیار پیش پا افتاده سفرشان در آن سال محقق 
نمی شــود. قبل از سفر حادثه جرثقیل باعث نگرانی خانواده و 
اطرافیان می شود و در آخرین شب خداحافظی، شهید به خانواده 
و همسرش می گوید:» اگر من آن جا به رحمت ایزدی پیوستم به 
خود زحمت ندهید و مرا در همان جا به خاک بسپارید.« که این 

حرف باعث ناراحتی اطرافیان می شود.
ســرانجام دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. پیکر او 
را پس از تشییع در زادگاهش به خاک سپردند. )چهارمحال 

و بختیاری(



121

تهیه مســکن مهر نیاز مالی داشت و این در صورتی بود که 
خودش عائله مند و مستاجر بود....

پس از ازدواج صاحب دو دختر و یک پسر شد. وی فردی 
مهربان، متواضع، مــردم دار، خیراندیش بود. از مال اندوزی 
پرهیــز می کرد و زندگی ســاده و با قناعتی داشــت. این 

خصوصیات او باعث افتخار پدر و مادرش بود.
سال 1388 در فعالیت های حوزه مقاومت بسیج بسیار قوی 
عمل  کرد و هرگز حتی در مواقع گرفتاری های سخت از نام 
پدر و حتی معرفی ایشــان برای کمک های معمول استفاده 

نکرد....
به دلیل اخالق حسنه او همه بسیجیان شیفته اش بودند.

یکی از دوستانش می گوید: »به جرأت می گویم اگر عمار 
در مکه شهید نمی شد، االن جزو شهدای مدافع حرم بود....«
به امام حسن )ع( عالقه ای ویژه داشت و به عشق این امام نام 
فرزند دلبندش را »مجتبی« گذاشت. سال 1384 تا 1386 با 
همان روحیه جهادی که داشت طرح سفره داری مدینه را در 

روز تولد امام حسن )ع( در سطح تهران انجام داد.
همیشــه یک لبخند معصومانه بر چهره داشت، با روی باز 
برخورد می کرد و متعادل بود. در ستاد امر معروف و نهی از 

منکر دست جوان ترها را می گرفت.
فرمانده عملیــات پایگاه بســیج اختیاریه درباره ایشــان 
می گوید: »شهید عمار میرانصاری را با مظلومیت و نجابتش 

می شناسم.«
نزدیک به 20 سال به صورت فعال در تمام برنامه های مذهبی و 
ارزشی شرکت کرد و در راه خدمت به انقالب همواره حاضر 
بود. این توفیق بزرگی برای جوانی به ســن او بود و نشــان 
می دهد وی آرامش را بــر خود حرام کرده بود تا در خدمت 
انقالب باشد. انگیزه خود را کتباً این گونه اعالم کرد؛ »دوست 
دارم ســرباز امام زمان )عج( و تحت امر مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل امام خامنه ای )مدظله العالی( باشم و در کنار 

دیگر عزیزان بسیجی راه امام و شهدا را ادامه دهم«.
یکی از دوستانش تعریف می کند: »به خوبی در خاطرم هست 

الف-ش: ( 436 عمــار/  میرانصــاری، 
بیست و هشــتم مهر 1359، مصادف با 
عید ســعید قربان، در شهرستان تهران به 
دنیا آمد. او فرزند ارشــد سردار محسن 
انصاری، قائم مقام ســازمان بنیاد شــهید 

و امورایثارگــران و جانبــاز دفاع مقدس بــود و مادرش 
اخترسادات، سابقه تدریس و دبیری در آموزش و پرورش 
را داشت. وی با اینکه فرزند یک مسئول رده باالی کشوری 
بود، در جامعه به صورت یــک فرد معمولی و با بضاعت 
اندک مادی زندگی می کرد. تحت هیچ شرایطی از نام پدر 
برای خودش استفاده نکرد. عالقه ای به شغل دولتی نداشت. 
مهندس معدن و کارشــناس ارشــد مدیریت MBA بود. 
علی رغــم تحصیالت عالی، خودش کار می کرد و به دنبال 
رزق حالل بود. فردی بی ادعا، ســخت کوش، ساده زیست 
و والیت مــدار بود. همواره تالش می کــرد با خالقیت  و 

کارآفرینی به مردم خدمت کند.
در دو مــورد معموالً از پــدرش کمک می گرفت و به قول 
امروزی ها البی می کــرد؛ یکی برای برپایــی یادواره های 
شــهدا و دیگری کمک به جانبازانی که از طریقی به ایشان 
معرفی می شدند. بی دریغ از درآمد اندک خود به آن ها کمک 
می کرد. همواره وقت خود را صرف رســیدگی به این امور 
می کرد. گره گشــا بود و نامی از خود برجای نمی گذاشت. 
این شخصیت و روحیه ایثار ادامه داشت تا لحظه شهادتش 
در قربانگاه منا که در حین کمک به مجروحان رخ می دهد.
در کارهای گروهی ایده هایی نو ارائه می داد. طرح هایی که 
او 10-12 ســال قبل ارائه داده بود، حاال شده اند برندهای 

تجاری مطرح....
عمــار به معنای کامل کلمه »کار راه انــداز« بود و باقیات 
الصالحاتی برای خودش گذاشت، یک نمونه از آن: فرزند 
شهیدی بود که مشکل اعصاب و روان داشت با پیگیری های 
فراوان ایشــان بهبود یافته و هنوز هم تحت درمان اســت. 
کمک های داوطلبانه و شخصی او به جانباز عزیزی که برای 
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خود را امرونهی نمی کرد و با آنان رفتار دوستانه ای داشت. همیشه از 
آنان می خواست برای رسیدن به حقیقت و درک مفاهیم واقعی به 
قرآن مراجعه کنند. تمام و کمال در خدمت خانواده بود و از کمترین 
فرصت برای اینکه کنار آن ها باشد، استفاده می کرد مدتی گوینده 
رادیو عربی )شبکه خبر و گوینده خبر شبکه کوثر( بود. سپس )یک 

سال آخر زندگی( مدیر رادیوهای برون مرزی شد.
در انجام وظایف کاری بسیار دقیق، خوشرو، راست گو و مهربان 
بود. همیشه لبخند بر لب داشت و عبوس نبود. حق الناس را رعایت 
می کرد. در حل مشکالت کارمندانش می کوشید. اهل پرحرفی و 
ریا نبود و درگیر قضاوت مردم نمی شد. به پدر و مادر بسیار احترام 
می گذاشت. به گفته همسرش: »وقتی دیدم چقدر به پدر و مادرش 
احترام می گذارد، تصمیم گرفتم پیشــنهاد ازدواج او را بپذیرم.« 
چونکه می دانست همسرش به گل عالقه دارد، به مناسبت های 
مختلف برایش گل می خرید. عمود خیمه ی خانواده بود و با رفتار 
خود محیط خانواده را گرمی می بخشید. بسیار متین و باخلوص 
ابراز محبت می کرد و رفتارش سرشــار از عشــق و محبت بود. 

