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واقعــا جــای تحســین و تقدیــر هــم بــوده و هســت، در طــول هشــت ســال مــردم اســتان و عشــایر و ایــات غیــور و سلحشــور 
ایــن اســتان هــم در میــدان هــای مبــارزه شــرکت کردنــد و بــا حضــور خودشــان میــدان نبــرد را کیفیــت بخشــیدند و دشــمن 
را ســرنگون کردنــد و هــم بــه عنــوان شــهروندانی کــه حفــظ شــهر و امنیــت  شــهر و نظــم شــهر  بــر عهــده ی آنهاســت، 
بــه بهتریــن شــکلی عمــل کردنــد و مــردم ایــن اســتان بــه عنــوان آواره ی جنگــی در هیــچ اســتان دیگــری تحمیــل نشــده 
ــه  ــم ک ــا کنی ــم ادع ــی توانی ــا م ــروز بحمــداهلل م ــد و ام ــه ی خــود ماندن ــه ی خــود و در شــهر خــود و در منطق ــد و در خان ان
ــرای کشــور در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی هســتند.  مــردم ایــام یکــی از روســپیدترین و پرافتخارتریــن مــردم ب

رهبر معظم انقاب حضرت امام خامنه ای در جمع مردم ایام- 16/1/1368

پیام سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه

در طــول جنــگ تحمیلــی، به رغم اینکــه اســتان دالورپرور ایــام آماج 
حمــات مســتقیم دشــمن قرار داشــت امــا مــردم ایــن اســتان از پیر و 
جــوان و زن و مــرد بــا ایســتادگی مثال زدنی خود در هشــت ســال دفاع 
مقــدس خــوش درخشــیدند ؛ کنگــره ملــی 3۰۰۰ شــهید اســتان ایام 
فرصتــی بــرای معرفــی تاریــخ جنــگ و شــهدای واالمقــام این اســتان 
اســت و تــاش مــی کنیم در این کنگره عظیم نقشــی داشــته باشــیم.
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ــترک  ــرز مش ــر م ــودن 430 کیلومت ــا دارا ب ــام ب ــتان ای اس
ــن  ــا ای ــی ب ــرز  زمین ــن م ــی تری ــراق دارای طوالن ــا کشــور ع ب
ــصد  ــر شش ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــام ب ــتان ای ــت. اس ــور اس کش
هــزار نفــر و بــا داشــتن دوازده شهرســتان در حاشــیه ارتفاعــات 
زاگــرس قــرار گرفتــه اســت. ایــن اســتان بــه علــت هم جــواری 
بــا اســتان های شــیعه نشــین عــراق و کوتاه تریــن مســیر از مهــران 
تــا کربــای معلــی بــه عنــوان مهمتریــن دروازه عتبــات عالیــات 
ــود. در  ــناخته می ش ــراق ش ــران و ع ــردم ای ــزد م ــور  ن در کش
دوران دفــاع مقــدس جمعیتــی بالــغ  بــر 380 هــزار نفــر و هفــت 
ــا بکارگیــری همــه ظرفیــت  شهرســتان داشــت. مــردم اســتان ب
ــکیل  ــا تش ــرد و ب ــای نب ــور در جبهه ه ــور پرش ــا حض ــود  ب خ
ــه  ــی ب ــکر، درس عبرت ــه لش ــائ آن ب ــاده و ارتق ــپ پی ــک تی ی
ــس از گذشــت  ــروز پ ــد. ام ــش متجــاوز بعــث عــراق دادن ارت
ــن اســتان  ــی انتظــار مــی رود ای ــان جنــگ تحمیل ســال ها از پای
یکــی از قطب هــای گردشــگری و اقتصــاد کشــور نقــش 

ــد. آفرینــی کن
ــهدا و  ــزز ش ــای مع ــران و خانواده ه ــم ایثارگ ــت عظی جمعی
ــی  ــن ظرفیت ــد چنی ــت یــک دســت شــیعه اســتان می توان جمعی
را در کشــور ایجــاد کنــد. بــه یقیــن مــردم مــا خــود را وامــدار 
شــهدا و ایثارگــران آن دوران طایــی می داننــد. امــروز افتخــار 
داریــم کــه بــا  اجــرای کنگــره ملــی 3000 شــهید ایــن اســتان 
ضمــن تجلیــل از مقــام شــامخ آن شــهدا بتوانیــم اســتان ایــام 
را از ایــن گــذر بیــش از پیــش بــه کشــور و حتــی دنیــا معرفــی 

نماییــم.

پیام سرتیپ2 پاسدار جمال شاکرمی
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برخــی نــکات مهــم و حــوادث دوران دفــاع 

مقــدس در اســتان ایــام بــه شــرح زیــر اســت:
همــان گونــه کــه در تاریــخ انقــاب ثبــت و 
ضبــط اســت اولیــن تجــاوز مــرزی از طریــق هوایــی 
در تاریــخ 58/1/13 بــه گمــرک بهــرام آبــاد مهــران 
ــیاری از  ــکل بس ــن ش ــه همی ــت و ب ــده اس ــت ش ثب
ایــن  بــه حریــم  مــرزی  تجــاوزات  و  تحــرکات 
اســتان تــا آغــاز تهاجــم رســمی عــراق در ســال 
ــوان  ــی ت ــوادث م ــر ح ــت. از دیگ ــه داش 1359 ادام
ــر  ــخ 59/07/13 و دیگ ــیان در تاری ــه موس ــه حادث ب
ــایر در  ــش عش ــژه نق ــه وی ــی ب ــای مردم ــت ه مقاوم
ــاز  ــه ب ــر ب ــت منج ــه در نهای ــرد ک ــاره ک ــک اش میم

پــس گیــری میمــک در 59/10/19 شــد.
ــن  ــث ، اولی ــم بع ــاوز رژی ــاز تج ــا آغ ــان ب همزم
ــای  ــود ه ــا رهنم ــی  ب ــت مردم ــای مقاوم ــون ه کان
آیــت اهلل حیــدری ایامــی شــکل گرفــت. نقــش موثر 
حجــج االســام مرحــوم شــیخ محمــد تعمیــرکاری ، 
ــت ا..  ــوم آی ــلطانی، مرح ــاس س ــاج عب ــوم ح مرح
ــث  ــد، باع ــده ان ــمانی ش ــی آس ــه همگ ــد ک مرواری
ســرافرازی ایــران اســامی در نخســتین روزهــای 

ــد. ــام ش ــدس در ای ــاع مق ــاب و دف انق
ــدار  ــهید پاس ــن ش ــنبه ای اولی ــهید روح اهلل ش ش
کشــور  شــهید  فرمانــده  اولیــن  و  ایــام  ســپاه 
از جنــگ  قبــل  می باشــد، شــهیدی کــه 11 روز 
تحمیلــی در حالــی کــه گلوله هــای خمپــاره 120 
ــه ســمت دشــمن شــلیک می کــرد  ــری را ب ــی مت میل
تــا پاســخی بــه گلولــه بــاران دشــمن بعثــی دهــد، بــا 
ــه  ــران ب ــنگرش در مه ــه س ــوپ ب ــه ت ــت گلول اصاب

ــید. ــهادت رس ش
ــا اعــزام بیــش از  60000 رزمنــده   مــردم اســتان ب
بــه جبهــه هــای نبــرد و تقدیــم 3017 شــهید ،تعــداد 
12047 جانبــاز ، 337 آزاده نقــش بســیار ارزنــده ای 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــامی ایف ــاب اس ــاع از انق را در دف
ــواده  حــدود68 هزارنفــر از جامعــه اســتان ایــام خان
شــهدا،ایثارگران و جانبــازان را تشــکیل می دهنــد 
ــار  ــت کل اســتان میباشــد. آم کــه 11 درصــد جمعی
شــهدای اســتان ایــام بــه نســبت جمعیت درســال65، 
ــه  ــمنان در رتب ــم ،س ــان ،ق ــتان های اصفه ــد از اس بع

ــراردارد. چهــارم ق
شــهید حشــمت ا.. ســهرابی اولیــن شــهید مدافــع 
حــرم اســتان و شــهید داریــوش رضایــی نــژاد شــهید 
هســته ای کشــور از شهرســتان آبدانــان از توابــع 

ــام مــی باشــد. اســتان ای
شــهید علــی جرایــه: نوجــوان تریــن رزمنــده دفــاع 
مقــدس . والدت 1350- شــهادت 1362-–محــل 

ــات والفجــر5   شــهادت عملی
ــروه  ــب گ ــتان در قال ــردم اس ــگ م ــول جن در ط
هــای رزمــی و تیــپ 114 و ســپس لشــکر  11  امیــر 
متوســط   ، کوچــک  عملیــات   50 در  المومنیــن 
و بــزرگ شــرکت نمودند.)کتــاب تاریــخ دفــاع 
مقــدس در ایــام از 59 تــا 67تدویــن و چــاپ شــده 

ــت(. اس
از عملیات هــای ذکــر شــده 7 مــورد آنهــا خــارج 
بقــی در مرزهــای ســرزمینی  مــا  بــوده و  اســتان 
ــوده اســت. از جملــه )والفجــر 9 ، کربــای  اســتان ب
4 ، کربــای 5 ، کربــای 10 ، نصــر 4 ، نصــر 8 ، 

ــر 10( والفج
عملیــات هــای گســترده در حــوزه ســرزمینی 
را   1 کربــای  و  محــرم   ، المبیــن  فتــح   ، اســتان 
ــامل  ــط ش ــای متوس ــرد. عملیات ه ــام ب ــوان ن ــی ت م

، والفجــر3. والفجــر 1 
تعــداد حمــات شــیمیایی در اســتان ایــام توســط 
رژیــم بعــث 16 مــورد ، تعــداد حمــات و تجــاوزات 
ــتان  ــف اس ــاط مختل ــهرها و نق ــه ش ــراق ب ــی ع هوای

ایــام 340 مــورد مــی باشــد.
مهمتریــن زیارتــگاه هــای اســتان بــه ترتیــب : 
ــن )ع(  ــر المومنی ــرارگاه امی ــزان ، ق ــرهانی ، قاوی ش
ــنی ،  ــه ش ــد اهلل ، تپ ــه راه جن ــک ، س ــان میم ، یادم
قــرارگاه تصــرف شــده لشــکر 17 زرهــی عــراق در 

ــزان قاوی
ــم  ــه رغ ــه ب ــود ک ــرزی ب ــتان م ــا اس ــام تنه - ای
بــه  آواره ای  هیــچ  آن  مــرزی  شــهرهای  ســقوط 
ــر از اســتان  ــل نکــرد و بلکــه آواره پذی کشــور تحمی

ــود. ــاه ب ــتان و کرمانش ــای خوزس ه
- در اوایـل جنـگ )تاریـخ 20 خـرداد 1360( در 
جریـان حضـور بنـی صـدر بـه ایـام توسـط یکـی از 
روسـتاییان سـیلی میخورد و بـا هجوم مردم به وسـیله 
بالگـرد پـا به فـرار می گذارد کـه بعدا به عنـوان یکی 

از تلخ تریـن خاطراتـش ذکـر کرده اسـت.
ــن  ــه زمی ــی عــراق ب ــاران هوائ 23بهمــن 1365بمب
فوتبــال چــوار در ایــام تعــداد 15ورزشــکار در 

ــدند . ــهید ش ــال ش ــن فوتب حی
ــک  ــی میم ــال 67 در حوال ــرداد س ــل خ در اوای
یــک رزمنــده  ایامــی وقتــی متوجــه مــی شــود 
یکــی از نیروهــای خــودی در محاصــره  تانک هــای 
دشــمن قــرار دارد داوطلبانــه ســوار  بــر خــودرو شــده 
ــر  ــور غی ــه ط ــا ب ــان تانک ه ــده را از می ــن رزمن و ای
قابــل بــاوری نجــات می دهــد کــه مســتند آن توســط 

ــده اســت. ــه و پخــش گردی صــدا و ســیما تهی
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شـهادت کلیـدواژه ای مـادر اسـت کـه معانـی 
فراوانـی را در بـردارد بـه تعبیـری دیگـر، شـهادت 
و  صفـات  فضائـل،  باورهـا،  نتیجـه  و  محصـول 
حـاالت فراوانـی اسـت کـه در شـهید تحقـق یافتـه 
والیت پذیـری،  توحیـد،  چـون  امـوری  اسـت. 
معرفـت، صداقـت،  اخـاص،  فـداکاری،  و  ایثـار 
تکلیـف  مسـئولیت پذیری،  و  مسئولیت شناسـی 
محـوری و مـوارد زیـاد دیگـری کـه هـر کـدام از 
عمیـق  مطالـب  و  معانـی  از  دریایـی  حـاوی  آنهـا 
اسـت و در مـورد آنهـا کتـاب هـا نوشـته شـده و 
مـی شـود نوشـت. بنابرایـن شـهید، مجموعـه ای از 
خصائـل و خصوصیـات ناب دینی و انسـانی اسـت 
کـه مـی توانـد الگوی مـردم بویژه جوانـان این مرز 

و بـوم قـرار بگیـرد.
الگوسـازی از موضوعـات مهـم و تاثیرگذار در 
امـر تربیـت اسـت و شـهید الگویـی ملمـوس اسـت 
کـه بایـد به معرفـی او پرداخت و برگـزاری کنگره 
ادای  بـر  افـزون  ایـام،  اسـتان  شـهید   3000 ملـی 
دیـن در مقابـل شـهدا  و خانـواده هـای معظـم آنان 
و معرفـی جهـاد و ایثارگـری مـردم ایـن سـرزمین، 

تاشـی در ایـن زمینـه خواهـد بود.
احیـا و پاسداشـت شـهیدان، احیـا و پاسداشـت 
همـه خوبی هـا و باورهـای راسـتین اسـت. لـذا رهبر 
زنـده  فضیلـت  امـروز  فرمودنـد:  انقـاب  معظـم 
نگه داشـتن یـاد شـهیدان کمتـر از شـهادت نیسـت. 
نتیجـه عملـی شـهادت، احیـای همـه  چـرا؟ چـون 
انسـانی  نیـک  اعتقـادات صحیـح دینـی و صفـات 

اسـت کـه تمامـی پیامبـران الهـی همـواره به دنبـال 
تحقـق آن بوده انـد و احیـای یـاد و خاطـره شـهیدان 
نیـز، احیـای همیـن امـور اسـت. بنابرایـن کار هر دو 
احیاگـری اسـت، هدف هـر دو یک امر اسـت و آن 
چیـزی جـز احیـا و اسـتمرار دین و انسـانیت نیسـت. 
اولـی کاری حسـینی اسـت و دومـی کاری زینبـی. 
شـهادت احیاگـری می کنـد و زنـده نگه داشـتن یـاد 
شـهیدان احیاگری را طراوت و اسـتمرار می بخشـد. 
برگـزاری ایـن کنگـره ملـی را باید در ایـن فضا دید 
و جای بسـی خوشـحالی و افتخار ماسـت که جامعه 
دانشـگاهی در ایـن احیاگـری نقـش ایفـا می کنـد. 
همان طـور کـه انتظـار بایسـته مـی رود دانشـگاه در 
همه مسـائل علمی، پژوهشـی، فرهنگـی و اجتماعی 

بایـد پیشـرو و مرجـع باشـد.
بایـد در صـف  قاعدتـا  نیـز  ایـن خصـوص  در 
اول احیاگـری حضـوری برجسـته و پیشـرو داشـته 
باشـد و برگـزاری اجاسـیه دانشـجویان قدمـی در 
همیـن راسـتا و توفیقـی بـزرگ از جانـب خداونـد 

اسـت. منان 
عظیـم  توفیـق  ایـن  بخاطـر  را  متعـال  خداونـد 
بندگـی  و  عبودیـت  پیشـانی  و  می گوییـم  شـکر 
چشـم  و  می سـاییم  حضرتـش  درگاه  برابـر  در  را 
امیدمـان را بـه در خانـه شـهیدان عزیزمـان بویـژه 
3000 شـهید سـرافراز ایـن اسـتان خواهیـم دوخت 
تـا کـه عنایاتـی آیـد و مشـمول الطافـی خـاص از 

شـویم. عشـق  سـفرکردگان  آن  جانـب 

پیام دکتر طاهر علی محمدی رئیس دانشگاه ایالم
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به کنگره  سه هزار شهید

ایـــام تربـــت پـــاک شـــهیدان، ویتریـــن عـــزت و افتخـــار و 
ـــدس  ـــاع مق ـــال دف ـــول ۸ س ـــامی در ط ـــران اس ـــوری ای سلحش
ـــی  ـــرزمین مقدس ـــهدا در س ـــم ش ـــره عظی ـــزاری کنگ ـــت و برگ اس
ـــای آن  ـــک در جغرافی ـــزرگ و کوچ ـــات ب ـــش از ۵۰ عملی ـــه بی ک
ـــهید  ـــزار ش ـــش از ۳ ه ـــم بی ـــا تقدی ـــش ب ـــاده و مردمان ـــاق افت اتف
و ۱۲ هـــزار جانبـــاز نـــام خـــود را در تاریـــخ دفـــاع مقـــدس و 
ـــس  ـــد کاری ب ـــه کرده ان ـــامی جاودان ـــران اس ـــت ای ـــاب مقاوم کت

ـــت. ـــدگار اس ـــمند و مان ارزش
ـــون  ـــروز در آزم ـــه دی ـــار ک ـــن دی ـــوام ای ـــایر و اق ـــات و عش ای
ـــوزه  ـــد و در ح ـــی گرفتن ـــره قبول ـــی نم ـــرز داری و مرزبان ـــزرگ م ب
ـــه  ـــور را ب ـــه اول در کش ـــاف رتب ـــا اخت ـــت ب ـــاد و مقاوم ـــار، جه ایث
ـــتودنی در  ـــاز و س ـــش ممت ـــا نق ـــد حقیقت ـــاص داده ان ـــود اختص خ
ـــی از آن  ـــه نیک ـــت ب ـــه بایس ـــد ک ـــته ان ـــدس داش ـــاع مق دوران دف
ـــرای  ـــهدا ب ـــم ش ـــره عظی ـــر از کنگ ـــی بهت ـــه فرصت ـــود و چ ـــاد ش ی
بازخوانـــی حماســـه هـــا و رشـــادت هـــای ســـرداران و شـــهدای ایـــن 

ـــت. ـــز اس ـــار عزی دی

شــهیدان ، مهاجــران عــزت یافتــه ی الهــی و شــرافت یافتــگان 
مکتــب حســینی انــد ، آنــان شــاخص حیــات ، راهنمــای مذهــب و 
چــراغ فــروزان مســیر عــزت از کربــای حســینی تــا قلمــرو ظهــور 

منجــی عالــم انــد. 
 اکنــون کــه در دهــه پنجــم انقــاب شــکوهمند اســامی بــه 
ــه  ــردد ب ــا می گ ــره برپ ــهیدان، کنگ ــامخ ش ــام ش ــت مق پاسداش
متولیــان و مجریــان آن دســت مریــزاد و خــدا قــوت گفتــه، چــرا که 
بانــگ بیــدار بــاش را بــه صــدا درآورده تــا خفتــگان و غفلــت زدگان 
در یابنــد کــه زنــده بــودن همــگان در گــرو جاودانــه بــودن نــام و یاد 
شهداســت، تحقــق ایــن طریــق حیــات بخــش ضــرورت و اهمیــت 
برگــزاری کنگــره عظیــم شــهدا را اثبــات نمــوده کــه به فضــل الهی 
ــا مــدد روح بلنــد شــهدا ایــن مهــم  شــدنی و دســت یافتنــی  و ب
اســت. پــروردگارا مــا را در ایــن مســیر نجات بخــش کــه متضمــن 
ســعادت دنیــا و تکامــل عقبــی اســت ثابــت قــدم نمــوده تــا پــا بــه 

پــای والیــت، پاســدار ارزش هــای دینــت باشــیم

دکتر محمد نوذریحجت االسالم کریمی تبار استاندار ایالمنماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم

نگاه چهره ها به کنگره 3000 شهید
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احیــای ارزش هــای ملــی، مذهبــی، دینــی و توحیدی ریشــه در 
تاریــخ انســان، انبیــا، اســام و انقــاب اســامی دارد،,تمــام ملت های 
دنیــا نمادهــای اقتــدار خــود را پاسداشــت می کننــد و ایــن امــر در 
عرصــه جهانــی پذیرفتــه شــده اســت،  امــروز احیــای روحیــه ایثار و 
شــهادت ضــرورت جامعــه امــروز و رمــز مانــدگاری انقــاب اســامی 
اســت . کنگــره ســرداران و ســه هــزار شــهید گلگــون کفــن اســتان 
ــا  و  ــت مجاهدت ه ــتای  پاسداش ــبی در راس ــت مناس ــام فرص ای
زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره شــهدا و ترویــج  فرهنــگ ایثــار 
و مقاومــت و انتقــال مفاهیــم و ارزشــهای واالی انســانی  بــه نســل 
جدیــد در جهــت اســتفاده از ظرفیتهــای تحــول آفریــن آن اســت.

علی اکبر بسطامی نماینده مجلس شورای اسالمی

برگـــزاری کنگـــره ســـه هـــزار شـــهید اســـتان و اقدامـــات انجـــام 
گرفتـــه بـــه منزلـــه احیـــا دوبـــاره فرهنـــگ ایثـــار و ترویـــج فرهنـــگ 
ـــه در راســـتای فرمایشـــات  ـــی و الگـــو محـــور شـــهادت اســـت ک غن
ـــاد  ـــام و ی ـــتن ن ـــه داش ـــده نگ ـــی زن ـــری مبن ـــم رهب ـــام معظ مق
ـــارز  ـــاط ب ـــرم دشـــمنان اســـت ، از نق ـــگ ن ـــا جن ـــارزه ب شـــهدا و مب
و مثبـــت و اقدامـــات انجـــام گرفتـــه ایـــن کنگـــره  عملیاتـــی شـــدن 
ـــه مناطـــق محـــروم و حاشـــیه نشـــین اســـتان  و خدمـــت رســـانی ب
ـــل  ـــب و قاب ـــود جال ـــوع خ ـــه در ن ـــانی اســـت ک ـــت رس ـــر خدم و ام

ـــر اســـت تقدی

بهزاد علیزاده نماینده مجلس شورای اسالمی

نگاه چهره ها به کنگره 3000 شهید

کنگـــره ســـه هـــزار شـــهید اســـتان ایـــام نمـــاد تاریـــخ 
ـــگی  ـــان همیش ـــه حافظ ـــت ک ـــی اس ـــجاعت مردم ـــت و ش مقاوم
ـــه  ـــی س ـــا تاریخ ـــام ب ـــوده اند.ای ـــن ب ـــران زمی ـــان ای ـــا و کی مرزه
ـــزار  ـــی کنگـــره ســـه هـــزار شـــهید خـــود را برگ ـــزار ســـاله در حال ه
ـــار  ـــه ایث ـــری ب ـــان دیگ ـــر زم ـــش از ه ـــران بی ـــه ای ـــد ک ـــی کن م
ـــد  ـــره بازتولی ـــن کنگ ـــاز دارد و ای ـــی نی ـــت افزای ـــت و هوی ،مقاوم
کننـــده فرهنـــگ ایثـــار و مقاومـــت و نمـــاد هویـــت تاریخـــی 
ـــت  ـــات مقاوم ـــز عملی ـــام رم ـــهید ای ـــزار ش ـــه ه ـــت.کنگره س ماس
فرهنگی،اقتصـــادی و سیاســـی ملـــت ایـــران اســـت و مـــی توانـــد در 
ـــن  ـــازی هـــای سیاســـی و دروغ تعیی ـــه خودخواهـــی و ب عصـــری ک
ـــی و  ـــار و دگرخواه ـــاره ایث ـــت دوب ـــی اس ـــادالت جهان ـــده مع کنن
ـــاور آزادگان جهـــان  صداقـــت کـــه میـــراث شـــهیدمان اســـت را در ب

ـــد. ـــا کن احی

سارا فالحی نماینده مجلس شورای اسالمی

کنگــره یــک کار ســنگین اســت و بــرای اینکــه یــک کار بــزرگ 
در شــان و منزلــت مــردم و اســتان در قالــب کنگــره انجــام گیــرد، 
بایــد از آبرویمــان هــم بــرای ایــن کار بگذاریــم کــه حــق این اســتان 
ادا شــود، چــرا کــه ایــن کنگــره در رســانه ها و شــبکه هــای مختلف 
و فضــای مجــازی منعکــس مــی شــود، بایــد تمام توانمــان را بــه کار 

گیریــم تــا کنگــره ای پربــار و بــه یــاد ماندنــی رقــم بخورد

دالور القاصی مهر فرمانده انتظامی استان
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در حقیقـــت زندگـــی بـــدون شـــهادت ریاضـــت تدریجـــی بـــرای 
ـــه  ـــه ای ک ـــه پل ـــیدن ب ـــرای رس ـــت و ب ـــرگ اس ـــه م ـــیدن ب رس
ـــتن از  ـــدای گذش ـــه بلن ـــی ب ـــد گام ـــد بای ـــتاده ان ـــرآن ایس ـــهدا ب ش
ـــی  ـــه دلبســـتگی اســـت برداشـــت، شـــهادت میراث ـــه آنچـــه مای هم
ـــده  ـــات را عقی ـــه حی ـــا از ســـید و ســـاالر شـــهیدان اســـت ک گرانبه
ـــار  ـــاز و پرافتخ ـــان س ـــب انس ـــتند و در راه مکت ـــی دانس ـــاد م و جه
ـــداری  ـــود از آن پاس ـــز خ ـــان عزی ـــود و جوان ـــون خ ـــا خ ـــام ب اس
ـــت.  ـــران اس ـــریف ای ـــت ش ـــه مل ـــه ب ـــروز ک ـــا ام ـــد ت ـــی کردن م
ـــوی  ـــه س ـــق ب ـــی طری ـــا در ط ـــراغ راه م ـــهدا چ ـــد ش ـــدون تردی ب
کمـــال انســـانیت در دنیـــای متاطـــم و پیچیـــده امـــروزی هســـتند. 

دکتر صیدمهدی ویسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایالم

ــه  ــی ب ــرکات اله ــدن ب ــازل ش ــب ن ــام اهلل موج ــت ای پاسداش
ــی و  ــی، دین ــی، مذهب ــای مل ــای ارزش ه ــود. احی ــه می ش جامع
توحیــدی ریشــه در تاریــخ انســان، انبیــا، اســام و انقــاب اســامی 
دارد، و تمــام ملت هــای دنیــا نمادهــای اقتــدار خــود را پاسداشــت 
ــا خــون خــود درخــت انقــاب  ــد کــه ب ــن شــهدا بودن می کنند.ای
را آبیــاری و بیمــه کردنــد و بــاران رحمــت الهــی هســتند کــه بــه 

ــاره می بخشــند... ــات دوب ــا، حی ــن خشــک جانه زمی
ای شهیدان، عشق مدیون شماست

هرچه ما داریم از خون شماست

دکتر میرزائی حیدری رئیس سابق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

شهدامســتانه درکنگــره عشــق جــام باقــی سرکشــیدند  واینک 
مایادشــان رادرجــان وجهانمــان جاویــد میداریــم .

کنگره عشق نیست منزل هر کس
مرد مست میخواهد وجز ان نیست کس

سه هزاران شاهد امد براین مجلس
به طوطیایشان امد هزاران ملک

حجت االسالم دکتر غیاثی مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان

ـــرمایه  ـــن س ـــه گرانبهاتری ـــهدا ک ـــره ش ـــاد وخاط ـــت ی پاسداش
ـــد  ـــاص نهادن ـــق اخ ـــان را در طب ـــان گرانسنگش ـــی ج ـــود یعن خ
کاری بـــس ارزشـــمند اســـت. در همیـــن راســـتا کنگـــره ۳۰۰۰ 
ـــدگان  ـــانی رزمن ـــادتها وجانفش ـــادآور رش ـــام ی ـــتان ای ـــهید اس ش
ـــامی  ـــران اس ـــوم ای ـــرزو ب ـــاع از م ـــه در دف ـــت ک ـــی اس ـــی ادعای ب
ـــتان  ـــش اس ـــره، نق ـــن کنگ ـــزاری ای ـــت برگ ـــد اس ـــیدند. امی کوش
ـــب  ـــد وحـــق مطل ـــدس را برجســـته نمای ـــاع مق ـــام در دوران دف ای

ـــود. ـــور ادا ش ـــه از کش ـــن خط ـــور ای ـــردم سلحش ـــورد م در م

دکتر محمدرضا شیرخانی دانشیار دانشگاه ایالم

نگاه چهره ها به کنگره 3000 شهید
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ـــه  ـــات در جامع ـــان حی ـــان و خروش ـــمه ی جوش ـــهادت چش ش
اســـامی اســـت. آب حیـــات از چشـــمه شـــهادت در تاروپـــود 
ـــداری  ـــن و دین جامعـــه جـــاری و ســـاری مـــی گـــردد و درخـــت دی
ـــه  ـــان ادام ـــن و انس ـــی دی ـــات حقیق ـــا حی ـــود ت ـــی ش ـــاری م آبی
ـــهیدان  ـــده. ش ـــده کنن ـــم زن ـــت و ه ـــده اس ـــم زن ـــهید ه ـــد. ش یاب
ـــند.  ـــی بخش ـــات م ـــران حی ـــه دیگ ـــه ب ـــتند ک ـــی هس برگزیدگان
ـــتن  ـــده نگهداش ـــع زن ـــهدا، در واق ـــره ش ـــادواره و کنگ ـــزاری ی برگ
اســـام و جـــاری ســـاختن آب حیـــات در رگ هـــای جامعـــه اســـت

دکتر رمضان پیری رئیس دانشگاه فرهنگیان استان ایالم

کنگـــره ۳۰۰۰ شـــهید نمـــادی اســـت از پاسداشـــت خـــون 
ـــا  ـــدون ادع ـــاص و ب ـــال اخ ـــود را در کم ـــان خ ـــه ج ـــی ک عزیزان
تقدیـــم حفاظـــت از حیثیـــت، حریـــم و ارزشـــهای ایـــن ملـــت 
ـــن  ـــل کمتری ـــن قبی ـــی از ای ـــه های ـــره و برنام ـــن کنگ ـــد، ای نمودن
ــتن  ــده نگهداشـ ــم در راه زنـ ــی توانیـ ــه مـ ــت کـ ــه ایسـ وظیفـ
فرهتـــگ ایثـــار و از خودگذشـــتگی کـــه در فطـــرت انســـانها نهفتـــه 
ـــود  ـــه وج ـــر را ب ـــل حاض ـــوان نس ـــاید بت ـــم ش ـــام دهی ـــت انج اس
ـــد آشـــنا نمـــود. ـــار بودن ـــان ایـــن دی انســـانهایی گرانبهـــا کـــه قهرمان

خانم پریچهر قنبری رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ایالم

شــهدا ســرمایه هایــی بودنــد و هســتند که تمــام هســتی خود، 
یعنــی جانشــان را فــدا نمودند تا ایران اســامی، ســربلند و مســتقل 
بمانــد و روز بــه روز بــه بالندگــی بیشــتر برســد. همــه مــا وظیفــه 
داریــم نــام و یــاد و خــط مشــی شــهیدان را همــواره در عمــل، و نــه 
در کام و شــعار، ســرلوحه کار و زندگــی خــود قــرار دهیــم و لحظــه 
ای از تــاش و کوشــش در جهــت آبادانــی کشــور فروگــذار ننماییم. 
افــرادی بــا رنــگ و بــو و صبغــه شــهیدان در میــان مــا هســتند کــه 
بایــد آنهــا را کشــف نمود و مجــال خدمت گــذاری و خدمت رســانی 

بــرای آنــان فراهــم نمــود.
ــی از  ــور، یک ــتان و کش ــص در اس ــای مخل ــره ه ــب چه تخری
آســیب هایــی اســت کــه بایــد مراقــب باشــیم بــا ترفندهایی کــه در 
فضــای مجــازی وجــود دارد، ایــن ســرمایه هــا را از دور خــارج نکنیم

دکتر حاجی کریمی استاد تمام دانشگاه ایالم

ــی را  ــی و دین ــات اجتماع ــهدا حی ــون ش ــه خ ــه ک همانگون
تضمیــن مــی کنــد، یــاد آن دلیــران و از خــود گذشــتگان نیــز دلهــا 
را حیــات مــی بخشــد و ایجــاد کننــده صفــای درونــی مــی گــردد، 
امیــد اســت  بــه برکــت یادشــان،  بــر اســتانمان و کشــورمان لطــف 
الهــی نــازل و جامعــه بهــره منــد از همدلــی و بــرادری بیشــتر گردد.

حجت االسالم دکتر اکبرنژاد استاد تمام دانشگاه ایالم

نگاه چهره ها به کنگره 3000 شهید
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همه مدیون خون پاک این شهیدان هستیم؛ آرامش ما، لذت هایی 
که از زندگی کنونی می بریم، فرصت زندگی معنوی که در سایه وجود 
حکومت اسامی برای ما فراهم شده است همه و همه جز با ایثار این 
عزیزان بدست نمی آمد. خداوند را شاکریم بخاطر فرصتی که فراهم 
شده است تا بتوانیم در خال کنگره بزرگ ۳۰۰ شهید نیکنام استان 
گوشه ای از جانفشانی های سلحشورانه ایشان را مستند و مکتوب 

نماییم شاید اندکی از دین خود را ادا نماییم.  

دکتر اسد میرزائی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

برگــزاری کنگره شــهدا همــواره یــادآور روح شــجاعت و مقاومت 
ــی  ــه ســیره و روش زندگ ــا تاســی ب ــوده و ب ــرور ب ــت شــهید پ مل
شــهدا میتــوان الگوهــای شــاخص بــرای نســل جــوان معرفی تــا راه 

ایــن عزیــزان همــواره پــر رهــرو باشــد.

دکتر راضی ناصری فر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

دفاع مقدس  تجلی ایستادگی جبهه ی حق در مقابل جبهه ی 
باطل بود. که در آن راد مردان و مجاهدان فی سبیل اهلل در آن حماسه 
ها آفریدند . با همه ی وجودشان به ندای حق لبیک گفتند و در جهت 

اعتای آرمان های انقاب گام برداشتند.
به راستی که شهادت هنر مردان خداست ، و به گفته امام امت 
شهیدان امام زادگان عشق اند که مزارشان زیارتگاه اهل یقین است و 
پیرو سخن حکیمانه مقام معظم رهبری گرامی داشتن یاد شهدا کمتر 
از شهادت نیست لذا بر ما فرض است جهت بسط و گسترش تفکر 
شهید و شهادت و حماسه ها و رشادت های آنان یادشان را گرامی 
داشته و با برگزاری کنگره ۳۰۰۰ شهید در استان اوال راه و سیره  این 
حماسه سازان عرصه جهاد و شهادت را به همگان شناسانده و ثانیا با 
ترویج خصائص آن ها در جامعه فرهنگ جهاد ، ایثار و خدمت رسانی را 
جهت اعتای اسام و ایران برای جهانیان به منصه ی ظهور  برسانیم .

مهندس عارف شربی نیازی مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان ــم  ــداد عظی ــک روی ــتان ی ــهید اس ــره ۳۰۰۰ ش ــی کنگ برپای
و مانــدگار فرهنگــی در اســتان مــی باشــدکه بیانگــر گوشــه ای از 
رشــادت هــا و دالوریهــای آن مــردان بزرگــی اســت کــه شــجاعانه 
مســیر نورانــی دفــاع از حریــم اســام، انقــاب و والیــت را انتخــاب 
نمودنــد، ایــن کنگــره قطعا نســلهای پــس از انقــاب و دفــاع مقدس 
ــا فرهنــگ ســازی  ــار و شــهاد آشــنا نمــوده و ب ــا فرهنــگ ایث را ب
مانــدگار مســیر آینــده نظــام را روشــنتر و مســئولین را در ادامــه راه 

شــهیدان مصمــم تــر مــی کنــد.

سرهنگ علیپور معاون پژوهشی سازمان سپاه استان

نگاه چهره ها به کنگره 3000 شهید
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کنگــره ســرداران و ۳۰۰۰ شــهید اســتان ایــام از جملــه برنامــه 
ــه همــت  همــه مســئولین  هــای ارزشــمند اســتانی اســت کــه ب
اســتان در حــال برنامــه ریــزی اســت. دانشــگاه ایــام بعنــوان دبیــر 
کمیتــه علمی وپژوهشــی کوشــیده اســت که متناســب بــا وظیفه و 
انتظــار تعریــف شــده در ایــن برنامــه وزیــن بــرای شــهیدان گرانقدر 
جنــگ تحمیلــی مشــارکت نمایــد. انتشــار نشــریه وزیــن  »ســجاده 
عشــق«  تنهــا یکــی از خدمــات دانشــگاه در این راســتا اســت. ضمن 
آرزوی ســعادت اخــروی و تکریــم شــهدای واال مقام دفــاع مقدس که 
فــارغ از تعلقــات دنیــوی، بــرای ســربلندی ملــت و صیانــت از کیــان 
ایــن ســرزمین جــان خــود را فــدا نمودنــد وظیفــه همــه ماســت.
در همیــن راســتا و  بمنظــور ارتقــای دســتاورد هــای ایــن کنگــره 
ــزار  ــی رود برگ ــردد. انتظــار م ــی گ ــه م ــم، پیشــنهاداتی  ارای عظی
کننــدگان ارجمنــد،  کنگــره را بــه فرصتــی برای مــرور رشــادت ها و 
پایمــردی هــای مــردم اســتان تبدیــل نماینــد. در ایــن فرصــت باید 
زوایــای پنهــان ایــام در جنــگ، مظلومیــت از قلــم افتــاده و نقــش 
ارزشــمند مــردم ایــن دیــار در زمــان دفــاع مقدســبه درســتی و بــا 
امانــت در تاریــخ کشــور ثبــت گــردد. همچنیــن انتظــار مــی رود به 
همیــن مناســبت  گــزارش جامعــی از وضعیــت جامعــه ایثارگــری 
ــم ایــن ســرمایه هــای ارزشــمند در  اســتان تدویــن گــردد و تکری
ــردد  ــی گ ــا پیشــنهاد م ــر اینه ــرد. مضــاف ب ــرار گی دســتور کار ق
ــه در دوران  ــگ  ک ــی از جن ــارات ناش ــا و خس ــتی ه ــران کاس جب
بازســازی محقــق نگردیــده اســت،  بعنــوان مطالبــه بحــق اســتان 
در دســتور کار قــرار گیــرد. مــردم ایــن اســتان در روزی کــه کشــور 
ــذار  ــچ کوششــی فروگ ــود از هی ــان ب ــی آن ــار و همراه ــاج ایث محت
ننمودنــد امــا از موهبــت هــای بعــد از جنــگ آنگونــه کــه شایســته 
ایــن دیــار بــود بهــره منــد نشــدند. ادای دیــن بــه ایــن مــردم را باید 
بــه اولویــت مســئولین کشــور تبدیــل نمــود و ایــن مهــم مــی تواند 

یکــی از دســتاورد هــای کنگــره باشــد. 

