اسامی هشتاد شهید شهر نراق
شهر نراق واقع در استان مرکزی زادگاه عالمه مال محمد مهدی و مال احمد نراقی(فاضلین نراقی) و بیش از  40نفر از مشاهیر نامی دارای
جمعیت سه هزار نفره با داشتن  180رزمنده در  8سال دفاع مقدس  8آزاده و  100مجروح (جانباز) و  80شهید تقدیم آرمانهای میهن
اسالمی نموده است .تعدادی زیادی از مجروحین جنگ هنوز در بنیاد جانبازان پرونده تشکیل نداده و یا مورد بیمهری قرار گرفتهاند .از
تعداد هشتاد شهید سی و دو نفر در گلزار شهدا و بقعه شاه سلیمان در ایوان عرش منزل گرفتهاند و چهل و هشت شهید دیگر در شهرهای
تهران – قم – الیگودرز سر به خاک تراب نهادهاند.
همچنین باالترین کمکهای مردمی توسط ستاد پشتیبانی جنگ توسط زنان و مردان نراق در دفاع مقدس برای رزمندگان اهداء گردیده است .

اسامی  32شهید گلگون کفن درگلزار شهدا و بقعه شاه سلیمان شهر نراق
 -1محمدعلــی قجــری فرزنــد یوســف متولــد  1336شــهادت  1359/2/8شهـــر ســــنندج کردســـــتان
 -2احمــد ابراهیمــی فرزنـــد عبــاس متولــد  1340شــهادت  1359/10/5ســر پــل ذهــاب کرمانشــاه
 -3محمدرضا پورصادقی فرزند علیاکبر متولد  1341شــهادت  1360/6/27بســتان اهواز  -عملیـــــات شــهید مدنی
-4علیاصغرمهدویفرزندحسینمتولد1341شهادت1360/9/20شیاکوهگیالنغربکرمانشاه-عملیاتمطلعالفجر-مفقوداالجسد
 -5اســداهلل خســروی فرزند احمد متولــد  1338شـــهادت  1360/9/22بســـتان اهــواز عملیات طریــق القدس
 -6ســید غالمرضا باشی فرزند ســیدعلی  1342شهادت  1361/1/2شــلش شوش خوزســتان  -عملیات فتح المبین
 -7عبداهلل محمودی فرزند علی متولـــد  1343شــهادت  1361/1/2شــلش شــوش خوزســتان  -عملیات فتح المبین
 -8ابوالفضل بیابانگرد فرزنـــد حسینعلی متولد  1343شــهادت  1361/1/2شلش شوش خوزستان  -عملیات فتح المبین
 -9مهدی عباســی فرزند غالممحمد متولـــد  1341شهادت  1361/1/2شلش شوش خوزســتان  -عملیات فتح المبین
 -10غالمرضـا قجری فــرزند علــی متولــد  1342شـهادت  1361/2/17خرمشــهر خوزســتان  -عملیات بیت المقدس
 -11علیرضا قجری فرزند ســلطانعلی متولد  1339شــهادت  1361/2/17خرمشهر خوزســتان  -عملیات بیت المقدس
 -12محمدرضا رمضانی فرزند غالمعلی متولد  1342شـــهادت  1361/3/2خرمشــهر خوزستان  -عملیات بیت المقدس
 -13محمدرضــا بخشــی فرزند عباس متولد  1341شــهادت  1361/4/24پاســگاه زید خوزســتان  -عملیات رمضان
 -14عباس رمضانی نراقی فرزند حســن متولد  1341شــهادت  1361/5/7پاســگاه زید خوزســتان  -عملیات رمضان
 -15غالمعباس علیآقایی فرزنـــد یوسف متولـد  1338شهادت  1361/7/9ســومار کرمانشاه  -عملیات مسلم ابن عقیل
 -16مظاهر لطفی فرزند محمد متولـــــد  1339شهادت  1361/8/11عیـــن خوش موسیان ایـــالم  -عملیات محرم
 -17کاظم محمودی فرزنــــــد علــــــی متولد  1338شهادت  1361/8/16عین خوش موسیان ایالم  -عملیات محرم
 -18علی رزاقی فرزند مصطفی متولد  1345شــهادت  1361/9/17پاســگاه شرهانی عــــراق  -پدافندی عملیات محرم
 -19مندعلی نباتی فرزند حســین متولد  1305شــهادت  1361/9/17پاسگاه شــرهانی عراق  -پدافندی عملیات محرم
 -20مصطفــی طالبی فرزند حســــین متولــد  1341شــهادت  1362/1/16زبیــــدات عراق  -عملیــات والفجر 1
 -21محمدعلی نوری فرزنــــد حسین متولـــد  1347شـــهادت  1364/11/22بندر فــــاو عراق  -عملیات والفجر 8
 -22حسین قجری فرزنــــد علیمحمـــــد متولد  1345شــهادت  1364/12/3انرژی اتمی آبادان  -عملیات والفجر 8