مهمان نوازی می کرد و در حل مشکل اطرافیان پیش قدم می شد.
مخفیانه از نیازمندان دستگیری می کرد. خانواده بعد از شهادت وی 
از کارهایش مطلع شدند. در سرودن شعر دارای ذوق و استعداد 
بود. از او اشــعار زیادی در زمینه ی موضوعات مذهبی و انقالبی 

به جامانده است.
به مطالعه درباره تاریخ اسالم عالقه مند بود و از اینکه فرصت کافی 
برای مطالعه نداشت حسرت می خورد. عاشق سفر بود و تصمیم 

داشت پس از بازنشستگی با همسرش به ایران گردی بپردازد.
به حضرت زینب )س( و حضرت مهدی )عج( عشق می ورزید. 
یک هفته قبل از مراسم عقد فرزندش به کمر درد شدیدی مبتال 
شد. به طوری که یک هفته در بستر خوابید و همسرش به تنهایی 

کارهای مهمانی را انجام  داد.
بعدها به همسرش گفت: »وقتی می دیدم تنها مانده ای و نمی توانم 
به تو کمک کنم متأسف شدم و با توسل به حضرت زینب )س( 

از او خواستم خودش به تو کمک کند.«
او که مشتاق زیارت  خانه خدا بود، از سوی صداوسیما مأموریت 

میــرزاده، ســیدحمید/ الــف-ش: ( 437
دوازدهم مرداد 1340، در شــهر بغداد عراق 
دیده به جهان گشــود. پدرش ســید احمد، 
تجارت می کرد و مادرش زهرا، خانه دار بود. 
تا سن 10 سالگی در آن کشور زندگی کرد و 

سپس همراه خانواده به لبنان رفت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 
ادبیات درس خواند. سال 1362 به ایران بازگشت. به عنوان سرباز 

ارتش در جبهه حضور یافت.
 ســال 1363 ازدواج کرد و صاحب دو دختر و یک پسر شد. بر 
آموزش و تربیت اسالمی فرزندان خود تأکید داشت. هرگز فرزندان 

وقتی در مجلس عروســی از او درباره چفیه اش پرسیدند، با 
چهره ای گشاده و لبخندی شیرین گفت: وقتی موال و مقتدایم 
سیدعلی، چفیه را حرمت می دارد، من که مقلد و تابع ایشان 

هستم، چرا نباید این حرمت را نگه دارم؟«
همسرش نقل می کند: »حدود دو سال قبل از شهادت، هر 
روز زیارت عاشــورا را با صد لعن و صد سالم می خواند. 
شب ها عموماً برای نماز شب بیدار می شد، دائم الوضو بود، 
هر صبــح دعای عهد را زمزمه می کرد و در طول روز اهل 
مراقبت از خود بود. با وجود شوخ طبعی که داشت و زبانزد 
همه بود، این اوخر کم صحبت می کرد. در یادداشت هایش 
نوشته بود: دقت، اثر کالم لغو، کمتر از لقمه حرام نیست.«

وی در مهرماه و روز عید قربان متولد شد، در مهرماه سنت 
حســنه ازدواج را در لباس بسیجی به جا آورد و در مهرماه 
و روز عید قربان نیز به دیدار حق شــتافت. پیکرش را 16 

ذی الحجه در مقبرة الشهدای مکه به خاک سپردند.
سرانجام پس از هشــتاد روز چشم انتظاری پیکر مهندس 
بســیجی که در فاجعه منا مفقود بود، پیــدا و هویت او از 
طریق آزمایش DNA شناسایی و با رضایت خانواده، بنا بر 
وصیت ایشان و توصیه مقام معظم رهبری به عنوان سندی 
بر مظلومیت شهدای سرزمین »منا« در همان مکان به خاک 

سپردند.)تهران(
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میرمرتضوی، حســین/ الف-ش: ( 442
سوم دی 1328، در شهرستان مشهد دیده 
به جهان گشود. پدرش میرطاهر و مادرش 
بتول نام داشــت. تا پایــان دوره کاردانی 
در رشــته آموزش ابتدایی درس خواند. 

بازنشسته سازمان آموزش و پرورش بود. سال 1352 ازدواج 
کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در بهشــت رضای شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان رضوی(

الف-ش: ( 441 کبرابیگم/  میرغفوری، 
یکم فروردین 1327، در روستای رودیان 
از توابع شهرستان شــاهرود به دنیا آمد. 
پدرش میرحسین )فوت1350( و مادرش 
راضیه )فوت1380( نام داشــت. تا پایان 

دوره ابتدایی درس خواند. خانه دار بود. سال 1342 ازدواج 
کرد و صاحب ســه پســر و یک دختر شد. بیستم شهریور 
1394، در مســجدالحرام بر اثر ســانحه سقوط جرثقیل به 
شهادت رســید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)سمنان(

عبدالرضا/ ( 440 میرزایی شــهرضایی، 
الف-ش: دوم مرداد 1338، در شهرستان 
شــهرضا به دنیــا آمد. پدرش رســول، 
مغازه دار بود و مادرش شهرت نام داشت. 
تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. بهیار 

بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای امامزاده شاهرضای 

شهرستان زادگاهش واقع است. )اصفهان(

میرزایی، هــادی/ الف-ش: نهم تیر ( 439
1343، در شهرســتان مشهد دیده به جهان 
گشود. پدرش جانمیرزا، شعبه نفت داشت 
و مادرش را راضیه می نامیدند. تا پایان دوره 
راهنمایی درس خواند. راننده شرکت واحد 

اتوبوسرانی بود. سال 1365 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و 
یک دختر شد.به عنوان بسیجی مدت 36 ماه در جبهه حضور 
یافت و مجروح شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در بهشت رضای 

شهرستان زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(

الف - ش: ( 438 میرزایی، غالمعباس/ 
یازدهم اردیبهشــت1313، در شهرستان 
بروجــرد به دنیــا آمد. پــدرش کریم و 
مادرش ملکــی نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانست. نجار بود. ازدواج کرد 

و صاحب ســه پسر و یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توســط نیوهای سعودی به شهادت رسید. 

مزار او در زادگاهش قرار دارد. )لرستان(

یافت تا به عنوان گزارش گر شبکه های عربی برون مرزی به آن جا 
برود. بســیار خوشحال بود و آماده سفر شد به همسرش گفت: 

»می دانم روز عرفه صاحب الزمان )عج( را مالقات می کنم.«
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رسید. پیکر وی دوازدهم مهر 

همان سال، تشیع و در بهشت زهرای شهرستان تهران دفن شد.
گر چه اکنون در میان خانواده حضور فیزیکی ندارد ولی نزدیکان 
وی حضور گرم او را پیوســته حس می کنند. حتی در مسائل و 
مشکالت روح مطهرش یاری گر آن هاست و به نوعی راهی برای 

حل آن مشکل می یابند. )تهران( 
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امتحان داد تا به عنوان معینه کاروان حج قبول شود. برای رسیدن 
به هدفش تالش می کرد و اصاًل خســته نمی شد تا به هدفی که 
می خواست می رســید. در کالس های قرآن و کامپیوتر شرکت 

می کرد، چرا که دوست داشت همواره به روز باشد.
یک سال بعد از آغاز به کار در وزارت کشور، بخشدار منطقه ای 
در شهرش می شود. بخشــداری که خیلی ها شمارش معکوس 
دوره مدیریتی او را روشن کرده بودند و امید داشتند که روزهای 
بخشداری اش از عدد روزهای ماه عبور نکند. اما نه تنها که چنین 
نشــد، بلکه از سه سال هم گذشت. در شــورای حل اختالف 
محله اش عضویت داشــت، چه شب ها که با ناراحتی به خانه بر 
می گشــت. چرا که می دید برخی از زوج ها به راحتی از هم جدا 
می شوند. می گفت زن و شوهرها نباید به این راحتی از هم جدا 
شوند و از طالق گرفتن آن ها دلش می شکست. وقتی فرماندار شد 
دیگر نتوانست در شورا کار کند سال 1392 که به ماه های پایانی 
نزدیک می شد زمزمه هایی بلند می شود که یک خانم می خواهد 
فرماندار شود. آن هم در شهری که اهل سنت اکثریت آنرا تشکیل 
می دهند. مخالفان دسته دسته صف می کشند و مقاومت می کنند. 
آن ها از حجاب و اخالق نازقلیچی هیچ ایرادی نمی گرفتند. فقط 
می گفتند او زن اســت و یک زن نباید فرماندار شود. حتی گفته 
بودند چطور با یک خانم فرماندار در یک خودرو بنشینیم و جایی 