محمد علی اکبری رئیس سابق دانشگاه ایالم

ـــی  ـــداد فرهنگ ـــک روی ـــام ی ـــتان ای ـــهید اس ـــره ۳۰۰۰ ش کنگ
اســـت و مهمتریـــن هـــدف آن ترویـــج و اشـــاعه ارزش هـــای فرهنگـــی 
ـــال و  ـــل های ح ـــه نس ـــال آن ب ـــکاس و انتق ـــدس و انع ـــاع مق دف
ـــث  ـــظ مواری ـــت و حف ـــرای تثبی ـــزار ب ـــن اب ـــت. بهتری ـــده اس آین
ـــرداری از  ـــر و بهره ب ـــان هن ـــان و بی ـــدس، زب ـــاع مق ـــی دف فرهنگ
ظرفیتهـــای فرهنگـــی اســـت. آمـــوزه  دفـــاع مقـــدس بیـــش از مـــوزه 
ـــه و ســـیره شـــهیدان و ســـبک  ـــاع مقـــدس اهمیـــت دارد و رحی دف
ـــه در مـــوزه، بلکـــه  ـــان، ن زندگـــی و ســـلوک فرهنگـــی و مذهبـــی آن

در کتاب هـــا و آثـــار هنـــری هنرمنـــدان جلوه گـــر می شـــود.
کنگـــره ۳۰۰۰ شـــهید اســـتان ایـــام، اقدامـــی ارزشـــمند و 
البتـــه دیرهنـــگام بـــرای تبییـــن بیـــش از پیـــش نقـــش شـــهیدان و 

ـــت. ـــان اس ـــش آن ـــی و من ـــداد مش امت

عمران خودآموز مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

نگاه چهره ها به کنگره 3000 شهید
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بعد از اندوه سیاه سالهای انتظار 
از سفر باز آمدی با کوله باری از بهار 
آمدی با بادبانی پاره تا جاری کنی 
زورق اندوه را بر شانه های بی قرار 
آمدی با جامه ای همچون ضریحی مشتعل 
تا بر او بندم دخیل چشمهای سوگوار 
پیش از این در رهگذار از سفر برگشتگان 
می نشاندم انتظاری تلخ را امیدوار 
رفتی اما از کران بی کران بستی به شوق 
آخرین پیغام را بر بال موج انفجار 
چفیه ات را باد می رقصاند دور از چشم من 
بر فراز خاکریز آنسوی سیم خاردار 
در میان بقچه های بغض پنهان کرده ام 
آخرین لبخندهایت را به رسم یادگار 
آخرین لبخندهایی را که همراه نسیم 
بر جدار کوچه های کهنه کردی ماندگار 
با غروب آتشین ات سایه ای هر شامگاه 
می گدازد دیده را همنای شمع روزگار 
مادری با دستمال اشکهای سوخته 
از نگاه مانده در عکس تو می روبد غبار
سالهای بی تو بودن را به امیدی بزرگ 
قطره قطره سوختم با عقده های بی شمار 
ای امیر واژه ها سردار آبیهای دور !
دست اشعار مرا از دامنت کوته مدار 
آسمان ای آسمان لحظه های نا شکیب !
بر غروب نسترنهای جوان لختی ببار

انتظا
ه          

نام
ید

ســپ
وز 

هر
ب

رنپایا



16

کتامعرفیب
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یادهای یادگارب
کتــاب یادهــای یــادگار مجموعــه ای از 
خاطــرات همرزمــان و اعضــای خانــواده 
ــت.  ــدی« اس ــادگار امی ــهید »ی ــردار ش س
و  رشــادتها  از  ارزشــمند  کتــاب  ایــن  در 
جانفشــانی هــای ایــن شــهید گرانقــدر 
و  داخلــی  عناصــر  بــا  مواجهــه  در 
ــت. ــده اس ــه ش ــبرها، گفت ــن و گوش منافقی

ــی  ــتاد محمدعل ــم اس ــا قل ــاب ب ــن کت ای
ــن  ــن ای ــت. مت ــده اس ــته ش ــمی نگاش قاس
ــت. ــذار اس ــر گ ــیوا و تاثی ــیار ش ــاب بس کت

ایــن کتــاب توســط انتشــارات ســوره هــای 
عشــق و حــوزه هنری به چاپ رســیده اســت.
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اخراجی
ــاهدخت  ــم ش ــته خان ــی نوش ــاب اخراج کت
ســوره  انتشــارات  توســط  حیــدری 
ــت . ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــق ب ــای عش ه

ایــن کتــاب روایتــی داســتانی اســت از 
ــردم  روزهــای ســخت زندگــی بخشــی از م
ایــام کــه ســاکن کشــور عــراق بودنــد کــه 
در تصفیــه قومــی صــدام حســین بــا رنــج و 
مشــقت فــراوان از ایــن کشــور اخراج شــدند.

18
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جنگ خاکریزها
کتــاب جنــگ خاکریزهــا، مشــتمل بــر 
ــاب  ــه درب ــت ک ــی اس ــتان های کوتاه داس
زندگــی و خاطــرات رزمنــده دوران دفــاع 
ــط  ــم زاده« توس ــت اهلل رحی ــدس »حج مق
ــوره  ــارات س ــری و انتش ــم نظ ــای قاس آق
اســت. شــده   نگاشــته  عشــق  هــای 
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رؤیای صادق
خاطــرات  صــادق  رویــای  کتــاب 
محمدعلــی  آبســاالن)حمزه  منوچهــر 
در  او  اســارت  روز   3375 از  علــی( 
ــد. ــی باش ــراق م ــور ع ــای کش اردوگاه ه

ســوره  انتشــارات  توســط  کتــاب  ایــن 
نویســندگی  بــه  و  عشــق  هــای 
منوچهــر  مقــدس  دفــاع  رزمنــده 
آبســاالن چــاپ و منتشــر شــده اســت.

20
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بنام مادر
ــام مــادر« اثــری از میتــرا کمالــی فــر  ــه ن ب
مــی باشــد کــه در ســال 1393 توســط 
ــد . ــر ش ــق منتش ــای عش ــوره ه ــر س نش

ــوال  ــی و اح ــرح زندگ ــه ش ــاب ب ــن کت ای
جنــگ  شــهدای  همســران  از  چندتــن 
اســت.  یافتــه  اختصــاص  تحمیلــی 
ــنایی  ــی آش ــا چگونگ ــت مصاحبه ه محوری
و زندگــی مشــترک و خاطراتــی از ایــن 
ــه  ــی از وصیت نام ــراه بخش ــه هم دوران، ب
اســت. ایشــان  از  عکســی  و  شــهید 

21
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سبز و سرخ و سپید
نوشــته  ســپید  و  ســرخ  و  ســبز  کتــاب 
ــارات  ــط انتش ــی و توس ــکر بیگ ــین ش حس
ــت. ــده اس ــاپ ش ــق چ ــای عش ــوره ه س

کتــاب ســبز و ســرخ و ســفید، رمانــی اســت 
ــدس در  ــاع مق ــگ و دف ــه جن ــه در زمین ک
ــت. ــده اس ــته ش ــان نگاش ــنی نوجوان رده س

22
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گوشواره های خاک
ــورد  ــاک« در م ــای خ ــواره ه ــاب »گوش کت
شــهید  شــاخص  زنــان  نامــه  زندگــی 
ــري  ــط صغ ــه توس ــت ک ــام اس ــتان ای اس
مــرادي نویســنده ایامــي جمــع آوري و 
ــوره  ــارات س ــط انتش ــده و توس ــگارش ش ن
هــای عشــق بــه چــاپ رســیده اســت.
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گل وینه
ــه  ــه همــت بســیج جامع ــه ب ــاب گل وین کت
ــری  ــم صغ ــندگی خان ــام و نویس ــان ای زن
مــرادی نوشــته شــده اســت، نویســنده کتاب 
در هفــت بخــش متفــاوت بــه نقــل خاطرات 
ــوم در  ــرز و ب ــن م ــوان ای ــن از بان ــت ت هف
دوران دفــاع مقــدس پرداختــه اســت و نقــش 
آفرینــی شــیرزنانی ایــران را در هشــت ســال 
ــر کشــیده اســت. ــه تصوی ــاع مقــدس  ب دف

24



25

مهرمهران
ــورد  ــي در م ــران« رمان ــر مه ــاب »مه کت
ــی  ــدس براســاس ماجرای ــاع مق نوجــوان دف
واقعــی، ایــن کتــاب بــه قلــم نویســنده 
ــی« در ســال  ــی »یاســر بابای ــد ایام توانمن
1396 نوشــته شــده و توســط انتشــارات 
ســوره های عشــق بــه چــاپ رســیده اســت.
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تاریخ دفاع مقدس در استان ایالم
کتــاب تاریــخ دفــاع مقــدس در اســتان ایام 
بــه نویســندگی محمــد صحرایــی  و توســط 
انتشــارات ســوره های عشــق چاپ و منتشــر 
شــده اســت در ایــن کتــاب، اختــاف هــای 
مرزهــای غربــی ایــران از دوران صفویــه 
ــراق  ــی ع ــگ تحمیل ــل از شــروع جن ــا قب ت
ــپس  ــت. س ــده اس ــی ش ــران بررس ــه ای علی
ــام  ــخ و تمــدن اســتان ای ــه پیشــینة تاری ب
پرداختــه شــده و در ادامــه تجــاوز عــراق بــه 
ایــران و نیــز آغــاز جنــگ در اســتان ایــام و 
ــتان  ــت در اس ــاع و مقاوم ــری دف شــکل گی
ایــام، عملیــات هــای انجــام گرفتــه در آن 
محــدودة جغرافیایــی و نیــز شــرایط نظامــی 
ایــران و عــراق، زمینــه هــای پذیــرش 
»قطعنامــه 598« مطالعــه شــده اســت.
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کارنامه دفاعی و عملیاتی استان ایالم
ــات و حــوادث جنــگ در  شــامل تمــام اتفاق
ــهریور 1359  ــخ 31ش ــام از تاری ــتان ای اس
تــا ۲9 اســفند1359بر اســاس مســتندات 
آرشــیوی ســپاه، ارتــش و ژاندارمــری وقــت 
ــا  ــه ای و مصاحبه ه ــع کتاب خان ــز مناب و نی
یاســمی جعفــر  تحقیــق  و  قلــم  بــه 
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وقتی گم شدم
ــدای  ــده قاســم نظــری از ابت خاطــرات رزمن
جنــگ تحمیلــی. خاطــرات نــاب و هیجانــی 
دفــاع   دوران  حــوادث  و  عملیلت هــا  از 
ــواده  ــره خان ــی از محاص ــدس و خاطرات مق
ایــن رزمنــده توســط ارتــش بعــث و...
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توصیفی عملیات های استان ایالم
فهرست
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 های استان ایالم در طول جنگ تحمیلیفهرست توصیفی عملیات
سازمان عمل  فرماندهی نبرد نوع عملیات

 کننده
 ردیف نام عملیات تاریخ شروع عملیاتی منطقه رمزعملیات

 1 کانی سخت 7/7/59 کانی سختارتفاعات  – سپاه سپاه ایذایی
 2 ی بیناتنگه 8/7/59 میمک – سپاه سپاه ایذایی
 3 موسیان 13/7/59 موسیان یا اهلل مشترک ارتش ایذایی
 4 چیالت 17/7/59 پاسگاه چیالت – سپاه سپاه ایذایی
 5 میمک 9/8/59 ارتفاعات میمک یا اهلل سپاه سپاه ایذایی
 6 میمک 15/8/59 ارتفاعات میمک یا اهلل سپاه سپاه محدود
 7 زیل 24/8/59 مهران -ارتفاعات زیل یا اهلل سپاه سپاه ایذایی
 8 بیات 18/9/59 منطقه نفتی بیات موسیان – سپاه سپاه ایذایی
 9 ی بیناتنگه 28/9/59 پاسگاه سنگی یا اهلل سپاه سپاه ایذایی
 10 زیل 9/10/59 مهران -ارتفاعات زیل – سپاه سپاه ایذایی
 11 زیل 19/10/58 مهران -ارتفاعات زیل یا اهلل سپاه سپاه ایذایی

سپاه، ارتش،  ارتش گستردهنیمه 
 مردمینیروهای

ذوالفقار ضربت 19/10/59 ارتفاعات میمک یا اهلل
 )خوارزم(
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 13 زادهشهیدفرجیان 26/11/59 مهران -ارتفاعات زیل یا اهلل سپاه سپاه ایذایی
 14 زیل 14/1/60 مهران -ارتفاعات زیل یا اهلل سپاه سپاه ایذایی
 15 چیالت 11/3/60 چیالت یا اهلل مشترک سپاه ایذایی
 16 بیات 15/6/60 موسیان -بیات – سپاه سپاه ایذایی
 17 کانی سخت 9/9/60 پاسگاه کانی سخت یا اهلل سپاه سپاه محدود
 18 چیالت 25/10/60 چیالت -سه گالل – سپاه سپاه ایذایی
 19 دهلران 2/11/60 چیالت –ابراهیم قتال)ع(  – سپاه سپاه ایذایی
و گسترده 
 بزرگ

شمال  -جنوب استان ایالم یا زهرا )س( مشترک مشترک
ی عمومی خوزستان )منطقه

 غرب رودکرخه(

 20 فتح المبین 2/1/61

 21 الزمان)عج(یاصاحب 28/1/61 غرب دهلران – سپاه سپاه ایذایی
 22 )ع(علیبنحسین 26/2/61 ارتفاعات میمک یا جواد االئمه)ع( سپاه سپاه محدود
 23 بیات 26/6/61 بیات موسیان – سپاه سپاه ایذایی
 24 زعفرانی 5/7/61 پاسگاه زعفرانی عراق – سپاه سپاه ایذایی
 25 بیات 2/8/61 موسیان -بیات – سپاه سپاه ایذایی

)ارتفاعات دهلرانجنوب یا زینب )س( مشترک مشترک نیمه گسترده
 حمرین(

 26 محرم 10/8/61

گسترده و 
 بزرگ

 27 والفجر مقدماتی 18/11/61 فکه -چزابه یااهلل مشترک سپاه

گسترده و 
 بزرگ

 28 1والفجر  21/1/62 جبل فوقی -ارتفاعات حمرین یا اهلل مشترک ارتش

 29 3والفجر  7/5/62 شهرغربیوارتفاعاتمهرانشرق یا اهلل مشترک مشترک نیمه گسترده
 30 5والفجر  28/11/62 ی چنگولهمنطقهارتفاعات یازهرا )س( سپاه سپاه محدود
 31 6والفجر  2/12/62 چیالت یازهرا )س( سپاه سپاه محدود

توصیفی عملیات های استان ایالم
فهرست
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یااباعبداهلل الحسین  مشترک سپاه نیمه گسترده
 32 عاشورا 25/7/63 گرکنی -فصیل -میمک )ع(

 33 میانکوه 12/9/63 ارتفاعات میانکوه مهران – سپاه سپاه ایذایی

الحسین یااباعبداهلل  ارتش ارتش محدود
 34 1ظفر 15/3/64 ارتفاعات میمک )ع(

 35 4ظفر 10/4/64 یبیس -فکه – ارتش ارتش محدود

یا امام جعفر صادق  سپاه سپاه محدود
 36 3قدس 20/4/64 طیب -بیات )ع(

 37 شرهانی 21/4/64 ی شرهانیمنطقه – ارتش ارتش محدود
 38 چنگوله 10/5/64 باغسایی عراق -چنگوله یا زهرا )س( سپاه سپاه ایذایی

یا مهدی )عج(  سپاه سپاه محدود
 39 2عاشورای  24/5/64 ارتفاعات چنگوله ادرکنی

 40 3عاشورای  25/5/65 یبیس -فکه یا سیدالشهدا)ع( سپاه سپاه محدود
 41 (3میمک )عمار 18/6/64 ارتفاعات جنوبی میمک – ارتش ارتش ایذایی
 42 کولک 5/8/64 کولکی منطقه یا اهلل سپاه سپاه ایذایی
 43 میانکوه 15/8/64 میانکوه مهرانارتفاعات یا حسین )ع( سپاه سپاه ایذایی
 44 کانی سخت 2/9/64 ارتفاعات کانی سخت – سپاه سپاه ایذایی
 45 چنگوله 8/9/64 جنوب چنگوله اهلل )ص(یارسول سپاه سپاه ایذایی

گسترده و 
 بزرگ

العباس یاابوالفضل سپاه سپاه
 46 1کربالی  9/4/65 غربی شهرمهران و ارتفاعات )ع( ادرکنی

 47 2نصر  13/3/66 ارتفاعات جنوبی میمک یا حسین مظلوم )ع( ارتش ارتش محدود

یااباعبداهلل الحسین  ارتش ارتش محدود
 48 3نصر  27/3/66 دهلران)زبیدات(جنوب )ع(

یااباعبداهلل الحسین  ارتش ارتش محدود
 49 6نصر 10/5/66 ی شهداتپه-میمکیقله )ع(

 50 قالویزان 8/11/66 ارتفاعات قالویزان یااباعبداهلل)ع( سپاه سپاه ایذایی
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تقویم عملیات های بزرگ و منظم برون استانی تیپ 114 و لشکر 11 حضرت امیرالمونین )ع( استان ایالم

واحدهای شرکت کنندهمحل عملیاترمز عملیاتتاریخنام عملیاتردیف
گردان های ویژه 5۰7 شهید شرق چوارنه عراقیا اهلل یا اهلل یا اهلل64/1۲/5والفجر 19

محاتی، ادوات، مخابرات، واحد 
اطاعات و عملیات

گردان های 5۰1 مقداد، 5۰4 غرب اروند رودمحمد رسول اهلل65/1۰/3کربای ۲4
ابوذر، 5۰5 محرم، 5۰7 شهید 
محاتی، انصار، ادوات، پدافند، 

مخابرات، واحد اطاعات و 
عملیات

گردان ادوات، واحد عملیاتشلمچهیازهرا65/1۰/19کربای 35

یا صاحب الزمان 66/1/3۰کربای 41۰
ادرکنی

گردان های 5۰1 مقداد، ماووت عراق
5۰۲ امام حسین، 5۰3 شهید 

بهشتی، 5۰5 محرم، 5۰7 شهید 
محاتی، ادوات، توپخانه، پدافند 
هوایی، مخابرات، بهداری، انصار

یا صاحب الزمان 66/4/1نصر 54
ادرکنی

گردان های 5۰۲ امام حسین، ماووت عراق
5۰5 محرم، 5۰7 شهید 
محاتی، پدافند هوایی، 

توپخانه، ادوات، مخابرات، 
انصار، گروهان زرهی، مهندسی

یا محمد بن 66/8/۲9نصر 68
عبداهلل

ارتفاعات گرده رش 
عراق

گردان 5۰5 محرم، 5۰7 
شهید محاتی، ادوات، پدافند، 
توپخانه، مخابرات، جنگ نوین، 

انصار، مهندسی، بهداری، 
گروهان زرهی

شاخ شمیران یا رسول اهلل66/1۲/۲5ولفجر 71۰
کردستان

گردان های 5۰1 مقداد، 5۰۲ 
امام حسین، 5۰4 ابوذر، 5۰6 
قائم، اداوات ، توپخانه، پدافند، 
انصار، مخابرات، زرهی، ش م ه 
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تعداد شهیدعنوانردیف
۲11جاویداالثر1
453به تفکیک عملیات۲
1۰شهدای انقاب3
8۰7شهدای بمباران4
۲1شهدای پاکسازی مین5
4۲1شهدای دانش آموز6
۲6شهدای دانشجو7
1۲شهدای روحانی8
343زن شهیده9
56سادات1۰
5شیمیایی11
49۰دامدار و عشایر1۲
191کارمند13
63کشاورز14
83کودک )تا 7 سال(15
18۰اصناف کارگر آزاد16

تعداد شهیدعنوانردیف
1۰سازمان اطاعات1
696بسیج۲
۲۰4پاسدار رسمی3
۲8۰پاسدار وظیفه4
۲8جهاد5
۲46ارتش6
134ناجا7
14۲1مردمی8

3۰19جمع کل

آمار شهدای استان ایالم بر اساس قشر

آمار شهدای استان ایالم بر اساس طیف
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عباس خزلی 
ــاع  ــان دف ــام در زم ــه ای ــد ک ــی دانن ــدگان م ــر رزمن اکث
مقــدس حــوادث کامــا بــی نظیــری در آن اتفــاق افتــاده اســت 
ولــی مســئولین مــا هنــوز نمــی داننــد و دســتگاههای فرهنگــی 
مــا چنــان در خــواب عمیقــی بــوده انــد کــه نتوانســته انــد ایــن 
حــوادث افتخــار آفریــن را ثبــت و ضبــط و بــه نســل بعــد از دفاع 
مقــدس منتقــل کننــد کــه در آینده برایشــان بــاور کردنی باشــد 
در ایــن یادداشــت بــه مــوارد منحصــر بــه فــردی از اســتان 
در دفــاع مقــدس مــی پردازیــم تــا گوشــه ای از ایثــار و فــداکاری 
مــردم ورزمنــدگان دالور ایــن خــط را یــاد آوری کنیــم عزیــزان 

لطــف تــا پایــان مطالعــه بفرماینــد 
آیــا مــی دانســتید. ایــام تنها اســتانی اســت کــه در باالترین 
درصــد شــهید .جانبــاز ورزمنده به نســبت جمعیتــش ،)۳۸۰۰۰۰ 
بــر اســاس سرشــماری  ســال ۶۵( دارد بــه ازای هــر ۱۲۶نفریــک 
نفــر شــهید.از هــر ۳۴نفــر ایامــی یکنفرجــا نبــازواز هــر ۱۰ نفــر 
ایامــی یکنفــر رزمنــده بــوده اســت ۳۰۰۰ شــهید۱۲۰۰۰ جانباز 

و۳۶۰۰۰ رزمنــده ســند افتخــار اســتان در دفــاع مقــدس اســت؟
اســتان اصفهــان بــه ازای۱۴۴ نفــر یکنفــر شــهید در ردیــف 
دوم قــرار دارد ضمــن اینکــه جمعیــت کشوردرســال ۶۵ حــدود 
۴۹۰۰۰۰۰۰ نفــر بــوده و آمــار کل شــهدای ایــران ۲۲۱۰۰۰ نفــر 
و بطــور متوســط بــه ازای هــر ۲۲۱ نفــر ایرانــی یــک نفــر شــهید 

شــده اســت 
آیا می دانسـتید. اسـتان ایام تنها اسـتانی اسـت که در دفاع 
مقـدس طوالنـی تریـن مـرز مشـترک )۴۳۵ کیلومتـر( با کشـور 
عـراق داشـته اسـت وبیـش از یـک سـوم از ۱۲۰۰کیلـو متـر مرز 

مشـترک بـا کشـور عـراق در اسـتان ایام قرار داشـته اسـت؟ 
آیــا مــی دانســتید. از حــدود ۱۵۰۰۰ کیلومترمربع ســرزمین 
اشــغال شــده توســط دشــمن در ابتــدای جنــگ حــدود ۷۰۰۰ 

کیلومتــر مربــع آن متعلــق بــه اســتان ایــام اســت؟
آیــا مــی دانســتید.  اســتان ایــام تنهــا اســتانی اســت کــه 
فاصلــه هوایــی آن تــا نقطــه صفــر مــرزی حــدود ۴۵ کیلومتر می 
باشــد کــه یــک جنگنــده دشــمن بــرای طــی کــردن ایــن مقــدار 

فاصلــه حداکثربــه زمانــی حــدود ۲ دقیقــه نیــاز دارد ؟
آیــا مــی دانســتید.  ایــام تنها اســتانی اســت کــه نزدیکترین 
ــا  ــه از میمــک ت ــه بغــداد و عتبــات عالیــات دارد فاصل ــه ب فاصل
ــدود دو  ــین ح ــا ماش ــر وب ــی ۱۱۰ کیلومت ــداد بصــورت هوای بغ

ســاعت نیــم مــی باشــد؟
ــا  ــگ ب ــزرگ در جن ــروزی ب ــن پی ــی دانســتید.  اولی ــا م آی
ــب  ــای داوطل ــکنی نیروه ــط ش ــردم و خ ــاالی م ــارکت ب مش
مردمــی بــه فاصلــه ۴ مــاه از شــروع  جنــگ توســط مــردم ایــام 

ــاده اســت؟ ــاق افت ــح میمــک اتف ــان فت ودر جری
ــا مردمــی در  ــام تنه ــردم اســتان ای ــا مــی دانســتید.  م آی

ــات  ــم حم ــه علیرغ ــد ک ــوده ان ــی ب ــق جنگ ــور ودر مناط کش
موشــکی وهوایــی مهاجــرت نکــرده بلکــه از ســایر مناطق جنگی 

مهــا جــر پذیربــوده ا نــد؟
ــی  ــا مردم ــام تنه ــتان ای ــردم اس ــتید.  م ــی دانس ــا م آی
هســتندکه در جریــان جنــگ زیــر چــادر ودر دل کــوه و بــدون 
هــر گونــه امکانــات زندگــی و بعنــوان تــدارکات چــی از جبهــه ها 

ــد؟ ورزمنــدگان اســام پشــتیبانی کردن
ــه از۶  ــت ک ــتانی اس ــا اس ــام تنه ــتید.  ای ــی دانس ــا م آی
فرمانــداری آن در زمــان دفــاع مقــدس  تعــداد ۲ فرمانــداری آن 

ــت؟ ــده اس ــمن در آم ــغال دش ــه اش ب
آیــا مــی دانســتید.  ایــام تنهــا اســتانی اســت کــه از۲۰هــزار 
کیلــو متــر وســعت آن بیــش از  ۳۰ درصدیعنــی حــدود )۷۰۰۰( 

کیلومتــر مربــع آن بــه اشــغال دشــمن در آمــده اســت؟
آیــا مــی دانســتید.  اســتان ایــام تنهــا اســتانی اســت کــه 
ــک  ــاع مقــدس حــدود ی ــان دف ــت آن در زم از ۳۸۰۰۰۰ جمعی
ســوم) ۱۳۰۰۰۰ (جمعیــت آن در بســیاری از مقاطــع جنــگ  زده 

و آواره کــوه بیابــان بــوده انــد؟
ــن  ــول دومی ــهر دزف ــد از ش ــام بع ــتید.  ای ــی دانس ــا م آی
شــهری اســت کــه بــاال تریــن بمبــاران هوایــی بــا ۱۵۵ باربمباران 
بــه خــود دیــده اســت همچنیــن بــاال تریــن تــداوم بمبــاران همه 
روزه  بمــدت زمــان دو مــاه   درســال۶۴ مربــوط بــه ایــام اســت؟

ــم  ــن حج ــدت و باالتری ــترین م ــتید.  بیش ــی دانس ــا م آی
ــمن  ــای دش ــا ه ــاد هواپیم ــارکت زی ــا مش ــی وب ــاران هوای بمب

ــت ــام اس ــتان ای ــه اس ــوط ب مرب
ــا مــی دانســتید. در ۲۸۸۰ روز جنــگ ۱۵۵ روز آن ایــام  آی
ــر ۱۸ روز  ــط ه ــور متوس ــی بط ــت بعبارت ــده اس ــاران گردی بمب

یکبــار ایــام بمبــاران شــده اســت؟ 
آیــا مــی دانســتید.  باالتریــن شــهید در یــک خانــواده بــا ۱۲ 

شــهید متعلــق بــه اســتان ایــام مــی باشــد؟
آیــا مــی دانســتید.  در یــک اتفــاق نــادر در جنــگ در هنــگام 
بمبــاران ایــام در ســال ۶۵از ۴ خانــواده ۲۷ نفــر شــهید واز هــر 

خانــواده فقــط یــک نفــر زنــده  ماندنــد؟
آیــا مــی دانســتید.  باالتریــن آمار شــهید به نســبت جمعیت 
در کشــور مربــوط بــه روســتای کلــه جــوب ۲۶ شــهید وبــا کمتر 

از ۴۰۰ نفــر جمعیت.. 
بــاال تریــن شــهید .جانبــاز  وازاده  خــط مقــدم در یــک شــب 
۱۱ نفــر شــهید و۶ نفــر اســیر مربــوط بــه روســتای جانجــان و 

باالتریــن رزمنــده مربــوط روســتای بیشــه دراز مــی باشــد؟
آیا می دانســتید.  اســتان ایام تنها اســتانی در کشــور اســت 
کــه بــا وجــود داشــتن پاییــن تریــن جمعیــت کشــورو جنگــزده 
بــودن دارای یــگا ن رزم بــه اســتعداد لشــکر عملیاتــی می باشــد؟

به بهانه برگزاری کنگره 3000 شهید دفاع مقدس

آیا می دانستید؟!



35 شناسایی فرصت های کارآفرینی در پیاده رویی 
اربعین حسینی مرزبین المللی مهران

دکتر محمد ایدی

ــداهلل  ــه نخســتین زائراباعب ــی ک از هنگام
الحســین)ع(، جابــر بن عبــداهلل انصــاری در روز 
اربعیــن از مدینــه به ســمت کربا رهســپار شــد 
ــزاری  ــال می گذرد)خبرگ ــون 1373 س ــا کن ت
ــون در روز  ــا کن ــان ت ــارس، 1394(. از آن زم ف
ــم  ــین )ع( مراس ــداهلل حس ــا عب ــا اب ــم آق چهل
پیــاده روی بــه ســوی تربــت پــاک آن حضرت 
ادامــه دارد. متاســفانه در ســال هایی کــه رئیــس 
ــه  ــدام ب ــی ص ــراق یعن ــور ع ــور دیکتات جمه
قــدرت رســید ایــن مراســم به شــدت کم شــده 
و بــا افــرادی کــه چنیــن مراســماتی را کــه اجرا 
ــاران برخــورد  می نمودنــد در حــد اعــدام و تیرب
می گردیــد. امــا بعــد از ســقوط صــدام در ســال 
85 کــم کــم ایــن مراســمات احیــاء گردیــد. به 
ایــن صــورت کــه تعــداد زوار حســینی کــه در 
ــا رســانده  ــه کرب اربعیــن ســال 9۰ خــود را ب
بودنــد 48 هــزار نفــر کــه ایــن میــزان در ســال 
ــال های  ــید. در س ــر رس ــزار نف ــه 1۰۰ ه 91 ب
بعــدی نیــز ایــن رونــد ســیر صعــودی خــود را 
ــزان در  ــن می ــه ای ــوده ک ــظ نم ــان حف همچن
ــه  ــال 93 ب ــزار و در س ــه 9۰۰ ه ــال 9۲ ب س
ــش. در ســال  ــر افزای ــون و 5۰۰ هزارنف 1 میلی
94 ایــن میــزان بــار دیگرنیــز افزایــش یافــت 
و بــه ۲ میلیــون نفــر رســید. در آخریــن ســال 
اربعیــن انجــام گرفتــه یعنــی ســال 1394 ایــن 
ــزار  ــون و 5۰۰ ه ــه ۲ میلی ــزرگ ب ــاع ب اجتم
نفــر رســیده اســت )افــکار نیــوز1395(. مــردم 
ــران اســامی  ــداهلل حســین ای ــا عب عاشــق اب
ــاور  ــور پهن ــن کش ــای ای ــای ج ــود را از ج خ
ــه و  ــه مرز هــای خروجــی ایــران یعنــی چزاب ب
شــلمچه در اســتان خوزســتان و مــرز مهــران 
ــم دو  ــی الرق ــانند. عل ــام می رس ــتان ای در اس
پایانــه مــرزی در اســتان خوزســتان بــه دالیلی 
چــون وجــود امنیــت و نزدیکــی بــه کربــای 
ــران اســامی  ــردم ای ــی بخــش اعظــم م معل
مــرز مهــران را جهــت ورود بــه کشــور عــراق 

ــد.  ــات انتخــاب می کنن ــات عالی ــارت عتب و زی
ــد زوار از  ــه 7۰ % درص ــورت ک ــن ص ــه ای ب
مــرز مهــران جهــت خــروج و ورود بــه کشــور 
مهــر،1394( می کنند)خبرگــزاری  انتخــاب 

ــر زوار  ــداد 175۰۰۰۰نف ــخن تع ــر س ــه دیگ ب
ــد. جــدای  ــرز مهــران امســال رد شــده ان از م
ــات  ــت خدم ــه جه ــی ک ــه ریزی های از برنام
ــن  ــردد ؛ای ــه می ک ــن زوار ارائ ــه ای ــف ب مختل
حجــم بــزرگ انســانی می توانــد در راه توســعه 
ــه  ــرایطی ک ــود. در ش ــری ش ــه کار گی ــز ب نی
ــکاری  ــرخ بی ــودن ن ــا دارا ب ــام ب ــتان ای اس
15/7 درصد)ایــام امــروز، 1395( یکــی از 
اســتان هایی بــا باالتریــن نــرخ بیــکاری بــوده، 
ــن نعمــت الهــی و حســینی در  ــد از ای می طلب
جهــت رفــع محرومیــت زدایــی اســتانی کــه در 
ــار مــورد تهاجــم از  ــاع مقــدس 16 ب دوران دف
طریــق ســاح های شــیمیایی و ۲94 بــار مــورد 
بمبــاران هوایــی واقــع شــد )صحرایــی 1389( 
اســتفاده گــردد. جــای دارد بــا بهره گیــری 
ــی  ــزرگ در جهــت کارآفرین ــاع ب ــن اجتم از ای
بــرای اســتانی کــه در دفــاع از خــاک میهــن و 
مقابلــه بــا اشــغالگری، با تقدیــم 3۰۰۰ شــهید، 
331 آزاده ی ســرافراز و بیــش از 1۰ هــزار جانباز 
فــداکار و اعــزام بیــش از 6۰ هــزار نفــر نیــرو در 
قالــب تمامــی نیروهــای نظامــی بــه جبهــه و 
انجــام بیــش از 5۰ عملیــات نظامی در ســطوح 
مختلــف و تحمــل بیــش از چنــد صــد حملــه 
و تجــاوز هوایــی دشــمن، در صحنــه دفــاع از 
کشــور، کارنامــه درخشــانی را از خــود بــه جــا 
ــد  ــل آی ــه عم ــرداری الزم ب ــره ب ــته به گذاش
ــق  ــن تحقی ــذا ای ــان، ۲19(. ل ــی، هم )صحرای
بــا عنــوان »بررســی راهکارهــای کارآفرینــی و 
اشــتغالزایی در مراســم پیــاده روی در ایام اربعین 
ــن مهــم را محقــق  ــا ای ــی آن اســت ت » در پ

ســازد.
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سیری در وصیت نامه شهدای استان
ــادت  ــال عب ــد، پنجــاه س ــه کنی ــی نویســند مطالع ــزان م ــن عزی ــه ای ــی ک ــه های ــت نام ــن وصی ــی)ره(: ای ــام خمین ام
ــد. ــر کنی ــد و تفک ــه کنی ــد و مطالع ــه را بگیری ــت نام ــن وصی ــی از ای ــم یک ــک روز ه ــد، ی ــول کن ــدا قب ــد و خ کردی

قانــون  از  اســت  عبــارت  کشــور  و  انقــاب  قانونــی  و  رســمی  منشــور  ای)مدظلــه...(:  خامنــه  امــام 
شهداســت،.. هــای  نامــه  وصیــت  و  امــام  نامــه ی  وصیــت  هــم  انقلــب  معنــوی  ما...منشــور  اساســی 

شهید هادی حق مرادی   تاریخ شهادت: 1367/4/31 

ــاع از آب و خــاک میهــن  ــه دف ــا خواســته ام و ب ــه پ ــواده ای ضعیــف ب ــد و از خان شــکر خــدای را کــه مــرا آفری
ــار  ــک افتخ ــامی ی ــان اس ــاع از کی ــگ و دف ــه جن ــود را در جبه ــور خ ــته ام. حض ــدم برداش ــامی مان ق اس
ــدارم  ــم ن ــر از جان ــزی عزیزت ــه چی ــاهدی ک ــو ش ــا ت ــهادت، خدای ــه ش ــد ب ــه رس ــا چ ــم ت ــم می  دان عظی
ــا آینــه  ــه دامــادی را ب ــا فــدای اســام و قــرآن کنــم. وصیتــم بعــد از شــهادتم ایــن اســت کــه مــادرم حجل ت
ــه  ــد ک ــد، بدانن ــزارم می آین ــه م ــم ب ــادباش روح ــرای ش ــه ب ــتانی ک ــا دوس ــد ت ــزارم بچین ــمع دانی در م و ش
ــت. ــده اس ــل ش ــم تبدی ــن مردانگی ــهادت خونی ــه ش ــادی ام ب ــوب ش ــه ام و آواز خ ــه نرفت ــه حجل ــن ب م

شهید علی محمد صفری   تاریخ شهادت: چهارم اسفند 1364

ــرش  ــن شــهادت اســت. صــدای غ ــروس م ــه اســت و ع ــن در جبه ــادر، عروســی م ــن، م ــز م ــتان عزی دوس
ــرای معشــوقم  ــا پوشــش از خــون گــرم و ســرخ خــود ب ــد و ب ــه تــوپ و خمپــاره عقــد مــرا خواهنــد خوان گلول
ــه ســنگر عروســی شــهادت را  ــل شــیرینی در حجل ــارش نق ــا و ب ــه مسلســل ه ــرد. غلغل ــد ک آرامــش خواهی
آغــوش خواهــم کشــید و از همــه تشــییع کننــدگان پیکــرم بــه اتومبیــل و تابــوت مــرا گلبــاران مــی کننــد و 
مشــت هــای گــرده کــرده بــا تکبیــر مــرا تــا منزلگــه عشــق بدرقــه خواهنــد کــرد. بدانیــد کــه عــروس مــن 
ــد. ــه شــما می ســپارم و از آن حفاظــت کنی ــدم آزادی را ب ــن فرزن ــن آزادی و م ــد م ــام فرزن شــهادت اســت و ن

شهید عبدالجواد خزلی- تاریخ شهادت:یازدهم تیرماه1366

ــه  ــه هم ــد ک ــردم بدانن ــه م ــا هم ــد ت ــیاه کنی ــرا س ــوت م ــتید، تاب ــن هس ــن م ــئول دف ــانیکه مس ای کس
ــرده ام  ــه نم ــد کورکوران ــا بدانن ــد ت ــاز بگذاری ــرا ب ــمان م ــیده ام و چش ــن کش ــا را م ــج ه ــا و رن ــیاهی ه س
ــد  ــاز بگذاری ــرا ب ــوده و آن خــط ســرخ شــهادت اســت و دســتان م ــود انتخــاب نم ــه ام خ ــه رفت و راهــی را ک
ــن اســت کــه تکــه  ــدرم دارم ای ــرده ام و تنهــا خواهشــی کــه از پ ــا خــود نب ــزی را ب ــچ چی ــد کــه هی ــا بدانن ت
ــا طلــوع اولیــن آفتــاب آب شــود و بــه جــای مــادرم برایــم گریــه کنــد. ــا ب یخــی را بــر ســر مــزارم بگــذارد ت

شهید محمدعلی کندوله- تاریخ شهادت: دهم خرداد 1365

چطــور دل خــوش باشــم و گریــان نباشــم، از اینکــه خــون صدهــا و ده هــا هــزار نفــر مخلــص در راه ایــن انقــاب 
حضــرت آیــت اهلل خمینــی ریختــه شــد و شــرمنده پــروردگار هســتم کــه بــا کولــه بــاری از معصیــت مــی خواهم 
ــه ســوی  ــم ب ــرواز کن ــم، مــی خواهــم پ ــا بمان ــن دنی ــروم، دیگــر خســته شــدم، نمــی خواهــم در ای ــزدش ب ن
موالیــم، آقایــم مــی خواهــم پشــت بــه دنیــای بــی وفــا کنــم و انشــاءاهلل دیگــر نزدیک اســت کــه خداونــد توفیق 
شــهادت در راهــش بــه مــن عنایــت کنــد. ایــن دنیــا گذرگاهــی اســت و  زمــان هماننــد ابرهــای آســمان زودگــذر.
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می شــتابند،  آزمایــش  قربانــگاه  بــه  وار  اســماعیل  چگونــه  ابراهیــم  فرزنــدان  کــه  بنگــر  خدایــا، 
اســطوره های  بنگــر  نــرود.  ایمــان  تــا  می رونــد  نســازند،  کفــر  بــا  تــا  می ســوزند 
آورده انــد. در  خویــش  اســارت  بــه  را  مــرگ  و  گرفتــه  بــازی  بــه  را  حیــات  چگونــه  شــهادت 

اند....هجــرت از خویشــتن اولیــن گام آنهــا در جهــت خشــنودی تــو  آری اینــان سرمشــق عشــق 
بــوده اســت و عشــق ایــن جوانــان رزمنــده بــرای جلــب خشــنودی و رضــای تــو باعــث شــده 
تــا آنــان نخســتین گام را بردارنــد و دل از دنیــا بکننــد و بــه ســوی ســرای ابــدی هجــرت کننــد.