 -23ســید حسن جوادی فرزنــــد ســید ماشــــاءاهلل متولد  1344شــــهادت  1365/1/17شــهر اهواز خوزستان
 -24حســن کرباســی فرزند علی متولد  1348شـــهادت  1365/1/21بندر فــاو عراق  -پدافندی عملیــات والفجر 8
 -25غالمرضا یوســفی فرزنــــــد عباس متولد  1347شهادت  1365/10/22شلمچه خرمشــهر  -عملیات کربالی 5
 -26قاسم جعفری فرزنـــد ابراهیم متولـــد  1341شهادت  1365/10/27شــــلمچه خرمشـــهر  -عملیات کربالی 5
 -27غالمرضا یوسفی فرزنـــــد نوروز متولد  1349شهادت  1365/10/27شــــلمچه خرمشــهر  -عملیات کربالی 5
 -28غیــاث عابدی فرزنـــــد کمال متولد  1329شـــهادت 1365/11/3شـــــلمچه خرمشــهر  -عملیات کربالی 5
 -29غالمرضــا حســینی فرزنـــــد محمــد متولــد  1345شـــــهادت  1365/11/22ســـومار کرمانشــــاه
 -30جعفر کمرهای فرزنـــــد فتحعلـــــی متولد 1340شــهادت  1366/2/11گوره شیر سردشــت آذربایجانغربی
 -31حجتاهلل ایزدی فرزنـــد عبــــاس متولــــد  1346شهادت 1366/12/22حلبچه عـــــراق  -عملیات والفجر10
 -32قدرتاهلل کمرهای فرزنــــد رمضــــــان متولد  1340شهادت  1367/3/4پدافندی شــلمچه خرمشهر خوزستان

اسامی  48یادبود شهیدان در گلزار شهدای شهر نراق

 -1علیرضا صادقی فرد فرزند امراهلل متولد  1338شــهادت  1357/6/17تظاهـــرات مردمی خیابان سبالن شمالی تهران
 -2مهدی اسماعیلی فرزنــــد حسن متولـــد  1337شهادت  1357/11/ 20تصـــرف کالنتری  21نبــــــرد تهران
 -3لطفاهلل صادقی فرزنـــــد غالمرضا متولد 1332شهادت  1357/11/22تصرف کالنتری 6میدان ثریا تهـــــــران
-4سیدحسینمیرسلطانیفرزنــــدآقانصـــــرتمتولد1340شـــهادت 1359/8/27عملیاتآزادسازیسوسنگردخوزستان
 -5نصرتاهلل محمودی فرزنـد یوســـــف متولــــد  1342شـــهادت  1359/9/22ســـــرپل ذهاب کرمانشـــــاه
 -6علیاصغــر آقازمانی فرزنــد علی محمد متولد  1331شــهادت  1360/4/7انفجار حزب جمهوری اســامی در تهران
 -7داود مجیدی فرزند نصـــــراهلل متولد  1341شــــهادت  1360/5/5تنگه داودیه ســــر پل ذهاب کرمانشـــــاه
 -8غالمحسین کریمیپور فرزند ماشاءاهلل متولـــد  1341شهادت 1360/5/22تهران -حادثه در کمیتـــه انقالب اسالمی
 -9غالمرضا حمزهای فرزنــــد محمدعلی متولد  1334شــهادت  1361/1/ 29تنگه حاجیان گیالنغــــرب کرمانشــاه
 -10محمدرضا باقری فرزنــــد غالم متولد  1341شـهادت  1361/2/10خرمشــهر خوزستان  -عملیـات بیت المقدس
 -11علیاصغر عبدالهی فرزند رضـــا متولد  1334شــهادت  1361/2/17خرمشهر خوزســتان  -عملیات بیت المقدس
 -12احمدرضا محمودی فرزنـــــــد یوســـف متولــد  1345شـــهادت 1361/4/13جبهه کوشــک عملیات رمضان
 -13امیــر محمــودی فرزند اکبر متولد 1343شــهادت  1361/7/22ســـومار کرمانشــاه  -عملیات مســلم ابن عقیل
 -14اسماعیل علیاکبری فرزند حسین متولد 1345شهادت  1361/9/18مجروحیت در سومار شهادت بیمارستان ولیعصر تهران
 -15حســین مهدیزاده فرزند عبـــــداهلل متولـــــد  1337شــــهادت  1361/9/28حین ماموریــت در نوژه همدان
 -16جهانگیــر خســروی فرزند غالمرضـــــا متولد  1343شــهادت  1361/12/3فکــه  -عملیات والفجــر مقدماتی
 -17سلطانعلی مهدیزاده نراقی فرزند ابوالفضل متولد  1339شـــهادت  1362/1/22فکــه خوزستان  -عملیات والفجر 1
 -18ابوالفضل عابدینی فرزند رحمتاهلل متولد  1345شـــــهادت  1362/1/23فکـــــه خوزستان  -عملیات والفجر 1
 -19مهــدی اکبری فرزنــــد اکبر متولد  1340شــــــهادت  1362/2/24زبیدات عــــراق  -عملیــــات والفجر 1