برویم. استاندار هم پاسخ داده بود در خودرو دیگری بنشینید.
ســرانجام سی و یکم فروردین ماه 1393، با حمایت های دولت 
و استاندار به سمت فرماندار منصوب شد. وقتی فرماندار شد بر 
این اعتقاد بود که دانش آموزانی که می خواهند با لباس ســنتی به 
مدرســه بیایند را آزاد بگذارند. خودش نیز همیشه یک روسری 
سفید سرش می کرد و یک چارقد ترکمنی هم رویش می انداخت.
ســال 1378 ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. کار و فعالیت 
یــک زن با توانمنــدی مرجان نازقلیچی نه تنهــا در محیط آن 
شهرستان، بلکه در جامعه ما راحت و خالی از حاشیه سازی نبود. 
او به خوبی شرایط و فضای جامعه را می شناخت و هرگز به آن 
دامن نمی زد. تالشــی برای خودنمایی و یا استفاده از موقعیت 
خودش نمی کرد. کار و مسئولیت های اجتماعی وی هرگز مانع 

یکم ( 443 الف-س:  نازقلیچی، مرجان/ 
اردیبهشــت 1353، در یکــی از محله های 
قدیمی شهرســتان بندرترکمن بــه دنیا آمد. 
پــدرش الیاس، کارمند منابــع طبیعی بود و 
مادرش بی بی جمال، خانــه داری می کرد. از 

دوران کودکــی در خانواده ای متدین پــروش یافت. پدر، مادر و 
مادربزرگ تأکید زیادی بر تحصیل فرزندان داشــتند. تحصیالت 
ابتدایی را در مدرسه پروین اعتصامی سپری کرد. مادرش عالوه 
بر تحصیل فرزندان بر یادگیری هنرهای دســتی اصرار داشــت. 
در اوقــات فراغت به قالیبافی، ســوزن دوزی، گلیم بافی و بافتنی 
می پرداخت. دوران متوسطه را در دبیرستان سیزده آبان گذراند و 
موفق به کسب دیپلم فرهنگ و ادب شد. پس از اخذ مدرک دیپلم، 
در رشته تربیت کودکان استثنایی تهران پذیرفته شد. در همان زمان 
پــدر فوت کرد. مادرش راضی نبود که دخترش برای تحصیل به 
تهــران برود. مرجان به تهــران نرفت و در عوض به تحصیل در 
رشته علوم تربیتی پرداخت و هم زمان در کالس قرآن و کامپیوتر 
نیز شرکت کرد. تا پایان مقطع کارشناسی در رشته های علوم تربیتی 

)گرایش مدیریت و برنامه ریزی( و حقوق قضایی تحصیل کرد.
هم تحصیل می کرد و هم فعالیت های حرفه ای اش را با پشــتکار 
ادامــه می داد. در ســال 1381 به عنوان کارشــناس امور بانوان 
فرمانداری شهرســتان ترکمن وارد وزارت کشور شد و از سال 
1383 تا 1385 بخشدار مرکزی این شهرستان بود. از سال 1393 
فرماندار بندرترکمن و ســومین فرماندار زن جمهوری اسالمی 
ایران شــد. در رشــته های علوم تربیتی و حقوق قضایی دانش 
آموخته بود، در محیط سنتی گلستان برای یک زن که مادر خانه 
اســت، انجام کارهای اجتماعی آسان نبود، مخصوصاً که جامعه 
هم مخالف حضور یک زن باشد. همیشه برای وقتش برنامه ریزی 
داشت. ســال 1382 کانونی تشــکیل داد؛ به نام زنان ساعی، و 
در زمینــه عفاف و حجاب، برای طرح رحمت در روســتاها با 
آموزش و پرورش همــکاری کرد. کالس های قرآن و کمک به 
خانواده معتادان هم بخشــی از فعالیت های او بود. همه ساله به 
کنگره تقریب مذاهب دعوت می شد و مقاله می فرستاد. سه سال 
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حقوق ادامه دهد.
در سفر حج سال 1392، یک شب با همسرش تماس می گیرد و 
می گوید: »اسم پدر مقام معظم رهبری را پیدا کن و بگو« هر چه 
همسرش دلیل آن را می پرسد، چیزی نمی گوید. بعد از بازگشت 
می گوید که به نیابت از رهبر حج انجام داده اســت. می خواست 

گواهی آن را شخصاً تقدیم کند که فرصت نیافت.
هرچه بیشــتر کار می کرد و موفقیت به دســت می آورد، زمزمه 
مخالفین او نیز بیشتر می شــد. از نظر آن ها یک زن نمی بایست 
این قدر حضورش پررنگ باشد. عاشق سفر حج بود. سال 1394، 
از سوی استانداری به دلیل حساسیت کارها با سفر وی مخالفت 
شد. سرانجام دکتر حســن صادق لو، استاندار گلستان که طافت 
دیدن چهره غمگین او را نداشــت، با سفرش موافقت کرد و او 
که نمی خواست در طول سفر دیگران بدانند او فرماندار است، با 

کاروان دیگری رفت.
گویی می دانســت از این ســفر بازنمی گردد و بــه خواهرش 
می گوید: »شــاید از این سفر بازنگردم. اگر آن جا ماندنی شدم، 
به مادر بگو بگذارد همان جا بمانم و برای برگرداندن من اصرار 
نکند.« خواهرش می گوید: »این چه حرفی  اســت که می زنی؟ 
بچه ها را چه می کنی؟« و مرجان می گوید: »بچه ها به پدرشــان 
عادت دارند. تو هم گاهی ســر بزن. حنیف پیتزا دوست دارد و 

برایش بپز!«
هنگام ســفر از هیچ خدمتی به زائران کوتاهی نمی کرد و کارهای 
شــخصی زنان پیر و ناتوان را انجام می داد. یک شب در تماس با 
همســرش می گوید: »خواب دیدم من، تو و پسرمان رئوف با هم 
به مکه می آییم.« در آخرین شــب قبل از حادثه منا به همسرش 
می گوید: »زنگ زدی خواب بودم. خوب شد، بیدار شدم. خواب 
می دیدم ســیل آمده و همه ما را با خود برده است.« وقتی سانحه 
سقوط جرثقیل رخ داد که منجر به شهادت تعدادی از زائران ایرانی 
شــد، با حســرت به یکی از همراهان گفت: »کاش ما هم شهید 
می شــدیم.« در همان روزهای آخر سفر مطلع شد که در آزمون 
کارشناســی ارشد پذیرفته شده است و از همسرش می خواهد که 

ثبت نام او را انجام دهد.