شهید قهرمان مهدیزاده- تاریخ شهادت: بیست و سوم اسفند1366

ــت و  ــال اس ــامی مح ــاک اس ــر خ ــان ب ــیطره آن ــه س ــم ک ــام می کن ــام اع ــمنان اس ــه دش ــب ب اینجان
ــواران و  ــا و جهانخ ــی ابرقدرت ه ــر تمام ــد. اگ ــت یابن ــا دس ــن م ــر میه ــه ب ــت ک ــد توانس ــز نخواهن هرگ
ــاع از کشــورمان  ــا هــم متحــد شــوند بازهــم لحظــه ای از کوشــش و دف ــی ب ســایر قدرت هــای مرتجــع جهان
فــرو نخواهیــم گذاشــت و در برابــر همــه قدرت هــای فاســد جهانــی ایســتادگی و مقاومــت می کنیــم.

شهید سید امیدعلی موسوی پشتکوهی- تاریخ شهادت: بیست و هشتم مهر 1364

در ضمــن از پــدر و مــادر مــی خواهم....کــه در روی قبــرم عامــت و یــا نشــاه نــه ای از والیــت فقیــه بگذارنــد 
تــا در قبــر نیــز والیــت فقیــه بــر مــن حاکــم باشــد و از آنهــا مــی خواهــم تــا جــان در بــدن دارنــد چــه کمــک 
ــد و  ــد را از دشــمنان ســلب کنن ــن امی ــد و ای ــام حمایــت کنن ــن انقــاب و ام ــی از ای ــی و چــه کمــک جان مال
ــی و چــه خارجــی(. ــد شــادی بزنند)چــه دشــمنان داخل ــک لحظــه  لبخن ــه در طــول حیاتشــان ی ــد ک نگذارن

شهید جالل نجفی- تاریخ شهادت بیست و ششم دی 1365

)ایــن شــهید گرانقــدر بــا توجــه به طبع شــعری که داشــت وصیــت نامــه اش را در قالب شــعرگونه ســروده اســت.(
خدایــم بــا  بســتم  کــه  پیمانــی  بــه   ***** نماییــم   مــی  وصیــت  بازماندگانــم  بــه 
ــرم ــد رهب ــالم بمان ــم س ــان کن ــود قرب ــان خ ــرم***** ج ــه در س ــای گرفت ــین ج ــق حس ــون عش چ
گلــی بــودم کــه بــه بــاد شــهادت مــن دمیــدم**** بــدان مقصــود کــه خواســتم مــن رســیدم
را جاودانــی  جهــت  پســندیدم  آگاهــی  بــه  را****  جوانــی  کــردم  فــدا  دینــم  و  میهــن  راه  بــه 
ــرم ــی گی ــم عل ــهادت را از موالی ــق ش ــرد**** ره عش ــی می ــز نم ــهید هرگ ــرم ش ــادر پی ــه م ــو ب بگ

شهید عباسعلی ولی زاده - تاریخ شهادت: بیست و یکم آبان 1366

ــد  ــود آیی ــه خ ــم ب ــک ک ــد ی ــی دانی ــود م ــور خ ــرای عب ــی ب ــره را موفقیت ــی روزم ــانیکه زندگ و ای کس
ــرده  ــاوز ک ــما تج ــم ش ــه حری ــده ب ــا آم ــوار از کج ــکای جهانخ ــزرگ آمری ــیطان ب ــه ش ــد ک ــر کنی و فک
ــس  ــه ای و رئی ــی خامن ــید عل ــز س ــور عزی ــس جمه ــران رئی ــه ته ــام جمع ــید و ام ــار س ــخنان گهرب و س
ــه  ــه ب ــن همیش ــت و م ــف چیس ــد و تکلی ــی فرمای ــه م ــنجانی چ ــام رفس ــت االس ــرادر حج ــس ب مجل
ــم... ــم و آنهــا را الگــوی زندگــی خــود مــی دان ــن فرمایشــات را گــوش میکن انتظــار جمعــه مــی نشــینم و ای
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مــن بــه آنانکه نســبت به انقاب و اســام بــی تفاوت بوده اند توصیه میکنم کــه امروز حق از باطل درســت مثل روز 
روشــن اســت و از آنهــا تقاضــا میکنــم که دیگر بیــش از این غفلت نکنند و از خــواب دنیوی و از غرق شــدن در لذت 
هــای کوتــاه دنیــا خــود را نجــات دهند که دیگــر حجت بر همه ما تمام شــده و انشــاءاهلل یه صف جنــداهلل بپیوندید.

شهید علی رمضانی- تاریخ شهادت دوم تیرماه1366

ــه  ــد از آن هــر شــب فرشــتگان را ب ــم برســان و بع ــه بالین ــن لحظــات شــهادتم حســین را ب ــروردگارا در اولی پ
ــد.  ــرا در بهشــت ببینن ــا م ــده، ت ــه دل آنهــا ایمــان راه ب ــان ب ــادرم بفرســت و آنچن ــدر و م ــده پ ــه غمدی در خان
خدایــا ، خــود شــاهدی کــه گام هایــم را بــه خاطــر رضــای تــو برداشــتم و بــه خاطــر پایــداری دیــن تــو بــه 
جبهــه رفتــم و مــن هــم خواســتم تــا در میــان لشــکر عاشــورا باشــم. امــروز عاشــورای حســین زنــده شــده و 
ــد. ــرکوب کنی ــام را س ــمنان اس ــد و دش ــاری کنی ــس او را ی ــد پ ــی باش ــاران م ــر جم ــورا پی ــدار عاش پرچم

شهید رضا رهپور- تاریخ شهادت: بیست و نهم فروردین 1367

شــود،  مــی  آبیــاری  اســامی  انقــاب  نونهــال  درخــت  مــن  ناقابــل  خــون  ایــن  بــا  اگــر 
زبــون  و  خصــم  دشــمنان  بــه  تــا  کنیــد  قطعــه  قطعــه  مــرا  و  آییــد  فــرود  بدنــم  بــر  تیرهــا 
نشــان دهــم کــه مــن هــم چــون علــی اکبرهــا در میــدان جنــگ بــا دشــمن مــی جنگیــم.

شهید روح اهلل شنبه ای- تاریخ شهادت: بیستم شهرویور 1359

بــه خــدا راهــم را تشــخیص داده ام و خــدا را دیــده ام و مقصــد را شــناخته ام و دشــمن را نیــز بــه عیــان دیــده ام ، 
پــس چــرا بــر ایــن مرکــب خوشــبختی کــه آگاهــی می باشــد به ســوی اهلل بــه پیــش نتــازم و قلب دشــمنان حق 
و حقیقــت را آمــاج گلولــه هایــم قــرار ندهــم و در ایــن راه بــه شــربت شــهادت چــون دیگــر برادرانــم نائــل نگردم.

شهید هادی شهبازی تاریخ شهادت: هفدهم شهریور 1365

ای کاش زنــده مــی مانــدم و در راه قــدس اولیــن قبلــه مســلمین کشــته مــی شــدم ولــی چــکار 
کنــم کــه مــرک بــه مــن فرصــت نمــی دهــد تــا بیشــتر و بیشــتر یزیدیــان و پلیــدان روی زمیــن 
را بکشــم و مثــل اینکــه خــدا مــرا بــه طــرف خــودش مــی کشــاند...و از مــردم حــزب اهلل مــی 
ــوید. ــرده ش ــه م ــل از آنک ــد قب ــام بمیرانی ــد و در راه اس ــه دارن ــم نگ ــه را محک ــت جبه ــه پش ــم ک خواه

شهید علی محمد صادقی- تاریخ شهادت: هشتم آبان 1365

ــوی  ــه س ــه ب ــم ک ــی خواه ــد م ــی کنن ــف م ــه تل ــود را در خان ــت خ ــکار وق ــد بی ــه دارن ــی ک و از برادران
ــد  ــمنان بیفت ــت دش ــه دس ــان ب ــزان م ــون عزی ــاک و خ ــد خ ــه نگذاری ــد ک ــگ بیایی ــای جن ــه ه جبه
ــز  ــام عزی ــه ام ــه گفت ــد و ب ــاع کن ــود دف ــن خ ــه از میه ــت ک ــلمان اس ــخص مس ــر ش ــه ه ــون وظیف چ
رهبــر دیــن و انقــاب اگــر پرچمــی از دســت ســرداری افتــاد ســردار دیگــر جــای آن را پــر کنــد.
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بــه صــدای هــل مــن ناصــر خمینــی رهبــر و روح جانــم لبیــک گفتــه و بــه قلــب دشــمن مــی 
شــتابم تــا حــق پایمــال شــده ســال هــا محرومیــت مســتضعفین را از حلقــوم ایــن دیــو صفتــان 
ــه اال اهلل را  ــم ال ال ــا پرچ ــم ت ــک گوی ــرم لبی ــه رهب ــای پدرگون ــام ه ــه پی ــا ب ــم، ت ــرون بکش ــاوز بی متج
ــم. ــت نمای ــه ثاب ــر هم ــام را ب ــت اس ــم و حقانی ــته کن ــان افراش ــای جه ــرزمین ه ــی س ــر تمام ــر س ب

شهید محمدولی خدایاری - تاریخ شهادت: هشتم اسفندماه 1364

بــا تمــام هســتی تــاش کنیــد کــه امــام تنهــا نمانــد و تنهــا شــعار ندهیــد بلکــه بــه محتــوای 
عــار عمــل کنیــد...و از ســختی هــای راه هــراس نداشــته باشــید کــه ســپاه حــق پیــروز اســت.

ــدس  ــت مق ــد خدم ــدارس مانن ــاجد و م ــوص مس ــه خص ــران ب ــای ای ــت در هرکج ــران خدم ــلمین ای ای مس
ــد  ــظ کنی ــدارس را حف ــاجد و م ــما مس ــد، ش ــی باش ــق م ــای ح ــنگر ه ــه  و س ــان در جبه ــام زم ــربازی ام س
ــت. ــر نیس ــه پذی ــا ضرب ــامی م ــور اس ــند کش ــط باش ــر مرتب ــا همدیگ ــا ب ــدارس م ــاجد و م ــر مس ــرا اگ زی

اســت  تــر  کوبنــده  مــن  خــون  ســرخی  از  شــما  چــادر  ســیاهی  خواهــرم 
ترســد. مــی  آن  از  بینــد  مــی  را  شــما  چــادر  ســیاهی  دشــمن  وقتــی  و 

شهید یاسین حیدری- تاریخ شهادت: بیست و سوم اسفند 1366

ــرد  ــرک نخواهــم ک ــم ســنگرم را ت ــن قطــره خون ــا آخری ــد ت ــزم برســانید و بگویی ــر عزی ــه رهب ــرا ب ســام م
و بــا خداونــد پیمــان مــی بنــدم کــه در تمــام عاشــورا و در تمــام کرباهــا بــا حســین همــراه باشــم و ســنگر 
ــد. ــرا درآی ــه اج ــان ب ــام زم ــامی ام ــم اس ــر پرچ ــام در زی ــکام اس ــه اح ــه هم ــا هنگامی ــم ت ــی نکن را خال
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نکتــه ای کوتــاه خطــاب بــه سیاســیون کشــور دارم: 
چــه آنهایــی ]کــه[ اصــاح طلــب خــود را مــی نامنــد و 
چــه آن هایــی کــه اصــول گــرا. آنچــه پیوســته در رنــج 
ــرآن و  ــا در دو مقطــع، خــدا و ق ــاً م ــودم اینکــه عموم ب
ــم.  ــدا میکنی ــه ف ــم، بلک ــوش میکنی ــا را فرام ارزش ه
عزیــزان، هــر رقابتــی بــا هــم میکنیــد و هــر جدلــی بــا 
هــم داریــد، امــا اگــر عمــل شــما و کام شــما یــا مناظره 
هایتــان بــه نحــوی تضعیف کننــده دیــن و انقــاب بود، 
بدانیــد شــما مغضــوب نبی مکــرم اســام و شــهدای این 
راه هســتید؛ مرزهــا را تفکیــک کنیــد. اگــر میخواهیــد بــا 
هــم باشــید، شــرط بــا هــم بــودن، توافــق و بیــان صریح 
حــول اصــول اســت. اصــول، مطــّول و مفّصــل نیســت. 

اصــول عبــارت از چنــد اصــل مهــم اســت:
1- اول آنهــا، اعتقــاد عملــی بــه والیــت فقیه اســت؛ 
یعنــی ایــن که نصیحــت او را بشــنوید، بــا جــان و دل به 
توصیــه و تذکــرات او بــه عنــوان طبیــب حقیقی شــرعی 
و علمــی، عمــل کنید. کســی کــه در جمهوری اســامی 
میخواهــد مســئولیتی را احــراز کنــد، شــرط اساســی آن 
]ایــن اســت کــه[ اعتقــاد حقیقــی و عمــل بــه والیــت 
فقیــه داشــته باشــد. مــن نــه میگویــم والیــت تنــوری 
و نــه میگویــم والیــت قانونــی؛ هیــچ یــک از ایــن دو، 
مشــکل وحــدت را حل نمیکنــد؛ والیــت قانونــی، خاّص 
ــت،  ــلمان اس ــر مس ــلم و غی ــم از مس ــردم اع ــه م عام
ــی مخصــوص مســئولین اســت کــه  ــت عمل ــا والی ام
میخواهنــد بــار مهــم کشــور را بــر دوش بگیرنــد، آن هم 

کشــور اســامی بــا ایــن همــه شــهید.

۲- اعتقــاد حقیقــی بــه جمهــوری اســامی و آنچــه 
مبنــای آن بــوده اســت؛ از اخــاق و ارزش هــا تــا 
مســئولیت هــا؛ چــه مســئولیت در قبــال ملــت و چــه در 

ــال اســام. قب
3- بــه کارگیــری افــراد پاکدســت و معتقــد و 
ــه  ــه افــرادی کــه حتــی اگــر ب ــت، ن ــه ملّ خدمتگــزار ب
میــز یــک دهســتان هــم برســند خاطــره ی خــان هــای 

ــد. ــی کنن ــی م ــابق را تداع س
4- مقابلــه بــا فســاد و دوری از فســاد و تجّمــات را 

شــیوه خــود قــرار دهنــد.
هـر  در  خـود  حاکمیـت  و  حکومـت  دوره  در   -5
مسـئولیتی، احتـرام بـه مردم و خدمـت به آنـان را عبادت 
بدانـد و خـود خدمتگزار واقعی، توسـعه گر ارزش ها باشـد، 

نـه بـا توجیهـات واهـی، ارزش هـا را بایکـوت کند.
مســئولین هماننــد پــدران جامعــه مــی بایســت بــه 
مســئولیت خــود پیرامــون تربیــت و حراســت از جامعــه 
توجــه کننــد، نــه با بــی مباالتــی و بــه خاطر احساســات 
و جلــب برخــی از آراء احساســی زودگــذر، از اخاقیاتــی 
حمایــت کننــد کــه طــاق و فســاد را در جامعــه توســعه 
ــا  ــت ه ــاند. حکوم ــم بپاش ــا را از ه ــواده ه ــد و خان ده
ــواده و از طــرف دیگــر  ــی در اســتحکام خان عامــل اصل
عامــل مهــم از هــم پاشــیدن خانــواده هســتند. اگــر بــه 
ــر و  اصــول عمــل شــد، آن وقــت همــه در مســیر رهب
انقــاب و جمهــوری اســامی هســتند و یــک رقابــت 
صحیــح بــر پایــه همیــن اصــول بــرای انتخــاب اصلــح 

صــورت میگیــرد.

فرازی از وصیت نامه سردار دلها خطاب به سیاسیون
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مؤلف: دکتر علی رضا شوهانی عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم

بررسی ده رمان دفاع مقدس

ــهریور  ــران در ش ــه ای ــراق علی ــگ ع ــوع جن ــا وق ب
مــاه ســال 1359، نــگارش رمــان جنــگ نیــز آغــاز شــد، 
بــه گونــه ای کــه می تــوان دهــه ی 6۰ را آغــاز جریــان 
ــه  ــی ب ــات فارس ــخ ادبی ــگ در تاری ــان جن ــگارش رم ن
حســاب آورد. نــوع نــگاه نویســندگان رمــان ایــن دهــه 
نســبت بــه پدیــده ی جنــگ و درون مایــه ی رمان هــای 
ــان، حاکــی از وجــود ســه دیــدگاه و گرایــش موافــق  آن
ــی  ــای ب ــان نخل ه ــد رم ــدس( مانن ــاع مق ــگ )دف جن
ســر از قاســمعلی فراســت، مخالــف جنــگ ماننــد رمــان 
زمســتان 6۲ از اســماعیل فصیــح و دیــدگاه بــی طــرف 
یــا »نــگاه ســوم« ماننــد رمــان زمیــن ســوخته از احمــد 

محمــود اســت.
ــه شــیوه ای  ــاب، در بخــش نخســت و ب ــن کت در ای
مختصــر، به بیــان تعاریفــی از داســتان، ادبیات داســتانی، 
رمــان، جنــگ و ادبیــات جنــگ پرداخته ایــم و در ادامــه ، 
تعریفــی تلفیقــی از زمــان جنــگ بــه دســت داده ایــم که 

در آثــار نویســندگان و ناقــدان ادبیــات جنگ فارســی، هر 
چــه کم تــر محــل توجــه بــوده اســت.

در بخــش دوم نیــز ، از میــان هیجــده عنــوان رمــان 
ــا از دو  ــوان آنه ــل ده عن ــه تحلی ــه ی 6۰، ب ــگ ده جن
جنبــه ی تحلیــل قالب و محتــوا پرداختــه ایــم. در تحلیل 
قالــب بــه عناصــر داســتان و در تحلیــل محتــوا نیــز بــه 
درون مایــه اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی آثار 
توجــه داشــته ایــم؛ چــه، از جملــه ویــژه گــی هــای رمان 
هــای ایــن دهــه، تحلیــل هــای گوناگونــی اســت کــه 
نویســندگان از ایــن موضوعــات در رمــان خــود به دســت 

داده انــد.
ــل  ــه تحلی ــار، ب ــوای آث ــل محت ــان کار تحلی در پای
ــن  ــه ای ــا ب ــم ت ــه ای ــان پرداخت ــگ در رم ــده ی جن پدی
ترتیــب دیــدگاه نویســنده را نســبت بــه موضــوع جنــگ 

بیــان کــرده باشــیم.

41
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کمیته های کنگره ی ملی    3000 شهید

خدماتمؤمنا
نه
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کمیته های کنگره ی ملی    3000 شهید

خدماتمؤمنا
نه

گزارش کلی کمیته علمی پژوهشی:
ــان  ــی نش ــای ب ــته ه ــاب فرش ــوم کت ــد س ــه جل ** ترجم

ــی ــان انگلیس ــه زب ــراخ( ب ــار روزف ــهید ذوالفق ــرات ش )خاط
** ترجمــه جلــد چهــارم کتــاب خاطــرات بــی نشــان)خاطرات 

شــهید غــام رضــا ماحــی( بــه زبــان انگلیســی
** برگــزاری نشســت کمیتــه علمی و پژوهشــی کنگــره 3۰۰۰ 
شــهید اســتان بــه صــورت برخــط بــا حضــور رؤســای دانشــگاه ها

** ابــاغ صورتجلســه اولین نشســت کمیته علمی و پژوهشــی 
بــه دانشــگاه ها

** دریافــت لیســت اعضــای هیــات علمــی و کارمنــدان ایثارگر، 
رزمنــده، جانبــاز و  فرزنــدان شــهید دانشــگاه هــای و مراکــز آموزش 

عالــی اســتان بــا هــدف ایجــاد بانــک اطاعاتی
** مراســم عــزاداری مــاه محــرم بــا حضور جمعــی از اســاتید و 

ــگاه کارکنان دانش
** ایجــاد کانــال ارتباطــی مجــازی بیــن دانشــگاه هــا و مراکــز 
آمــوزش عالــی بــا هــدف تبــادل نظــر و اطــاع از برنامه های ســایر 

دانشــگاه های اســتان
** پیگیــری کارهــای نشــریه ســجاده ی عشــق بــا هماهنگی 

دبیرخانــه ســتاد ملــی کنگره 3۰۰۰ شــهید اســتان
ــه  ــزاری برنام ــرای برگ ــتان ب ــه دانشــگاههای اس ــاغ ب ** اب
ــتان ــره 3۰۰۰ شــهید اس ــزاری کنگ ــان برگ ــا زم ــط ت ــای مرتب ه

** برگزاری اردوهای راهیان نور
مراسم عزاداری به مناسبت ماه محرم و هفته دولت

همزمــان بــا هفتــه دولــت و بــه مناســبت مــاه محــرم مراســم 
عــزاداری حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین )ع( بــا ســخنرانی حجــت 
ــور  ــا حض ــفی و ب ــین یوس ــاج حس ــی ح ــی و مداح ــام غیاث االس
هیــات رئیســه دانشــگاه و اعضــای شــورای پایــگاه مقاومــت اداری 
کارکنــان در مســجد دانشــگاه ذیــل کنگره 3۰۰ شــهید اســتان ایام 
برگــزار شــد و ســپس عــزادارن حســینی نمــاز ظهــر و عصــر را بــه 

جماعــت اقامــه نمودنــد.
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نامــه بــرای دانشــگاه هــا در خصــوص ایجــاد بانــک اطاعــات 
اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان ایثارگــر، رزمنــده، جانبــاز، آزاده و 

شهید

 

دومیــن نشســت کمیتــه علمــی پژوهشــی کنگــره 
3000 شــهید اســتان

نشســت ســتاد اربعیــن دانشــگاهیان اســتان ایــام بــا حضــور 
دکتــر علي اکبــري رئیــس دانشــگاه ایــام، حجت االســام و 
المســلمین غیاثــي مســئول نهــاد نمایندگي مقــام معظم رهبــري در 
دانشــگاه هاي اســتان، ســردار کریمیــان جانشــین ســپاه امیرالمومني 
اســتان، دکتــر شــیرخاني معــاون فرهنگــي و اجتماعــي دانشــگاه، 
مهنــدس شــربي نیازي رئیــس ســازمان بســیج دانشــجویي،  روســاء 
و مســئوالن نهــاد نمایندگــي دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالي 

اســتان، صبــح امــروز در محــل ســالن فرزانــگان برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت دکتــر علي اکبــري رئیــس دانشــگاه ایــام بــا 
ــي  ــواده آمــوزش عال ــي و همراهــي مابیــن خان بیــان اینکــه همدل
اســتان حاکــم اســت، اظهــار کــرد: ایــن رویکــرد ســبب شــد، کــه 
ــه اجــراي  ــي اســتان در زمین دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عال
برنامه هــاي ملــي و مذهبــي همچــون: پیــاده وري اربعیــن و راهیــان 
نــور  بــا حداکثــر تــوان وارد عمــل شــوند و عملکــرد مطلوبــي را بــه 
نمایــش بگذارنــد و لــذا مــا بایــد تــاش مضاعــف کنیــم کــه ایــن 

جایــگاه را ارتقــاء دهیــم.
ــاي  ــزاري برنامه ه ــر برگ ــد ب ــا تأکی ــام ب ــگاه ای ــس دانش رئی
ــات  ــگاه ها و موسس ــطح دانش ــن در س ــوص اربعی ــوع در خص متن
ــش و  ــطه درخش ــه واس ــت: ب ــان داش ــتان، بی ــي اس ــوزش عال آم
ــتان  ــي اس ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس ــي دانش ــرد عال عملک

در زمینــه اربعیــن، انتظــار مــي رود ایــن رونــد متناســب بــا شــرایط 
خــاص فعلــي ادامــه یابــد و لــذا هــر دانشــگاهي مي توانــد متناســب 
ــناد و  ــه اس ــزام ب ــا الت ــود ب ــایق خ ــارات و س ــات، انتظ ــا امکان ب
ــاي  ــن برنامه ه ــژه و نمادی ــورت وی ــود و  بص ــنامه هاي موج بخش
خــاص خــود را در زمنیــه بزرگداشــت اربعیــن ابــا عبــداهلل الحســین 

ــد. ــزار نمای ــادارش برگ ــاران وف )ع( و ی
ــره  ــزاري کنگ ــه برگ ــاره ب ــا اش ــه ب ــري در ادام ــر علي اکب دکت
ــادآور شــد:  3۰۰۰ شــهید اســتان ایــام در آذرمــاه ســال جــاري، ی
ــن کنگــره، حماســه  ــا برگــزاري مناســب ای ــم ب ــد تــاش کنی بای

ــدس  ــاع مق ــام در دوران دف ــردم ای م
را در ســطح ملــي تبییــن کنیــم، تــا مــردم ایــران بــا حماســه ها، 
ــاع  ــام در دوران دف ــردم ای ــداري و آزادگــي م جــان فشــاني ها، پای

مقــدس آشــنا شــوند.
رئیــس دانشــگاه ایــام بــا تشــکر از همراهــي و همدلــي ســپاه 
امیرالمومنین اســتان، بســیج اســاتید و بســیج دانشــجویي بــا خانواده 
آمــوزش عالــي اســتان، یــادآور شــد: ایــن همراهــي و همدلــي زمینه 
تشــریک مســاعي و اجــراي متناســب برنامه هــاي مذهبــي را فراهم 

آورده، لــذا ایــن رویکــرد شایســته قدردانــي اســت.
و حضــور فعاالنــه دانشــجویان، برنامه هــا و مراســمات مذهبــي و 
انقابــي بــا شــیوه هاي جدیــدي و در قالــب فضــاي مجــازي در 19 
مــاه اخیــر برگــزار گردیــد، کــه در کمــال تعجــب آمــار فعالیت هــا و 

مخاطبیــن بــه نحــو چشــمگیري افزایــش یافت.
ــاد  ــي مســئول نه ــه حجت االســام و المســلمین  غیاث در ادام
نمایندگــي مقــام معظــم رهبــري در دانشــگاه ایــام بــا اشــاره بــه 
تأثیــر پدیــده کوویــد 19 بــر اجــراي برنامه هــاي مذهبــي و انقابــي، 
اظهــار داشــت: علیرغــم وجــود این مهمــان ناخوانــده و تأثیــرات آن، 

بــا برنامه ریــزي و همــکاري مســئولین دانشــگاه 
ــزود: عملکــرد خــوب  ــي، اف حجت االســام و المســلمین  غیاث
دانشــجویان فعــال در کانون هــا باعــث شــد، در مــرداد مــاه، دفاتــر 
ــتان،  ــري در دانشــگاه هاي اس ــام معظــم رهب ــي مق ــاد نمایندگ نه
چهــار  مقــام را در پویش هــاي ملــي »در بهشــت« و »دعــوت بــه 
مشــارکت حداکثــري مــردم در انتخابات ریاســت جمهوري« کســب 

یند.  نما
در ایــن نشســت ســردار کریمیــان جانشــین ســپاه امیرالمومنیــن 
ــا تشــکر از مجموعــه آمــوزش عالــي اســتان بــه جهــت  اســتان ب
ــف،  ــمات مختل ــا و مراس ــراي برنامه ه ــپاه در اج ــا س ــي ب همراه
ــزاري مناســب کنگــره 3۰۰۰  ــراي برگ ــام بیشــتر ب خواســتار اهتم

شــهید اســتان و انعــکاس اخبــار کنگــره در ســطح ملــي شــد.
ســردار کریمیــان، افــزود:  بایــد بــه نحــوي برنامه ریــزي شــود، 
ــن ســال فضــاي اســتان را  ــا چندی ــد برگــزاري کنگــره ت کــه رون
تحــت تأثیــر قــرار دهــد و فرهنــگ نــاب ایثــار و شــهادت در دوران 

دفــاع مقــدس بــراي مــردم تداعــي گــردد.
جانشــین ســپاه امیرالمومنیــن، اربعیــن را لطــف ویــژه خداونــد به 
اســتان ایــام و کل کشــور عنــوان کــرد و تأکیــد کــرد: پیــاده روي 
اربعیــن مي توانــد پیشــران توســعه اســتان ایــام باشــد و لــذا بایــد 
هــر کســي بــر اســاس تمــام تــوان و ظرفیــت خــود در ایــن رویــداد 

ــي مشــارکت کند. جهان



45 در ادامــه حاضریــن در نشســت بــه بحــث و تبادل نظــر پرداختند 
و نظــرات و پیشــنهادت خــود را در زمینــه اجــراي برنامه هــاي ویــژه 

اربعیــن در ســطح دانشــگاه ها مطــرح کردنــد.
  

نشســت آغــاز ســال تحصیلــی، بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقدس 
و عــزاداری اربعیــن ذیــل کنگــره 3۰۰۰ شــهید اســتان ایام

ــي دانشــگاه ها و موسســات  ــاز ســال تحصیل ــژه آغ مراســم وی
ــه  ــت هفت ــا بزرگداش ــراه ب ــام، هم ــتان ای ــي اس ــوزش عال آم
ــر  ــا حضــور دکت ــاع مقــدس و عــزاداري اربعیــن حســیني )ع( ب دف
ــین  ــان جانش ــردار کریمی ــام، س ــگاه ای ــس دانش ــري رئی علي اکب
ــي  ــام،  حجت االســام و المســلمین غیاث ــن ای ســپاه امیرالمومنی
ــري در دانشــگاه هاي  ــام معظــم رهب مســئول نهــاد نمایندگــي مق
ــتان،  ــي اس ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــاي دانش ــتان، رؤس اس
مســئوالن نهــاد نمایندگــي مقــام معظــم رهبــري در دانشــگاه ها، 
دکتــر مابهرامــي معــاون پشــتیباني و منابع انســاني دانشــگاه، دکتر 
ــاون  ــدي مع ــر صی ــي، دکت ــاون فرهنگــي و اجتماع ــیرخاني مع ش
ــاتید و  ــي از اس ــران و جمع ــاي دانشــکده ها، مدی دانشــجویي، روس
ــام دانشــگاه  ــان صبــح امــروز در محــل مــزار شــهداي گمن کارکن
برگــزار گردیــد. دکتــر علي اکبــري بــا اشــاره بــه برگــزاري کنگــره 
3۰۰۰ شــهید ایامــي دفــاع مقــدس در آذرمــاه ســال جاري، یــادآور 
شــد: نســل دوم و ســوم مدیــران کشــور دوران جنــگ را ندیده انــد و 
لــذا شــناختي از حماســه آفرینــي مــردم ایــام در ایــن دوران ندارنــد 
ــک در  ــا کم ــت ب ــاش اس ــام در ت ــگاه ای ــاظ دانش ــن لح و بدی
برگــزاري ایــن کنگــره، جایــگاه ایــام و ایامــي را بــراي مدیــران 

نســل دوم و ســوم کشــور تبییــن کنــد.
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مراسم پیاده روی عزاداری جاماندگان اربعین حسینی

مراســم پیــاده روی و عــزاداری جامانــدگان اربعیــن بــا هماهنگی 
ــزار  ــا م ــتان ت ــدس اس ــاع مق ــدان دف ــه از می ــای صــورت گرفت ه
شــهدای گمنــام دانشــگاه ایــام بــا هــدف تجلیــل از مقــام شــامخ 

شــهیدان بــا مداحــی و قــرادت زیــارت اربعیــن برگــزار شــد. 

سوگواره شعر کردی شین برگزار شد
ــن ســوگواره شــعر کــردي عاشــورایي  ــه دهمی مراســم اختتامی
ــام،  ــري رئیــس دانشــگاه ای ــر علي اکب ــا حضــور دکت »شــین«  ب
ــاي  ــگاه، آق ــي دانش ــي و اجتماع ــاون فرهنگ ــیرخاني مع ــر ش دکت
قاســمي رئیــس ســازمان حــوزه هنــري اســتان و جمعي از شــاعران، 
عصــر امــروز در محــل حــوزه هنــري ایــام به صــورت حضــوري و 

برخــط برگــزار گردیــد.
ــا  دکتــر علي اکبــري رئیــس دانشــگاه ایــام در ایــن مراســم ب
تســلیت اربعیــن حســیني بــه همــه شــیعیان و آزادگان جهــان و بــا 
ــاي قاســمي و مجموعــه حــوزه  ــه آق تشــکر از همــکاري صمیمان

ــي  ــه خوب ــازي ب ــي و نهادس ــه عال ــا اندیش ــه ب ــتان ک ــري اس هن
ــام  ــگاه ای ــکاري دانش ــا هم ــترک و ب ــورت مش ــه ص ــت ب توانس
دهمیــن ســوگواره شــعر کــردي عاشــورایي »شــین«   را باشــکوه 
برگــزار نمایــد، اظهــار کــرد: تأکیــد بــر برگــزاري ایــن ســوگواره بــا 
زبــان کــردي، مملــو از آرایه هــاي نــاب اســت، باعــث مي شــود کــه 
پتانســیل عظیــم شــاعران کــرد زبــان بــه ســمت ثنــاي اهــل بیــت 

ــد. ــدا کن ــش پی علیهم الســام گرای



47
اقدامات کنگره ملی 3۰۰۰ شهید استان ایام :

1-برگــزاری جلســات شــورای ترویــج و توســعه فرهنــگ ایثــار 
ــه  ــا حضــور کلی ــت کنگــره 3۰۰۰ شــهید ب ــا محوری و شــهادت ب

دســتگاه هــای اجرایــی اســتان

 

ــورت  ــه ص ــتان ب ــطح اس ــهداء در س ــادواره ش ــزاری ی ۲-برگ
حضــوری و فضــای مجــازی بــه مناســبت هــای مختلــف در طــول 

ســال 

5- توزیــع بســته هــای معیشــتی بصــورت مــداوم بــه نیابــت از 
3۰۰۰ شــهید اســتان ایــام

 

7- چــاپ ۲۲ عنــوان کتــاب در حــوزه دفــاع مقــدس و تالیــف 
1۰۰ عنــوان کتــاب ســیره شــهداء ، خاطــرات رزمنــدگان و آزادگان ، 
همســران شــهداء و ...و کارنامــه عملیاتی اســتان در جنــگ، کتابهای 
ــی در  ــال 98 و رونمای ــرای س ــان و ... ب ــوان و رم ــودک و نوج ک

اجاســیه کنگــره . ان شــاءا...