 -20ابوالفضل شاطری فرزنـد غالمرضـا متولد  1344شهادت  1362/5/14حاجـی عمران پیرانشهر آ.غ  -عملیات والفجر 2
 -21علیرضا نوروزی فرزنـــد عباسعلی متولد 1346شـــهادت  1362/8/13پنجوین عــــراق  -عملیــــات والفجر 4
 -22حمیدرضا عابدینی فرزنـــد علیاکبــر متولد  1345شـــــهادت  1362/8/15پنجوین عـــراق  -عملیات والفجر 4
 -23حمیدرضــا ابراهیمی فرزند علی متولــــد  1341شهـــادت  1362/9/1پنجوین عـــراق  -عملیـــــات والفجر 4
 -24محسن محمودی فرزند محمد متولد  1344شــهادت  1362/12/4جزیـــــره مجنون عراق  -عملیــــــات خیبر
 -25سیدمحمدجوادی فرزنـــد سیدرضا متولد  1346شـهادت  1362/12/18جزیـــــره مجنون عراق  -عملیات خیبر
 -26محسن عابدینی فرزند علیاکبر متولد  1346شهادت  1364/4/31جبهه شیخ صله شهرستان ثالث باباجانی کرمانشاه
 -27محســن کمرهای فرزنــد علی متولد  1345شــهادت  1364/5/24چنگولــه ایالم  -پدافندی عملیات عاشــورای 2
 -28علیرضا قجری فرزند علیمحمد متولد  1345شــهادت 1365/1/1کردســتان عراق  -پدافنــدی عملیات والفجر 9
 -29احمدرضــا مهــدوی فرزند کاظم متولـــد  1342شــهادت  1365/1/20حاجی عمران پیرانشــهر آذربایجانغربی
 -30محمــود ترابی فرزنــــد علیرضــا متولــد  1347شــهادت  1365/6/28ارتفاع میمــک از توابع مهــران ایالم
 -31علیاکبــر مســلمی فرزند غالمرضــا متولد  1348شــهادت  1365/10/9مهـــــران ایالم  -عملیــات کربالی 5
 -32مجید ترابی فرزنـــد حســـین متولد  1340شــهادت  1365/10/21شـــلمچه خرمشــهر  -عملیــات کربالی 5
 -33سیدحسین هاشمی فرزند سیدماشــاءاهلل متولد  1342شهادت  1365/10/22شلمچه خرمشهر  -عملیات کربالی 5
 -34سیدبهرام(مهدی)موسوی فرزند محمود متولد  1349شــهادت  1365/10/24شــلمچه خرمشهر  -عملیات کربالی 5
 -35مهدی قیومی فرزند ســلطانعلی متولد  1349شــهادت  1365/12/10شــلمچه خرمشــــهر  -عملیات کربالی 5
 -36علی اکبر صادقی فرزند منوچهر متولـــد  1348شـــــهادت  1365/12/12شــلمچه خرمشهر  -عملیات کربالی 5
 -37علــی اصغر فروغی فرزند حســین متولد  1318شــهادت  1366/1/21شـــلمچه خرمشــهر  -عملیات کربالی 8
 -38قاســـم خـــاوهای فرزنـد اکبر متولـــد  1348شـــهادت  1366/1/21شـــلمچه خرمشهر  -عملیات کربالی 8
 -39مهرداد(محمد)حسینی فرزنــــد علیمحمد متولد 1346شهادت 1366/1/21شلمچه خرمشــهر  -عملیات کربالی 8
 -40محمد کاظمی فرزند رمضـــــان متولد  1348شــهادت  1366/1/31شــــلمچه خرمشــهر  -عملیات کربالی 8
 -41محمد شــوری فرزنــــد موســی متولد  1337شــهادت  1366/6/26محور مهاباد – سردشــت آذربایجانغربی
 -42علیاصغر رحیمی فرزنـــد میرزاعلی متولد  1329شهادت  1366/7/7بمباران هوایی نیروگاه نکا مازندران توسط ارتش عراق
 -43غالمعباس کریمی فرزنـــد حســین متولــد  1347شـــهادت  1366/12/26حلبچه عراق  -عملیــات والفجر 10
-44سیدمحسنهاشمیفرزنـدسیدحسنمتولد 1346شهادت1367/4/19ارتفاعمرزیسـورکوهبینبانهومریـــوانکردستان
 -45حمیدرضــا رزاقی فرزنـــد قنبــــر متولد  1347شــهادت  1367/4/23رودخانــه کوزران کرمانشــاه -پدافندی
 -46حمیدرضا انصاری فرزنــــد حسن متولد  1344شـهادت  1367/7/1منطقه عملیاتــی دهلران ایالم  -مفقوداالجسد
 -47بهرام قاسمی فرزنـد مظفـــــر متولد  1328شهادت  1368/6/10بهمن شــیر خوزستان  -عملیات رزمایش بیعت
 -48رضا مهرانی فرزنـــد علیاکبر متولـد  1340شـهادت  1375/2/ 8بیمارســــتان آراد تهران در اثر مجروحیت جنگ