رســیدگی و انجام وظایف زندگی مشترکش نشد. مانند یک زن 
ســاده به امور خانه، همسر و فرزندانش رسیدگی می کرد. گاهی 
در روزهای تعطیل مشــغول کار خانه بــود و از فرمانداری با او 
تماس می گرفتند، می گفت: »امروز من فرماندار نیستم و خانه دار 
هستم« گرچه در خیلی از روزهای تعطیل در کنار همسرش، که 
بزرگ ترین پشتیبانش بود، برای رسیدگی به کارها و سرکشی به 
مردم می رفت. اخالق خوش او و ادب او باعث شده بود پایگاه 
خوبی در خانواده و فامیل داشته باشد. خانواده خود و همسرش 
از او حمایت می کردند تا آرامش بیشــتری برای انجام وظایف 
خود داشته باشد. از مهم ترین خصوصیات اخالقی وی می توان 
به خوش  رویی، خوش اخالقی، دلسوزی برای همه، ساده زیستی، 
روابط عمومی قوی، مدیریت زمان و قانون مند بودن وی اشــاره 
کرد. هرگز از موقعیت خود ســوء استفاده نکرد. با اینکه خواهر 
و برادرش بیکار بودند، برای اشتغال آن ها تالش نکرد. حتی در 
خانه ای که از سوی فرمانداری به او دادند نرفت و آن را تبدیل به 
مهمان خانه ای کرد تا افرادی که برای کار از شهرهای مختلف به 

آن جا می رفتند، استفاده کنند.
از هر فرصتی و از هر چیزی اســتفاده می کرد که به اوضاع مردم 
و شهر سر و سامان دهد. خودش را به کار صرفاً اداری مشغول 
نکرد و پیوســته وظایف مختلفی میان یک زن ساده بودن تا یک 
زن در پست فرماندار شهر بودن را انجام می داد. برای انجام تمام 
کارها برنامه ریزی دقیق داشــت. بیهوده نیســت که همسرش با 
یــک جمله درباره او همه چیز را می گویــد: »قدر همه چیز را 

می دانست«
از زمانی که بخشدار بود تا دوران فرمانداری، در خانه از مادربزرگ 
پیرش که به فرزندان او قرآن آموخته بود، پرستاری می کرد. بسیار 
دلسوز بود و به مادیات توجه نداشت. پست های مهم دولتی، او 
را از توجه به مشــکالت مردم باز نمی داشــت. در امور مختلف 
به آن ها کمک می کــرد. نقش پررنگ وی در خانواده های زیادی 
مانع از بروز طالق شــد. چه شب ها که خسته و غمگین به خانه 
می آمد و از اینکه خانواده ای از هم پاشــیده گله می کرد. به همین 
دلیل تصمیم گرفت تحصیالت کارشناسی ارشد خود را در رشته 
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ســوم ( 447 الف-ش:  احمــد/  نجفی، 
بهمــن 1316، در روســتای ابوتربــه از 
توابع شهرســتان بوانات دیــده به جهان 
گشود. پدرش علی باز، کشاورزی می کرد 
و مــادرش گل اندام نام داشــت. در حد 

خواندن و نوشــتن سواد آموخت. او نیز کشاورز و بسیجی 
بود. سال 1344 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک 

سپردند. )فارس(

ناصری، فرحنــاز/ الف-ش: یکم ( 446
فروردین 1340، در شهرستان سرخس به 
دنیا آمد. پدرش غالمرضا و مادرش کیمیا 
نام داشــت. در حــد دوره ابتدایی درس 
خواند. خانه دار بود. ســال 1358 ازدواج 

کــرد و صاحب پنج فرزند شــد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار 
او در روستای چگوری تابعه زادگاهش قرار دارد. )خراسان 

رضوی(

ناصــری، اســکندر/ الــف-ش: ( 445
دوازدهم دی 1326، در روســتای میمند 
از توابع شهرستان فیروزآباد دیده به جهان 
گشود. پدرش علی بابا، کشاورزی می کرد 
و مادرش حاجیه بانو نام داشت. خواندن 

و نوشتن نمی دانست. او نیز کشــاورز و بسیجی بود. سال 
1348 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رســید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)فارس(

ناصری، ابراهیــم/ الف-س: یکم ( 444
آبان 1331، در شهرســتان مشهد به دنیا 
آمــد. پدرش گل محمد و مــادرش زهرا 
نام داشــت. تا پایان دوره کارشناسی در 
رشته الهیات درس خواند. ازدواج کرد و 

صاحب سه پسر و دو دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر 
او را در روستای چکودر تابعه شهرستان زادگاهش به خاک 

سپردند. )خراسان رضوی(

خیلــی زود خبر فاجعه منا به گوش مردم و خانواده اش رســید. 
روزهای اول اســم او در فهرست مفقودین بود. کم کم انتظار به 
طول کشید و خبرهای تلخ از راه رسید. به گفته یکی از همسفران، 
هنگام شــلوغی تا آخرین لحظه به زائرین، مخصوصاً کسانی که 
روی ویلچر نشســته بودند کمک می کرد. ناگهان زیر پای زائران 
آفریقایی می افتد. چند نفر دیده بودند که او را ســوار آمبوالنس 

کردند ولی بعد از آن خبری از وی نشد.
سرانجام رئیس سازمان حج با حضور در منزل وی خبر شهادتش 
را تأیید کرد. خانم مرجان نازقلیچی جزء اولین شهدایی بود که 

در مقبره الشهدای مکه به خاک سپرده شد.
وی در همه عمر، برای وحدت مردم تالش کرد. نصب دو یادبود 
در گلزار شهدای اهل تسنن و اهل تشیع، بزرگ ترین نشانه به ثمر 

نشستن این تالش است.
امروزه کسی نمی گوید مرجان نازقلیچی چه مذهبی داشت، همه 
او را به عنوان زنی قدرتمند می شناسند. که برای پیشرفت شهر و 

کشورش از هیچ تالشی کوتاهی نکرد.
شــخصیت های زیادی با شنیدن خبر شــهادت وی پیام دادند 
و درباره وی ســخن گفتند. ولی ســخنانی که رهبر انقالب در 
بزرگداشت وی فرمود، هرگز از خاطر خانواده، دوستان و مردم 

پاک نخواهد شد. )گلستان(
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دوم ( 451 الــف-ش:  نظری، غالمعلی/ 
فروردین 1338، در روستای قم از توابع 
شهرســتان چناران به دنیــا آمد. پدرش 
نــوروز، نجار بــود و مــادرش زهرا نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

معمار بود. ســال 1358 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و 
چهار دختر شــد. مدت 2 ماه در جبهه حضور داشت. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. پیکر او را در بهشت رضای شهرستان مشهد 

به خاک سپردند. )خراسان رضوی(

نصراللهی، مرادعلی/ الف-ش: سوم ( 450
بروجرد  اردیبهشت 1332، در شهرستان 
دیده به جهان گشــود. پــدرش اصغر و 
مادرش ایران نام داشــت. تــا پایان دوره 
ابتدایی درس خواند. شــغلش آزاد بود. 

ازدواج کرد و صاحب چهار پســر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 

پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. )لرستان(

نساج، عبدالعزیز/ الف-س: پانزدهم ( 449
شــهریور 1343، در جزیره خارک از توابع 
شهرستان بوشهر به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم، 
در شرکت پایانه های نفتی کارگری می کرد و 
مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه 

در رشته کامپیوتر درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند پایانه نفتی 
جزیره خارک بود. سال 1378 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و 
دو دختر شد. دوران سربازی را در جبهه گذراند. دوم مهر 1394، 
در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در مقبره الشهدای همان شهر به خاک سپردند. )بوشهر(

نجفی، فرهاد/ الف-ش: دهم مهر ( 448
1344، در شهر شــلمزار تابع شهرستان 
کیار زاده شــد. پدرش مرادعلی، کشاورز 
و دامدار بود و مادرش بلقیس، خانه داری 
می کرد. تا پایان مقطع متوســطه در رشته 

مکانیک درس خواند و دیپلم گرفت.
در نوجوانی به فعالیت در بسیج پرداخت. در آن زمان شهر 
شــلمزار پایگاه بسیج نداشت و او هر روز پیاده تا شهرکرد 
می آمد تا بتواند در پایگاه بسیج آن شهر فعالیت کند. از سوی 
بسیج در جبهه حضور یافت و از ناحیه پا، کمر و شکم مورد 