8- جمــع آوری اســناد دفــاع مقــدس از قبیــل فیلــم ، عکــس ، 
اســناد مکتــوب بــه تعــداد 1۰۰/۰۰۰ســند

9- نهضــت جمــع آوری خاطــرات بســتگان درجــه یــک شــهداء 
بــرای 3۰۰۰ شــهید و تهیــه آلبــوم شــهید و تقدیم بــه خانــواده ها)در 

ــت اقدام( دس
1۰- راه اندازی سایت کنگره 3۰۰۰ شهید استان ایام

ــده  ــار شــهداء وتشــکیل پرون ــدازی آرشیواســناد و آث 11- راه ان
ــرای 3۰۰۰ شــهید اســتان  ب

1۲- مصاحبــه بــا بســتگان درجــه یــک شــهداء و مصاحبــه بــا 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس

 
ــهداء و  ــتر ش ــس و پوس ــگاه عک ــری نمایش ــی س 13- طراح

ــام ــتان ای ــدگان اس رزمن
14- تهیــه پوســتر شــهداء و نقاشــی بــا قلــم و ســیاه قلــم بــرای 

شــهدای فرمانــده و چــاپ دفترچــه جیبــی بــا تصاویر 1۰ شــهید
15- ســاماندهی آمــار و مشــخصات شــهداء اســتان بــه تفکیک 

شهرســتان ، قشــر، عملیات و ... 
16- مصاحبــه بــا ۲5 نفــر از جانبــازان 7۰%  و والدیــن معظــم 
شــهداء و پخــش از ســیمای اســتان تحــت عنــوان برنامــه آســمانی 

هــا
17- مصاحبــه بــا والدیــن معظــم شــهداء طــی برنامــه و نــرم 
افــزار نویســی بــه تعــداد نزدیــک بــه 15۰۰ نفــر و ارســال بــه مرکــز 

طــرح خاطــره نــگاری )طــرح افتخــار ( 
ــرداران  ــانه ای از س ــد رس ــی دی چن ــم  س ــه و تنظی 18- تهی

ــورد  ــه ۲۰ م ــک ب ــهداء نزدی ش
ــو  ــت تابل ــهداء جه ــنلی ش ــر پرس ــس و تصوی ــه عک 19- تهی

ــر  ــداد3۰۰۰ نف ــه تع ــره ب ــرش کنگ ف
ــاخص از  ــهدای ش ــده و ش ــهدای فرمان ــتر ش ــه پوس ۲۰- تهی

ــه صــورت مشــارکتی ــهید ب ــاد ش ــهداء و بنی ــره ش ــق کنگ طری
۲1- جلســه بــا کلیــه دســتگاه هــای اســتان کــه دارای پرونــده 
شــهداء مــی باشــد) جمــع آوری اســناد و مــدارک بــه تعــداد9۰۰۰ 
بــرگ ســند و ارســال بــه کنگــره از طریــق نماینــده کنگــره آقــای 

یمی کر
۲۲- شناســایی تعــداد 6۲ نفــر از نخبــگان شــهداو ایثارگــر تحت 
ــرات در  ــان خاط ــخنرانی و بی ــت س ــار جه ــام آوران ایث ــوان پی عن

مراســمات و نقطــه هــای ایثــار
۲3- ارســال کلیــه اســناد شــهدا و ایثارگــران و آزادگان از قبیــل 
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فیلــم ، صــدا، زندگــی نامــه ، وصیــت نامــه ، کلیــپ ، نماهنــگ و 
بــرگ ســند در قالــب لــوح فشــرده و ارســال بــه کنگــره از طریــق 

نماینــده کنگــره آقــای کریمــی
۲4- چــاپ کتــاب بــا موضــوع ایثــار و شــهادت بــا تاییــد مرکــز 

بــه تعــداد حــدود۲4 مــورد
ــداد  ــه تع ــی( ب ــده فرهنگ ــی ) پرون ــوم فرهنگ ــه آلب ۲5- تهی
شــهدای اســتان 3۰۰۰ نفــر و آزادگان کــه در مرکــز اســناد شــهدای 

بنیــاد شــهید موجــود اســت
ــهداء  ــن ش ــگ ، والدی ــان جن ــهدای زم ــا ش ــه ب ۲6- مصاحب
همســران شــهداء بســتگان ، و همرزمــان شــهدا، جانبــازان و آزادگان 
کــه در نــوار کاســت در مرکــز اســناد شــهداء در بنیــاد شــهید موجود 

اســت
۲7- مــوزه آثــار شــهدای اســتان بــه تعــداد نزدیــک بــه ۲۰۰۰ 
ســند فیزیکــی شــهداء در مــوزه آثــار شــهدای اســتان در اداره کل

۲8- چــاپ وصیــت نامــه شــهدای اســتان در قالب چهــار دوره و 
رونمایــی از آن در دانشــگاه هــای ایــام و پخــش در ســطح اســتان 

ــتان ها و شهرس
ــا ســال 139۲ و  ــاب فرهنــگ اعــام شــهداء ت ۲9- چــاپ کت
پخــش در ســطح اســتان و رفــع نواقــص هــای آن و جمــع آوری 
شــهدایی کــه از ســال 139۲ تــا هــم اکنــون بــه شــهدای اســتان 
اضافــه شــده انــد جهــت چــاپ دوم کتــاب فرهنــگ اعام شــهدای 

اســتان ایــام 
3۰- تفکیک آمار شهدای استان به صنوف تحت پوشش 

31- تهیــه و تنظیــم تئاتــر خیابانــی ســردار دلهــا تحــت عنــوان 
ــش و  ــای خیرالهــی و همکاران ــی آق ــا کارگردان خورشــید ســردار ب

پخــش از برنامــه هــای پــر بیننــده اســتانی
3۲- تهیــه نماهنــگ بــا موضــوع ایثــار و شــهادت تحــت عنوان 

ــر رها  کبوت
از ابتــدای ســال 1399 تــا کنــون حــق پرســتاری بــرای   %
ــرار شــده  ــر برق ــن و همســران شــهدای زمینگی ــر از والدی ۲56 نف

ــت. اس
ــر از  ــداد 8۰9 نف ــون تع ــا کن ــال 1399 ت ــدای س از ابت  %
ــه  ــب طــرح پایــش ســامت ب ــن و همســران شــهداء در قال والدی

ــد .  ــزل  شــده ان ــار  ویزیــت در من ــداد  3844  ب تع
شهرســتان تــازه تاســیس هلیــان، از مناطــق محــروم   %
ــات و  ــود امکان ــت کمب ــه عل ــه ب ــد ک ــی باش ــام م ــتان ای اس
زیرســاخت هــا بخصــوص در حــوزه ســامت دچــار مشــکل بــوده 
و مــردم منطقــه جهــت رفــع نیــاز هــای خــود ناچــار بــه مراجعــه به 

ــند. ــی باش ــتان م ــز اس ــا مرک ــای اطــراف ی ــتان ه شهرس
لــذا در راســتای خدمــت بــه جامعــه ایثارگــری ایــن منطقــه، در 
روز پنجشــنبه 18 دی 1399 یک گروه درمانی-توانبخشــی متشــکل 
ــی،  ــک عموم ــی، پزش ــص داخل ــدی، متخص ــص ارتوپ از متخص
ــه شهرســتان هلیــان  ــه ســیار ب فیزیوتراپیســت، پرســتار، داروخان

اعــزام شــدند
در ایــن برنامــه بیــش از 4۰ نفــر از جامعــه ایثارگــری شهرســتان 
بصــورت حضــور در منــزل و ۲3۰ نفــر از عمــوم مــردم منطقــه در 
قالــب حضــور در درمانــگاه مرکــز شهرســتان مــورد ویزیــت قــرار 

. فتند گر
ــا و  ــروس کرون ــک ســال از شــیوع وی ــه گذشــت ی  باتوجــه ب
در معــرض خطــر ابتــا بــودن جامعــه ایثارگــری و عــدم دسترســی 
ــی و  ــات درمان ــه خدم ــروم ب ــق مح ــاکن در مناط ــران س ایثارگ
داروخانــه ای، اعــزام گــروه جهــادی درمانــی و توانبخشــی در تاریــخ 
جمعــه 8 اســفندماه 99 بــه بخــش مورمــوری شهرســتان آبدانــان 
صــورت گرفــت کــه در ایــن برنامــه تعــداد 6۲ نفــر ایثارگــر ســاکن 
در ایــن بخــش بصــورت منــزل بــه منــزل مــورد ویزیــت پزشــکان 
گــروه قــرار گرفتنــد و داروخانــه ی ســیار اعزامــی نســبت بــه تهیه و 

تقدیــم نســخه هــای ایــن عزیــران اقــدام نمــود
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ــد  ــد عاب ــید محم ــزاده س ــهداء امام ــزار مطهرش ــاماندهی گل س

ــور ــزار من ــا ۲۲4 م ملکشــاهی ب

 

ســاماندهی گلــزار مطهرشــهداء امــام حســین )ع(شــهر ارکــواز 
ملکشــاهی بــا 34 مــزار منــور

ــاز  ــح)ع( ف ــزار مطهرشــهداء امامــزاده علــی صال ســاماندهی گل
ــا ۲3۲ مــزار منــور پزاکنــده ب

 

ســاماندهی گلــزار مطهرشــهداء امامــزاده علــی صالــح)ع( فــاز۲ 
بــا 517 مــزار منــور

مرمــت و بازســازي گلزارهــاي مطهــر زنجیــره علیــا ،جانجــان، 
پیرحمــزه شهرســتان چــرداول

مرمت و بازسازي 96 مزار منورشهداء درسطح شهرستانها
عکــس بــرداري ســه بعــدي و 36۰ درجــه از مــزار منورشــهداء 
ــامانه  ــدازي س ــت راه ان ــرح جه ــن ط ــراي ای ــتان و اج ــطح اس س
زیــارت مجــازي مــزار منــور شــهداء بعنــوان کاري مانــدگار و ترویــج 

عملــی فرهنــگ ایثــار وشــهادت

دیدار و سرکشی از خانواده معظم شهداء
 

ــره  ــی کنگ ــتیبانی و مال ــه پش ــات کمیت ــم اقدام اه
ــتان ــهید اس ــی 3000 ش مل

ــره  ــی کنگ ــتیبانی و مال ــه پش ــه کمیت ــک جلس ــکیل ی 1-تش
ملــی 3۰۰۰شــهید اســتان ایــام بــا حضــور رؤســای دســتگاه هــای 
اجرایــی ذیربــط )صورتجلســه، خبــر و تصویــر پیوســت مــی باشــد(

۲-تشــکیل گــروه هــای کاری ذیــل کمیتــه پشــتیبانی و مالــی 
کنگــره بــا عناوین زیــر و توجیــه مســئولین دســتگاههای مربوطه و 

ابــاغ شــرح وظایــف آنــان
ــا  ــات ب ــل و ارتباط ــل ونق ــروه کاری حم ــکیل گ تش  -

هــا  پایانــه  و  ونقــل  حمــل  کل  اداره  مســئولیت 
ــا مســئولیت  تشــکیل گــروه کاری اســکان، پذیرایــی ب  -

گردشــگری و  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
تشــکیل گــروه کاری تامیــن مالــی بــا مســئولیت معاون   -

ــتانداری ــادی اس اقتص
ــئولیت اداره کل  ــا مس ــن ب ــروه کاری خیری ــکیل گ تش  -

مــدارس نوســازی 
ــئولیت  ــا مس ــازی ب ــتند س ــروه کاری مس ــکیل گ تش  -

ریــزی برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
3-ارســال نامــه بــه دبیــران گــروه هــای کاری جهــت برگــزاری 
جلســه بــا حضــور دســتگاههای مرتبــط )نامــه پیوســت می باشــد(

ــهدای  ــزار ش ــان و گل ــای یادم ــروژه ه ــار پ 4-اختصــاص اعتب
اســتان در ســال 14۰۰ بــه مبلــغ 3۲۲7۰۰ میلیــون ریــال براســاس 

جــدول پیوســت
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 عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مصوب به تفکیک منبع

سه درصد  استانی دستگاه اجرایی
 جمع اربعین توازن نفت و گاز

 2E+05 30000 322700 17772 31228 جمع کل
 سپاه پاسداران 30000 30000       تکمیل مجتمع فرهنگی مهران 1
 بنیاد حفظ آثار 3500       3500 تعمیر و تجهیز باغ موزه دفاع مقدس 2
 شهرداری ایالم 20000   20000     توسعه و اصالح شبکه معابرشهر ایالم )المان شهدا(  3
 بنیاد حفظ آثار  15000   15000     احداث یادمان شهدای گمنام ایالم 4

5 

احداث 
زیرساخت 

یادمان 
شهدای 
میمک 
)شهید 

 کشوری(

 بنیاد حفظ آثار  2500     2500  

 بنیاد شهید 2000     1000 1000 تعمیر و مرمت یادمان شهدای گمنام ایالم 6
 بنیاد حفظ آثار 2000   2000     احداث زیر ساخت یادمان شهدای روستای گالن 7
 سپاه پاسداران  8000   8000     زیر ساخت یادمان شهدای قالویزان احداث  8
 بنیاد شهید 8500     5472 3028 ساماندهی گلزار شهداء صالح آباد 9

 شهرداری توحید 1000   1000     احداث زیر ساخت یادمان شهدای هلیالن 10
 شهیدبنیاد  300       300 بهسازی گلزار شهدای شهرستان هلیالن 11
 شهرداری لومار 1500     1000 500 احداث زیرساخت یادمان شهدای گمنام شهرستان سیروان 12
 بنیاد شهید 500       500 بهسازی و مرمت گلزار شهدا  شهرستان سیروان 13
 شهرداری پهله 1500   1500     احداث زیرساخت یادمان شهدای گمنام پهله  14
 سپاه پاسداران  5000   2000 2000 1000 احداث زیرساخت یادمان شهدای شرهانی  15
 شهرداری دره شهر 3000     2000 1000 احداث زیر ساخت یادمان شهدای گمنام دره شهر  16
 بنیاد شهید 500       500 مرمت و بازسازی گلزار شهدای شهرستان دره شهر  17
 بنیاد شهید 2500     2500   شهدای زمین فوتبال چواراحداث زیر ساخت یادمان  18
 بنیاد شهید 800     800   تعمیر و مرمت یادمان شهدای گمنام چوار 19
 بنیاد حفظ آثار 23000   8000   15000 احداث زیر ساخت یادمان شهدای گمنام سرابله 20
 شهیدبنیاد  500     500   بهسازی گلزار شهدای شهرستان چرداول 21
 بنیاد شهید 400       400 ساماندهی گلزار شهداء شهرستان بدره 22
 بنیاد حفظ آثار 2000   2000     احداث زیر ساخت  یادمان شهدای گمنام سراب باغ 23
 بنیاد حفظ آثار 2000   2000     احداث زیر ساخت یادمان شهدای گمنام مورموری 24
 بنیاد شهید 2000       2000 ایوانخرداد  18احداث یادمان شهدای  25
 شهرداری ایوان 2500       2500 احداث یادمان شهدای گمنام شهرستان ایوان 26

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  27
 سپاه پاسداران 20000   20000     شهرستان ایالم

مقاومتی بسیج سازندگی توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد  28
 سپاه پاسداران 15000   15000     شهرستان ایوان

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  29
 سپاه پاسداران 15000   15000     شهرستان آبدانان

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  30
 سپاه پاسداران 15000   15000     شهرستان چرداول

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  31
 سپاه پاسداران 15000   15000     شهرستان دره شهر

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  32
 سپاه پاسداران 10000   10000     شهرستان دهلران

پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی توسعه  33
 سپاه پاسداران 5000   5000     شهرستان چوار

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  34
 سپاه پاسداران 20000   20000     شهرستان ملکشاهی

سازندگی توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج  35
 سپاه پاسداران 5000   5000     شهرستان مهران

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  36
 سپاه پاسداران 20000   20000     شهرستان سیروان

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  37
 سپاه پاسداران 22200   22200     شهرستان هلیالن

توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  38
 سپاه پاسداران 20000   20000     شهرستان بدره
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 25/06/1400 لغایت  01/01/1400از تاریخ شهید استان ایالم 3000کنگره سرداران و عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع 
                     سیما  

 

 نام برنامه ردیف
مدت اختصاص یافته به موضوع 

 )دقیقه(
 ساعت پخش روز پخش

 20:15 پنجشنبه 300 ویژه برنامه آسمانی ها 1

 21:00 روتین 180 آزیتی )ویژه برنامه ماه محرم( 2

   350 موردارتباط زنده با مراکز و شبکه های سراسری 35 3

 360 حماسه مهران )ویژه برنامه آزاد سازی مهران( 4

چهارشنبه 

 پنجشنبه

 جمعه

9:30 

12:00 

21:30 

 روتین 650 سایر برنامه های تولیدی)مانگه شو ،بنه مال،روژنا و....( 5

20:00 

11:00 

8:00 

 

 22:00 پنج شنبه  30 پخش مستند ویژه سالگرد شهید غیوری 6

 22:30 دوشنبه  20 پخش ویژه برنامه سالگرد شهید بسطامی 7

 20:00 یک شنبه  40 پخش ویژه برنامه شهدای ایالمی عملیات کربالی یک 8

9 
 تهیه کلیپ به مناسبت عروج مادر شهیدان 

 و چهلم این مادر فداکار ( تساده میری )روز درگذش
20 

شنبه ، دوشنبه و 

 پنج شنبه 

18:00 

20:00 

22:00 

10 
 پخش مستندهای ویژه آزادسازی مهران 

 مهران قدمگاه شهیدان و...(  )جبه میانی، روایت راوی،
300 

 شنبه 

یکشنبه       سه 

 شنبه 

18:00 

20:00 

22:00 

  هر روز  8500 ود و ...(برنامه های تأمینی)فیلم، میان برنامه، سر 11

 مورد 1050زیرنویس به تعداد  12

 10930 جمـــع کـــل )دقیقه(

 
 
 
 
 
 
 

عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع کنگره سرداران و 3000شهید استان ایالم 
از تاریخ 1400/01/01 لغایت  1400/06/25- سیما
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 25/06/1400لغایت  01/01/1400از تاریخ شهید استان ایالم 3000کنگره سرداران و عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع 
 صدا

 نام برنامه ردیف
اختصاص یافته به  مدت

 )دقیقه( موضوع
 ساعت پخش روز پخش

 720 ویژه برنامه چراغ راه 1
شنبه تا 

 پنجشنبه

 12:10تا 12:05

 480 ویژه برنامه روایت راوی 2
سه شنبه و 

 پنجشنبه

 13:55تا13:40

 14:00تا13:45 روتین 200 )در ایام نوروز پخش شده است(حکایت سردار 3

 12:00تا9:00 روتین 200 ویژه برنامه وهار ایالم  4

 19:30تا16:00 روتین 240 برنامه بهار ایالم  ویژه 

 19:30تا18:30 پنجشنبه 300 نمایش 5

 15:00تا14:30 جمعه 150 مستند 6

 11:30تا11:00 روتین 300 دنگ ئازیتی )ویژه برنامه ماه محرم( 7

8 
 سایربرنامه های تولیدی 

 گلبانگ و...(-پیام-جوان–ره رسم ژیان-)ایوارتان وه خیر
950 

 18:00تا 17:00  هر روز

 12:00تا 11:00

 16:00تا15:00

 22:00تا 21:00

  هر روز  4500 برنامه های تأمینی)نمایش،سخنرانی،سرود،آنونس و...( 9

 7960 )دقیقه(جمـــع کـــل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع کنگره سرداران و 3000شهید استان ایالم 
از تاریخ 1400/01/01 لغایت  1400/06/25- صدا
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 25/06/1400غایت ل 01/01/1400از تاریخ شهید استان ایالم 3000کنگره سرداران و عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع 
 
 

 خبر

 )دقیقه( اختصاص یافته به موضوع مدت نام برنامه ردیف

 60 خبری گفتگوی ویژه 1

 280 سیما یپخش خبر از شبکه استان 2

 230 صدا یخبر از شبکه استان پخش 3

 570 )دقیقه(جمـــع کـــل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای مجازی 

 

 مورد6:   اینفوگرافیک 

  دمور 2:موشن گرافی 

 مورد 49: عکس نوشته و پوستر 

  دقیقه 22قطعه به مدت  12ویدئو 

 

عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع کنگره سرداران و 3000شهید استان ایالم 
از تاریخ 1400/01/01 لغایت  1400/06/25- خبر

عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع کنگره سرداران و 3000شهید استان ایالم 
از تاریخ 1400/01/01 لغایت  1400/06/25- فضای مجازی

 25/06/1400غایت ل 01/01/1400از تاریخ شهید استان ایالم 3000کنگره سرداران و عملکرد صدا و سیمای مرکز ایالم با موضوع 
 
 

 خبر

 )دقیقه( اختصاص یافته به موضوع مدت نام برنامه ردیف

 60 خبری گفتگوی ویژه 1

 280 سیما یپخش خبر از شبکه استان 2

 230 صدا یخبر از شبکه استان پخش 3

 570 )دقیقه(جمـــع کـــل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای مجازی 

 

 مورد6:   اینفوگرافیک 

  دمور 2:موشن گرافی 

 مورد 49: عکس نوشته و پوستر 

  دقیقه 22قطعه به مدت  12ویدئو 
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تمــام پایــگاه هــای مقاومــت ادارات اســتان بســیج 
شــده انــد کــه فعالیــت هــا و اقدامــات خــود را در زمینــه 
ــف  ــتان مضاع ــهید اس ــره ۳۰۰۰ ش ــت کنگ بزرگداش

. یند نما
ســرهنگ رئیســی در مصاحبــه بــا خبرنــگار نشــریه 
ســجاده عشــق گفــت: حــوزه مقاومــت بســیج شــهید 
ــه ســازمان بســیج ادارات  ــام تابع ســلمی ادارات کل ای
و کارمنــدان ســپاه امیرالمؤمنیــن )ع ( همــگام بــا ســایر 
اقشــار بســیج در ســطح دســتگاه هــای اجرایــی )ادارات 
کل، شــرکت هــا ، ســازمان هــا و دانشــگاهها ( بــه منظور 
جــذب جامعــه هــدف )کارکنــان دســتگاههای اجرایــی( 
در الیــه هــای مختلف بســیج ، ســازماندهی ، آمــوزش و 

بکارگیــری آنــان فعالیــت مــی نمایــد.
ــای  ــه ه ــدام از الی ــر ک ــت ه ــح فعالی وی در توضی

فعالیتــی بســیج گفــت:
۱( جــذب: نقــش اقشــار مختلــف مــردم در پیــروزی 
ــه  شــکوهمند انقــاب اســامی ، خنثــی ســازی توطئ
هــای مختلــف اســتکبار جهانــی ، هشــت ســال دفــاع 
مقــدس ، مقابلــه بــا تکفیــری هــای داعــش تــا مواســات 
ــارزه  ــی مب ــه  و حت ــر مترقب ــی در حــوادث غی و همدل
بــا ویــروس منحــوس کرونــا  بــر هیــچ کــس پوشــیده 

نیســت، از جملــه ایــن اقشــار مردمــی کارکنــان دولــت 
بــه عنــوان قشــر کارمندی همیشــه با حضــور حداکثری 
در الیــه هــای مختلــف بســیج نقــش آفرینی داشــته اند 
کــه مدیریــت منابــع انســانی ایــن حــوزه وظیفــه جــذب 
ــده  ــی برعه ــای اجرای ــان دســتگاه ه ــری کارکن حداکث

دارد.
(ســازماندهی: پــس از مرحلــه جــذب ســازماندهی 
بــه روز  و تخصصــی بســیجیان در عرصــه هــای 
نقــش آفرینــی  )تعلیــم و تربیــت ، علمــی و پژوهشــی 
ــری ،  ــی –هن ــانی ، فرهنگ ــت رس ــی و خدم ، اجتماع
دفاعــی و عملیاتــی ، فضــای مجــازی و رســانه فرماندهی 
و مدیریــت ، اقتصــاد مقاومتــی و  ورزشــی( ســند انتظــار 
کــه هــر کــدام از ایــن عرصــه هــا چندیــن مجموعــه را 
شــامل مــی شــود مــورد توجــه شــبکه هــای فرماندهــی 
و مدیریــت پایگاههــای مقاومــت بســیح اداری و شــبکه 
فرماندهــی و مدیریــت حــوزه بــا هــدف اجــرای کمــی و 

کیفــی برنامــه هــای متمرکــز و جــاری قــرار دارد.
ــی در  ــدات احتمال ــا تهدی ــب ب ــوزش : متناس ۳(آم
حــوزه هــای اجتماعــی ، فرهنگــی  ، امنیتــی ، حــوادث 
غیــر مترقبــه و دفاعــی و براســاس ســازماندهی انجــام 
گرفتــه در عرصــه هــا و مجموعــه هــا ی ســند انتظــار 

تشریح فعالیت های حوزه پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمی ادارات استان

در مصاحبه با سرهنگ رئیسی فرمانده این حوزه 
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مبحــث آمــوزش بــه صــورت جــدی در دســتور کار مدیریــت هــای 
آمــوزش ، تعلیــم و تربیــت ، عملیــات و پدافند غیر عامل)در ســاختار 
و ســازمان پایگاههــای مقاومــت بســیج اداری و حــوزه قــرار دارد ( .
۴( حفــظ و انســجام : اردوهــای راهیــان نــور- زیارتــی – 
فرهنگــی- بازدیدهــای علمــی – مســابقات ورزشــی – فرهنگــی و 
... از جملــه مــورد توجــه مدیریــت هــای اردوی ، فرهنگــی هنــری  و 

ــرار دارد. ــا ق ــی حــوزه و پایگاهه ــت بدن تربی
۵(بکارگیــری : حضــور حداکثــری قشــر بســیج اداری در کنــار 
ســایر اقشــار براســاس ســاختار ســازمان عرصــه هــا و مجموعــه های 
ــا هــدف   نقــش آفرینــی ســند انتظــار بــه عنــوان ظرفیــت ویــژه ب
بکارگیــری در مقابلــه بــا هــر نــوع تهدیــدی در دســتور کار سلســله 

مراتــب فرماندهــی و مدیریــت بســیج قــرار دارد.
ایشــان در سلســله اقدامــات انجــام گرفتــه ایــن حــوزه گفــت 
ــی و  ــای فرمانده ــبکه ه ــراف ش ــت اش ــی تح ــای خوب ــه ه برنام
مدیریــت پایگاههــای مقاومــت بســیج اداری  و حــوزه برگــزار گردید 

ــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود: کــه مــی تــوان ب
ــع  ــای مســأله محــور رف ــروه ه ــدازی کار گ * تشــکیل و راه ان
ــا  ــاورزی ب ــی و کش ــای صنعت ــتغال در واحده ــد و اش ــع تولی موان
تأکیــد بــر تحقــق شــعار ســال –کارگــروه رصــد، پایــش و تنظیــم 
بــازار کاالهــای اساســی – کارگــروه اصــاح  و بهــره وری نظــام اداری 
ــن و  )میــزان ســامت اداری و اداره کارآمــد(- کارگــروه نقــش آفری
ــی  ــد ســازی نظــام اداری )میزهــای خدمــت جهــادی عموم کارآم
ــازمانی(- ــدی س ــاء کارآم ــرون ادارات ، ارتق ــی درون و بی و تخصص
کارگــروه اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی و خریــد کاالی ایرانــی .ذیل 
هئیت اندیشــه ورز و برگزاری منظم جلســات در ســطح کارشناســی 
و مدیــران بــا هــدف بررســی موضوعــات اساســی و راهکار هــای حل 

مســأله بــا تحقــق مطالبــات مردمــی .
* فعــال ســازی مدیریــت هــای نقــش آفرینــی و کارآمد ســازی 
نظــام اداری و بــا هــدف برگــزاری میزهــای خدمــت درون و بیــرون 

ادارات ، ایجــاد تعامــات و انعقــاد تفاهــم نامــه هــای همــکاری .
*تشــکیل و ســازمان دهــی، آمــوزش و بکارگیــری گــردان بیــت 
المقــدس جهــت اجــرای مأموریت هــای امــدادی ، امنیتــی و دفاعی 

.
*فعــال ســازی مدیریــت هــای بهــره وری و اصــاح نظــام اداری 
ــدازه گیــری  ــه منظــور اجــرای دســتور العمــل شــاخص هــای ان ب
میــزان ســامت اداری در ســطح دســتگاه هــای اجرایــی بــا هــدف 
ارتقــاء ســامت اداری ، اخــاق کارمنــدی ، فقــه کارمنــدی ، تکریــم 
اربــاب رجــوع  ، و تبییــن اندیشــه هــای حضــرت امــام و رهبــری .

*انســجام بخشــی شــبکه هــای فرماندهــی و مدیریــت ، امربــه 
ــا و  ــرگروه ه ــه س ــی حلق ــبکه تربیت ــر ،ش ــی از منک ــروف و نه مع
مربیــان ، شــبکه ثامن)بصیــرت افزایی ، روشــنگری و گفتمان ســازی 

در بســتر پیــام رســان هــای داخلــی (

ــذاری  ــدف بارگ ــا ه ــه( ب ــف )خبرنام ــال هات ــازی کان ــال س فع
عملکــرد حــوزه بــه صــورت مکتــوب و بــه روایــت تصویــر در پیــام 

رســان داخلــی ایتــا.
ــگام  ــدی هن ــر نق ــدی و غی ــای نق ــک ه ــع آوری کم * جم

ــه. ــر مترقب ــوادث غی ح
*برگــزاری جلســات تعامــل ، هــم افزایــی ، هــم اندیشــی ، هدف 
گــذاری ، سیاســت گــذاری و رصــد کمــی و کیفــی و نقــد برنامــه ها.
* برگــزاری رزمایــش هــای خــود حفاظتــی در دســتگاه هــای 

اجرایــی
و...

ســرهنگ دوم رئیســی فرمانــده حــوزه مقاومت شــهید ســلیمی 
ادارات کل اســتان در ادامــه در خصوص کنگره ۳۰۰۰ شــهید اســتان 
ایــام بیــان داشــت: تمــام پایگاه هــای مقاومت ادارات اســتان بســیج 
شــده انــد کــه فعالیــت هــا و اقدامــات خــود را در زمینــه بزرگداشــت 

کنگره ۳۰۰۰ شــهید اســتان مضاعــف نمایند.
وی افــزود : خانــواده هــای شــهدای گرانقــدر حــق بزرگــی بــر 
ــد و مــا هرچــه در راســتای بزرگداشــت  گــردن نظــام و مــردم دارن
شــهداء حرکــت کنیــم کــم اســت چــرا کــه ایــن مــا هســتیم کــه 
ــد  ــزد خداون ــه شــهداء در ن ــم وگرن ــا داری ــه ه ــن برنام ــه ای ــاز ب نی
جایــگاه بــس بلنــدی دارنــد در همیــن راســتا حوزه شــهید ســلیمی 
ادارات کل اســتان پــس از برگــزاری جلســه فرماندهــان پایــگاه هــای 
مقاومــت اســتان و حضــور نماینــده دبیــر ســتاد برگــزاری کنگــره 
ــرای  ــی ب ــه های ــی ، برنام ــن گردهمای ــتان در ای ــهید اس ۳۰۰۰ ش
ــیم  ــتا ترس ــن راس ــتان در ای ــت ادارات کل اس ــای مقاوم ــگاه ه پای
شــده کــه خاصــه ای از ایــن برنامــه هــا کــه توســط پایــگاه هــای 
زیرمجموعــه ایــن حــوزه برگــزار شــده بــه شــرح دیــل مــی باشــد.       
ــهداء  ــرح ش ــرام ط ــو گ ــو ل ــاپ ه ــی و چ            ۱- طراح
در ادارات اســتان در راســتای تکریــم مــردم و خدمــات صادقانــه بــه 
ــره  ــل کنگ ــی ذی ــابقات کتابخوان ــزاری مس ــوع.  ۲- برگ ــاب رج ارب
۳۰۰۰ شــهید اســتان ۳- برگــزاری دو گردهمایــی فرماندهــان پایگاه 
مقاومــت و میــدان تیــر ویــژه گــردان و فرماندهــان پایــگاه مقاومــت 
ادارات کل اســتان ۴- برگــزاری میــز خدمــت بــرای محــات فقیــر 
نشــین  ۵- برگــزاری اردوهــای جهادیــدر مناطــق محــروم   ۶- چاپ 
نشــریات الکترونیکی توســط پایگاه اســتانداری با موضــوع ویژگیهای 
حاکــم اســامی از منظــر مقــام معظم رهبــری ۷- برگزاری جلســات 
شــورای فرهنگــی بــا حضور مســئولین اســتانی ۸- دیــدار بــا خانواده 
هــای معــزز شــهداء   ۹- پیگیــری تدفین شــهدای گمنــان در مکان 
اســتانداری ایــام از طریــق حفــظ آثــار و ارش هــای دفــاع مقــدس 
۱۰ - پیگیــری مــکان هــای خوابگاهــی ادارات برای مهمانــان کنگره 
۳۰۰۰ شــهید اســتان.  ۱۱- برگــزاری مانــور فرماندهــان پایــگاه های 
مقاومــت ادارات کل اســتان ۱۲- توزیــع بســته های بهداشــتی و پک 

مــدارس ویــژه کنگــره ۳۰۰۰ شــهید اســتان
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سه راهی جنداهلل در ۲4 کیلومتری شهر ایام محل اتصال جاده 
ایام-سرنی، صالح آباد و مهران می باشد که در دهانه تنگ نیاز واقع 

شده و تا میمک ۲۰ کیلومتر فاصله دارد. 
ــش  ــاه 1367 ارت ــه 598، در ۲8 تیرم ــرش قطعنام ــس از پذی  پ
ــش  ــداهلل پی ــی جن ــه راه ــا س ــرد و ت ــه ک ــام حمل ــه ای ــراق ب ع
آمــد کــه بــا مجاهــدت هــای بــرادران ارتشــی و رزمنــدگان 
لشــکر11امیرالمؤمنین)علیه الســام( بــه همــراه مردم  و عشــایر غیور 
ــه الســام(  ــر المومنین)علی ــام تحــت فرماندهــی لشــکر11 امی ای
ایــام و تــاش جــان برکفــان هوانیــروز ارتــش، از پیشــروی دشــمن 

ممانعــت بــه عمــل آمــد.

ــن  ــر ســِد ای ــی ب ــر فراوان ــش تأثی ــه ســپاه و ارت ــش توپخان  آت
پیشــروی و ســر در گــم شــدن یــگان هــای دشــمن گردیــد. میــن 
گــذاری اطــراف جاده ســرنی-میمک توســط مهندســی رزمی لشــکر 
11 امیرالمؤمنین)علیــه الســام( باعــث انهــدام تعــدادی از تانــک ها و 
نفربرهــای دشــمن گردیــد. نهایتــاً پــس از ایــن درگیــری شــدید بین 
دو طــرف، ارتــش عــراق متحمــل خســارات زیــادی شــده و مجبور به 
عقــب نشــینی گردیــد. ایــن ســه راهــی از ســمت راســت بــه میمک، 
مســتقیماً بــه صالــح آبــاد و ادامــه ایــن مســیر بــه مهــران منتهی می 
شــود. ضمنــاً ایــن منطقــه توســط آیــت اهلل حیــدری ایامی)رحمــه 

اهلل( بــه »ســه راهــی جنــداهلل« نامگــذاری شــده اســت.

سه راهی جنداهلل
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قــرارگاه امیرالمؤمنیــن)ع( در 35 کیلومتری)جــاده قدیــم( و جــاده  
فعلــی آن در ۲1 کیلومتــری شــهر ایــام واقــع اســت. در منطقــه ای 
بــه نــام »بانروشــان« میــان یــک سلســله ارتفاعــات دیــواره ماننــد و 
نفــوذ ناپذیــر قــرار گرفتــه اســت. ایــن قــرارگاه در ســال 136۰ بــرای 
ســازماندهی و اعــزام نیــرو بــه محورهــای عملیاتــی میمــک، مهران، 
چنگولــه و دهلــران ایجــاد شــد و در ســال 1361 مرکــز فرماندهــی 

ــا  ــال 1361 ب ــر س ــود. اواخ ــام ب ــتان ای ــی اس ــای عملیات محوره
تشــکیل رســمی تیــپ 114 امیرالمومنیــن)ع( ایــن مــکان بــه عنوان 
مقــر اصلــی فرماندهــی ایــن یــگان برگزیــده شــد. ایــن قــرارگاه در 
هدایــت عملیــات آزادســازی مناطــق عمومــی مهــران نقــش مهمی 

را ایفــا کــرد.

قرارگاه امیرالمومنین

ارتفاعــات قاویــزان کــه در جنــوب غربــی شــهر مهــران واقــع 
ــه ای ناهمــوار و شــبه کوهســتانی اســت کــه  شــده اســت ، منطق
پــس از کــوه % چکــه موســی% ، بــا طــول تقریبــی ۲۲ کیلومتــر در 
امتــداد بــال هــای دامنــه غربــی کبیــر کوه از ســمت شــرق بــه غرب 

کشــیده شــده اســت .
ــرب  ــوب غ ــری جن ــزان در 6 کیلومت ــهدای قاوی ــان ش یادم
مهــران و در مجــاورت مــرز و ارتفاعــات غربــی قاویــزان قــرار دارد. 
ایــن ارتفاعــات ازشــمال بــه مهــران، از غــرب بــه رزباطیــه عــراق از 
شــرق بــه ارتفاعــات آب زیــادی و از جنــوب بــه دشــت حصــان عراق 

ــود. ــدود می ش مح
ــان  ــه کارشناس ــه ای اســت ک ــه گون ــات ب ــن ارتفاع ــت ای اهمی
نظامــی معتقدنــد مهــران متعلــق بــه کســی اســت کــه قاویــزان 
ــه همیــن خاطــر نیروهــای عراقــی در  را در اختیــار داشــته باشــد. ب
آغــاز جنــگ تحمیلــی، قاویــزان را اشــغال و بــا ایجــاد میادیــن مین، 
ســنگرهای فــراوان، کانال هــا و بشــکه های انفجــاری، مواضــع خــود 
را مســتحکم کردنــد امــا بــا اجــرای عملیــات کربــای 1 در 1۰ تیــر 

مــاه ســال 65 ارتفاعــات قاویــزان پــس از 6 ســال آزاد شــد.

قالویزان
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ــار کــه در8 کیلومتــری شــهر مهــران اســت مــی  در نقطــه ایث
ــاهد  ــه روزگاری ش ــد ک ــران را دی ــزرگ مه ــای ب ــت ه ــوان دش ت
نبردهــای مهــم دفــاع مقــدس بــوده اســت و در بــدو ورود بــه ایــن 

قطعــه بهشــت عکــس و نــام عزیزانــی گذاشــته شــده اســت کــه در 
ایــن نقطــه در نبــردی نابرابــر رخــت شــهادت پوشــیدند

نقطه ایثار

تنگــه بینــا از شــمال بــه ارتفاعــات چــوار و از جنــوب بــه دشــت 
حالــه و دشــت لیــک محــدود مــی شــود و جــاده شــنی گنجــوان 
ــه از  ــن تنگ ــذرد. ای ــی گ ــه م ــن تنگ ــک از ای ــه دشــت لی ــی ب بول
شــهریور 1359 مــورد تجــاوز عــراق قــرار گرفــت و در نهایت اشــغال 
شــد. متقابــا رزمنــدگان در تاریــخ 1359.۰9.۲8 نیــز عملیاتــی موفق 

ــد. ــن محــور اجــرا و آن را آزاد کردن در ای
شــهید احمــد کشــوری  در روز پانزدهــم  آذر مــاه  1359 پــس  از 
ــن  ــام  در ای ــه  ای ــگام  برگشــت  ب ــز هن ــات  موفقیت آمی ــک  عملی ی
منطقــه موردحملــه ی  هواپیماهــای  عراقــی  قــرار گرفت  و به  شــهادت  

رســید.
منطقــه میمــک در غــرب ایــام و در کنــار مــرز ایــران و عــراق 
قــرار دارد، منطقــه میمــک از جنــوب بــه صالــح آبــاد و ازشــمال بــه 
ســومار و از شــرق بــه چــوار و از غــرب بــه عــراق محــدود مــی شــود.

در 19 دی 1359 ارتــش بــا بــه کارگیــری نیروهایی از لشــکر 81، 
بســیج عشــایری و ســپاه پاســداران، عملیاتی به نــام ضربــت ذوالفقار 
)خــوارزم( بــه اجــرا در آورد کــه از جملــه نتایــج آن آزادی میمــک بود.

میمک
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شــرهانی ســرزمین عملیــات محــرم اســت کــه هــم اینــک بــه 
عنــوان یکــی از یادمــان هــای زیبــای دفــاع مقدس در ســطح کشــور 
مــی باشــد و فاصلــه آن تــا شــهر دهلــران 6۰ کیلومتــر و تــا زبیــدات 
عــراق 8 کیلومتــر اســت. ایــن منطقــه یکــی از محورهــای مهــم بــه 
شــهر عمــاره عــراق اســت و در طــول دفــاع مقــدس بیــن رزمندگان 

و ارتــش رژیــم بعــث دســت بــه دســت شــده اســت و پــس از جنــگ 
گــروه هــای مختلــف تفحــص شــهدا پیکرهــای زیــادی از عزیــزان 
مفقوداالثــر در ایــن ســرزمین جمــع آوری کــرده انــد. در ایــن منطقــه 
ــن، ســیم هــای  ــن می ــه: میادی ــع و اســتحکامات از جمل ــواع موان ان

خــاردار و بشــکه هــای انفجــاری توســط دشــمن بــکار رفتــه بــود.

یادمان شرهانی
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شهدا کنگره
اسامی
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محل شهادت شهرستان نام خانوادگی  نام

چرداول ماووت- عراق  فرهید رحیمی گرابیگ
چرداول کرمانشاه اسدی شاکرم

دره شهر ارمو خیری روشنک
چرداول کرمانشاه ابراهیمی علی بخش
آبدانان آبدانان باوالت نعمت
آبدانان شوش خستوانه حسین
آبدانان دهلران حسینی پور علی محمد
آبدانان آبدانان مرادی حسن
آبدانان تهران رضایی نزاد داریوش

دره شهر میمک-مهران سجادی علی
دره شهر چنگوله-مهران سلیمان پور علی راست
دهلران مهران الهی اسداهلل
ایوان ایوان تیرانداز حمداله
ایالم عراق مرادیان نجم
ایالم عراق مرادیان جابر
ایالم عراق چاوشی کریم
ایالم عراق جمشیدبیگی عباس
ایالم عراق محمدخزعلی عبدالرضا
ایالم عراق دشتی صادق
ایالم عراق صفرکرم حسین
ایالم عراق سلیمی وسام
ایوان گیالنغرب نوری صفدر
ایوان جنوب ابوحورالفیلی صالح
ایوان کرمانشاه رستمی سومار محمود
ایوان مهران نوری حمیدرضا
مهران عراق حیدری امین
ایالم ملکشاهی عشرتی پور حسین

دهلران دهلران خرسان فاضل
دهلران دهلران خرسان سجاد
دهلران دهلران سرخه جاسم
مهران میمک-مهران رضایی عباس
دهلران دهلران محمدی خان محمد
دهلران دهلران قاسمی گرابیگ
دهلران دهلران منصوری والی
دهلران دهلران حاتمی علی
دهلران مهران محمدی غالمحسین
دهلران چنگوله-مهران دارائی ملک علی
دهلران کردستان-عراق کرمخانی علی رضا
دهلران مهران جاوید رضا
دهلران کوشک-بغداد سگوند عبدالرضا
دهلران قالویزان-مهران کایدخورده عباس
دهلران کردستان-عراق میرزائی شاولی
دهلران مهران سرخی عبداله
دهلران دهلران حاتمی کریم
دهلران دهلران احمدی امیدعلی
دهلران کرمانشاه حسینی نیا سیدهادی
دهلران مهران صیدی ملک رضا
دهلران قالویزان-مهران قربانی نورمحمد
دهلران دهلران شاه محمدی یاراله
ایالم مهران بارانی رمضان

دهلران مهران جابری اسمعیل
دهلران دهلران جلیزی صبیحه

نامشخص نامشخص درکائی محمد
دهلران شلمچه-خوزستان میرزایی جعفر

آبدانان آلواتان سردشت مرادخانی رمضان
آبدانان بانه-کردستان آقایی خلیل
دهلران موسیان-دهلران لیاقتمند دانیال
دهلران دهلران کاوری زاده رضا
دهلران مهران بختی تقی
دهلران چنگوله-مهران نادعلی پور جبار
دهلران شلمچه-خوزستان عبدالی رحمان
دهلران کردستان-عراق بیگ زاده علی
دهلران دهلران اختیاری صیدعباس
دهلران دهلران جابری غالمعلی
آبدانان مهران دیناری رسول
آبدانان بانه-کردستان نوری کیکاوس
دهلران بانه-کردستان استرون حسن
دهلران دهلران هاشمی نژادیان حرم
دهلران کردستان-عراق ملکی حسین

دهلران شاخ شمیران-کردستان احمدی حیدر
آبدانان سراب باغ-آبدانان مردانی اکبر
دهلران مهران بالوی زاده حمید
دهلران دهلران برفی جبار
دهلران دهلران رضائی رضا
دهلران آذربایجان غربی جعفری پور غالمحسین
دهلران اندیمشک-خوزستان درگاهی بهرام
دهلران دهلران جعفری ناصر
دهلران دهلران کارگر علی
دهلران فاو-عراق سلیمانی علی
دهلران آبدانان دارائی فریده
دهلران دهلران آبشخور محسن
دهلران دهلران خزائی علی
آبدانان شاخ شمیران-عراق طهماسبی حیات
دهلران دهلران منتی امیدعلی
دهلران دهلران واحدی خواه موسی
دهلران دهلران آبساالن زاده سید حسین
دهلران کله قندی-مهران حیاتی علی
دهلران اندیمشک-خوزستان براکه زاده قطبی شهرام
دهلران دهلران حسینی نیا سیدعباس
دهلران دهلران علی کرمی عبدالحسین
دهلران دهلران شهابی زاده صادق
دهلران دهلران غالمی نجات
دهلران دهلران عباسی مرادخان
دهلران دهلران جمشیدی صیدعلی
دهلران دهلران یوسفی علی حسن
دهلران دهلران غالمی حجت اله
دهلران دهلران خوب آیند سبزی
دهلران دهلران مومنی نیازعلی
آبدانان - کدپور کریم
دهلران دهلران شیخی پرویز
دهلران دهلران یاری رضا
دهلران قالویزان-مهران ملکی نعمت اله
دهلران دهلران مومنی شیرمحمد
دهلران جزیره مجنون-بغداد رضائی ابراهیم
سیروان ایالم فضلی نسب حمید
مهران ایالم شنبه زاده غالم
مهران چنگوله-مهران چام علوم
ایالم کردستان رمضانی علی
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ایالم شاخ شمیران-کردستان کرمی جعفر
ایالم چنگوله-مهران رشیدی مهدی

مهران چنگوله-مهران طمری هادی
ملکشاهی ملکشاهی شهنشاهی عزت
ملکشاهی چنگوله-مهران مومنی ملک
ملکشاهی مهران خمار علی رضا
ملکشاهی ملکشاهی اندوز نورخدا

مهران چنگوله-مهران ترخان صحبت
مهران ایالم صیدی مرتضی
مهران مهران جلیلیان احمد
ایالم صالح آباد-مهران یوسفی رضا

نامشخص نامشخص فتاحی پور اسمعیل
ایالم خرمشهر باسره عبدک
ایالم صالح آباد-مهران ترمش خسرو
ایالم حنگوله-مهران شعبانی علیمرد

مهران چنگوله-مهران احمدیان لطیف
ایالم سلیمانیه-عراق فالحی کاظم
ایالم ماربره-مهران قاسمی کیخسرو

آبدانان بانروشان-مهران صحرائی سلیمان
آبدانان شاخ شمیران-عراق عسگری نصراله
آبدانان مهران دارابی عبداله
آبدانان چشمه هندی-دهلران عبدی عین اله
آبدانان مهران محمدی عظیم
آبدانان آبدانان صحرایی بتول
آبدانان آبدانان صحرایی توران
آبدانان آبدانان محمدراد جهانبخش
آبدانان مریوان-کردستان عسگری کریم
آبدانان مهران نظری موسی
آبدانان آبدانان علیزاده کورش
آبدانان قالویزان-مهران نظری پور کریم
آبدانان بانروشان-مهران یاری اسد

نامشخص نامشخص صیدی حسین
آبدانان مهران کرمی سیدبرزو
آبدانان شاخ شمیران-عراق زینی وندی پشتکوه احمد
آبدانان آبدانان شفیعی طوبی سادات
آبدانان ناصرعلی-آبدانان صحرائی حمید
آبدانان آبدانان نوری گودرز
آبدانان میمک-مهران خیری نادر
آبدانان آبدانان شفیعی سیدایوب
آبدانان آبدانان صبوری شیخه
آبدانان شاخ شمیران-عراق باقری نصرت اله
آبدانان آبدانان حسینی سیدنظر
آبدانان گنداب-آبدانان همتی ذلیخا
آبدانان آبدانان نجفی زاده سیدآیت اهلل
آبدانان آبدانان پورسلیمانی فرج اهلل
دهلران آبدانان مرغزاری اعظم
آبدانان آبدانان میرزائی مریم

نامشخص نامشخص چشم آور حشمت
آبدانان آبدانان ابراهیمی علی

دره شهر مهران شاکرمی رشید
دهلران دهلران جلیزی قاسم
ایالم سرابله کرمی مسلم

آبدانان حلبچه-عراق چشفر کرم رضا
آبدانان مهران عبدی زاده نورمحمد

آبدانان چنگوله-مهران چشفر فرج
آبدانان آبدانان مرادی علی

نامشخص نامشخص عطائی نورمحمد
آبدانان آبدانان حقیرسحر کتان
آبدانان بانه-کردستان باقری محمدرضا
آبدانان شاخ شمیران-عراق صحرایی علی
آبدانان چنگوله-مهران احسانی فر رضا
آبدانان شاخ شمیران-عراق جمالی زاده شیرزاد
آبدانان جزیره مجنون-عراق شکری علی
آبدانان مهران نوری عسکر
آبدانان مهران بناوند کریم

نامشخص نامشخص زرگوشی بیگلر
آبدانان کردستان نوروزی بهمن
آبدانان مهران آبدونی اسداهلل

نامشخص نامشخص بوالدت نعمت اله
نامشخص نامشخص جوزی روح اله

دهلران چنگوله-مهران سارانی شیرمراد
آبدانان مهران حاتمی برزو
آبدانان پیرانشهر زینلی رضا
آبدانان آبدانان خسروی حسین

نامشخص نامشخص رحیمی حسن
نامشخص نامشخص کائدخورده غالم

آبدانان میمک-مهران پرکاسی محمد
آبدانان مهران زینی وندلرستانی غالم
آبدانان شاخ شمیران-عراق عزیزی هوشنگ
آبدانان شاخ شمیران-عراق عزیزی ماشاءاله
آبدانان بانه-کردستان کرمی محمد

نامشخص نامشخص والی پشتکوهی عبدالحمید
آبدانان زیور-آبدانان رضائی نامدار
آبدانان ماووت-عراق دیده دار علی رضا

ملکشاهی چنگوله-مهران ازنیر عباس
ایالم کردستان-عراق شیری خشنود

نامشخص نامشخص ملکشاهی نژاد علی
ملکشاهی چنگوله-مهران رستم پورباولکی ابراهیم

ایالم ملکشاهی-مهران تندروی صباح
ایالم گامو-بانه پرک علی اکبر

مهران مهران کاوری خدایار
مهران مهران علی حسنی خیراله

نامشخص نامشخص ابراهیمی عبدالحسین
مهران مهران تاتوره حمید

ملکشاهی ملکشاهی جنابی ور رسمیه
ایالم چنگوله-مهران اسدنیا احمد
ایالم مهران رضائی نبی

ملکشاهی چنگوله-مهران بره اسد
ملکشاهی صالح آباد-مهران محمدی جعفر
ملکشاهی ملکشاهی نصرالهی جمیل
ملکشاهی ملکشاهی یعقوبی پور مصطفی
ملکشاهی ایالم تبت حمید

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی فدوی منفرد سعداله
ایالم چنگوله-مهران سیادی علی

نامشخص نامشخص ملکی عباس
مهران گرشیر-مهران مزید غضبان
ایالم میمگ-مهران جواهری علی

ملکشاهی مهران آماده حیدر
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ایوان ایوان شکری علی میرزا
ایوان ایوان تمری سحر
ایوان مهران غالمی مرادعلی
ایوان ایوان زارعی گورخرمی رضا
ایوان ایوان حسینی همت
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه حسنی علی
ایوان سقز-کردستان یوسفی مراد
ایوان ایوان قاسمی ماژین قاسم
ایوان ایوان کوهی ماژین مصطفی
ایوان ایوان منصوری ملک
ایوان ایوان محمدکریمی ماژین علی مردان
ایوان دهلران یوسفی ماژین حمید
ایوان ایوان گل رنگیان لیال
ایوان ایوان محمودی رحمت
ایالم سومار-کرمانشاه محمدی سیاوش

ایوان سرپل ذهاب-کرمانشاه یاسمی جاسم
ایوان خوزستان ذوالفقاری مسلم
ایوان شلمچه-خوزستان امامی جاسم
ایوان مهران غالمی عبدالرضا
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه زمانی علی نظر
ایوان ایوان پورکریم فاطمه
ایوان مهران خانزادی علی
ایوان ایوان عباسی محمدحسین

ایوان شاخ شمیران-کردستان نظری ذالنی شیرزاد
ایوان سومار-کرمانشاه مرادی جوهر
ایوان چنگوله-مهران خورانی حیدر
ایوان دهلران یاسمی شیرزاد
ایوان بانه-کردسان احمدی کالن صیدمحمد
ایوان سومار-کرمانشاه اقدسی محمدحسین
ایوان ایوان زمانی نجم الدین
ایوان مهران سلیمانی موسی
ایوان ایوان حیدری هدایت
ایوان دهلران فتحی اسکندر
ایوان آبدانان محمدی مهدی

ایوان
سیستان - ایرانشهر 

بلوچستان محمودی فریدون
ایوان زرنه-ایوان غالمی نورالدین
ایوان ایوان رشیدی عاطفه
ایوان ایوان صادقی خواه ابوذر
ایوان ایوان مرادی نعمت اله
ایوان ایوان صیدی چقاماهی الهام
ایوان زرنه-ایوان کاظمی زینب
ایوان زرنه-ایوان غالمی نسرین
ایوان ایوان ایدی پور ایران
ایوان ایوان رستمی علی نظر
ایوان سقز-کردستان شفیعی محبت اله
ایوان ایوان چولکی منیره
ایوان ایوان احمدی احسان
ایوان ایوان رشیدی رسول
ایوان ایوان همتی اسالم
ایوان کرمانشاه خانه بیگی اسماعیل
ایوان ایوان مرادی روح اله
ایوان زرنه-ایوان کاظمی زهرا
ایوان ایوان خورانی محمدی زینب

ایوان ایوان نادری ذالنی محمدسجاد
ایوان ایوان خورانی محمدی علیرضا
ایوان ایوان شکری فاطمه
ایوان ایوان محمدکریمی مسلم
ایوان زرنه-ایوان کاظمی سجاد
ایوان ایوان گل رنگیان علی
ایوان ایوان شکری جالل
ایوان ایوان جعفری سرتنگ صدیقه
ایوان ایوان شکری زهرا

ملکشاهی میمک-مهران محمدی مصطفی
ایالم ایالم قربان زاده کریمه
ایالم میمگ-مهران بشیری سلطان

چرداول قالویزان- مهران نارنجی حسین خان
ایالم ایالم کمری پیره
ایالم ایالم میرزابیگی نورخاص

نامشخص نامشخص حاجیان میرزاخان
ایالم ایالم مومنی طوطی
ایالم مهران قبادی علی بخش

مهران ایالم سفیدی خاورخانم
ایالم ایالم خضروندی اله
ایالم ایالم میرحسینی خدامراد
ایالم میمگ-مهران باقری مراد

نامشخص نامشخص پوالدخای عصمت
ایالم دهلران محمدیان محمود
ایالم مهران رستمی کالنتر

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران ابراهیم بیگی سبزعلی
ایالم میمک-مهران ملک احمدی منصور
ایالم مهران خزلی سلیمان
ایالم مهران نظری علی جمال
ایالم میمک-مهران مامی زاده جمشید
ایالم میمک-مهران فیضی محمدرحیم
ایالم مهران فرجی دوست علی
ایالم چرداول صیدیان صاحبه
ایالم ردستان عراق امیدی علی
ایالم مهران امیدی یادگار
ایالم ایالم شهبازی کوچکله نعمت
ایالم میمگ-مهران جعفری خیراله
ایالم میمک-مهران قیصری کرم
ایالم ایوان موسوی فرد سید سلمان
ایالم ارومیه خرامانی عبدالجواد
ایالم میمک-مهران عزیزی صیدحیاس

سیروان میمگ-مهران محمدیان نصرت
ایالم میمک-مهران مرشدی محمد
ایالم ششدار-ایالم جمشیدی علی عباس
ایالم شرهانی-دهلران عبدی حجت اله

سیروان شاخ شمیران-کرستان  علی محمدنژاد غالم رضا
چرداول مهران ابراهیم بیگی حسن
سیروان صالح آباد- مهران  خسروی کرم اله
چرداول مهران زاکی علی صفر
سیروان چنگوله- مهران  اعظمی اسماعیل

ایالم مهران تردست سیف اله
ایالم بهرام آباد-مهران پاکروان محمدعلی

سیروان میمک- مهران  کارزانی رسمیه
ایالم ایالم عزیزی عزیز
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ملکشاهی مهران پیکار شنبه
ملکشاهی ملکشاهی تباسیده سکینه
ملکشاهی ملکشاهی ذبیحیان نژاد علی
ملکشاهی ملکشاهی ظفری فرد محمدعلی
ملکشاهی ملکشاهی جعفرزاده عادل

ایالم ایالم آرتا کلبعلی
مهران مهران کوچی نیا رفعتی

ملکشاهی مهران بازیار علی مراد
مهران چنگوله-مهران احمدی حسین

ملکشاهی ملکشاهی خشیم فوزیه
ملکشاهی مهران اربین اکرام

مهران ایالم ازوار فوزیه
مهران قالویزان-مهران روزفراخ ذوالفقار

ملکشاهی مهران نوری کریم
مهران چنگوله-مهران عبدالی ستار
مهران مهران پیکار علی
مهران مهران گهرسومنفرد مالعلی
ایالم گره شیر-مهران عوضی روشن
ایالم چنگوله-مهران ناصری مهدی

ملکشاهی ملکشاهی منصورزاده مرضیه
ایالم ملکشاهی پورماسی باقر

ملکشاهی مهران شیخی مراد

ملکشاهی شاخ شمیران-کردستان اندوز نادر
ملکشاهی چنگوله-مهران عباسی محمود
ملکشاهی مهران میناداود غفور
ملکشاهی مهران فرج اللهی علی اصغر

مهران چنگوله-مهران حسینی امید
ملکشاهی چنگوله-مهران دارابی ابراهیم

مهران مهران فتحی ولی
ایالم مهران عنایتی عیالمی نعمت اله

ملکشاهی مهران چراغی آئینه
ملکشاهی ملکشاهی دهقان پیر خانم ماوی
ملکشاهی صالح آباد-مهران اکبری حضرتی
ملکشاهی ملکشاهی فرضی ایده

مهران ملکشاهی اندوز خلیل
مهران هویزه-خوزستان شوهانی زاده عباداله
مهران ملکشاهی کاظمی علی محمد
ایالم ایالم نظری یحیی

ملکشاهی ملکشاهی تبت زیبا
ایالم ملکشاهی دارات ابراهیم

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی آبداری جابر
ایالم مهران آبروشن یوسف
ایالم ملکشاهی ولدبیگی امیدعلی
ایالم ملکشاهی ناصری نعمت
ایالم ایالم فرجی مالء
ایالم ایالم حاتمی عبد
ایالم ایالم کوخائی گرجیه

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی احمدی جبار
ایالم مهران قاسمی عمران

مهران مهران کرمی حسین
ایالم قالویزان-مهران کوهی محمد
ایالم کنجان چم-مهران کوچی قنبر
ایالم ملکشاهی عزیززاده جعفر

ملکشاهی مهران منوچهری شهاب
ملکشاهی مهران بشبیون صفرعلی

ایالم چنگوله-مهران میرزائی شیخ عباس
ملکشاهی سرنی-مهران یارمحمدی کریم بیگ
نامشخص نامشخص یاری نورعلی
ملکشاهی ملکشاهی نصراللهی زبیده
ملکشاهی ملکشاهی علی مرادی میهوخانم
ملکشاهی ملکشاهی جعفرزاده کتان

مهران مهران حسینی صید یعقوب
ملکشاهی ملکشاهی مرادی نجف علی
ملکشاهی چنگوله-مهران کاکی حیدر
ملکشاهی مهران ریحانی الیاس

ایوان فاو-عراق غالمی خلیل
ایوان زرنه-ایوان غالمی مهوش
ایوان زرنه-ایوان کاظمی وحیده
ایوان زرنه-ایوان محمدی مهناز
ایوان کرمانشاه اقبالی سیامک
ایوان مهران حسن پور امجد
ایوان ایوان شیرمحمدی علی رضا
ایوان مهران آقایی جهانشاه
ایوان ایوان نادری قجر
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه ملکی سرتنگی میرزا
ایوان شوش آقایی امیر
ایوان بانه-کردستان محمدیان نظر
ایوان ایوان صیدی علی میرزا
ایوان کردستان احمدبیگی قدرت اله
ایوان کرمانشاه کیانی احمد
ایوان کرمانشاه آماده جهانشاه
ایوان کرمانشاه نصوری حیدرخان
ایوان قصرشیرین-کرمانشاه عبدی سرتنگ نسیم
ایوان سومار-مهران قنبری رستم
ایوان ایوان رستمی جمال
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه میرزائی حاجیعلی
ایوان ایوان ویسی نامدار
ایوان کرمانشاه نوری فریبرز
ایوان فکه-خوزستان فیضمند حسین
ایوان ایوان رشیدی عبداله
ایوان اسالم آباد-کرمانشاه نادری زرنه نعمت
ایوان سقز-کردستان صیادی میربابا
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه احمدی جبار
ایوان مهران روزباقی صفدر
ایوان مهران صادقی کالنی ابراهیم
ایوان کردستان چولکی قباد
ایوان ایوان صادقی کالن اله مراد
ایوان بانه-کردستان کیانی محمدرضا
ایوان مهران احمدی صیدرضا
ایوان مهران احمدی مسلم
ایوان ایوان مقصودی اسد
ایوان ایوان رستمی عجب گل
ایوان خوزستان نظری اله بخش
ایوان ایوان رستمی مینا
ایوان میمک-مهران نوذر علی رضا
ایوان کرمانشاه یوسفی عباسعلی
ایوان ایوان نرگسی مینا
ایوان ایوان حیدری حجت
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نامشخص نامشخص ملکشاهی نجات

ایالم ایالم محمدی احمد
ایالم عراق عالیبگی نجم
ایالم چالسرا-ایالم شمس الدینوندی نعمت
ایالم ایالم قربان زاده والیه

مهران ایالم جدائی سیدحسن
دره شهر کرمانشاه بازیارکندوله صغری

ایالم دهلران بکران چرخ اله یار
ایالم ایالم غالمی سنگین طال

نامشخص نامشخص صفری محمدهادی
ایالم میمگ-مهران شهبازی یحیی
ایالم اسالم آباد غرب بدراوی ولید
ایوان ایوان شرفی گیالنی سحرخانم
ایوان ایوان باباخانی گیالنی تتر
ایوان ایوان بیرامی پور سلمان
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه جاسمی منش علی میرزا
ایالم کردستان شهبازی یداله
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه ابراهیمی اسد
ایوان آبادان جمشیدی عبدالحسین
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه کریمی زرگوش حشمت اله
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه عباسی گل حسین
ایوان کرمانشاه حقگو حاجی
ایوان آبادان آژنگ رحمت اله
ایوان ایالم مهدیان روانی غالم
ایوان کله قندی-مهران چم سورکی علی نجات
ایوان چنگوله-مهران جعفری چم سورکی حاجی محمد
ایوان ایالم جعفری چمسورک عبداله

ایوان شاخ شمیران-کردستان کاظمی چم سورکی منصور
ایوان ایوان جمشیدپور اسد
ایوان کرمانشاه حقگو علی نقی
ایوان ایوان ثابت نژاد شاهرخ

چرداول کرمانشاه بکمنه سلطانمراد
ایوان کرمانشاه احمدی کرم رضا
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه پرمه براخاص
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه اکبری سرحد

نامشخص نامشخص علی مرادی نصرت اله
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه یزدان منش علی شاه
ایوان سومار-کرمانشاه رنگیدن فریدون
ایالم اسالم آباد-کرمانشاه صفری علی
ایالم مهران صفری علی
ایوان کرمانشاه طاهری مرضیه

چرداول کرمانشاه شریفی علی جان
ایالم گیالن غرب شریفی غالمحسین
ایوان سومار-کرمانشاه سوماری عبداله
ایوان سومار-کرمانشاه رستمی نیاز
ایوان ایوان حیدری زبیده
ایوان شلمچه-خوزستان کسی سومار محمد
ایوان کردستان قربانی علی رضا
ایوان ایوان بیامرز فردوس
ایالم مهران جعفری محمدمراد
ایوان سومار-کرمانشاه  حسینی محمدکریم
ایالم ایالم فیلی علی زمان
ایوان سومار-کرمانشاه قاسمی اسداله
ایالم شورشیرین-مهران زبایی عبداله

ایوان دهلران دالوری قدرت
ایالم اسالم آباد غرب سلیمانی شهسوار
ایوان فکه-خوزستان بیگی جمال
ایوان سومار-کرمانشاه بهمنی چشمه بیگی روضان خان
ایوان ایوان ملکی حسین
ایوان کرمانشاه اکبری علی محمد
ایوان ایوان گوهری سیف اهلل
ایوان ایوان همتی قدرت اله
ایوان بانه-کردستان بیگی علی کرم
ایوان سومار-کرمانشاه عباسی کرم
ایوان کرمانشاه صفری سوماری جوهر
ایوان کرمانشاه سلیمانی فر صیدمیرزا
ایوان کرمانشاه مهدی خانی بساط
ایوان میمک-مهران علی مرادی غالم رضا
ایوان ایوان طاهری کالنی فرحناز
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه محمدیان ابراهیم
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه محمودیان شیرزاد
ایوان کرمانشاه یاسمی فهد
ایوان سومار-کرمانشاه بابائی سومار محمد
ایوان کرمانشاه محمدی شاه نظر
ایوان ایوان رستمی هاشم
ایالم ایالم قبادی علی حسین
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه عباسی علی محمد
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه جوهری نوروز
ایوان کردستان حسینی شانظر
ایوان مهران جعفری نادر
ایوان مهران علی مرادی هدایت
ایوان ایوان یوسفی سوماری اصغر
ایوان مهران صیدمرادی مزبان
ایوان ایوان عبدالهی جعفر
ایوان ایوان شفیعی دولت
ایالم عراق کریمی یوسف
ایالم ایالم پورسجادی کبری
ایالم ایالم تنگستانی غالمحسین
ایالم چنگوله مهران باقری احمد

نامشخص نامشخص خانه احمد
ایالم ایالم ملکی باقر

دره شهر دره شهر برامسی پور بشار
ایالم ملکشاهی- مهران تیموری بشری
ایالم ایالم مالمیر احمد

نامشخص نامشخص کنانیاصالن جعفر امل
آبدانان عراق جادری ثایر
آبدانان خرم آباد زینی وندلرستانی فرشته

دره شهر سلیمانیه-عراق خدایاری محمدولی
دره شهر موسیان-درهلران نوروزی پرویز
دره شهر ماووت-عراق کاکائی دوست علی
آبدانان سراب باغ-آبدانان بازگیرخرم آبادی مهدی

دره شهر میمک-مهران کاظم زاده هوشنگ
آبدانان شرهانی زینی وندنژاد حشمت اهلل
ایالم ایالم قربان زاده زینب

دهلران لرستان سهراب زاده فرد گلو
دهلران مهران حسنوند مریدعلی

دره شهر سرپل ذهاب-کرمانشاه زندبیرانوند آقارضا
دهلران لرستان یوسفی کلثوم
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سیروان میمک- مهران  بیگی خشنود

ایالم چنگوله-مهران تردست محمد
ایالم میمک-مهران نیازی کرمعلی

چرداول مهران کتان نژاد محمد
چرداول مهران کارزانی مرتضی
ایالم ایالم سالمتی علی
ایالم کردستان سلطانی شهسوار

سیروان میمک- مهران  حمیدنژاد قباد
ایالم میمک-مهران فرضی محمدمراد

سیروان میمک- مهران  لطفی علی محمد
ایالم سومار-کرمانشاه کریمیان ایوب
ایالم خوزستان فیضی مرادعلی
ایالم چنگوله-مهران محمدی جلیل

سیروان مهران اکبری عزت اله
ایالم ایالم قیطاسی ستاره
ایالم مهران قاسمی ناصر

سیروان میمک- مهران  امیدی محمدعلی
ایالم مهران فیضی زاده محمدشفیع
ایالم ایالم کمری توران

سیروان میمک- مهران  میرزابیگی صیدولی
چرداول مهران صفری محسن
ایالم سرنی-مهران فیضی محمدرسول
ایالم ماووت-عراق ملک احمدی فرمان
ایالم چنگوله-مهران کاظمی ابراهیم
ایالم میمگ-مهران حاتمیان علی عباس
ایالم میمک-مهران کاظمی حسین
ایالم میمک-مهران فاضلی رضا

سیروان مهران میرزابیگی عبداله
ایالم چنگوله-مهران میرزابیگی امان
ایالم ایالم میرزابیگی والیه
ایالم میمگ-مهران پوالب قاسم

ایالم شاخ شمیران-کردستان نقدیان عیدی بگ
ایالم سقز-کردستان خزلی عبدالجواد
ایالم شورشیرین-مهران یاریان مهرعلی

سیروان مجنون-خوزستان فرخی شکرعلی
ایالم میمک-مهران ربیع بیگی جلیل

سیروان
شاخ - کردستان 

شمیران سلیمانی همایون
ایالم ماربره-مهران احمدی کهره محسن

نامشخص نامشخص احمدی رقیه
دره شهر چنگوله-مهران اوالد خسرو

ایالم عراق ابراهیمی محمد
ایالم عراق شمس الهی ابراهیم
ایالم روستاقجر-ایالم مامی جیران

نامشخص نامشخص یوسفی بشری
ایالم ملکشاهی-مهران  تیال حسن

نامشخص نامشخص محمدرشیدی حبیب
ایالم مهران سلیمانی حضرتی
ایالم مهران خوز حمید

مهران مهران قاسمی خیون
ایالم ماربره-مهران امیدیان زاده رفعتی

نامشخص نامشخص سلیمی سام
نامشخص نامشخص محمدی طایفه نازخانم

ایالم قصرشیرین-کرمانشاه ملکشاهی جمعه صباح
ایالم صالح آباد-مهران ملک پور حسین

نامشخص نامشخص محمدیان صیهود

ایوان شاخ شمیران-کردستان آزادی عباداله
ایوان زرنه-ایوان شفیعی پروانه
ایالم صالح آباد-مهران ملک پور علی محمد

نامشخص نامشخص کنانیاصالن جعفر غذوان
ایالم ایالم قربان زاده فاطمه
ایالم ماربره-مهران مینایی فریبا
ایالم صالح آباد-مهران ملک پور قاسم
ایالم سرنی-مهران اسدی قدیفه

نامشخص نامشخص برزگر یوسف
ایالم ایالم حیدری قنبر

دهلران آبدانان باپیروند محمد
ایالم ایالم غیاثی حنا
ایالم میمگ-مهران جوتره محمد

نامشخص نامشخص خانه محمد
ایالم عراق کرمی ناصر
ایوان سومار-کرمانشاه محمدی کاپیتان

آبدانان عراق جادری کاظم
آبدانان آبدانان رسایی سلطنه سادات
ایالم ملکشاهی-مهران تیال خدیجه
ایالم ایالم میرزابیگی زهرا

ایالم عراق موسویمحمدشمس الدین سیدحسن
آبدانان میمک-مهران شجاعی پور منوچهر
ایالم بصره-عراق حسینی سیدستار
ایالم قالویزان-مهران نامخدایی شیخ علی

نامشخص نامشخص میرزادی موسی
ملکشاهی مهران تبار زبردست

ایالم ملکشاهی ناصری علی
بدره بانه جهانگیری ملک حسین
ایوان ایوان گوهری آذر
ایالم چوار-ایالم کمالوندی محمد
ایالم شلمچه-خوزستان کمالوندیان روح اله
ایوان کامیاران-کردستان طالیی گیالن رضا
ایوان چنگوله-مهران تیرانداز مجتبی
ایوان ایوان جیرانی مهرداد
ایوان ایوان حاتمی انصاری مهدی
ایالم سردشت-کردستان صیدی فتح اله
ایالم سومار-ایوان آقایی عباس

دهلران موسیان-دهلران سرخه گعید
دهلران دهلران سبزواری موسی
ایوان ایوان کریمی چقاماهی قباد

دهلران تهران رحمتی محمد
ایالم ایالم میرزابیگی ابراهیم
ایالم ایالم میرزابیگی عالیه

مهران ایالم هیوری عبدالزهرا
نامشخص نامشخص حاتمی فاطمه

ایالم عراق کاظم کرم فواد
نامشخص نامشخص احمدی محمد

دهلران ایالم موسویان فرد سیده خیریه
مهران مهران قربانی محمدرضا
ایالم مهران جعفری مظفر
ایالم بانروشان-مهران اسماعیلی طوبی
ایوان ایوان ابراهیم پور مهناز
ایوان سومار-کرمانشاه دوبرا سیروس
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ایالم ایوان آیینه مجتبی
ایالم ماربره-مهران داراب پور فریبا
ایالم ایالم مدنی زاده نجم
ایالم گیالنغرب-کرمانشاه یزدانی نیا صیدباقر
ایالم ششدار-ایالم متحدی فرج اله
ایالم ایالم اسکندرپور فرزاد
ایالم ایالم نصیریان مهدی
ایالم مهران بیگلریان ابراهیم
ایالم مهران عبدی عبدالصاحب
ایالم صالح آباد-مهران محمدیان نادی علی
ایالم گدارخوش-مهران ربیع بیگی مهدی
ایالم ایالم صفری عوضعلی
ایالم ایالم کهزادیان خاورخانم
ایالم ایالم تکبیری کالنتر
ایالم ایالم همتی ده باالئی کرم خان
ایالم ایالم رضاپسند کمر
ایالم ایالم بیگ محمدی علی مردان
ایالم ایالم نصرت پور ملیحه
ایالم ایالم حیدریان زینب
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه نظربیگی ده باالئی صیدمحمد
ایالم زبیدات-عراق امیرخانی ده باالئی احمد
ایالم ایالم رضاپسند نوریه
ایالم مهران صفری عباداله
ایالم کرمانشاه افشارنیاء مجید
ایالم مهران محسنی نجات
ایالم ایالم کهزادیان خیراله
ایالم ایالم اکبری ده باالئی نوریه
ایالم ایالم فریادزاده لیال

ایالم شهرک اسالمیه-مهران ابراهیمی قاسم
مهران ایالم اسدی ابراهیم

ملکشاهی ملکشاهی برزکار سعداهلل
ایالم کرمانشاه اسدی مهرعلی
ایالم چوار-ایالم مهدیه عبدالرزاق

نامشخص نامشخص نورمحمدی ملک محمد
ایالم میمک-مهران عقابی صفرخان
ایالم ایالم گماری عزت خانم
ایالم صالح آباد-مهران یوسفی حسین علی
ایالم مریوان-کردستان نوری محمد
ایالم کرمانشاه اسدی حمید
ایالم مهران فتحی زاده کاظم
ایالم چنگوله-مهران فتحی زاده علی رضا
ایالم قالویزان-مهران ملکی علی مراد
ایالم شورشیرین-مهران زراعتی حمداله
ایالم سومار-مهران بانقالنی صیدفتحی
ایالم مهران خدایاری محمدطاهر
ایالم مهران محمودیان علی
ایالم سایت نخجیر سلیمانیان کریم خان
ایالم مهران ملکی علی نور
ایالم مهران نصراللهی لطیف
ایالم زاهدان- میرجاوه  ابراهیمی نعمت اله
ایالم ماربره-مهران چراغی فاطمه
ایالم چالسرا-ایالم مالیی عبدالحمید
ایالم مهران فردیس روح اله
ایالم قالویزان-مهران میرزایی عزت اله

ایالم سرنی-مهران شیخ محمدی امین
ایالم چنگوله-مهران مهدی بیگی علی حسن
ایالم چالسرا-ایالم عبدولی علی نور
ایالم چالسرا-ایالم علی حسینی علیرضا
ایالم صالح آباد-مهران عزیزمنش فرمان

ایالم
سیستان - ایرانشهر

بلوچستان بارانی الوان
ایالم ایالم میرزائی عزالدین
ایالم میمک-مهران یاری حمداله
ایالم صالح آباد-مهران سلیمانیان علی عباس