اصابت ترکش قرار گرفت.
در بانک صادرات مشــغول به کار شــد. هنگام کار بسیار 
باحوصله و بادقت بود. امانت دار، راســتگو، درســت کار، 
خستگی ناپذیر و بشاش بود. به ارباب رجوع اهمیت می داد 
و بارها پیش آمده بود پولی را که جا گذاشته بودند، به آن ها 

بازمی گرداند.
سال 1363 ازدواج کرد و صاحب پنج دختر شد. در تربیت 
فرزندان پرحوصله و صبور بود. به آن ها احترام می گذاشت 
و آن ها را به صداقت، درست کاری و مفید بودن برای جامعه 
سفارش می کرد. در رفتار با فرزندانش متواضع بود و سعی 
داشــت فاصله اش را با آن ها کم کند تــا راحت تر با آن ها 
صحبت کنند. اهل صله رحم، شوخ طبع، مهربان و دلسوز بود. 
به امام علی)ع( عشق می ورزید. همیشه در مراسم دعای ندبه 

شرکت می کرد. پیوسته برای عاقبت به خیری دعا می کرد.
بعد از بازنشســتگی به کشاورزی پرداخت. هنگام عزیمت 
به مکه از تمام کسانی که می شناخت حاللیت طلبید. موقع 
وداع از نزدیکان بی تاب بود و مدام تأکید می کرد که خدا را 
فراموش نکنید، قدر همدیگر را بدانید و با هم مهربان باشید. 

چند بار از آنان خواست برایش دعا کنند و قرآن بخوانند.
دوم مهر 1394، در منا به شهادت رسید. شانزدهم همان ماه 
در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد. )چهارمحال 

و بختیاری(



128

نمازی مکی، جواد/ الف-ش: دهم ( 456
خرداد 1354، در شهرســتان کاشمر دیده 
به جهان گشود. پدرش حسن، کشاورزی 
می کــرد و مادرش عصمت، خانه دار بود. 
خانواده او بسیار متدین بودند و از همان 

کودکی تحت تعلیم و تربیت اسالمی قرار گرفت. در دوران 
تحصیل بســیار موفق و جزو دانش آموزان موفق و زرنگ 

محسوب می شد.
تا پایان مقطع دکترا درس خواند و تنها دفاع از پایان نامه اش 
باقی  مانده بود. به دلیل مهارت و ســطح باالی تحصیل در 
پســت های مهمی انجام وظیفه کرد. روحانی کاروان حج، 
استاد دانشــگاه آزاد، قاضی ویژه روحانیت و تجدید نظر و 

عضو هسته گزینش دادگستری بود.
هم چنین آموزش و تدریس به قضات را برعهده داشت. در 
محیط کار بسیار منظم بود و دقت داشت که هر کاری به نحو 
احسن انجام شود. حقوق مردم و همکاران را رعایت می کرد 

و در حفظ بیت المال می کوشید.
در دوران جنگ تحمیلی از ســوی بسیج به عنوان روحانی و 
برای تبلیغ به جبهه رفت. ســال 1366 ازدواج کرد و صاحب 
یک دختر و دو پسر شد. با تمام گرفتاری ها و مسئولیت هایی 
که داشت به آموزش و تربیت اسالمی فرزندانش توجه می کرد.

نفرشلمزاری، سلطانعلی/ الف-ش: ( 455
ششم فروردین 1328، در روستای شلمزار 
از توابع شهرستان شهرکرد دیده به جهان 
گشود. پدرش خانجان، کشاورزی می کرد 
و مادرش خیرنســاء نام داشــت. در حد 

خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج 
کرد و صاحب پنج پسر و سه دختر شد. دوم مهر 1394، در 
حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. 
پیکر او را در گلزار شــهدای زادگاهش به خاک ســپردند. 

)چهارمحال و بختیاری(

نعمتــی، رجب/ الــف-ش: یکم ( 454
اســفند 1316، در شهرســتان نور به دنیا 
آمد. پدرش سلمان، کشاورزی می کرد و 
مادرش معصومه نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانســت. او نیز کشاورز بود. 

ازدواج کرد و صاحب دو پســر و پنج دختر شد. دوم مهر 
1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای ســعودی به 
شــهادت رســید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به 

خاک سپردند. او را رجبعلی نیز می نامیدند. )مازندران(

الف-ش: ( 453 علیرضــا/  نظری منش، 
پانزدهم آبان 1342، در شهرســتان تهران 
به دنیا آمــد. پدرش حســین و مادرش 
محترم الســادات نام داشت. تا پایان دوره 
متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و 

دیپلم گرفت. شغلش آزاد بود. ســال 1362 ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 
در امامزاده پنج تن شــهر لویزان تابعه شهرستان شمیرانات 

قرار دارد. )تهران(

نظری پور، احمد/ الف-ش: بیست ( 452
و دوم فروردیــن 1345، در شهرســتان 
مشــهد به دنیا آمد. پــدرش علی اکبر و 
مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره 
متوســطه درس خوانــد و دیپلم گرفت. 

کارمند بانک صادرات بود. سال 1372 ازدواج کرد و صاحب 
یک پسر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدا 
بهشت رضای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش 

محمد نیز شهید شده است. )خراسان رضوی(
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نیازمرادی، بی بی فاطمه/ الف-س: ( 460
هفدهم خرداد 1336، در شهر گمیشان از 
توابع شهرستان بندرترکمن دیده به جهان 
گشود. پدرش تاج و مادرش بیک سلطان 
نام داشــت. تا پایــان دوره ابتدایی درس 

خواند. خانه دار بود. ســال 1356 ازدواج کرد و صاحب سه 
پسر و دو دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار 

نقشبندی زادگاهش قرار دارد. )گلستان(

الف-ش: ( 459 فراهــم/  نوری نــوران، 
روســتای  در   ،1337 دی  نوزدهــم 
ســارخانلوی از توابع شهرســتان اردبیل 
به دنیا آمد. پدرش انشــاءاهلل، کشاورزی 
می کرد و مادرش صدابه نام داشت. او نیز 

کشــاورز بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر 
شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک 

سپردند. )اردبیل(

الف-س: ( 458 محمد/  نوری اســتادی، 
بیســتم آبان 1332، در روســتای استای 
از توابع شهرســتان تایباد چشم به جهان 
گشــود. پدرش خواجه قمــر و مادرش 
خانم جان نام داشــت. خواندن و نوشتن 

نمی دانست. کشاورز بود. سال 1351 ازدواج کرد و صاحب 
شش پسر و هفت دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش قرار دارد. )خراسان رضوی(

ســیدبیژن/ ( 457 نوربخش کوملــه، 
الــف-ش: یکــم فروردیــن 1346، در 
شهرســتان لنگرود به دنیــا آمد. پدرش 
سیدتراب، کشــاورزی می کرد و مادرش 
خانمی نام داشت. تا پایان دوره دکترا در 

رشته پزشکی درس خواند. پزشک بود. سال 1367 ازدواج 
کرد و صاحب یک پســر و یک دختر شد. در جبهه حضور 
یافت و مجروح شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه 
توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )گیالن(

با فرزندانش دوســت بود و برای تفریح و صحبت با آن ها 
وقت می گذاشت.