ایالم کردستان شاخ شمیران سرکاری علی حیدر
مهران مهران کلوندی حیات
ایالم ایالم نوری علی مراد
ایالم نخجیر-مهران احمدی یونس
ایالم ماربره-مهران دارابی کوکب
ایالم آبادان سلیمانیان علی محمد
ایالم ماربره-مهران بشارتی فرخنده فرحناز
ایالم میمک-مهران میرزایی نصراله
ایالم ماربره-مهران دارابی شیرزاد
ایالم مهران فاضلی عبدالرحمن
ایالم سومار لطفی حسن
ایالم کنجان چم-مهران پورمند حیات
ایالم چزابه-خوزستان مرادی علی محمد
ایالم کانی سخت-مهران میرزائی مصطفی
ایالم میمک-مهران رشیدی صیدرضا

ملکشاهی چنگوله-مهران جعفرزاد مراد
ایالم مهران شهبازی زاده بساط
ایالم ایالم خوش رو ماهیه
ایالم ایالم خوش رو ملکه
ایالم چنگوله-مهران موری نژاد جاسم
ایالم حیدر آباد-مهران آلتونی چراغعلی
ایالم کولک-مهران الهی خیراله
ایالم مهران ولدبیگی اسماعیل

مهران مهران شامحمدی روح اهلل
ایالم گالن-مهران اسدی فیض اله
ایالم مهران هاشمی همت
ایالم مهران رحیمی پور صفرعلی
ایالم میمک-مهران محمدی رمضان

نامشخص نامشخص هاشمی محمدکریم
ایالم ایالم مهدیه کوکب خانم
ایالم صالح آباد-مهران امیدی محمد
ایالم ایالم رحمتی نیا نامدارخان

نامشخص نامشخص قنبری محمدعلی
ایالم چنگوله-مهران غارتی عباس
ایالم صالح آباد-مهران نوروزی محمد
ایالم کنجانچم-مهران ملکیان یاسین
ایالم کانی سخت-مهران عبدی جهانبخش
ایالم گره شیر-مهران قاسمی نژاد علی
ایالم مهران باولی شبیب
ایالم مهران سلیمانی محمدولی
ایالم مهران خاک بیمار اهلل حسین
ایالم کولک-مهران شمسی علی
ایالم کانی سخت-مهران شکری محمد
ایالم صالح آباد-مهران شاکه زاده ابراهیم

ملکشاهی مهران آرکیا محمدرحیم



71
دره شهر کردستان-عراق ندیم علی احمد
مهران چنگوله-مهران حیدری سلمان

نامشخص نامشخص یوسفی سوفیه
ایالم ماربره-مهران مینایی محسن
ایالم مهران ولدبیگی علی
ایوان کرمانشاه جهان فر حیدر
ایالم ایالم فرامرزی منصور
ایالم نیخدر-مهران سلیم بیگی محمدکریم
ایالم میمک-مهران کارزانی صادق
ایالم ایالم ملکی رضا
ایالم ایالم گهرسودی محمدامین
ایالم عراق آذرخزین شهاب

نامشخص نامشخص ملکیان محمدهادی
ایالم ماربره-مهران دارابی مجتبی
ایالم ایالم صادقی شعبان
ایالم ایالم شوهانی خیراله
ایالم ایالم کمالی ربابه
ایالم ایالم پنجستون شربت خانم
ایالم ایالم عبدالهی شیرزاد
ایالم ایالم حق نظری رستم بیگ
ایالم مهران حمیلی خداداد
ایالم ایالم عبدالحسنی محمد
ایالم ایالم سروری شربتی
ایالم ایالم بشار نصراله
ایالم ایالم بگزاده حیدر
ایالم ایالم نساجی علی
ایالم ایالم خرم روز ابراهیم
ایالم ایالم تفنگ چی علی
ایالم ایالم فرخی پور صاحب
ایالم ایالم بهارستانی بهجت
ایالم مهران کرم پور علی داد
ایالم اندیمشک-خوزستان پیری مجید
ایالم ایالم شوهانی فرهاد
ایالم ایالم التیام پنجشنبه
ایالم ایالم خانی اکبری کاظم
ایوان سومار-کرمانشاه پیرحیاتی عبدالمهدی
ایالم مهران راسخی رحمان
ایالم ایالم چمن گل علی محمد
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه غالمی یوسف
ایالم کنجان چم-مهران نیازیان عزیز
ایالم صالح آباد-مهران گلشنی بختیاری عبدالرضا
ایالم خوزستان مرادخانی علی رضا
ایالم چنگوله-مهران اسماعیلی عبدالرضا
ایوان سومار-کرمانشاه نوری محمد
ایالم ایالم پروری مهوش
ایالم ایالم پروری وحیده
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه نوروزی عباداله
ایالم شلمچه-خوزستان کندوله صالحی محمدعلی
ایالم مهران شیرخانی علی رضا
ایالم دهلران لطفی مهدی
ایالم ایالم روشنی حمزه
ایالم ایالم فتحی هاشم
ایالم ایالم اقبالی محمدرضا
ایالم ایالم رشیدی کهره جعفر
ایالم مهران شیرخانی تقی

ایالم گامو-کردستان ملکی زاده حجت اله

ایالم شاخ شمیران-کردستان صیدکرمی صادق
ایالم چوار-ایالم رضایتی حمیدرضا

نامشخص نامشخص رشنوادی روح اله
ایالم ایالم شیرخانی علی اکرم
ایالم سومار موسی زاده جلیل
ایالم مهران پورآشور عبداله
ایالم مهران کریمی علی صفدر
ایالم مهران تعمیرکاری جلیل
ایالم ایالم منوچهرفر مهناز
ایالم چوار-ایالم کرمی علی نجات
ایالم میمگ-مهران امیدی عبدالمجید

چرداول چنگوله- مهران مرادی رحمن
ایالم مهران موسی نورالدین
ایالم میمگ-مهران بسطامی اسداهلل
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه خدامرادی نورالدین
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه بابائی نورمحمد
ایالم ایالم طهماسبی پور شهین
ایالم چنگوله-مهران نعمتی علی اشرف
ایالم ایالم صابری فریبا
ایالم شاخ شمیران- عراق شکری مصطفی
ایالم ایالم فیلی انتظار
ایالم ایالم بختی فتح اهلل
ایالم کردستان دارشی جعفر
ایالم چنگوله-مهران علی کرمی فرزاد
ایالم میمک-مهران مالحی غالم
ایالم قالویزان-مهران دستگیر حمیدرضا
ایالم شاخ شمیران شاهین نامدار
ایالم مهران شیرخانی محمدرسول
ایالم سومار-مهران فرهادیان علی عباس
ایالم بانقالن-ایالم یاری علی
ایالم ملکشاهی حیدری عباس
ایالم ایالم نصیری محمد
ایالم میمگ-مهران سلیمان نژاد محمدامین
ایالم مهران اخالوه صادق
ایالم گالن-مهران ملکی نژاد کامران
ایالم ایالم سلطان مرادی مریم
ایالم سرپل زهاب برنجی عبدالمحمد

مهران چنگوله-مهران ملکی زاده محمد
ایالم مهدی آباد-ایالم محمودیان خدایار
ایالم شلمچه-خوزستان نصرتی جواد
ایالم مهران خدری پور رحمن
ایالم جزابه سمندری رضا
ایالم ایالم طهماسبی پور ماریا
ایالم ایالم طهماسبی پور عزت الملوک
ایالم مریوان-کردستان هاشمی پور فرمان

مهران مهران ملکی عجم
ایالم ایالم پنجستونی برزو
ایالم تنگه باریکه-مهران بیگ محمدی رضا
ایالم ملکشاهی-مهران تابا علی
ایالم ایالم ناصریان سجاد
ایالم مهران عیدصد رحمان
ایالم کرخه آدینه شوهانی مهدی
ایالم میشخاص-ایالم کیان پرویز
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ایالم مهران تقی زاده صیدمحمد
ایالم بیجار-مهران چراغی سهراب
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه نظری حیدر
ایوان ایوان محمدی زبیده
ایالم قالویزان سعدی بساط
ایالم مهران صیدخانی علی احمد
ایالم گره شیر-مهران قبادی علیداد
ایالم کره پو-مهران قبادی مراد

مهران ایالم نورمحمدی خیزران
ایالم تنگه نیا-مهران بردباری رستم
ایالم چوار-ایالم عباسی علی
ایالم اروندرود همتی عباداله
ایالم ایالم چراغی فتحعلی
ایالم مهران کاظمی نیا صفر

نامشخص نامشخص محمدی اسد
ایالم مهران صیادی احمد
ایالم مهران اسپرغم منصور
ایالم مهران شاه محمدی امین
ایالم خوزستان آسن محمدمراد
ایالم میمگ-مهران حسین پناه علی اکبر
ایالم مهران جعفری رفعتی
ایالم چزابه حسن زاده فتح اله
ایالم صالح آباد-مهران آقاویسی حجت اله
ایالم قالویزان-مهران صیادی حسن
ایالم چمن باولی-مهران باالش علی مردان
ایالم تنگه صبور بولی ویسی مراد
ایالم کره پو-مهران کهزادی علی اشرف
ایوان کرمانشاه قربانی بیگلر
ایالم گنجوان-مهران آقاویسی فرمان
ایالم میمگ-مهران سلیمانی کاکامراد
ایالم مهران سلیمانی صفی
ایالم مهران محمدزاده درویش
ایالم میمک-مهران محمدی اکرام

نامشخص نامشخص محسنی مهرعلی
ایالم شور شیرین-مهران پوالدی عین علی
ایالم ششدار-ایالم قنبری پور علی عباس
ایالم میمگ-مهران پاوند عزالدین
ایالم تنگه بیجار-مهران سلیمانی جبار
ایالم چنگوله-مهران محسنی عبداله
ایالم مهران ارزانی علی کرم
ایالم مهران درویشی نیا صیدحسن
ایالم ایالم روشنی بدریه

نامشخص نامشخص عبداللهی کیفیه
مهران مهران آئینه عبدالعلی
ایالم ایالم تکبیری صفدر
ایالم ایالم شیرخانی اسداله
ایالم خوزستان میرابی زاده ایرج
ایالم ایالم دلشاد جهانگیر
ایالم ایالم شفیعی هاشم
ایالم کنجان چم-مهران عبدالمحمدی حمیدرضا
ایالم ایالم بشارتی قاسم علی
ایالم ایالم داراب زاد ابراهیم
ایالم مهران عسگری مهدی
ایالم ایالم شوهانی یداله
ایالم ایالم پورصفر امین

ایالم مهران شنبه ای روح اله
ایالم کرمانشاه شیربیگی عبدالرضا
ایالم چنگوله-مهرن خولی کریم
ایالم میمک-مهران کمالوندیان نصرت اله
ایالم ایالم میرابی پریوش
ایالم کرمانشاه اسکندرپور نصرت اله
ایالم کرخه عبدالهی پور ولی اله
ایالم چنگوله-مهران منصوری نادر
ایالم اهواز-خوزستان بابائی محمدقاسم
ایالم چزابه کرمی اسداله
ایالم مهران ساده میری مرتضی
ایالم ایالم هدایتی شاهی طال
ایالم مهران رشنوادی خدایار
ایالم ایالم نجیب بهروز
ایالم چذابه دلفی فریدون
ایالم ملکشاهی غیاثی عباداله
ایالم ایالم صفاری مجتبی
ایالم کرمانشاه کریمی مهدی
ایالم ایالم بختیاری زهرا
ایالم کرمانشاه خسروی پور بهرام
ایالم تنگه بیجار حدیدی علی

ایالم
شاخ شمیران -

کردستان احمدی عبدالکریم
ایالم دشت بیات پورداود حسین علی
ایالم مهران دشتی پور ماشاءاهلل
ایالم دهلران شیرخانی حشمت اله
ایالم شیشدار-ایالم  شیرخانی شهریار
ایالم مهران هواسیان مجتبی
ایالم شلمچه شمسی محمدنبی
ایالم مهران نوروزآبادیان اسداله
ایالم آذربایجان- ارومیه  رضایی فر حسین
ایالم صالح آباد-مهران نجیب حبیب اله
ایالم ایالم کاوه جهانگیر
ایالم دشت عباس-دهلران چنانی اسفندیار
ایالم آبدانان قدیمی فروزان
ایالم ایالم رضاپسند اسداله
ایالم مهران سالخورده عبدالمحمد
ایالم ایالم موسوی سیدنبی
ایالم ایالم احمدی مهرداد
ایالم صالح آباد-مهران فیلیان جواد
ایالم ایالم نورآبادی سعید
ایالم چوار-ایالم حیدری امجد
ایالم ایالم تکبیری محمد
ایالم ملکشاهی شاهمرادیان هوشنگ
ایالم مهران چراغی سجاد
ایالم ایالم درویشی مهدی
ایالم ایالم رضاپسند مهناز
ایالم مهران- ماربره  سارایی زهرا
ایالم ماربره-مهران داراب پور بهزاد
ایالم چالسرا-ایالم مالیی حمیدرضا
ایالم ایالم کاظمی فاطمه
ایالم ایالم علی محمدی عقیل
ایالم ایالم حیدرزاده مریم
ایالم ایالم محمدی موسی
ایالم چوار-ایالم مظفری محمدجواد
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ایالم مهران احمدبیگی یکشنبه

ایالم شاخ شمیران-کردستان گوهری حجت اله
ایالم پیرانشهر-ارومیه کرمی علی میر
ایالم شاخ شمیران-عراق رحیمی احمد
ایالم زبیدات-عراق رشیدزاد رحیم
ایالم چنگوله-مهران مهدی بیگی جمعه
ایالم شورشیرین رحیمی علی عباس
ایالم مهران حمدی مهرعلی
ایالم خوزستان صادقی علی مردان
ایالم میمگ-مهران جعفریانی محمدرضا
ایالم مهران آزادی مراد
ایالم قالویزان-مهران رحیمی بساط
ایالم مهران الماسی زاد مجید
ایالم حاج عمران-عراق خدادادی حسین
ایالم چنگوله-مهران میرزابیگی الهیار
ایالم جوانرود مظلومی غالم رضا
ایالم کنجان چم-مهران قنبری اسماعیل

ایالم شاخ شمیران-کردستان همتی علی محمد
ایالم مهران دشتیار سعداله
ایالم مهران شیری آزاد
ایالم ایالم احمدبیگی نامدار
ایالم روستاقجر-ایالم کرمیان جعفر
ایالم قالویزان-مهران رحیمی علی نجات
ایالم مهران حسن بیگی نورالدین
ایالم مهران خانه ای جواد
ایالم قالویزان-مهران خدادادی محمدحسین
ایالم میشخاص-ایالم رحمتی نیا کریم
ایالم ملکشاهی خانه ای مصطفی
ایالم سرنی-مهران هاشمی سیابخش
ایالم ماربره-مهران ذبیحی عالیه
ایالم ماربره-مهران دارابی نریمان
ایالم شاخ شمیران قاسمی محسن
ایالم قالویزان-مهران شکربیگی محمد
ایالم چنگوله-مهران بدری رضا
ایالم کردستان-عراق شیرکرمی حرمت
ایالم کوشک-کردستان صفروندی حسن
ایالم مهران حمیدی بختیار
ایالم دهلران آتش زبان علی نجات
ایالم فکه قاسم زاده هاشم
ایالم مهران نورزاده عبداهلل
بدره ماوت-کردستان  کرمی منوچهر
ایالم مهران پاسپوس احمد
ایالم میمک-مهران علیزاده نامخاص
ایالم مهران یکسان همت

چرداول کرمانشاه ویسی علی شیر
ایالم اسالم آباد-کرمانشاه اهلل وردی غالم حسین
ایالم ایالم اقبالی جمشید
ایالم میمک-مهران دانشگر علی داد
ایالم صالح آباد-مهران سلیمانی طاهر
ایالم کردستان-عراق شریفی فرهاد
ایالم مهران یاری عادل
ایالم ایالم شرفی محمدرضا
ایالم کره پو-مهران مظفری علی پاشا

ایالم شاخ شمیران-کردستان یکسان کریم
ایالم کره پو-مهران مظفری الیاس
ایالم چوار-ایالم کمری فرمان
ایالم مهران ناصری عباداله
ایالم چوار-ایالم ناصری مجتبی
ایالم اسالم آباد-کرمانشاه رستمیان علی
ایالم روستا پلک لک-ایالم صیدی روح اله
ایالم ماووت-عراق کمری عسگر
ایالم ماووت-عراق ناصری ناصر
ایالم ماووت-عراق عبدی سعید
ایالم قالویزان-مهران رشیدی علی اشرف
ایالم قالویزان-مهران منصوری علی رضا
ایالم میمگ-مهران انوری علی اکبر
ایالم چوار-ایالم نظری بارانی
ایالم صالح آباد-مهران زارعی کریم
ایالم چوار-ایالم نظری جهانبخش

ایالم سرپل ذهاب-کرمانشاه عسگری رفعت
ایالم تنگه باریکه-مهران بیگ محمدی محمدباقر
ایالم چوار-ایالم تلوکی یونس
ایالم مهران ارکوازی حیات
ایالم چوار-ایالم آذرخش مراد
ایالم زبیدات عراق احمدی نژاد کرم اله

مهران مهران رحیمی ذوالفقار
ایالم مهران مهدیه سبزخدا
ایالم میمک-مهران کمری موسی
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه یعقوبی اکبر

ایالم سرپل دهاب-کرمانشاه صالحی علی
ایالم ایالم رضائیان محمدمراد
ایالم چم آب دهگردی آزاد
ایالم چوار-ایالم محمودی حسن علی
ایالم چوار-ایالم اکبری داود
ایالم تنگه بیجار-مهران رضایی بهروز
ایالم موسیان رضائی محمدرضا
ایالم قالویزان-مهران یاری نژاد فرمان
ایالم میمگ-مهران حاتمی حمید
ایالم چوار-ایالم رحمتی رحمت علی
ایالم فکه-خوزستان حسن بیگی محمد
ایالم شوش-خوزستان رشیدی حشمت
ایالم مهران یعقوب بیگی محمدیار
ایالم چزابه-خوزستان بسطامی قربان
ایالم تنگه بیجار-مهران فیض الهی بهرامخان
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه فیض الهی صیدعباس
ایالم مهران میمگ صادقی آقاجان
ایالم کره پو-مهران بسطام پور قدرت اله
ایالم قالویزان-مهران فیض الهی صیدحسن
ایالم گره پو-مهران فیض الهی علی محمد
ایالم قالویزان-مهران فیض الهی لطیف
ایالم شلمچه-خوزستان ایرامی سلیمان
ایالم چوار-ایالم عزتی حمداله
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه تیموری جلیل
ایالم داالهو-ایالم مرادی تقی
ایالم ایالم پوالب فریده
ایالم مهران پورزند صادق
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دهلران دهلران اسدی منوچهر
دهلران دهلران خرسان رضا
دهلران دهلران چعب حسن
دهلران دهلران تیموری خواهان سعد
دهلران دهلران جمشیدی ابراهیم
دهلران قالویزان-مهران صحرائی هدایت
دهلران کردستان عبدی کریم
دهلران دهلران آذرپیرا علیرضا
ایالم کانی سخت-مهران نظری یوسف

دهلران خوزستان عبدالهی مهدی
دهلران دهلران غریب صفر
ایالم سردشت-کردستان صحرائی حمیدرضا

دهلران دهلران نصری علی مراد
دهلران قالویزان-مهران صحرائی یارمحمد
دهلران دهلران نظری نعمت
دهلران چنگوله-مهران بازدار غالم
دهلران جزیره مجنون- عراق مومنی علی
دهلران کردستان-عراق عالئی حسن
دهلران دهلران آبساالن نصراله

نامشخص نامشخص نصراللهی ریاض
دهلران قالویزان-مهران شیری نعمت اهلل
دهلران آبدانان ملکی ناصر
دهلران دهلران سرخی محمدعلی
دهلران دهلران جابری خلیل
دهلران دهلران جابری احمد
دهلران دهلران نوری محمدرضا
دهلران دهلران غالمی رحیم
دهلران فسیل-دهلران مهدوی علی مراد
دهلران شهابیه-خوزستان صفری مراد
دهلران دهلران صفری آزاد
دهلران خوزستان هواسی کرم
دهلران مهران یوسفی ستار
دهلران فسیل-دهلران شاولی یونس
دهلران خوشگه گالن-دهلران سبزی علی
دهلران دهلران محمدی ابوذر
ایالم ایالم مومنی قیصر

دهلران ایالم ونوشه شنبه
دهلران ایالم محمدی محمد
ایالم ایالم رستمی مرتضی
ایالم ایالم رستمی محمدرضا

دهلران کرمانشاه نصراله علی مردان
دهلران کرمانشاه پیری علی نظر
دهلران دهلران ملکی موسی
دهلران قالویزان-مهران روشنی شهمراد
دهلران کردستان محمودی اسماعیل

نامشخص نامشخص اللهی اسداهلل
دهلران مهران هادی زاده محمدرضا
دهلران دهلران مقصودی موسی
دهلران دهلران ناصری نادر
دهلران مهران مهدی زاده شکراله
دهلران جوانرود-کردستان علیزاده موسی
ایالم ملکشاهی برزکار لطیف

ملکشاهی ملکشاهی نصری علی میر
مهران مهران اربین ططر

ملکشاهی مهران تابه زر منصور

ملکشاهی گچورگر امیدی فریده
ایالم ایالم شیرزادی خلیل

دهلران سه گالن-دهلران رشیدی مراد
ایالم دهلران شفیعی قربان علی

دهلران کردستان یونسی محب علی
دهلران کرمانشاه نوری یداله
دهلران دهلران موسوی سیدغریب
دهلران دهلران نیک زاد علی قلی
دهلران چنگوله-مهران آدینه سید علی نور
دهلران چنگوله-مهران شمسی شیرمراد
دهلران دهلران ولی زاده نقدی
دهلران خوزستان حسینی سیدعلی
دهلران شهابیه-خوزستان خدائی حسین
مهران مهران مرادی محمود
دهلران دهلران حسینی ابراهیم
دهلران دهلران قربانی همت علی
دهلران چنگوله-مهران قدمی منصور
دهلران ابوقریب-دهلران عبدی جهانبخش
دهلران مهران عیوضی شیرزاد

نامشخص نامشخص صفری علی محمد
دهلران خوزستان خانی نژاد رحمان

نامشخص نامشخص دانه چین رضا
دهلران چنگوله-مهران اکبری خزل
دهلران چنگوله-مهران صفری علی
دهلران کردستان گرگی قلی
مهران مهران کرمی علی اکبر
دهلران کرمانشاه حسینی علی حسن
دهلران جزیره مجنون-بغداد خوز علی عباس
دهلران دهلران نقیبی دارابک

دهلران شاخ شمیران-کردستان حسینی فرج
دهلران چنگوله-مهران جهن الماس
دهلران مهران نوروزی فاضل
دهلران دهلران پاریاب عباس
دهلران دهلران عنبری فعلی
دهلران دهلران جام صام محمد
دهلران کرمانشاه موسوی پشتکوهی سید امیدعلی
مهران مهران موسوی سیدمحمدکریم
دهلران بانه-کردستان موسوی سید غالم رضا
دهلران خوزستان دشتی علی
دهلران مهران نوراله زاده احمد
دهلران بانه-کردستان پیش بهار ابراهیم
دهلران کله قندی-مهران اخزری صیدعلی
ایالم چنگوله-مهران رحمانی زاده سیدعلی

دهلران زبیدات-بغداد لواجی سیدآقا
دهلران چنگوله-مهران حیدری علی بخش
ایالم مهران موسوی سید یعقوب

مهران مهران موسوی نسب سیدامین

ایالم شاخ شمیران-کردستان چادله عبدالحسین
ایالم سومار موسوی سیدمحمود

آبدانان عراق صفاء حسن
دهلران دهلران پیرانی ناصر
دهلران دهلران کاکائی رضا
دهلران مهران میرزائی بنیان
دهلران صالح آباد-مهران کاکائی موزان
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ایالم ایالم میرحسینی یحیی
ایالم ایالم کمری زینب
ایالم ایالم مومنی احسان
ایالم صالح آباد-مهران قاسمیان علی
ایالم چوار-ایالم مظفری سجاد
ایالم ایالم احمدی زاده محسن
ایالم ایالم عزیزی زهرا
ایالم ماربره-مهران داراب پور فرزاد
ایالم دهلران نجیب محسن
ایالم ابراهیم قتال-دهلران اروان کرم اله
ایالم ایالم پیل سم مرضیه

ایالم قصرشیرین0-کرمانشاه فرج اللهی محسن
ایالم ایالم فهیمی محمدرضا
ایالم ایالم افسری مریم
ایالم ماربره-مهران احمدی زاد زهرا
ایالم ایالم غالم زاده مالک

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی شکیبا مصطفی
ایالم چگا-ایالم حسینی کبری
ایالم چگاریخی-ایالم نوروزی یونس
ایالم کرمانشاه علی بیگی هایده
ایالم مهران میرحسینی عدنان
ایالم گالن-مهران عبدی محمدنبی
ایالم میمک-مهران کاظمی عبداله
ایالم مهران عباس زاده زینب

مهران مهران ولیزاده منیره
ایالم ایالم شوهانی رضا
ایالم ماربره-مهران نازی زینب
ایالم میمگ-مهران پیری خلیل
ایوان ایوان اقبالی سارا
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه کریم بیگی حسن
ایالم میمک-ایالم خزلی مهدی
ایالم ایالم حاجیان مجید
ایالم ماربره-مهران زبیحی زینب
ایالم چم هندی-دهلران یاری محمد
ایالم ماربره-مهران داراب پور مهرداد
ایالم ایالم میرحسینی فاطمه
ایوان ایوان کمری رضا
ایالم ماربره-مهران اله دادی پری
ایالم سرطاف-ایالم موسی بیگی قیصربک
ایالم کنجان چم-مهران قنبری محمد
ایالم ایالم آزادی داود
ایالم کانی سخت-مهران نامور ابراهیم
ایالم ایالم ساری ماشاءاله
ایالم مامووت-عراق شکربیگی یحیی
ایالم مهران بارانی علی عباس
ایالم کرخه سلیمی عباس علی
ایالم قالویزن-مهران علی حسینی محمد
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه بانقالنی مهدی
ایالم دهلران کریمی اکبر
ایالم فکه-خوزستان ترمش عبدالجبار
ایالم مهران گل نظری عباس
ایالم چنگوله-مهران میرزایی ولی
ایالم دهلران لطفعلی وند مالک
ایالم میشخاص کرمیان فریبا

ایالم چلسرا-ایالم منصوربیگی قباد
ایالم کردستان اسدی اصغر

مهران ماربره-مهران نجفی حمداهلل
ایالم صالح آباد-مهران ملک پور خدیجه

مهران ملکشاهی رجبی سیدناصرالدین سیدمصطفی
ایالم ماربره-مهران دارابی هاجر
ایالم کولگ-مهران روشی علی زمان
ایالم سرنی-مهران بارکی اسفندیار
ایالم مهران کلی وندی مجید

ایالم
سیستان - زابل 

بلوچستان گل نظری رحمت اهلل
ایالم مهران یوسفی سمیه
ایالم شیخ صالح-عراق خانه ای کامران
ایالم تنگه بیجار-مهران محسنی مینا
ایالم مهران نعیم صحبت
ایالم مهران فیض الهی بهمن
ایالم بانروشان-مهران ایوانی منتعلی
ایالم میمک-مهران محمودی خسرو
ایالم گنجوان-مهران جعفری اله یار
ایالم ایالم روهنده علی رضا
ایوان ایوان محمودی شاهو
ایالم ایالم یوسفی گل طال
ایالم کنجانچم-مهران کریمی غیاثی علی مراد
ایالم کردستان انوری اسکندر
ایالم ملکشاهی رستمی ایلگه
ایالم بازی دراز-کرمان کرمی احمد
ایالم نخجیر-مهران چراغی حشمت اله
ایالم شورشیرین-مهران نوروزی سبزعلی
ایالم مهران برجی فتح اله
ایالم رقابیه-خوزستان نوروزی حیدر
ایالم چوار-ایالم زارعی صیدمحمد
ایالم مهران محمدی مظفر
ایالم جزیره مجنون-عراق عزیزی نجات
ایالم مهران عزیزی حمیدرضا
ایالم گره شیر-مهران غالم حسینی علی جان
ایالم مهران چراغی جعفر
ایالم مهران حیدربیگی علی عباس
ایالم حاج عمران-عراق بیگ محمدی علی نجات
ایالم خوزستان محمدی علی اصغر
ایالم ایالم هاشمی لیال
ایالم چوار-ایالم مظفری خلیل
ایالم کره پو-مهران محمدی علی
ایالم کنجوان خانی علی محمد
ایالم ایالم حاجیان حمید
ایالم ایالم فهیمی زهرا

نامشخص نامشخص نجفی مجتبی

ایالم
- دشت آزادگان 

خوزستان تیموری قربان
آبدانان آبدانان باقری حیدر
ایالم میمک-مهران عزیزی حمید
ایالم ایالم غالم زاده مسلم
ایالم مهران رجبیان علی
ایالم سومار-کرمانشاه گماری سجاد
ایالم کولک-مهران سلیمانی مهدی
ایالم مهران جمالوندیان محمد

مهران مهران بچه طاوس سبزخدا
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مهران صالح آباد-مهران شامحمدی عباداله
مهران مهران کناریوند سعید
مهران چنگوله-مهران حیدری سعداله

ملکشاهی مهران داغری ابراهیم
مهران مهران مهدیان حسین
مهران مهران شوهانی فرد محسن
مهران مهران نظربیگی میعاد
مهران مهران نوری وحید
ایالم مهران صادقی نعمت
ایالم کنجان چم-ملکشاهی شیخی حسن

ملکشاهی مهران جوانمردی هاشم
ملکشاهی چنگوله-مهران تاراج سیاب رحمان
ملکشاهی ملکشاهی طهماسبی پور حبیب
ملکشاهی ملکشاهی عزیزعلی پور ثریا

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی مومنی سحر
ایالم میمک-مهران حسینی سیدموسی
ایالم ملکشاهی صی حسینی عیسی
ایالم مهران یارمحمدیان سعید
ایالم سرنی-مهران سلیمانی فریبا
ایالم ماربره-مهران عزیزپور زیبا
ایالم چنگوله-مهران کشکولی مجید
ایالم بان چم-مهران کشکولی عزیز
ایالم ماربره-مهران نازی قدرت
ایالم چنگوله-مهران ملکی پشتکوهی خلیل
ایالم مهران لطفی محمدرضا
ایالم شورشیرین-مهران فالحی سیف اله

ملکشاهی چنگوله-مهران میرزایی عبدالسالم
مهران مهران خسروی هوشنگ
مهران چنگوله-مهران شفیع نیا کسه خان
ایالم ملکشاهی مامی عباس
ایالم ایالم خلیل زاده دخیل
ایالم امیرآباد-مهران محمدیاری خداکریم
ایالم ماربره-مهران داراب پور کبری

ملکشاهی سنندج بنی محمودی احمد
مهران ملکشاهی تنوره سلیمان
ایالم ایالم عزیزی فرخ

مهران ایالم شکری نسرین
ایالم ماربره-مهران سارایی زینب

مهران مهران علی زاده باقر
ایالم ایالم فتح الهی طاهره
ایالم ایالم فتح الهی زهرا
ایالم مهران جعفری فرمان

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی شکری پشتکوهی عبداله
مهران ملکشاهی جاسمی مولود
مهران کردستان نظری قدرت اهلل
مهران مهران منتی هاشم
مهران گالن-مهران سلیم پوران صورت
مهران دهلران فتاحی پور قدرت اله
ایالم کردستان پورقاسمی محمدیار

مهران مهران علی محمدی عنبر
ملکشاهی ملکشاهی زیبایی یکتا نورالصبا

ایالم سرنی-مهران سلیمانی فوزیه
ملکشاهی ملکشاهی احمدی خیریه

ایالم ریکا-مهران تابانی علی کرم

ایالم مهران عبدی سعداله
مهران کردستان همت علی رمضان
مهران مهران خادمی برزو
مهران مهران خسروی زکیه

نامشخص نامشخص جوانمردیان کریم
مهران مهران انصاری خراسانی غالمرضا
مهران مهران عسگری نیا محمد
مهران کنجان چم-مهران محمدزاده شوکت
ایالم ماربره-مهران فتحی نیا جلیل
ایالم ماربره-مهران امیدیان زاد خدیجه
ایالم ماربره-مهران عبدی یداله

ملکشاهی چنگوله-مهران مرادخانی موسی
ایالم ماربره-مهران مینایی حسن
ایالم ماربره-مهران سارایی عالم
ایالم بانروشان-مهران عسگری نیا محمود
ایالم ماربره-مهران سارایی عبداله
ایالم ایالم اشرفی عبدعلی

مهران مهران سلیمانی غداره
ایالم ماربره-مهران باقری غالم
ایالم ماربره-مهران مینایی مریم

نامشخص نامشخص آکی پور کالنتر
ملکشاهی قالویزان-مهران صالحی حیدر

ایالم بانروشان-مهران نصیری نجم الدین
ایالم ماربره-مهران قاسمی احترام
ایالم چم آب-مهران ملک حسینی علی حسین
ایالم ایالم فتح الهی عبداله
ایالم چنگوله-مهران یوسفی علی نور
ایالم ایالم آماره گل بهار

مهران ایالم پورحیدر علگه
ایالم مریوان سروری حیات
ایالم موسیان ملکشاهی عبدالحسین
ایالم ایالم زمکی مراد
ایالم ماربره-مهران چلیپا علی قمر

مهران مهران صیدی حسین
مهران چنگوله-مهران شامحمدی اله کرم
مهران مهران ملک یاری یداهلل
ایالم سلیمانیه-عراق زرگوشی حمید

چرداول مهران حاتم نیا چراغعلی
ایالم باولک-مهران حاتمی حسین

مهران مهران میرزائی محمدرضا
ایالم مهران کمری حبیب اهلل

مهران مهران افسونگر حمداله
ایالم کرمانشاه-سردشت  صادقی رضا

مهران کردستان ناصری نجف
ایالم کردستان-عراق صیدمرادی عباس

مهران مهران جایدری حسن
نامشخص نامشخص جعفری مظفر

مهران مهران چماچم امیر
مهران مهران کرمی فتح اله

ملکشاهی مهران مزید حیدر
ایالم کردستان عراق سرابی حسین

ملکشاهی مهران مهدی پناه کالنتر
مهران مهران آستی فتح اله
مهران مهران ملکی کاظم
مهران شلمچه-خوزستان جلیلیان شهریار
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دهلران چنگوله-مهران کاکائی بهرام
دهلران دهلران ملکی الیاس
دهلران فسیل-دهلران دوستی علی
مهران مهران احمدی ابراهیم
مهران ایالم ملکی فرهاد
مهران چنگوله-مهران رستمی مرتضی
مهران مهران بارانی سلمان
آبدانان مهران جعفری صادق
دهلران دهلران قاسمی فتح اهلل
ایالم مهران قاسمی کلبرضا

دهلران نصریان-دهلران شکری عزیز
دهلران دهلران علیرضایی فرحان
دهلران دهلران علیزاده الزم
دهلران کردستان-عراق دیناروند علی
دهلران مهران حقمرادی علی
دهلران کردستان-عراق ولی زاده حاتم
دهلران دهلران رحمتی روح اهلل

نامشخص نامشخص داودیان نیا بشیر
دهلران دهلران جامخانه مجید
دهلران کرمانشاه جامخانه عباس
آبدانان آبدانان یاری رحیم
دهلران مهران مال ماالیی حسین
دهلران دهلران نجات سیدجابر
دهلران دهلران نجات خاتون
دهلران دهلران نجات موسوی ربوطی زهراسادات
دهلران چم هندی-دهلران حمیدی حلوه
دهلران دهلران بلیالم عبیس
دهلران دهلران حمیدی صریح
دهلران دهلران بوحمیدی محسن
دهلران دهلران خسروی نیا زایر
دهلران دهلران حمیدی پور حسن
دهلران چم هندی-دهلران حمید حمیده
دهلران عین خوش-دهلران چعب صغیر
دهلران دهلران خرسان نعیم
دهلران شاولیه-دهلران سرخه عنید
دهلران عین خوش-دهلران حسنوند ناصر
دهلران دشت عباس-دهلران خرسان خلف
دهلران دهلران درتاج قاسم
دهلران دهلران درتاج فرهان
دهلران دهلران حمیدی راد علی
دهلران دهلران سفاری هدیه
دهلران دهلران خرسان فرهان
دهلران دهلران خوش نظر عظیم
دهلران دشت عباس-دهلران درتاج سنیه
دهلران دهلران خرسان برزان
دهلران ابوقریب-دهلران خرسان یاراهلل
دهلران دهلران خرسان محمدرضا
دهلران دهلران خرسان زیدان
دهلران دهلران خرسان عبدالرضا
دهلران دهلران خرسان ستار
دهلران دهلران درتاج مهدی
دهلران دهلران خرسان مهدی
دهلران دهلران خرسان نسب کامله
دهلران دهلران درتاج نوروز
دهلران دشت عباس-دهلران سرخه نیا سکینه

دهلران دهلران جلیزی عباس
دهلران دشت عباس-دهلرا سرخه نیا منوه
دهلران دهلران جلیزی سکینه
دهلران کرمانشاه جعفری حسین
دهلران دهلران اشرف السادات سیدحسن
دهلران ابوقریب-دهلران خرسان غالم
دهلران دهلران خرسان هاشم
دهلران دهلران خرسان نسب ماضی
دهلران دشت عباس-دهلران خرسان محمد
دهلران نهرعنبر-دهلران شاهدوست لطیف
دهلران نصریان-دهلران شیخی جمعه
دهلران چنگوله-مهران روحی علی عباس
دهلران چنگوله-مهران صحرایی علی محمد
دهلران خوزستان قطبیان کرم
دهلران دهلران بازیار سیده زهرا
دهلران قالویزان-مهران آبساالن محمد
دهلران قالویزان-مهران عزت پناه مصطفی
دهلران کردستان-عراق خیری اسداله
دهلران دهلران رحیمی محمد
دهلران مهران مرادی فریداله
دهلران شلمچه-خوزستان الچینی علی اکبر
دهلران مهران غالمی غالم
دهلران نصیریان-دهلران رضائی کریم
دهلران کرمانشاه ولی زاده علی
دهلران اندیمشک-خوزستان درگائی بهروز
دهلران دهلران هاشمی نژادیان محمد
دهلران دهلران محمدی عبدالحمید
دهلران دهلران ملکی محمد
دهلران دهلران حوری مهدی
مهران مهران ملکی منصور
دهلران دهلران چابک موسی
مهران مهران رحیمی سید نوراهلل
دهلران دهلران عزیزی جعفر
دهلران مهران فاضلی احمد
دهلران مهران امیدی جهانبخش
دهلران ششدار-ایالم موسوی سیدابراهیم
آبدانان چنگوله-مهران مرادی علی محمد
آبدانان شرهانی-دهلران بزرگی مقدم عبدالرحیم
ایالم چنانه-دهلران یاری محمدرضا