رعایت اخالق اسالمی، کسب مال حالل و عدم مردم آزاری 
از ســفارش های او به فرزندانش بود. راســت گو بود و از 
غیبت پرهیز می کرد. در کمک به مردم پیش قدم می شــد و 
نمی گذاشت کسی متوجه آن شود. بعد از شهادتش خانواده 
متوجه این کمک ها شدند. آبروی مردم را حفظ و عیب پوشی 
می کرد. گاهی اوقات کشاورزی می کرد و ساعت ها در باغ به 

کار می پرداخت.
به امام رضا )ع( ارادت خاصی داشــت و همیشــه زیارت 
خاص آن حضرت را می خواند. زیارت عاشورا و دعای عهد 
را بسیار می خواند. بارها به عنوان روحانی کاروان به حج رفته 
بود. در طول سفر نسبت به زائران احساس مسئولیت می کرد 
و با آن ها رفتار خوبی داشت. هنگام سفر آخر رفتارش بسیار 
خــاص بود. طوری وداع کــرد و حاللیت طلبید که گویی 

می دانست بازگشتی در کار نیست.
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رسید. پیکرش بیست و 
دوم همان ماه تشیع و در صحن حرم امام رضا )ع( به خاک 
سپرده شــد. دو پایان نامه تحصیلی از وی باقی مانده است. 

)خراسان رضوی(
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علمــای حوزه مرحوم محمدتقی ســتوده، مرحوم امینیان، 
مرحوم فاضل لنکرانی، مرحوم منتظری، مرحوم محمدباقر 
سلطانی، مرحوم مشکینی، حسن صانعی و نوری همدانی تا 
پایان دوره دکترا خواند. در کنار تحصیل به فعالیت و مبارزه 
بر علیــه حکومت پهلوی نیز پرداخت و مبادرت به پخش 

رساله علمیه حضرت امام خمینی)ره( کرد.
ثمره ازدواج وی دو دختر و پنج پســر بود. پس از پیروزی 
انقالب مســئولیت های مختلفــی مانند؛ فرمانــده کمیته 
انقالب اســالمی شهرســتان رودبار در سال 1358 )که در 
این پســت یک بار مورد سوءقصد قرار گرفت(، مسئولیت 
ســازمان عقیدتی منطقه یکم نیروی دریایی از سال 1359 
تــا 1364 )در این دوره یک بار دیگر ترور شــد(، امامت 
جمعه شهرستان رودبار از ســال 1364 به مدت 12 سال، 
عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن و فارس، مشاور فرهنگی 
استاندار فارس از سال 1380 تا 1383، رئیس هسته مرکزی 

گزینش وزارت کشور از سال 1383 تا بازنشستگی.
در کنار تمام مســئولیت هایی که داشــت، بیش از 5 سال 
در دوران جنگ به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت. 
هنگام زلزله فجیع رودبار سال 1369، علیرغم اینکه بسیاری 
از مســئولین شــهر را ترک کردند، در کنار مردم ماند و به 
آن ها کمک کرد. ایشــان امین مراجع تقلیدی مانند: آیت اهلل 
اراکی، آیت اهلل گلپایگانــی، آیت اهلل بهجت، آیت اهلل صافی 
گلپایگانی، آیت اهلل فاضل لنکرانی، آیت اهلل مکارم شیرازی، 
آیت اهلل منتظــری، آیت اهلل نوری همدانی و آیت اهلل صانعی 

بودند و برای انجام امور حسبیه و شرعی اجازه داشتند.
دوم مهر 1394، سرانجام روح بلند وی در چهلمین سفرش 
بــه حج، هنگام انجام اعمال حج، به آســمان پرواز کرد و 
با لبان تشــنه به شهادت رســید. پیکر وی دهم مهر همان 
سال، به کشور بازگشت و پس از تشییع در دانشگاه تهران، 
شهرستان دامغان و شهرستان سمنان در زادگاهش به خاک 

سپرده شد.

واحــدی، نصــرت اهلل/ الف-ش: ( 462
پانزدهم مهر 1332، در روستای حسن آباد 
از توابع شهرســتان دامغان دیده به جهان 
گشــود. پدرش رحمــت اهلل و مادرش 
سکینه نام داشــت. پس از خواندن دوره 

ابتدایی، ســال 1346 به توصیه مرحوم کربالیی سیدطاهر 
شاهچراغی به حوزه علمیه دامغان رفت و دروس مقدماتی 
را نزد اســاتید آن حوزه از جمله آیات عظام میرزاحســین 
ترابی و سیدمسیح شاهچراغی آموخت. برای ادامه تحصیل 
به حوزه علمیه قم رفت و دروس سطح خارج را در محضر 

 نیک روان، عبدالمجید/ الف-ش:( 461
شهرســتان  در   ،1323 مهــر  پنجــم 
اهواز دیــده به جهان گشــود. پدرش 
محمدحســین و مــادرش حبیبــه نام 
داشــت. تا پایان مقطع کارشناســی در 

رشته زمین شناسی درس خواند. در سازمان آب و خاک 
مشغول به کار شــد. زندگی بسیار ســاده ای داشت. به 
کســب روزی حالل اهمیت می داد و هرگز از امکانات 

دولتی استفاده شخصی نمی کرد.
ســال 1353 ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک دختر 
و دو پسر بود. برای تربیت اسالمی فرزندانش می کوشید. 
اهل مســجد، راستگو و درســتکار بود. در زمینه ترجمه 
کتاب های مرتبط به تخصص خود، با اســاتید دانشــگاه 
همــکاری می کرد. در دوران جنــگ در اهواز ماند و در 
دفاع از شهر کوشید. در اوقات بیکاری به پرورش گل و 

گیاه می پرداخت. در مسجد قرآن درس می داد.
دوم مهر 1394، در منا توسط نیروهای سعودی به شهادت 
رســید. پیکــرش دوازدهم همان ماه در بهشــت زهرای 

شهرستان تهران به خاک سپرده شد.
از وی نوشــته ها و مقاالت علمــی زیادی در زمینه آب، 

خاک و سدهای خاکی به جا مانده است. )خوزستان(
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 هاشم زهی، سیدمحمد/ الف-س:( 466
ســوم شــهریور 1329، در روســتای 
نوک آبــاد از توابع شهرســتان خاش به 
دنیا آمد. پدرش دادخــدا، از معتمدین 
طایفه و فردی متدین بود که کشاورزی 

و دامــداری می کرد و مادرش گل بی بی نام داشــت. از 
دوران کودکی با نمــاز و اخالق نیک انس گرفت و پدر 
را الگوی خود قرار داد. تحصیالت ابتدایی را تا ششــم 
نظام آموزشــی آن زمان؛ در زادگاهش و روســتای های 
اطــراف گذراند. هم زمان با تحصیــل، در کار به پدرش 

کمک می کرد.
ســال 1352 به استخدام شــهربانی زاهدان درآمد. سال 
1354 ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دو پســر و چهار 
دختــر بود. پس از مدتــی خدمت در شــهربانی، برای 
گذرانــدن دوره ی نظامی، به شــهرهای تهران، اصفهان 
و کرمان منتقل شــد. پس از پیــروزی انقالب مجدد به 

زاهدان بازگشت.
هم زمــان با خدمت به ادامــه تحصیل پرداخت و پس از 
اخذ دیپلم وارد دانشــکده افســری تهران شــد. وی در 
دوران جنگ نیز از هیچ تالشــی برای پاسداری از کیان 
ایران اســالمی فروگذار نکرد. رئیس آگاهی، جانشــین 

هادی ورنامخواســتی، ابراهیــم/ ( 465
الف-ش: دهم خرداد 1330، در روستای 
ورنامخواســت تابعه شهرستان لنجان به 
دنیا امد. پدرش شــکراله و مادرش صنم 
نام داشــت. تــا پایــان دوره کاردانی در 

رشــته مکانیک درس خواند. بازنشسته کارخانه ذوب آهن 
بود. ازدواج کرد و صاحب ســه پســر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رسید. مزار او در گلستان شهدای شهرستان اصفهان 