دهلران نصریان-دهلران شیری رمضان
دره شهر نفت شهر-کرمانشاه نظری علی جان
دهلران فسیل-دهلران رحمی زاد حجت اله
دهلران فسیل-دهلران دوستی محسن
دهلران مهران درخشان جواد
دهلران دهلران خرسان داود
دهلران دهلران سرخه عبدالحسین
دهلران حمزه-دهلران خرسان عیسی
دهلران دهلران حوری حسن
دهلران دهلران بازیار سیدلقمان
دهلران دهلران صیدی نیا هدایت
دهلران فسیل-دهلران رحمی زاد قدرت
دهلران مهران فتحی حمید
دهلران دهلران چنانی جالل
مهران مهران صیدی شهرام

ملکشاهی گچورگر شیخی معصومه
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ایالم مهران پورمند حسن

مهران دهلران حسینی سیدفاخر
ملکشاهی سنندج تام حمید

مهران مهران محمدی نژاد روح اهلل
ایالم ایالم فتح الهی طیبه

مهران ایالم شوهانی زاده بتول
ملکشاهی ملکشاهی ولی الهی ثریا

مهران مهران رمضانی محمد
مهران ایالم خدارحمی صغری
مهران مهران آیتی محسن
ایالم ایالم فرجی فاطمه
ایالم ایالم فتح الهی زینب

مهران مهران محمودی مجتبی
مهران مهران پورفرج سیف اهلل
مهران مهران شفیع نیا علی
ایالم میمک-مهران نجفی رحیم
ایالم ایالم صیدی حسین
ایالم صالح آباد-مهران عزیزنژاد جواهر
ایالم ماربره-مهران سارایی هاجر
ایالم شورشیرین-مهران پیری رحمت اله
ایالم کانی سخت-مهران فتح اللهی حبیب اله
ایالم صالح آباد-مهران خلفی حیدر
ایالم میمک-مهران عباسی نصراله
ایالم ماربره-مهران داراب پور حسین

مهران چنگوله-مهران صیدیوسفی عباس
ایالم ایالم مرادی محمد
ایالم قالویزان-مهران فتح اللهی حسین علی
ایالم قالویزان-مهران رحیم پور عبداله
ایالم میمک-مهران نادری محمد
ایالم ماربره-مهران محمدی حسین
ایالم قالویزان-مهران جمالدینی علی محمد
ایالم میمک-مهران قیصربیگی هاشم

مهران صالح آباد تریان علی رضا
ایالم شورشیرین-مهران رشیدی غضبان
ایالم گره شیر-مهران فتاحی عبداله
ایالم شاخ شمیران-عراق  سلیمانی حجت اله

نامشخص نامشخص ابراهیمی علی حسین
ایالم صالح آباد-مهران محمدی حبیب اله
ایالم ماربره-مهران فریادی کبری
ایالم ماربره-مهران عبدی غیاث الدین
ایالم مهران اسدی محمد
ایالم میمک-مهران درویشی ولی اله
ایالم ماربره-مهران داراب پور علی
ایالم میمگ-مهران حاتمی لک نادر
ایالم مهران علی محمدی فتح اهلل
ایالم بانروشان-مهران نصیری گاومیشانی مهناز

نامشخص نامشخص محتشمی یگانه لیال
ایالم بانه-کردستان باقری رضا
ایالم ماربره-مهران داراب پور رضا
ایالم صالح آباد-مهران ملک پور روح اله
ایالم ماربره-مهران امیدیان زاد محسن
ایالم ماربره-مهران یارمرادی شهال
ایالم ماربره-مهران دارابی نصرت
ایالم ماربره-ایالم امیدیان زهرا

نامشخص نامشخص سلمانی سعدیه

ایالم صالح آباد-مهران ملک پور مهدی
مهران ملکشاهی صیدی بهرام
مهران مهران ته سنگ حسن
ایالم سرنی-مهران سلیمانی حمزه
ایالم سرنی-مهران سلیمانی سمیه
ایالم گالن-مهران صیدی علی

نامشخص نامشخص مرادیان فر اکبر
سیروان میمک- مهران  سهراب نژاد علی
چرداول کرمانشاه مومنی آزاد
چرداول کرمانشاه ماهیگیر عظیم
ایالم ایالم ویسی زاده گل نساء

چرداول خوزستان صحرایی عبداله
چرداول چنگوله- مهران نارنجی عظیم
چرداول کرمانشاه رجب نیا میرولی
چرداول کرمانشاه قادربیگیان تاتار
ایالم صالح آباد-مهران قاسم زاده رحمن
ایالم قالویزان-مهران حمزی بیرام

چرداول ایالم منصورنژاد فردوس
چرداول مهران سهراب نیا بهرام
چرداول مهران مستی خلیفه
چرداول زبیدات- عراق  جعفرزاده فیض اله
چرداول مهران محراب زاده علیمراد
چرداول زیرتنگ- چرداول مرادنجاتی حسن
چرداول کرمانشاه شریفی حسین
چرداول مهران شریفی وسین
چرداول کرمانشاه باقری پرویز
چرداول کامیاران- کرمانشاه شریفی صادق
چرداول کرمانشاه باقری نصراله
ایالم گیالنغرب شریفی علی قلی

چرداول مهران شریفی حسین
چرداول مهران چادری یحیی
چرداول مهران شریفی ایل بیگی
چرداول کرمانشاه صیدی نورالدین
چرداول کرمانشاه شریفی جهانبخش
چرداول کرمانشاه رزمگیر محمد
چرداول کرمانشاه حیدری محمد
چرداول آذربایجان غربی کباری جبار
چرداول فاو- کردستان  شریفی کشتمند
چرداول کرمانشاه شریفی طوالبی
چرداول کرمانشاه صادقی علی محمد
چرداول آذربایجان غربی شریفی شیخ امیر
چرداول کرمانشاه باقری حاجی
چرداول کرمانشاه شریفی حمیدرضا

چرداول
شاخ - کردستان

شمیران باقری عزت اله

چرداول شاهین شهر- اصفهان  صیدبیگیان طهماسب
چرداول کرمانشاه شریفی محمدشریف
چرداول کرمانشاه صادقی احمد
چرداول مهران سلیم زاده کرمعلی
چرداول کرمانشاه برگی کریم
چرداول ششدار- ایالم  کاظمی محمدکاظم
ایوان کرمانشاه صادقی مهرعلی
ایوان کرمانشاه جعفری رحمان

چرداول کرمانشاه دندانفرد شاهپور
ایوان مهران محبوب علی احمد
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مهران مهران بارانی محسن
مهران مهران باقری علی

نامشخص نامشخص مرادی محمد
نامشخص نامشخص بیگی کرم

مهران چنگوله-مهران حیدرزاده مزبان
ایالم مهران پورشبیبی اقبال

مهران مهران مرادی عبداهلل
نامشخص نامشخص مرادی قلعه کهنه حمید

ایالم چنگوله-مهران نادریان کریم
مهران قصرشیرین-کرمانشاه ملکی رحیم
مهران کردستان-عراق پنجستونی ناصر
مهران شلمچه-خوزستان امیدی عبداالمیر
ایالم میمک-مهران گراوندی حسین علی
ایالم حاج عمران-عراق ملکی عدنان
ایالم مهران مهردادی حسین
ایالم ایالم امیدی محمدکریم

مهران مهران یعقوبی عسگر
ایالم مهران خنجری محمد
ایالم دهلران عبداللهی عبدالحمید

مهران کردستان ولی زاده عبدالحسین
مهران مهران شهبازی هادی
مهران مهران میشخاصی محمد
ایالم مهران ولدبیگی علی اکبر
ایالم مهران ولدبیگی ایوب

مهران مهران شمیزی احمد

مهران شاخ شمیران-کردستان غالمی صحبت اله
مهران مهران زرگوشی فرج اله
ایالم ملکشاهی سهرابی حسین
ایالم مهران سالکی طاهر

مهران مهران درویشی شازنان
مهران ایالم عبدالهی زینب
مهران مهران سرواندام هادی
مهران مهران ملکشاهی دوسگه
مهران ایالم خوش خبر حسن
ایالم ایالم خوش خبر عبدل

مهران ایالم چترسحر فرج
ایالم قالویزان-مهران ترنیان رضا

مهران مهران ملکشاهی غضبان
مهران مهران هوری ابراهیم خان
ایالم مهران عباسی حسین

مهران مهران خسروی فوزیه
ایالم مهران منصوری رحمان
ایالم ایالم مهدی بیگی احمدبگ
ایالم مهران نخجیر باقری عیسی
ایالم ماربره-مهران نازی حنیفه
ایالم صالح آباد-مهران طاهری محمد
ایالم ماربره-مهران نازی هواس
ایالم سرنی-مهران صیدی صیدمیرزا
ایالم کنجانچم-مهران پیری عبداله
ایالم ایالم محمدبیگی گماری نریمان
ایالم شورشیرین-مهران میری شیرزاد
ایالم فکه-خوزستان چکامه قدرت
ایالم مهران- ماربره  سارائی گودرز
ایالم مهران عباس زاده الیاس

ایالم ماربره-مهران داراب پور سهیال
ایالم مهران مهرداد علی مرد
ایالم کرمانشاه داوران علی اصغر
ایالم ماووت-عراق کلبعلی بابامیر
ایالم مهران خوش رو محمد

مهران مهران شیخی نیاز
ایالم صالح آباد-مهران ملک پور رضا
ایالم کنجانچم-مهران برازنده احمد

نامشخص نامشخص برازنده نعمت
مهران مهران هواسی اسداله
ایالم ایالم عزیزی علی داد
ایالم کانی سخت-مهران باباخانی احمد
ایالم مهران محمدزاده ابراهیم
ایالم مهران زغیری بسینه خانم
ایالم میمک-مهران مهدی زاده احمد
ایالم چنگوله-مهران اسدی رضا
ایالم شاخ شمیران-عراق اشرفی علی
ایالم ایالم نادی رستم
ایالم ایالم شمسی احمد
ایالم نخجیر-کمهران کرمی کریم
ایالم میمگ-مهران بابایی ملکیان محمدکریم

ملکشاهی قالویزان-مهران تقی ملکشاهی طهماسب
ایالم ایالم دیوخار بدریه
ایالم ماربره-مهران مینایی زهرا
ایالم سرنی-مهران اسدی جاسم
ایالم ماربره-مهران رشیدی فرد شاصنم
ایالم ماربره-مهران چراغی بهزاد
ایالم ماربره-مهران دارابی فاطمه

مهران مهران یوسفی موسی
ایالم مهران جعفری یاسین

مهران مهران بشاره صیفی احمد
مهران مهران ولی زاده موسی
ایالم جنوب لبنان کاظمی شمس الدین
ایالم شورشیرین-مهران رستمی شنبه
ایالم ایالم زرگوشی صیدجعفر

مهران مهران قمری اسکندر
ایالم مهران نریمانی احمد

مهران مهران ناصری علی اکبر
ایالم مهران حجت زاده هاشم
ایالم مهران نظربیگی عبدالرحمن

مهران کردستان اسماعیلی امیدعلی
نامشخص نامشخص ملک خطائی محمد

ایالم ایالم عبداللهی سکینه
مهران ایالم جوادی خداداد

ملکشاهی ملکشاهی ولی اللهی محمدعلی
مهران مهران نوری ابراهیم
مهران مهران سلیمانی امین

ایالم شاخ شمیران-کردستان عباسی محمدتقی
مهران صالح آباد-مهران مرادپور غالمرضا
ایالم صالح آباد-مهران منصوری یداله

مهران مهران سلیمانی علی رضا
مهران مهران تردست رسول
ایالم ایالم پورمند حشمت

ایالم سرپل ذهاب-کرمانشاه رادمنش محمدحسین
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ایالم سردشت-کردستان جلیلیان علی حیدر

چرداول خوزستان رضایی عباداله
چرداول مهران رامشک رحمن
چرداول کرمانشاه جلیلیان غالمرضا
چرداول جزیره مجنون عراق ملکی علی اکبر
چرداول خوزستان یاری یحیی
چرداول قالویزان- مهران یاری جهانشاه
چرداول کردستان دارابی علی داد
چرداول سیستان و بلوچستان پناه یوسف
چرداول حلبچه- عراق  مرادی طوالبی میرزا
چرداول خوزستان پیری اله نور
چرداول ششدار- ایالم  گل محمدی صحبت
چرداول کرمانشاه دارابی مختار

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران دارابی شیرعباس
چرداول کردستان ابراهیمی علی نور

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران رمضانی اسداله

چرداول
شاخ - کردستان

شمیران شوهانی حسین
چرداول مهران ابراهیمی نقدعلی
چرداول مهران نوری فریادرس
چرداول قالویزان- مهران نظری علی نظر
ایالم ملکشاهی ناصری کهره حسین

چرداول ایالم بیگلری مجتبی
چرداول خوزستان زارعی کهره فریدون
چرداول خوزستان میره بیگی کهره خسرو
چرداول خوزستان حیدری حیدرقلی

چرداول
- سیستان بلوچستان 

ایرانشهر نوروزی سلطانمراد
چرداول خوزستان عبدالهی جوبشهر عسگر
چرداول خوزستان بیگلری میرزاقلی
چرداول خوزستان حقمرادی هادی
چرداول کرمانشاه شریفی نظر
چرداول مهران کرمی اصغر
چرداول کرمانشاه حاجی اسکندر
چرداول مهران مامی حجت
چرداول کرمانشاه شریفی احمد
ایالم بندر ماشهر رضائی مهر غضبان

چرداول خوزستان نوریان فرج اله
چرداول کرمانشاه ولی بیگی پرویز
چرداول جوانرود- کرمانشاه  باقری ابراهیم
چرداول کرمانشاه حق نظری عبدالسالم
چرداول آذربایجان غربی نوریان فرخ
چرداول مهران محسن زاده بندر
چرداول دیوان دره- کردستان  سلطانیان سعداله
چرداول خوزستان شریفی خیراله
چرداول مهران شیرزادیان عباداله
چرداول مهران علی زمانی خیراله
سیروان میمک-مهران  علی محمدنژاد موسی

چرداول شاران هلیالن- چرداول  پرون علی
چرداول چهار مله- چرداول  صیدی نژاد روح اهلل
چرداول خوزستان بیگلری سعید
ایالم مهران سهیلی حسن

چرداول مهران نامداری عسکر

چرداول کرمانشاه قدیمی توفیق
چرداول تهران قلی زاده علی
چرداول مهران احمدبیگی حجت اله
چرداول مهران فتاحیان نژاد یزدان
چرداول دهلران ژاله مهدی
چرداول تپه دوقلو- مهران  رزاقی زاده فتح اله

نامشخص نامشخص قنبری رسول
آبدانان آبدانان دارابی شاه میرزا
آبدانان آبدانان رنجبر منیژه
آبدانان آبدانان باقری خیزران
آبدانان دهلران دانیالی فر حسن
آبدانان کردستان احمدی هوشنگ
آبدانان شاخ شمیران-عراق نظری حسن
آبدانان بانروشان-مهران صیدمیرزائی تقی
آبدانان آبدانان کرمی سیدحجت
آبدانان بانه-کردستان سیدی سیدخیراله
آبدانان بانه-کردستان حیدری عباس قلی
آبدانان مهران زینی وند ابراهیم
آبدانان صالح آباد-مهران حسینی سیدمحمود
آبدانان بانه-کردستان باقری عبدالرضا
آبدانان جزیره مجنون-عراق عصمت علی
آبدانان چنگوله-مهران رحمانی عزت اله
آبدانان شاخ شمیران-عراق نوری محمد
آبدانان مهران میرزائی عسگر

نامشخص نامشخص سهرابی حسن
آبدانان چنگوله-مهران دارابی فر عبدالرضا
آبدانان مهران جابری نعمت اله
آبدانان شرهانی رضائی بابا
آبدانان بانه-کردستان جابری حجت اهلل
آبدانان کردستان عراق رضائی اسد
آبدانان مهران عبدیان نصیر
آبدانان میمک-مهران رضائی صفر
آبدانان بانه-کردستان عبدی نورالدین
ایالم عراق مرادی حسن

نامشخص نامشخص حسنوانه حسین
آبدانان مهران عبدی جواد
آبدانان بانه-کردستان جندی پورشاملوئی محمد
آبدانان مهران رحیمی قاسم
آبدانان مهران رئیسی غالم
آبدانان چنگوله-مهران جرایه علی
آبدانان سراب باغ-آبدانان ماسپی عالم
آبدانان سراب باغ-آبدانان ماسپی محمدرضا
آبدانان آبدانان پورسلیمانی سهراب
آبدانان چنگوله-مهران شادی خسرو

نامشخص نامشخص نوروزی رضا
آبدانان قالویزان-مهران رحمانی کاظم
آبدانان آبدانان محمدیان محمدحسین
آبدانان مهران اردنه علی
آبدانان آبدانان دارابیان ابراهیم
آبدانان چنگوله-مهران نوری احمد

نامشخص نامشخص چناه علی
دهلران مهران حسینی سیدعزیز

نامشخص نامشخص شریفی ابراهیم
آبدانان مهران عزیزی کرم اله
آبدانان خرمشهر شریفی رضا



81
ایوان کرمانشاه آماده مصطفی
ایوان کرمانشاه صادقی لطف اله

نامشخص نامشخص نوری صیدرضا
ایوان خوزستان رواق احمد
ایوان کرمانشاه شیرده مرتضی
ایوان کرمانشاه غالمی زاده شمس اله
ایوان کرمانشاه رنگیدن جمال

چرداول مهران براریان صحبت
چرداول چنگوله- مهران یاران فارس
چرداول کرمانشاه عباسیان عباس
چرداول کرمانشاه جوانی اسکندر
چرداول کرمانشاه محمدنیاکان صالح

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران محسنی علی قمر
چرداول سلیمانیه- عراق  لطفعلی نژاد صیدمحمد
چرداول کرمانشاه عزیزی رشید
چرداول مهران غالمحسینی علی
چرداول دهلران کتان نژاد تقی
چرداول کرمانشاه عباسیان جوهر
چرداول مهران حرمی نعمت
چرداول کامیاران- کرمانشاه  رستم نیا خورشید
چرداول مهران نبی نیا بهادر
چرداول مهران علی نظری راشد
چرداول ماووت- عراق  جهانی ناصر
چرداول مهران صیدی زاده حسن
چرداول مهران سلیماندوست مراد
چرداول مهران علی نظری حمید

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران شمسی زاده امجد
چرداول مهران فیضی نیا رضا
چرداول مهران غفارنیاء علی عباس
چرداول مهران نادی علی ستار
چرداول چنگوله- مهران  جعفرزاده صامت
چرداول مهران خسروی اسداله
ایالم مهران عباسی حبیب اله

چرداول آذربایجان غربی جعفرزاده محمد
چرداول مهران عبداله نهال بهرام
چرداول مهران علی زمانی حاجی بابا
چرداول مهران ربیعی حیدرقلی
چرداول کرمانشاه سلطانیان علی نقی
چرداول کرمانشاه قدیمی فریدون
چرداول آذربایجان غربی زمانی اکبر
چرداول کردستان سلطانیان سیروس

چرداول
شاخ - کردستان

شمیران ولی نژاد یداله
چرداول نهر عنبر- دهلران بکرنژاد حبیب
چرداول مهران رضایی رحمان
چرداول مهران صیدبیگیان علی

نامشخص نامشخص جهانی سعداله
چرداول مهران کاظم زاده همت
چرداول خراسان جنوبی سلطانیان برانازار
چرداول مهران سعیدنژاد عبداله
چرداول کرمانشاه نیکخواه عمران
چرداول صالح آباد-مهران قیصریان علی عدنان
چرداول مهران محمدیان عالی پور
چرداول (بیجار )کردستان  حسن خانی هدایت

چرداول مهران کاظمی نورمحمد
ایالم بانه-کردستان ثباتی مراد

چرداول (اسالم آباد)کرمانشاه  حسینی عالیه
چرداول مهران خالدی غالمرضا
چرداول مهران یوسف شاهی بابامراد
چرداول خوزستان برجی عبدولی
چرداول خوزستان جمشیدی علی حیدر
چرداول کرمانشاه باوندی دوستعلی
چرداول کرمانشاه شریف زادی احمد
چرداول سلیمانیه- عراق مرادحاصلی لطفعلی
چرداول خوزستان نظری خلیل

             
چرداول

شاخ - کردستان
شمیران صالحان محمدرضا

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران حیدری زادی رضا

چرداول
شاخ - کردستان

شمیران پدرام فر سعداله
چرداول کرمانشاه حیدری زادی محمدرضا
ایالم کردستان یوسف زاده غضبان

چرداول مهران رفیعی عزت اله

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران اسفندیاری محمدرضا
چرداول مهران عزیززاده نجف
چرداول مهران عسگری علی کرم
چرداول قالویزان- مهران لطفی علی اصغر
چرداول مهران میرزایی علیمراد
چرداول مهران قیصربیگی سعداله
ایالم میمک-مهران کمری آقامحمد
ایالم مهران صفری علی
ایالم چنگوله-مهران عباسی ولی اهلل

چرداول مهران کریمی علیمردان
چرداول مهران احمدزاده جاسم
چرداول مهران موری نجات
چرداول مهران نقدی حشمت اله
چرداول آذربایجان غربی میرزایی پیره
چرداول آذربایجان غربی مرادزاده جمشید
چرداول بانه- کردستان  تندرو مهرعلی
چرداول مهران دارابی مصطفی
چرداول مهران رضایی رمضان
چرداول ماووت- عراق  قبادی صادق
ایالم ایالم یوسفی نورخاص
ایالم ایالم چراغیان فریدون
ایالم کردستان رمضانی غالم رضا

چرداول خوزستان رمضانی حمید
ایالم مهران احمدی ماشاءاله

مهران ایالم شیرخانی زبیده
چرداول کرمانشاه نوری رضا
چرداول آذربایجان غربی نورمحمدی ستار

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران نوری کمرسوراخ حبیب اله
چرداول مهران بیگی رحمان
ایالم مهران ویسمرادی احمد
ایالم میمگ-مهران جلیلیان کاظم

چرداول مهران احمدی لطیف
چرداول آذربایجان غربی خنشان علی یاور
مهران چنگوله-مهران جوزی خلیل
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دره شهر ارمو-دره شهر مریدی نژاد ساعدبانو
دره شهر ایالم رنجبریان مراد
دره شهر مهران باپیری پرویز
دره شهر بانه-کردستان فاضلی اقبال
دره شهر مهران خرمی ساالر
دره شهر میمک-مهران هنجاری اردشیر
دره شهر گیالن غرب-کرمانشاه شکری علی نجات
دره شهر بانه-کردستان عطائی عزیز
دره شهر ماووت-عراق زیدی جواد
دره شهر مهران رحیمی ذوقعلی
دره شهر مهران شیرکول مهدی
دره شهر کله قندی-مهران پالیزبان عبدالحسین
دره شهر مهران لطفی عزیزاله
دره شهر ماووت-عراق مقصودی عباس
دره شهر مهران میرزائی محمدرضا
دره شهر سردشت-بلوچستان سیکانی میرحسن
نامشخص نامشخص غالمی احمد
دره شهر ارمو-دره شهر شربی نیازی شهناز
دره شهر میمک-مهران نیکنام جواد
دره شهر دره شهر خانلری مسعود
دره شهر مهران مالئی شمس الدین
دره شهر تهران زینی وند عزیزاله
دره شهر مریوان-کردستان کولیوند تقی

دره شهر شاخ شمیران-کرمانشاه کریمی بهروز
دره شهر مهران پیروزی یارمحمد
دره شهر میمک-مهران خدایاری محمدرضا

دره شهر شاخ شمیران-کرمانشاه پورمند عزیزاله
دره شهر بانه-کردستان میرزائی رمضان
دره شهر سومار-کرمانشاه مهدوی محمدرضا
دره شهر مهران کاظمی محمدرضا
دره شهر مهران مومنی الوار شاهپور
دره شهر قالویزان-مهران شیری فرمان
دره شهر قالویزان-مهران زینی وند عجم

دره شهر شاخ شمیران-کرمانشاه زینی وند همت
دره شهر چنگوله-مهران زینی وندمقدم توکل
دره شهر مهران شادیوند علی
دره شهر قالویزان-مهران زینی وند کرم علی

دره شهر شاخ شمیران-کردستان کاییدی میرزاقلی
دره شهر فاو-عراق رحیمی رضا
دره شهر مهران کولیوند کرم علی
دره شهر مهران زرین جوی الوار مصطفی
دره شهر مرزایران و عراق طاهری بهروز
دره شهر دره شهر زینی وند حمید
دره شهر مریوان-کرمانشاه ضرابی کرم
دره شهر مهران زینی وند غالم رضا
دره شهر مهران خیری صحبت اله
دره شهر دره شهر صفی خانی ناهید
دهلران موسیان-دهلران درویشی حجت

دره شهر بانه-کردستان باقری حسن
دره شهر حاج عمران-عراق کاظم زاده آزادبخت
دره شهر مهران کولیوند جواد
دره شهر ارمو-دره شهر بازگیرالوار روح اله

دره شهر دهلران شیری مختار
دره شهر ارمو-دره شهر بازگیرالوار عین اله
دره شهر دره شهر بازگیرالوار محمد
دره شهر ارمو-دره شهر بازگیرالوار ابوذر
دره شهر ایوان هاشمیان سعید
نامشخص نامشخص امینی طعبان

ایالم عراق مرادبیگی عامر
ملکشاهی مهران پژمایه موسی

ایالم بانروشان-مهران پوالدی صادق
مهران گرشیر-مهران بندمه علی
ایوان ایوان پخته جوش طوبی
ایالم قصرشیرین تورتیز سامی
ایالم چنگوله-مهران جوانمردیان خلیل

ملکشاهی مهران پشتکوهی علی مرد
ایالم ملکشاهی باولک زاده موسی
ایالم خرمشهر خاتون بگی قاسم
ایالم ایالم عاصم آبادی عیسی

مهران ایالم ولی فریده
مهران چنگوله-مهران سابوته عدنان
ایالم ایالم طاهری زنگوانی باقر

ملکشاهی مهران جواهری مراد
نامشخص نامشخص بی آخش عبد

ایالم جوانرود-کردستان خوز مجید
ایالم مهران عوضی غضبان
ایالم مهران امیدی صادق
ایالم ایالم باقری فر رحیم
ایالم گیالن غرب-کرمانشاه نوروزی عبدالکریم
ایالم ایالم تردست اسکندر
ایالم حلبچه-عراق تابا سیدخلیل

ملکشاهی مهران باوه پیرمحمدی عبدعلی
ملکشاهی چنگوله-مهران تیرغم عباس

ایالم ایالم رماوندی ساجده
ملکشاهی ملکشاهی تخ جم ابراهیم

ایالم شلمچه-خوزستان کمالوند ستار
ایالم میمک-مهران آستویی عیسی

دره شهر جزیره مجنون-عراق مردانی پور علی
ایالم کردستان چراخانی هوشنگ
ایالم ایالم تقی نژاد سعید
ایالم گره شیر-مهران غضنفریان باقر
ایالم ایالم سلیمانی سعدیه
ایالم اروندرود-خوزستان جیواد رابح
ایالم ایالم سعیدی فر محمد
ایالم مهران خرمیان غالم
ایالم ایالم جوشیده خلیل
ایالم عراق فرشته اسماعیل

آبدانان عراق حق علی رضا
آبدانان مهران بازیار سعد
ایالم ایالم علی دادی خانم جیران
ایالم آذربایجان غربی سبک روح جابر
ایالم دشت عباس ظهیریان چراغعلی

ملکشاهی ملکشاهی سعیدی پور فاطمه
ایالم ملکشاهی حیدری پور طارق
ایالم کوشک وحیدنیا عبدالرسول
ایالم شلمچه فتاحی پور احمد
ایالم کوت-عراق محمدیان جگرلوئی فرج
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آبدانان مهران نوروزی فرد سیدملک احمد
آبدانان مهران نورافروز ملک علی
آبدانان خوزستان محمدمیرزایی یاراله

نامشخص نامشخص حسین پور علی
آبدانان شاخ شمیران-عراق شریفی فرزاد
آبدانان شاخ شمیران-عراق چراغی امیر
آبدانان مهران شیخی هوشنگ
آبدانان چنگوله-مهران اقبالی اسداله
آبدانان چنگوله-مهران یاری نژاد محمد
آبدانان خرمشهر غارتی نورالدین
آبدانان مهران کرمی محمد
آبدانان مهران حمانی اکبر
آبدانان چنگوله-مهران چابک عبدالحسن
آبدانان شاخ شمیران-عراق سیاهی عیسی

نامشخص نامشخص غالم زاد ابراهیم
آبدانان شلمچه-خوزستان شیرکول یداله
دهلران موسیان-دهلران راهنورد علی
آبدانان کردستان نوری بهرام
آبدانان مهران پیرانی علی همت
آبدانان بانه-کردستان همتی عباس قلی
آبدانان کله قندی-مهران همتی هاشم
آبدانان مهران رضائی علی
آبدانان دهلران جعفری حسین

نامشخص نامشخص باقری رضا
دهلران چنگوله-مهران ناصری حسن
آبدانان طالییه اسکندری علی
آبدانان چنگوله-مهران اسکندری عبداله
آبدانان بانه-کردستان اسکندری کسعلی
آبدانان آبدانان عبدالهی سیدمصطفی
آبدانان آبدانان جویار سحر
آبدانان آبدانان رنجبر فاطمه
آبدانان آبدانان باقری نبی
آبدانان دشت عباس-دهلران موسوی سیدعلی
آبدانان مهران علی زاده علی
آبدانان آبدانان طهماسبی صارم
آبدانان آبدانان نقی زاده حشمت اله
آبدانان دهلران حسینی پور سایه
آبدانان کردستان محمدی یداله
آبدانان ماووت-عراق مومنی موسی
آبدانان مهران کردپورمند فرج
آبدانان شاخ شمیران-عراق نادی ابراهیم
آبدانان فاو-عراق رهپور رضا
آبدانان قالویزان-مهران خدادادی فتح اله
آبدانان کرمان- بم  نظرزاده عبدالکریم
آبدانان شاخ شمیران-عراق کرمی عبدالعباس
آبدانان مهران جانی علی محمد
آبدانان آبدانان رحمتی فتح اهلل
آبدانان گاموی-کردستان مهدوی علی حسین
آبدانان کردستان میری محمد
آبدانان مریوان-کردستان رضائی علی رضا
آبدانان قالویزان-مهران نوبهار صادق
آبدانان فرخ آباد-مهران رحیمی عبدالرضا
آبدانان چنگوله-مهران نجفی سیدجالل
آبدانان مهران حسینی عیدی
آبدانان آبدانان ساعدی سیدزمان

نامشخص نامشخص پرکاسی سهراب
آبدانان آبدانان سلیمانی فاطمه
دهلران دهلران پورمند سیدحمید

نامشخص نامشخص خدادادی سعید
دهلران اندیمشک-خوزستان قطبی نسب فائزه

نامشخص نامشخص سهرابی فرشته
آبدانان آبدانان کرم رضائی احمد
دهلران دهلران سیرو حسن
آبدانان آبدانان سلیمانی زهرا
آبدانان موسیان رحمتی یعقوب
آبدانان آبدانان خرمی اسداهلل
آبدانان آبدانان میرزائی فرشته
دهلران دهلران محمدی صادق
آبدانان آبدانان هاشمی مجتبی

نامشخص نامشخص پالیزبان موسی
دهلران دهلران حوری مسعود
آبدانان آبدانان سلیمانی تهمینه
آبدانان آبدانان میرزائی مهدی
آبدانان آبدانان باقری حجت
آبدانان آبدانان شفیعی سیده معصومه
دهلران دهلران جمشیدی مرتضی

نامشخص نامشخص سلیمانخانی مصطفی
ایالم ایالم چراغی امید

دره شهر گالن-مهران جعفری جعفرعلی
دره شهر آب انار-آبدانان داستان حسن علی
دره شهر هلیوه شیرمحمدی حق علی
دره شهر دشت عباس-دهلران هاشمی فرج اله
دره شهر شوش-خوزستان تناوری شادی
دره شهر مهران حسن زاده محمد
دره شهر بصره-عراق زینی وندمقدم رمضان
دره شهر قالویزان-مهران نوروزی کرم
دره شهر سومار-کرمانشاه قوچی عزیزعلی
دره شهر دره شهر جهان بین غالم عباس
دره شهر مهران شادیوند نادر
دره شهر آذربایجان غربی یاری سهراب
دره شهر صالح آباد-مهران ابراهیمی کریم

دره شهر تنگه کورک گیالن غرب ذره الوار محمد
دره شهر خرمشهر-شلمچه آبانگاه یحیی
دره شهر حاج عمران-عراق قاسمی مستعلی
دره شهر سومار-کرمانشاه محمدرحیمی حسن جان
دره شهر مهران مهدوی خیرعلی
دره شهر مهران کرم شاهی هادی
دره شهر مهران برخی شکراله
دره شهر مهران مهری الوار صادق
دره شهر بانه-کردستان محسنی الهیار

دره شهر
-سیستان و بلوچستان

سردشت زینی وند جهانبخش
دره شهر ارمو-دره شهر تتری مرضیه
دره شهر ارمو-دره شهر کوچکی محمدرضا
دره شهر ارمو-دره شهر شادیوند خدیجه
دره شهر سوریه سهرابی حشمت
دره شهر ارمو-دره شهر بازگیرالوار نازک
دره شهر دره شهر علی خاصی فیروز
دره شهر ارمو-دره شهر کوچکی مرتضی
دره شهر بندرعباس مجلسی سیمره ایمان
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ملکشاهی ملکشاهی جنابی ور زهرا

ایالم ایالم منصوری فرهان
ملکشاهی مهران طارمی رحیم
ملکشاهی ملکشاهی بشکار ابراهیم
ملکشاهی مهران پاریاب مجید

ایالم ملکشاهی-مهران انارمشک فاطمه
ملکشاهی مهران رضائی نژاد غالم
ملکشاهی مهران جوزی میرولی

ایالم مهران فاضلی عباس
مهران مهران عزیززاده رمضان

ملکشاهی مهران بلون خیدان
نامشخص نامشخص جوانمردنژاد ولی
ملکشاهی ملکشاهی ولیزاده محمدعلی
ملکشاهی مهران بالنده کافیه
ملکشاهی مهران نجفی نوراله
ملکشاهی قالویزان-مهران بش علی
ملکشاهی مهران فتحی موسی
ملکشاهی چنگوله-مهران مومنی علی عسگر
ملکشاهی مهران نور فریدون
ملکشاهی مهران یارمحمدی احمد
ملکشاهی زبیداد-عراق صیدمحمدی برزو
ملکشاهی سرنی-مهران قاسمی خلیل

مهران کردستان کریم نژاد محمد
ملکشاهی چنگوله-مهران بادمهره عیسی

ایالم قالویزان-مهران جم زاده قنبر
ملکشاهی ماووت-کردستان دست فال طالب
ملکشاهی مهران ترابیده حسن
ملکشاهی چنگوله-مهران سراج محمد

ایالم نامشخص یاری نورخدا
ملکشاهی قالویزان-مهران معصومی صمیر
ملکشاهی ماووت-کردستان احمدی عسکر
ملکشاهی مهران یاری سامی
ملکشاهی مهران آروس مصطفی
ملکشاهی مهران بساطبیگی امین
ملکشاهی بان رحمان-مهران قیطاسی علی

مهران مهران علی حسینی محمد
ملکشاهی صالح آباد-مهران لیاقتی نیا بسطام
ملکشاهی ملکشاهی جعفرزاده ریحان
ملکشاهی مهران مرادخانی فتاح

مهران ایالم فاضلی محمدحسین
مهران نامشخص خمان سلیمان

ملکشاهی مهران بزونه علی محمد
ملکشاهی ملکشاهی فاطمی پور ابراهیم
ملکشاهی چنگوله-مهران تاند علی رضا
ملکشاهی مهران قدمی احمد

ملکشاهی شاخ شمیران-کردستان فرج اللهی نورمحمد
ملکشاهی قالیزان-مهران رحیمی جعفر
ملکشاهی ملکشاهی میرزائی زاده مرتضی

ملکشاهی شاخ شمیران-کردستان مهدی زاده قهرمان
ملکشاهی مهران وری زاده رحمن
ملکشاهی مهران نادی مراد
ملکشاهی مهران ترغو شبیب

ایالم چنگوله-مهران تام جعفر
ایالم عراق جوزیان محمد

ایالم ایالم جوزیان عبدی
ملکشاهی مهران رجب زاده علی رضا
ملکشاهی بانه-کردستان شکربند جاسم
ملکشاهی مهران پورمطهری سبزعلی
ملکشاهی ارکواز-ملکشاهی رضایی خدابخش

مهران مهران غیوری زاده علی
ملکشاهی ملکشاهی برجی میرحسین
ملکشاهی چنگوله-مهران  تخش خیراهلل
ملکشاهی ارکواز-ملکشاهی کردی احمد

ایالم گالن-مهران پندار محمدعلی
مهران مهران سلمان زاده عبدعلی

ملکشاهی مهران یوسفی قاسم

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی شکیبا ناصر
ملکشاهی چنگوله-مهران منگنه اکبر

ایالم پیرمحمد-ملکشاهی سلیمانی شیرعلی
ایالم ملکشاهی ناصری عبدل

ملکشاهی
- ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد یارمحمدی حبیب
ملکشاهی ملکشاهی برمغاز لطیفه

ایالم ششدار-ایالم پرک مجید
ایالم دهلران اپرناک مرادعلی

ملکشاهی ملکشاهی برمغاز عبدل
ملکشاهی مهران دربین کسعلی
ملکشاهی ایالم غالمی مجتبی
ملکشاهی مهران اکبری حجت
ملکشاهی مهران پیرینا محمود
ملکشاهی صالح آباد-مهران  اقبالیان رحمان
ملکشاهی مهران عباسی اسد
ملکشاهی مهران جهانی علی
ملکشاهی مهران آواره محمد

ایالم ایالم اسدی علی زمان
ملکشاهی چنگوله-مهران آواره احمد

ایالم یشمین-لکشاهی فریادیان علی عسگر
ملکشاهی قالویزان-مهران یاسین ممتاز صادق

ایالم قالویزان-مهران جهشی احمد
ملکشاهی چنگوله- مهران گل گلی محمدعلی
ملکشاهی گرشیر-مهران ایمکی رستم
ملکشاهی مهران طرزی فرد محمدرضا

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی کریمی لطیف
ملکشاهی مهران ایمکی محمد
ملکشاهی دلگشا-ملکشاهی اعتقادی نارنج

ایالم ملکشاهی ناصری کهره فریبا
ملکشاهی مهران ناصری باباخان
ملکشاهی ملکشاهی رحیمی کریم

ایالم کنجان چم-مهران پورملکی الیاس
ایالم مهران یوسفی رستم

ملکشاهی گرشیر-مهران مامی رشید
ایالم چنگوله-مهران تارات احمد
ایالم مهران اکوان غضبان

ملکشاهی بانروشان-مهران تیشه برپا یارحسین
ملکشاهی میمک- مهران اعتقادی شیرمحمد

ایالم شورشرین-مهران حسین زاده حسین
ملکشاهی مهران تارتار عزیزعلی
ملکشاهی جنگوله-مهران غالمی کریم
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ایالم مهران چناری جعفر
ایالم چنگوله-مهران چناری حمزه
ایالم ایالم امیدی عباس
بدره مهران آب پر حسن

نامشخص نامشخص سلیمان جمشیدی عباس
دره شهر چنگوله-مهران زینی وند غالم حسین
دره شهر دهلران حسن پور صیدحبیب

ایالم کرخه رسولوندی اسداله
دره شهر خرمشهر هاشمی محسن
دره شهر مهران هاشمی مهرداد

ایوان ایوان بابایی عصمت
ایوان ایوان همتی ملک

نامشخص نامشخص صفرعلی امین
ایالم زبیدات-عراق عزیزبیگی عظیم
ایالم شلمچه جاسم ابوجعفر علی
ایالم بانروشان-مهران رضابیگی علی

دهلران دهلران غدیبی کارگر حسنه
دهلران دهلران کعب منش زهرا
دهلران میمک-مهران خرسان کاظم
دهلران دهلران چنانی واشی
دهلران دهلران مچاهیل حسین
دهلران دهلران بریسم صادق
مهران مهران عزیززاده علی
بدره زعفرانیه-خوزستان دوستانی پشتکوهی مجید
بدره سرپل ذهاب جهان زاده محمد
ایالم ماووت-عراق عباس نژاد سعید
بدره کولک-مهران علی اوالد محمدرحیم
بدره سردشت-کردستان دوستانی عبدالرضا
بدره کولک-مهران ولدبیگی خزئل
بدره ماوت-کردستان سرمال لطفعلی

دره شهر شلمچه-خوزستان رهبان غالم رضا

بدره
-سیستان و بلوچستان

زابل کاروانی عطاءاهلل
ایالم شورشیرین-مهران دامیار غضبان

ایالم شاخ شمیران-کردستان خدری عبداله
ایالم کرمان جوادآبادیان ارغوان

نامشخص نامشخص چشم پیش صابر
ایالم چاالب-مهران کریم زاده مهرعلی
ایالم دهلران الیاسی پشت کوهی رضا
ایالم صالح آباد-مهران صیدی رحمان
ایالم دهلران نظری هاشم

آبدانان مورموری-آبدانان حیدری مرتضی

بدره جزیره مجنون-خوزستان فرهادی جالل
بدره قالویزان- مهران قیصوری ولی بک
بدره بصره-عراق صفری ابراهیم
بدره فکه-دهلران فرجامی اسداهلل
بدره سردشت-کردستان دوستان رستم
بدره سردشت- کردستان عبدی دوستانی قاسم
بدره کردستان مرادحاصلی احمد
بدره مهران دوستان نژاد علی

نامشخص نامشخص آزغ ولی
دره شهر قصرشیرین-کرمانشاه کامیاب براتعلی
دره شهر کنجان چم-مهران برتنی حجت اله
دره شهر مهران محمدی محمدصادق

بدره مهران مهدوی ابراهیم

دره شهر شاخ شمیران-کرمانشاه اوحام نامدار
دره شهر مهران اکبری چتال صیدنور

بدره مهران عزیزی شبیب اله
بدره شلمچه-خوزستان حسینی حسن
بدره میمگ-مهران دبیری حمزه
بدره آبادان-خوزستان صفری جانعلی
بدره آبادان-خوزستان میرزایی سلمان
بدره مهران صفری ادیب
بدره مهران کرمی جعفر
بدره مهران ولی زاده عباس علی
ایالم چنگوله-مهران محمدی سام
بدره دره شهر فرد سیف اله
بدره کردستان میری صالح
ایالم مهران علی رحمی کرم
ایالم دهلران خاتوله عباس

دهلران حلبچه-کردستان نادری مراد
بدره خرمشهر رحیمی عبدالمجید
بدره میمگ-مهران کلمی کریم
ایالم شلمچه علی حسینی شریف

نامشخص نامشخص حاتم زاده کامران
بدره فامنین-همدان قیطاسی مهدی
ایالم ایالم غیاثی علی
ایالم مله پنجاب-ایالم گوهرملک علی
ایالم ایالم فقیری فرخ
ایالم عراق محمدی محسن

آبدانان عراق درویش حاتم مجید
ملکشاهی مهران حیدریان کریم
ملکشاهی مهران فاضلی نژاد نعمت اهلل

مهران مهران شفیع زاده سبزی
مهران مهران پاریاب محسن
مهران مهران مرادخانی روح اله
ایالم مانشت-ایالم یونسی محمد تقی

ملکشاهی مهران مرادخانی حسن
ملکشاهی بان رحمان-مهران جعفرزاده صیدمیرزا

مهران مهران حسینی علی
ملکشاهی قالویزان-مهران بیزنگ رحمت
ملکشاهی ملکشاهی ارسن احمد
ملکشاهی مهران بیگ محمدی جعفر
ملکشاهی ملکشاهی مهدی زاده فاطمه
ملکشاهی ملکشاهی تباسیده فاطمه
ملکشاهی ملکشاهی مهدی زاده فریبا
ملکشاهی چنگوله-مهران برمو شریف
ملکشاهی مهران حکی صیدحسن
ملکشاهی چنگوله-مهران غیاثیان پور حسن بگ
ملکشاهی چنگوله-مهران رستمی عباس
ملکشاهی چزابه-خوزستان غالمی نورالدین
ملکشاهی مهران ضمیری زاده صیداحمد
ملکشاهی کانی سخت-مهران کریمی محمدکریم
ملکشاهی ملکشاهی برجی مهین
ملکشاهی ملکشاهی محمدی نیا شازنان
ملکشاهی ملکشاهی جعفری مریم

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی پورناصری حشمت اهلل
ملکشاهی ملکشاهی جنابی ور لیال
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نامشخص نامشخص کنانیاصالن جعفر ایام

ایالم مهران داودپناه عبداله
ایالم ایالم غیاثی نجیه

نامشخص نامشخص زینی وند نژاد اسد
ایوان زرنه-ایوان غالمی زرنه محبت اله
ایوان ایوان جانی زرین تاج
ایوان ایوان احمدی احمد
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه احمدی حاجیعلی
ایوان سومار-کرمانشه پیرحیاتی محمدکریم
ایوان ایوان رشیدی حمیدرضا
ایوان سومار-کرمانشاه هستی نامدار
ایوان ایوان شکری جوهر

ایوان
شاخ - کردستان

شمیران فخری حسین
ایوان سومار-کرمانشاه رستمی جلیل
ایوان ایوان اسماعیلی زهرا
ایوان کرمانشاه زارعی منش لطیف
ایوان چنگوله-مهران میری صیداسمعیل
ایوان ایوان درگی حمیدرضا
ایوان کردستان کاظمی نعمت
ایوان مهران احمدی ماژین بختیار
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه شهبازی قدرت اله
ایوان کرمانشاه حاتمی جمشید
ایوان ایوان رشیدی فریده
ایوان ایوان حیدری علی اکرم
ایوان ایوان حسین پور مریم

چرداول کرمانشاه شریفی حمداله
نامشخص نامشخص رضائی فروزان

ایوان گیالن غرب-کرمانشاه رجب پور حیدر
ایوان مهران حاتمی علی رضا
ایوان ایوان صفری جلیل
ایوان ایوان گل رنگیان فرنگیس
ایوان ایوان رشیدی رضا
ایوان ایوان اسماعیلی مهناز
ایوان ایوان حیدریان نژاد محمد
ایوان سومار-کرمانشاه نورمحمدی یونس
ایوان ایوان منصوری الهام
ایوان ایوان احمدی مهدی
ایوان ایوان زارعی امیررضا
ایوان ایوان صیدی شمسی
ایوان ایوان شکری فرشته
ایوان ایوان خورانی محمدی آقامراد
ایوان ایوان اسماعیلی هدایت
ایوان سومار-کرمانشاه سجادی نیا جمشید
ایوان ایوان خورانی محمدی سهیال
ایوان گیالنغرب-کرمانشاه خانی مراد
ایوان ایوان رستمی جلیل
ایوان مهران صیادی سرتنگ قدرت اله
ایوان خوزستان طوفانی فریدون
ایوان کرمانشاه کریمی چقاماهی امیر
ایوان خوزستان کریمی مراد
ایوان ایوان احمدی گرجی
ایوان کرمانشاه احمدی عزت اله
ایوان ایوان شهبازی طال
ایوان کرمانشاه ابراهیمی عبداله

ایوان سومار-کرمانشاه ابراهیمی عمران
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه شیرمحمدی احمد
ایوان ایوان رشیدی زینت
ایوان کرمانشاه اسماعیلی حیدر
ایوان یالن غرب-کرمانشاه اسماعیلی قنبرعلی
ایوان ایوان اسماعیلی اسالم
ایوان قصرشیرین-کرمانشاه اسماعیلی مظفر
ایوان کرمانشاه اسماعیلی علی
ایوان سومار-کرمانشاه عزیزی احمدخان
ایوان ایوان مظفری هاجر
ایوان ایوان چولکی مراد
ایوان شوش گوهری ایلخان
ایوان کرمانشاه گوهری فیض اله
ایوان سومار-کرمانشاه کوهی تقی
ایوان دهلران دندانفر احمد
ایوان چنگوله-مهران سبزی علی کرم
ایوان ایوان احمدی خداداد
ایوان کردستان احمدی علی
ایوان ایوان اسدی بندر
ایوان ایوان آزادی مصطفی
ایوان کردستان وافری خورشیدبگ
ایوان کردستان-عراق محمودی پرویز
ایوان قالویزان-مهران عباسی دومیرانی طالب
ایوان ایوان عباسی حاجیعلی

ایوان شاخ شمیران-کردستان اسدی آیت اله
ایوان مهران حسینی پلنگرد عبدالحسین
ایوان ایوان عزتی نیا یحیی
ایوان کرمانشاه فتاحی بیت اله
ایوان ایوان رستمی چاالنچی کافیه خانم
ایوان ایوان فالحی لطیف
ایوان کرمانشاه فتاحی احمد
ایوان سومار-کرمانشاه رشیدی خلیل اله
ایوان ایوان رشیدی ملوک

ایوان سرپل ذهاب-کرمانشاه کوهی جلیل
ایوان ایوان فالحی اکبر
ایوان ایوان کرمی جواد
ایوان ایوان رشیدی مریم
ایوان ایوان زمانی ملوک
ایوان ایوان نرگسی جنت
ایوان ایوان گل رنگیان خاص بانو
ایوان کرمانشاه چولکی ابراهیم
ایوان زرنه-ایوان رستمی حیران
ایوان کرمانشاه رستمی شمس اله
ایوان کرمانشاه رستمی محمدحسین
ایوان ایوان فرامرزی حرمت
ایوان چنگوله-مهران اسدی صیدمحمد
ایوان ایوان مرادی ابراهیم
ایوان سومار-کرنمانشاه شکریان چم سورک صفدر
ایوان ایوان مرادی یداله

ایوان
سیستان - ایرانشهر

بلوچستان شفیعی سیف اله
ایوان ایوان خورانی محمدی مریم
ایوان ایوان زمانی عصمت
ایوان ایوان خورانی محمدی نصرت
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ایالم شلمچه-خوزستان شاه مرادیان مرتضی

مهران صالح آباد-مهران کلوندی یوسف
ملکشاهی ایالم مرادزاده ابراهیم

مهران مهران غالمی طالن
مهران قالویزان-مهران جعفرنیاء عباس
مهران مهران کریمی علی اشرف
ایالم مهران میری علی محمد

مهران مهران موالیی محمدحسین
ملکشاهی قالویزان- مهران تاری جبار

ایالم مهران محمدزاده کاظم
مهران مهران تاری علی پاشا
مهران مهران میری علی عسکر
ایالم مهران بنشاسته حسین
ایالم چنگوله-مهران نجفی علی

ملکشاهی شیشدار-ایالم فتاحی گودرز
ایالم مهران عطابیگی ممتاز جمشید

ملکشاهی ایالم ملکی علی
ایالم چنگوله-مهران آتش پیکر صیدحسن
ایالم گنجوان-مهران علیزاده پیرولی

ملکشاهی مهران آسیته منصور

ملکشاهی
سیستان و - ایرانشهر

بلوچستان رضایتی قنبرعلی
ملکشاهی بانه-کردستان محمدی نعمت

ایالم ملکشاهی-مهران امیدیان مزبان
ایالم ایالم محمودی عباس
ایالم ایالم نقدی میرعباس

ملکشاهی چنگوله-مهران رحیمی مجید
ایالم چنگوله-مهران نیک پناه علی نجف
ایالم ایالم تکش هوران
ایالم مهران بسطامی علی
ایالم میمک-مهران آذرافروز صیداحمد
ایالم مهران همت بیگی علی مروت

مهران مهران پورعزیزی محمد
ایالم سلیمانیه-عراق موسی زاده مهدی
ایالم مهران کریمی نیاء خلیفه

مهران قالویزان-مهران حسینی رحمن
مهران مهران حسینی رحیم
ایالم بهرام آباد-مهران تروند عبدولی
ایالم مهران فرجی مهدی
ایالم قالویزان-مهران فرجی رحمت اله
ایالم کردستان-عراق طاهری نسب ایرج

مهران کردستان جاسمی اسحاق
مهران مهران موسوی سید کاکه خان
مهران مهران ارتشدار منصور
مهران قالویزان-مهران جاسمی جوزعلی
مهران مهران موسوی سیده حمیده
مهران چنگوله-مهران حیدری ابراهیم
مهران مهران دوستی محبی
ایالم ایالم ملکی علی

مهران مهران موسوی سیدمحمدشریف
مهران چنگوله-مهران شیرزادی محمد
مهران مهران آوند عبدالصاحب
مهران چنگوله-مهران حیدری نبی
مهران چنگوله-مهران عباسی محمدتقی
ایالم چنگوله-مهران داوری شیرمحمد

مهران کردستان-عراق عسگری نیا مجتبی
مهران میمک-مهران چکیده خون حشمت اله
مهران چنگوله-مهران باقری باقر
مهران مهران صفری سلمان
مهران مهران عبدی رضا
ایالم چنگوله-مهران منصوری عبدعلی

مهران مهران عبدی جمعه
مهران گرشیر-مهران حسینی حیدر
مهران چنگوله-مهران اکبری عزیز
ایالم چنگوله-مهران مرادی محمدیار

مهران چنگوله-مهران قاسم زاده محمد
ایالم مهران قیطاسی روح اهلل

مهران چنگوله-مهران صفری دالور
ایالم چنگوله-مهران آفاق احمد

مهران مهران ابراهیمی رحمت اله
مهران کردستان کوخائی صیدحسن
ایالم مهران آفاق جمعه

مهران چنگوله-مهران پورصادق ولی اله
مهران مهران پورصادق علی

ملکشاهی ملکشاهی طهماسبی پور سمیره
مهران ملکشاهی برجی صادق

ملکشاهی ملکشاهی برجی جمیل
ملکشاهی کرمانشاه قیطاسی محسن

مهران ملکشاهی برجی محسن
ملکشاهی ملکشاهی فرخی صبریه

مهران چنگوله-مهران مرادی اسداله
ایالم سرطاف-ایالم تاوانه داود

مهران مهران چگینی ابراهیم
مهران مهران حسینی کریم
ایالم مهران صیدی احمد
ایالم مهران سرآهنگ علی محمد
ایالم چنگوله-مهران مصطفی عباس قلی

ملکشاهی گرشیر-مهران گل گلی جبار
ملکشاهی ملکشاهی یاری علی
ملکشاهی مهران کریمی کریم
ملکشاهی مهران ترغو حسین

ایالم میمک-مهران میرزائی فتاح
ایالم چنگوله-مهران خورشیدی علی نقی

مهران چنگوله-مهران ملکی زاده حسن
ملکشاهی شیشدار-ایالم جعفری نوراهلل

ایالم کره پو-مهران حسین زاده حجت اله
ملکشاهی مهران قبادی امین
ملکشاهی مهران عبدی سعید
ملکشاهی مهران قبادی علی

مهران مهران احمدیان غالمحسین
مهران مهران عزیزی ارکوازی حسین

ملکشاهی مهران طیلسان منفرد امیر
ملکشاهی مهران عطابیگی حسین

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی شکیبا هدی
مهران ملکشاهی پاپی لطیف
مهران مهران مرادی رضا
آبدانان سراب باغ-آبدانان ماسپی خاور

دره شهر مهران فاضلی حمداله
دره شهر مهران آقاجانی صیدطهماس
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ایالم شاخ شمیران-کردستان نوری عباس

سیروان شرهانی-دهلران  رستم زادی فریادرس
ایالم ملکشاهی-مهران جوانمردی ناصر

نامشخص نامشخص سارائی کسه
ایالم کرخه رنجبری عبدالصادق

ایالم جزیره مجنون-خوزستان مهدی زاده عبدالهادی
ایالم قالویزان-مهران علی محمدی علی احمد

سیروان مهران فهیمی منفرد نصراله
ایالم ایالم نجف نیا جسومه

سیروان شرهانی- دهلران  نیک بختی صحبت
سیروان میمک- مهران  جهانی ابراهیم

سیروان
شاخ - کردستان 

شمیران هاجرزاده مظفر
ایالم مانشت-ایالم محمدی یارحسین

سیروان مهران هواسی مهدی
سیروان مهران جعفری پشکوهی مجید

ایالم مانشت-ایالم عبدی الوان
نامشخص نامشخص حاتمی شیروانی فرد نصرت اله

ایالم مهران عبدی صالح الدین
سیروان مهران جعفری علی جعفر

سیروان بوکان- آذربایجان غربی  فتاحی رحیم
سیروان شوش-خورستان  ابراهیمی علی
سیروان کردستان نازی ارسالن
سیروان لومار- چرداول  خلفی کاظم
سیروان مهران کاظمی قلی
سیروان دهلران فیلی شمشیری عادل
سیروان مهران خلفی عبدالسالم
سیروان مهران صباحی نعمت

ایالم میمک-مهران کاظمی قاسم
ایالم ایالم جمشیدی محمدرحیم
ایالم ایالم غالم زاده براتعلی
ایالم مهران میرزابیگی محمود

سیروان میمک-مهران  بشیری بشیر
ایالم دهلران بکران چرخ نامدار
ایالم مهران قبادیان عبدالحسین

سیروان بازی دراز- کرمانشاه  کاکایی جاسم
سیروان آبادان- خوزستان  دوستی محمدعلی

ایالم آبدانان سهرابی علی حسن
سیروان مهران سلیمانی مظفر

ایالم سردشت اسماعیل زاده محمدپاشا
ایالم میمک-مهران محمدحسینی حسین
ایالم مهران محمدحسینی آشور
ایالم ماووت-عراق رضائی محمود
ایالم ایالم غالم زاده مینا
ایالم مهران زیدی زاده اردشیر
ایالم ایالم میرحسینی مراد
ایالم ایالم میرحسینی یوسف

سیروان میمک- مهران کرم نژاد قباد
ایالم ایالم غالم زاده احمد
ایالم مهران سارویی یوسف
ایالم ایالم میرحسینی حمزه

سیروان میمک- مهران معصومی سجاد
سیروان میمک- مهران حسین بیگی کبری

ایالم میمگ-مهران سهراب نژاد یاسر
نامشخص نامشخص باقری نسرین
سیروان میمک- مهران حمیدی علی اصغر
سیروان مهران پوالب فاطمه
چرداول مهران قائمی پور زهرا
چرداول مهران قائمی پور فرشته
ایالم صالح آباد-مهران ملک پور آزاد

چرداول
شاخ - کردستان 

شمیران رمضانی اکبر
ایالم ایالم برهمن فردوس

چرداول فاو ابروفراخ علی حیدر
ایالم نفت شهر موسوی فرد سیدروح اله

مهران مهران اسماعیل بهرامی احمد
ایالم ایالم غیاثی احمد

نامشخص نامشخص مامی الیاس
ایالم عراق ربیعی جعفر

نامشخص نامشخص شیری جعفر
نامشخص نامشخص صادقی بشیر

ایالم عراق سلیمی حسام
ایالم عراق ناظرفرد حیدر
ایالم ملکشاهی بدراوی خالد

ملکشاهی مهران دارابی اسداله
ایوان بصره-عراق حیدری رشیدعبداله داود
ایالم مهران مظفری ستار
ایالم ایالم سهرابی سلیمه

مهران صالح آباد-مهران سلیمانی شهناز
ایالم ملکشاهی ناصری صاحب
ایالم عراق علیرضایی صالح
ایالم عراق نصرالهی جاسم
ایالم بصره-عراق احمدسوزه صباح
ایوان بصره-عراق دانیالی عبدالرحمن

نامشخص نامشخص کنانیاصالن جعفر عدویه
ایوان شلمچه-خوزستان صادقی عزیز

نامشخص نامشخص صیدی علی
ایالم مهران جمالوندی علی نقی
ایالم ماربره-مهران احمدی فرنگیس

نامشخص نامشخص نصرالهی قاسم
ایالم ایالم مومنی محسن
ایالم شوش سنجری محمدزمان

ملکشاهی گنبدپیرمحمد-ملکشاهی شیخی امیره
نامشخص نامشخص صفری محمدهادی

ایالم عراق عبدالهی محمود
نامشخص نامشخص یوسفی مریم

ایالم میمک-مهران گچی مقصودعلی
ایالم ایالم قربان زاده موسی

مهران مهران حیدری هادی
ایالم چالسرا-ایالم براتی علی

آبدانان عراق رضاهیوری کاظم
ایالم عراق قیاسی ایاز

دهلران علی غربی-بغداد هیوری محمود
دهلران دشت عباس-دهلران سرخه نیا غیبه

نامشخص نامشخص باپیروند محمد
دهلران آبدانان میرانی پور الهام
دهلران کردستان-عراق داودخمیس منتظر
دهلران بغداد جادری حامد
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ایوان ایوان زمانی خیراله
ایوان ایوان خورانی کمر
ایوان دهلران خورانی کمری جهانشاه
ایوان ایوان الفتی اسکندر

نامشخص نامشخص همتی ذالن حسین
ایوان دزفول شفیعی احمد
ایوان ایوان ایدی پور زهرا
ایوان ایوان درگی ابراهیم
ایوان دهلران دمور فرج
ایوان سردشت-کردستان شکرپور مسیح
ایوان کرمانشاه دیان فهمیه
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه رهبر سلمان
ایوان ایوان اسدی غالم حسین
ایوان ایوان اکبری قاسم
ایوان آذربایجان غربی اسدی شهسوار
ایوان ایوان مرادی حسین
ایوان ایوان یاره مروارید
ایوان سومار-کرمانشاه رضائی جوانمیر
ایوان مهران خانی علیداد
ایوان ایوان کرمی زینب
ایوان ایوان عزیزی عزت اله
ایوان گیالن غرب-کرمانشاه رستمی محمد
ایوان چنگوله-مهران محمدی علی نظر
ایوان صالح آباد-مهران زارعی زیاد
ایوان مهران شاولی محمد
ایوان ایوان دانشی دوست فرصت
ایوان مهران زارعی ساده میر
ایوان ایوان نادری ذالنی عباسعلی
ایوان خرمشهر-خوزستان شکریان علی اکبر
ایوان ایوان شکریان آغا سلطان
ایوان کرمانشاه فتحی علی میر
ایوان چنگوله-مهران بازی رضا
ایالم ایالم عزیزی ذالنی میرزا
ایوان ایوان کریمیان احمد
ایوان سومار-کرمانشاه عزیزی زالنی رحمن
ایوان بانه-کردستان سلیمانی خدامراد
ایوان زرنه-ایوان محمدی ذالنی سکینه
ایوان سومار-کرمانشاه فالحی شیخ عباس
ایوان ایوان مرادی فرنگی

ایوان شاخ شمیران-کردستان فتاحی شمس اله
ایوان زرنه-ایوان غالمی زرنه سلیمان
ایوان ایوان داودی محمودخانلر
ایوان اسالم آباد-کرمانشاه محمدی معارف
ایوان زرنه-ایوان روشن ضمیر سیران
ایوان زرنه-ایوان محمدی فرنگیس
ایوان کردستان حیدری یاسین
ایوان شلمچه-خوزستان فیلی زرنه یحیی
ایوان فکه-خوزستان نظری زرنه عبدالرضا
ایالم ماووت-عراق نصیری علی جان

سیروان
شاخ - کردستان 

شمیران باقری محمدولی
ایالم ایالم غالم زاده ثریا
ایالم صالح آباد-مهران محمدی آزاد
ایالم ایالم قوامی پور حیدر
ایالم ایالم غالم زاده صغری

ایالم ایالم غالم زاده محمد
سیروان مهران عبدیان علی نظر

ایالم میمگ-مهران باقرنژادیان محمد

سیروان
شاخ - کردستان 

شمیران ابراهیم بیگی حبیب اله
چرداول مهران محمدنژاد شهاب

نامشخص نامشخص کمری کمر
سیروان میمک- مهران  چراغیان صیدکریم

ایالم دهلران الفتی نژاد حسین
ایالم میمگ-مهران بشیری عبدالعلی

سیروان موسیان- دهلران  بوستانه افراسیاب
نامشخص نامشخص اسدی صادق

ایالم میمگ-مهران اسدی احمد
ایالم مهران معصومی صیدنور

نامشخص نامشخص میری عیوب
ایالم ایالم میرحسینی عبدالمحمد
ایالم مهران رحیمی مقدم تقی
ایالم ایالم غالم زاده علی
ایالم مهران بساطی ولی اله
ایالم سوسنگرد کوخائی صیدمحمد

نامشخص نامشخص فریادیان محمدرضا
سیروان قالویزان-مهران  مرادبیگی نادر

ایالم میمک-مهران خیری حسین

سیروان قصرشیرین- کرمانشاه واالیی علی
ایالم سومار-کرمانشاه معافی شیرمحمد

سیروان بوکان-آذربایجان غربی  صیدمحمدی فرضعلی
ایالم مهران منتی عطااله
ایالم قالویزان-مهران قبادیان محمد
ایالم سومار نوریان رستم
ایالم مهران قبادیان عبدل
ایالم ششدار-ایالم نظری پور علی حیدر
ایالم مهران صادق خانی اقبال
ایالم صالح آباد-مهران قاسمی عبدالعظیم
ایالم حلبچه-عراق فتاحی آصف
ایالم شلمچه-خوزستان نظری علی سلطان
ایالم چزابه مامنه علی زمان

سیروان بانروشان-مهران پشت یافته پرویز
سیروان کردستان زکایی علی احمد

ایالم خوزستان میرزایی یزدان
ایالم کردستان-عراق شیروانیان علی

سیروان
شاخ - کردستان 

شمیران شیروانیان ایوب
سیروان شرهانی-دهلران  محمدی طاهر
سیروان مهران موسوی سیدجمعه

ایالم مهران رستم بیگی ماشااله
ایالم ایالم رحیمی نوریه

سیروان میمک- مهران  زنگنه عمران
ایالم ایالم انارفرهاد هوشنگ
ایالم چنگوله-مهران کمرخانی بهرام
ایالم شیشدار-ایالم آقابیگی منصور
ایالم ایالم شوهانی اصغر
ایالم چنگوله-مهران صیدزاده حاتم
ایالم مهران ولی زاده صیدنبی
ایالم مهران عبداللهی سرحد
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دهلران خوزستان قطبی الوان
دهلران بغداد برامسی رزوقی
دهلران دهلران (مولوی)پشکول مجتبی
دهلران بصره-بغداد جادری فالح
دهلران دهلران سرخه نیا قائم
دهلران دهلران موسوی بخاط سیدحسن
دهلران بیات-دهلران مهدوی جاسم
دهلران نصریان-دهلران شیخی قاسم
دهلران ایالم میرزایی پشتکوهی بهروز
دهلران عراق سیدعلی الحسینی سیده صالح
دهلران مهران پورموسوی سیدکربال
دهلران شارو-دهلران چعب حسین
دهلران علی غربی-بغداد هیوری صادق
دهلران آبدانان بالوی یوسف
دهلران کردستان-عراق جادریالربیعی رحیم
دهلران آبدانان میرانی پور زینب
دهلران عراق دراجی محمد
دهلران ایالم ماسپی قیصر
ایالم عراق نیازمقدم جبار

دهلران کمیت-بغداد دراجی محمد
ایالم عراق صالحی صاحب
ایالم عراق سیدحسینی کاظم
ایالم کوشک-خرمشهر معتمدی علی
ایالم عراق مرادی طالب
ایالم عراق دست گشاده عبدالرسول

نامشخص نامشخص عبداله داودحیدری رشید
دهلران کمیت-بغداد دراجی مرتضی
ایوان بصره-عراق اسماعیلی امیر
ایوان بصره-عراق اسماعیلی حسین

دهلران خوزستان هیوری وهاب
ایوان ایوان حسینی سلمه

نامشخص نامشخص حیدری کاظم
آبدانان عراق سالح ورزی محمد
ایالم عراق علوی فیلی صباح

مهران مهران عبدل هیوری ابراهیم
دهلران کردستان-عراق حیدر سبتی
ایالم کوت باوی ستار
ایالم عراق یوسفی مجیدرضا
ایالم عراق عادل زاده سلطان علی
ایالم مهران خمیسی خزل
ایالم عراق اصالن عباس جعفر ارکان

دهلران دهلران والی نسب حسین
ایالم عراق قیصری عامر

دهلران بغداد برهان خلیفه قاسم
ایالم عراق شویخ محمد محمد
ایالم شاخ شمیران االدیب مقدام
ایالم عراق انصاری صبری

نامشخص نامشخص ملک باوه کاظمیه
ایوان ایوان ارکوازی شیرین
ایالم ایالم واسطی رحمان
ایوان ایوان ارکوازی نصرت

دهلران دهلران بازدار محمد
دهلران ناصریه-عراق کرکی پور جلیل
ایالم عراق مرادی موسی
ایالم عراق یوسفی حسن

ایالم کومان-کردستان حسن غالم رضا
ایالم عراق نوروز سمیرکریم
ایالم آبادان محمدیان سمیر
ایالم عراق نورالهی فاخر

نامشخص نامشخص محمودی قاسم
ایالم شلمچه-خوزستان مرادی صاحب
ایالم عراق جمشیدی ستار
ایالم عراق جعفری جعفر
ایالم عراق محمدی جاسم

نامشخص نامشخص مالکی سمیرمیرزا
ایالم عراق ناصرنیا جاسم
ایالم عراق سوزی ناصر
ایالم عراق علی خان نجم
ایالم عراق عبدالهی باسم
ایالم عراق ملکشاهی ابراهیم
ایالم عراق مرادی سمیر
ایالم عراق علوانی حسین
ایالم عراق علوانی حسن
ایالم عراق ملکشاهی خلیل
ایالم عراق ملکشاهی نبیل
ایالم عراق وندی مجید
ایالم عراق علی حیدر حسین
ایالم عراق عبدالهی عبداالمیر
ایالم عراق ملکی کامل
ایالم عراق بابایی ولید
ایالم عراق بدراوی حکمت
ایالم عراق منصوررستمی قاسم
ایالم عراق ساجی هادی
ایالم عراق غفورزاده طالب
ایالم عراق تبریزی صالح
ایالم عراق تبریزی مجیدرضا
ایالم عراق بابائی علی
ایالم عراق ایمانی داود
ایالم عراق ایمانی خالد
ایالم عراق احمدیمحمدزاده علی
ایالم عراق احمدیمحمدزاده جعفر
ایالم عراق جادری محمد
ایالم عراقی جوادحیدری کاظم
ایالم عراق حمدان عبدعلی کریم
ایالم عراق حیدری کریم
ایالم عراق دشتی عبداالمیر
ایالم عراق ره نورد نجم
ایالم عراق ریزوندی محمود
ایالم عراق ربیعی فواد
ایالم عراق رضایی طالب
ایالم عراق سوزه تقی خطاوی حسن
ایالم عراق سهرابی کریم
ایالم عراق سلیمی قاسم
ایالم عراق سرحدی امجد
ایالم عراق نصراله جمال
ایالم عراق صحرایی فاضل
ایالم عراق عصری داود
ایالم عراق یاری حسن

نامشخص نامشخص نصراله جمیل
ایالم عراق شنبه ای کریم
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ایالم عراق ملکشاهی عبدالستار
ایالم عراق صیدمامی کاظم
ایالم عراق عبدالهی حسین
ایالم عراق کریمی ستار
ایالم ایالم عالی بیگی جمعه
ایالم عراق کرمی جبار

نامشخص نامشخص میرزاکرمی سعید
ایالم عراق عالی بیگی جلیل
ایالم عراق عالی بیگی خلیل
ایالم عراق مظفروندکرد ماجد
ایالم عراق عالی بیگی سعدی
ایالم عراق موسی حاتم
ایالم عراق مرادی امیر
ایالم عراق مرادیان جمال
ایالم عراق محمدی عدنان
ایالم عراق منصورزاده بشار
ایالم عراق مصطفی حسین
ایالم عراق فرشته خلیل
ایالم عراق نام خدا محسن
ایالم عراق فیلی احمد
ایالم عراق نقدی امیری عیدان
ایالم عراق قیصری ماجد
ایالم عراق سلیمی فائق

نامشخص نامشخص مرادی حسین
ایالم عراق رستم باولی یاسین
ایالم عراق شنبه ای عبداله
ایالم عراق شنبه ای اسماعیل
ایالم عراق احمداحمدی عبدالوهاب
ایالم عراق نصیری مصدق
ایالم عراق نصیری محمد
ایالم عراق دشتی طالب
ایالم عراق ریزوندی کریم

نامشخص نامشخص مالکی محمد
ایالم ایالم غیاثی مثنی
ایالم عراق خدارحمی حسین
ایالم کوشک صالحی عمران
ایالم عراق فرمان حسینی عادل
ایالم بصره-عراق علوانی عبدالنبی

نامشخص نامشخص ریزه وندی باسم
ایالم حاج عمران-کردستان ابومفید منیرحیدر
ایالم عراق علی خماس جمال
ایالم عراق جوادی سعید
ایالم قصرشیرین-کرمانشاه سهرابی عباس
ایالم عراق شوهانی هاشم
ایالم عراق غالم زاده محسن
ایالم عراق غالم زاده حسون

آبدانان عراق جادری کریم
نامشخص نامشخص محمدصالح حسین

ایالم عراق ایوانی حامد
مهران مهران ملکشاهی عبدولی
آبدانان عراق بالویی رحمن

نامشخص نامشخص کنانیعباس جعفر اصالن
مهران مهران حیدری مجید
ایالم حاج عمران-عراق آزادی جلیل
ایالم شلمچه آزادی جالل

مهران مهران حیدری صالح
ایالم ایالم پژواک حیفا

مهران عراق حیدری علی
آبدانان سوسنگر-خوزستان جادری مهدی
ایالم عراق سلیمی باسم

نامشخص نامشخص جمالوندی علی نقی
نامشخص نامشخص سنجری محمدزمان

ایالم مهران شیری جعفر
نامشخص نامشخص حیدری رشیدعبداله داود

ایالم مهران امینی طعبان
نامشخص نامشخص جوتره محمد
نامشخص نامشخص ملک شاهیجمعه صباح
نامشخص نامشخص صادقی عزیز
نامشخص نامشخص تبار زبردست
ملکشاهی مهران دارابی اسداله

مهران مهران حیدری سلمان
نامشخص نامشخص عزیززاده علی
نامشخص نامشخص قربانی محمدرضا
نامشخص نامشخص کاظم کرم فواد
نامشخص نامشخص گچی مقصودعلی
نامشخص نامشخص کنانیاصالن جعفر امل
نامشخص نامشخص محمدی احمد
نامشخص نامشخص جادری کاظم
نامشخص نامشخص رضاهیوری کاظم

آبدانان سومار صیدی علی
نامشخص نامشخص آقائی عباس
نامشخص نامشخص احمدسوزه صباح
نامشخص نامشخص بدراوی ولید
نامشخص نامشخص براتی علی

ایالم عراق جاسم ابوجعفر علی
نامشخص نامشخص حسینی سیدستار
نامشخص نامشخص خوز حمید
نامشخص نامشخص سلیمانی حضرت

نامشخص نامشخص موسویمحمدشمس الدین سیدحسن
نامشخص نامشخص نامخدایی شیخ علی
نامشخص نامشخص آزادی عباداله
نامشخص نامشخص محمدی مصطفی
نامشخص نامشخص عزیزبیگی عظیم



کار شما که ]نام[ شهدا 
را احیاء و بلندآوازه می کنید 

و برای اینها بزرگداشت 
می گیرید، قطعاً در جهت دفاع 

از نظام اسالمی و مؤثّر در 
این راه است و ان شاءاهلل 

یک صدقه ی جاریه و یک 
حسنه ی ماندگار است.) 
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