قرار دارد. )اصفهان(

ولی پــور، علی حســین/ الف-ش: ( 464
یکم مهر 1320، در روســتای شــلمزار 
از توابع شهرســتان کیار چشم به جهان 
گشــود. پــدرش محمدتقــی و مادرش 
خاتون جان نام داشت. خواندن و نوشتن 

نمی دانســت. کارگر بود. سال 1348 ازدواج کرد و صاحب 
پنج پسر و سه دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 
شهر دستنا تابعه شهرستان زادگاهش واقع است. )چهارمحال 

و بختیاری(

واعظیان، محمدرضا/ الف-ش: ( 463
بیســت و ســوم فروردین 1334، در 
دنیا آمد. پدرش  به  تهران  شهرســتان 
قاســم، خواربارفروش بود و مادرش 
فاطمــه، خانه داری می کــرد. پدر وی 

از خیرین سرشــناس و برپاکننده مجالس عزاداری امام 
حسین )ع( بود. تا پایان مقطع متوسطه در رشته ریاضی 
درس خوانــد و دیپلم گرفت. در وزارت اطالعات کار 
می کرد. ســال 1365 ازدواج کرد و صاحب دو پســر 
شد. نسبت به تربیت اســالمی فرزندانش می کوشید و 
همواره به آنان درباره درســتی اخالق و کسب روزی 
حالل ســفارش می کرد. در کار با تعهد، صادق، منظم، 
با پشــتکار و فعال بود. برای رضای خدا و خدمت به 

مردم می کوشید.
او از کودکــی در مجالس عزاداری امام حســین )ع( 
شــرکت می کرد و به امام حسین )ع( عشق می ورزید.  

سال ها سرپرست کاروان راهیان نور بود.
از ســوی بعثه مقام معظم رهبری عازم ســفر حج شد. 
دوم مهر 1394، در منا به شــهادت رســید. دوازدهم 
همان ماه پیکرش در گلزار شهدای زادگاهش به خاک 

سپرده شد. )تهران(
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یحیی پــور، علی محمد/ الف-ش: ( 470
چهــارم فروردین 1330، در روســتای 
دوســتکوه از توابع شهرستان رودسر به 
دنیا آمد. پدرش غالمعلی و مادرش کیمیا 
نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته 

ادبیات فارسی درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بازنشسته 
و بسیجی بود. سال 1350 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
یک دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )گیالن(

همتیان، ســیاوش/ الف-ش: دوم ( 469
آبان 1323، در روســتای سورک از توابع 
شهرســتان کیار به دنیا آمد. پدرش قلی، 
کشــاورزی می کرد و مــادرش صغرا نام 
داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند، 

کارمند بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و یک دختر 
شــد. در بســیج خدمت می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه 
منای مکه توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او 

در زادگاهش قرار دارد. )چهارمحال و بختیاری(

همت زاده، علی/ الف-ش: ششــم ( 468
تیر 1339، در روســتای داریون از توابع 
شهرستان شــیراز به دنیا آمد. پدرش ایاز 
نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. 
کشــاورز و دامدار بود. ازدواج کرد. دوم 

مهر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای سعودی 
به شهادت رســید. پیکر او را در روستای تربرالبیشه تابعه 

شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. )فارس(

همایونی، حســن/ الف-ش: دهم ( 467
تیر 1328، در روســتای همایون از توابع 
شهرستان قائن به دنیا آمد. پدرش حسین، 
کشــاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام 
داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 

او نیز کشاورز بود. سال 1351 ازدواج کرد و صاحب چهار 
پســر و چهار دختر شــد. دوم مهر 1394، در حادثه منای 
مکه توســط نیروهای سعودی به شهادت رسید. مزار او در 

زادگاهش واقع است. )خراسان جنوبی(

منطقه و کارشــناس ارشــد انتظامی بود. تجارب باالی 
خدمتی در دستگاه نظامی و رویارویی با مجرمان بسیار، 
بــه او آموخته بود برای فیصلــه اختالفات و نیز کاهش 
دادن بســیاری از جرایم؛ از راه هــای گوناگون آن را که 
نتیجه ای مســتحکم تر دارد انتخاب کند و همیشــه جبر 
و فشــار کارگشــا نخواهد بود. وی سال 1380 با درجه 

سرهنگی بازنشست شد.
 بــه جایگاه خانواده بی نهایت اهمیت می داد و همیشــه 
با همســر و فرزندانش با خوشــرویی و مهربانی رفتار 
می کرد. همواره فرزندان و نزدیکانش را به نماز خواندن، 
تالوت قرآن، صله رحم، عیادت از بیماران، کســب رزق 
حالل، انفاق، مســاعدت دردمنــدان و فاصله گرفتن از 
آنچه موجب هنجارشــکنی در جامعه می شــود سفارش 

می کرد.
ســال 1384 برای اولین بار عازم سفر حج تمتع و سال 
1388 به حج عمره مشــرف شد. بیستم شهریور 1394، 
در مسجدالحرام بر اثر سانحه سقوط جرثقیل به شهادت 
رســید. مــزار او در مجتمع طواری المیثم شــهر مکه از 

کشور عربستان واقع است. )سیستان و بلوچستان(
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بیست ( 475 الف-ش:  مجید/  یونسیان، 
و چهارم اردیبهشت 1365، در شهرستان 
شاهرود به دنیا آمد. پدرش هادی، پاسدار 
بود و مادرش عذرا، خانــه داری می کرد. 
والدین او بســیار متدین بودند به طوری 

که مــادرش در دوران بارداری به توصیه های شــرعی عمل 
می کرد و در دوران شــیرخوارگی با وضو به او شــیر می داد 
و برایش قرآن می خواند. در ســه سالگی با قرآن انس گرفت 
و رفتارش از ســایر همساالن خود بزرگ تر به نظر می رسید. 
سال سوم ابتدایی موفق به کسب مقام اول اذان گویی در منطقه 
شد. ضمن موفقیت در درس، در فعالیت های فرهنگی مدرسه 
مانند تالوت قرآن مراسم صبحگاه شرکت می کرد و به عنوان 
یک دانش آموز موفق زبانزد همه بود. اهمیت دادن به مسائل 
شرعی از خصوصیات ایشــان بود به طوری که پدر خود را 
برای شرکت در نماز جماعت صبِح مسجد همواره مجبور به 
طی مســافت طوالنی با موتور سیکلت می نمود و همواره به 
نماز اول وقت اهمیت می داد. از سن نه سالگی عالوه بر نماز 
به روزه گرفتن نیز اهمیت می داد و از آن زمان روزه های خود 
را کامل می گرفت. هم چنین به تمام وظایف شرعی خود عمل 
می کرد. اصل محرم و نامحرم را رعایت می کرد و هنگام گفتگو 
با نامحرم ســربه زیر بود. هرگز خیره نگاه نمی کرد. در دوران 

رحمــت/ ( 474 یوسفی آبندانســری، 
الف-ش: بیســت و نهــم آذر 1318، در 
روســتای کتی ســر از توابع شهرســتان 
قائمشــهر به دنیا آمد. پــدرش آقاجان و 
مادرش زاغی نام داشــت. تا پایان دوره 

ابتدایی درس خواند. بازنشســته کارخانه نساجی بود. سال 
1343 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رســید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)مازندران(

یوســفی، ابوبکر/ الف-س: هفتم ( 473
خرداد 1330، در شهرســتان پیرانشــهر 
دیده به جهان گشــود. پــدرش علی و 
مادرش فاطمــه نام داشــت. خواندن و 
نوشتن نمی دانست. کشــاورز بود. سال 

1369 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم 
مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای سعودی به 
شهادت رســید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

)آذربایجان غربی(

یقطین، سیدابوالقاســم/ الف-ش: ( 472
سی و یکم فروردین 1339، در شهرستان 
شیراز چشــم به جهان گشــود. پدرش 
ســیدکمال و مادرش طیبه نام داشت. تا 
پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس 

خواند و دیپلم گرفت. فروشنده بود. سال 1361 ازدواج کرد 
و صاحب دو پسر شد. حدود 6 ماه در جبهه غرب خدمت 
می کرد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط نیروهای 
سعودی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. 

)فارس(

هفتم ( 471 الف-ش:  قربان/  یعقوبیان، 
تیر 1315، در روستای کفشگرکال از توابع 
شهرستان قائمشــهر به دنیا آمد. پدرش 
ساالر و مادرش سکینه نام داشت. خواندن 
و نوشــتن نمی دانست. کارگر میدان میوه 

و تره بار بود. ســال 1340 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و 
چهار دختر شد. دوم مهر 1394، در حادثه منای مکه توسط 
نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش 

به خاک سپردند. )مازندران(
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یونســی زاده، جــواد/ الف-ش: ( 476
شــهر  در   ،1313 فروردیــن  پنجــم 
دارالمؤمنین از توابع شهرســتان شوشتر 
به دنیا آمد. پدرش شــیرعلی از بزرگان 
و معتمدیــن بازار و مــورد احترام اهل 

محل بود و مادرش شــکر نام داشــت. دوران ابتدایی را 
در زادگاهش به پایان رساند و سپس همراه با خانواده به 
شهرستان مسجدسلیمان رفت و ادامه تحصیالت خود را 

تا دیپلم در این شهر گذراند.
ســال 1333 در اداره ثبت احوال مسجدسلیمان به عنوان 

می کند، خیلی نگران شــدم و تصور کردم برای خانواده اش 
مشکی پیش آمده است. وقتی علتش را پرسیدم گفت: »دعا 

کن بتوانم به حج بروم«
دعاهایش مورد قبول خداوند قرار گرفت و عازم ســفر حج 
شد، هنگام وداع پسرش که آن زمان سه ماهه بود، او را نگاه 
می کرد و به شدت می گریست. به حدی که با دیدن اشک های 
فرزندش گفت: »نکند قرار اســت بازنگردم.« در طول سفر 
به نقل از همسفران، بسیار سبکبال و آرام بود و پیوسته قرآن 
می خواند. شب آخر همراه با پدر و مادرش مشغول خواندن 
دعا و مناجات شــد. مادرش می گفت: »از من پرســید چه 
دعایی بخوانم؟ گفتم: دعای مشــلول یا دعای مجیر، آن قدر 
زیبا دعا خواند که بی اختیار ســه بار برایش دعای عاقبت به 

خیری کردم.«
دوم مهر 1394، در منا هنگام انجام اعمال حج به شــهادت 
رســید. پیکرش پس از 63 روز به کشور بازگشت و پس از 
تشییع دوم آذر همان سال در گلزار شهدای زادگاهش به خاک 

سپرده شد.
از این شــهید خاطرات سفرش به کربال )در ایام مجردی( و 
یادداشت های محضر درس استاد دایی رضا بسطامی )شاگرد 

حضرت آیت اهلل بهجت( باقی مانده است. )سمنان(

دبیرســتان به کاروان راهیان نور پیوســت و به مناطق جنگی 
می رفت.

تا پایان دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی 
درس خواند. ابتدا در یک شــرکت مشغول به کار شد و پس 
از آن به عنوان کارشناس فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود به 
انجام وظیفه پرداخت. هنگام کار در حفظ بیت المال می کوشید. 
برای مثال هرگز از تلفن اداره، استفاده شخصی نمی کرد. خیلی 
وقت ها پس از ثبت کارت خروج به اداره برمی گشت و دوباره 
به کار می پرداخت تا در کار کوتاهی نکرده باشد. آخر هر ماه 
مبلغی را به عنوان ردمظالم کنار می گذاشــت تا اگر احیاناً از 

لوازم اداری استفاده کرده حقی بر گردنش نماند.
بسیار مهربان، دلسوز، مودب، با احساس، منطقی و اهل توکل 
به خدا بود. به پدر و مادرش احترام زیادی می گذاشــت. هرگز 
در حضــور آن ها پایش را دراز نمی کرد و جلوتر از آن ها قدم بر 
نمی داشت. معتقد بود هر چه دارد از دعای خیر پدر و مادر است.
ســال 1388 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. در تربیت 
فرزنــدش پایبند بــه اصول مذهبی بود ولی ســخت گیری 
نمی کرد. قبل از تولد فرزندش در دوران بارداری همسر برای 
او قرآن می خواند. دربــاره تربیت فرزند مطالعه می کرد و از 
راهنمایی مشاور نیز بهره می برد. آرزو داشت فرزندش سرباز 

امام زمان )عج( باشد.
به امام حســن مجتبی )ع( و امام رضــا )ع( ارادت خاصی 
داشــت. در مراســم و مجالس مذهبی شــرکت می کرد. به 
مداحی عالقه مند بود و ســعی داشت فنون آن را بیاموزد. به 
گفته مادرش در قنوت، دعای عاقبت به خیری برای خود و 
خانواده اش می خواند و آرزوی شهادت می کرد. بارها به سفر 
کربال و مکه رفته بود. سال 1394 وقتی والدین او عازم مکه 
بودند، پدرش پیشــنهاد داد برای همراهی پدر، که جانباز بود 
با آن ها برود. بســیار خوشحال و هیجان زده بود، از آن جا که 
فرصت کمی تا ســفر مانده بود، احتمال می داد که نتواند به 
این ســفر برود. دلشوره زیادی داشــت. یکی از همکاران او 
می گفت: »یک روز وارد اتاق او شــدم، دیدم به شدت گریه 
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کارمند اســتخدام شــد. از نظر شــخصیتی فردی فعال، 
مصمم، باهوش، متدین، پاک طینت، مردمی و توانمند بود 
و پس از مدتی به سمت ریاســت ثبت احوال نائل آمد. 
سال 1373 با 40 ســال خدمت صادقانه، بازنشست شد. 
وی سال ها در سمت رئیس ثبت احوال در شهرستان های 
ایذه، مسجدسلیمان، شــادگان، آبادان، رامهرمز، اهواز، و 
فیروزآبــاد خدمت کرد و همواره جــزء مدیران توانمند، 

صاحب نظر، نخبه، موفق و کارآمد بود.
از سال 1360 تا پایان جنگ تحمیلی با انتقال به شهرستان 
اهواز در این شــهر جنگی خدمت نمود. به دلیل خدمت 
خالصانه بــه مردم و کشــور به عنوان مدیــری توانا و 

ارزشمند بارها مورد تقدیر مسئوالن قرار گرفت.
روحیه ورزشــی، نظم در کار، سحرخیزی، نوع دوستی، 
احساس مسئولیت باال نسبت به کار، خانواده و بستگان، 
خوش قلبی و خوش خلقی وی در بین دوســتان، اقوام و 

همکاران زبانزد بود.
ســال 1341 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و پنج دختر 

شد.
 دوم مهــر 1394، در حادثه منای مکه توســط نیروهای 
سعودی به شهادت رســید. پیکر او را در امامزاده محمد 

شهرستان کرج به خاک سپردند. )خوزستان(
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ازدحام جمعیت در منطقه منا

شهدای منطقه منا
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نقشه منا و مسجدالحرام

حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام


