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  :توضيح

های حمهوری اسالمی بدون کم و کاست همان  در زندان 1367اسامی اعدام شدگان سال 
در زندان های جمهوری  ١٣۶٧اسامی جانباختگان کشتار سال  "است که سایت عصر نو با عنوان 

  .کرده استمنتشر " )١٣٨٧ليست جدید آبان ( اسالمی

مرتب ها  بندی این ليست در چند جا ترتيب درستی نداشت، شماره از آنجایی که شماره
  .تغيير یافته است 4488به  4486اسامی از به همين جهت تعداد . شدند

  .این ليست به ترتيب حروف الفباست

  :منبع اصلی

nou.net/php/view.php?objnr=1199‐http://www.asre 

  

  



 

 

 

 

 ١٣٦٧ اعدام شدگان قتل عام سال ٤٤٨٤اسامى 

 در زندانهاى رژيم جمهورى اسالمى
 )ب آزاده ـ ب آذركاله ( 

 

ر منظم اخبار مربوط به موارد نقض حقوق        ادر ادامـه جمـع آورى ، دسته بندى و انتش          

بشـر در ايـران بر آن شديم كه عالوه بر اين وظيفه اى كه بشكل ماهانه  در پيش روى                     

ارداده ايـم ، هـر كـدام از اين موارد را بشكلى مشخص تر در سيت عصر نو                   خـود قـر   

مـنعكس كنيم وبخصوص اين امكان را براى هموطنان داخل  كه به دليل اختناق حاكم                 

توسـط رژيم جمهورى اسال مى  نمى توانند به درستى از تمامى ابعاد فاجعه هايى كه بر                  

وند، فراهم آوريم ، از اين جهت در اولين         زندانيان سياسى گذشته و مى گذرد با خبر ش        

 كه به فرمان مستقيم     ١٣٦٧ نفر از قتل عام شدگان سال        ٤٤٨٢ ليسـت اسـامى      گـام   

را در برابر خمينـى در ظـرف  دو  سه ماه در زندانهاى جمهورى اسالمى  اعدام شدند             

 براى  و نيروها و مجامع حقوق بشر قرار مى دهيم        ديدگـان  تمامـى مردم آزاده ايران و        

 .و تصحيح اين ليست دست يارى بسوى شما داراز مى كنيم  تكميل

 با يك مقدمه و توضيحاتى در مورد چگونگى جمع آورى       ››آنان كه گفتند نه      ‹‹ در كتابى تحت عنوان        ) ١٩٩٩  (١٣٧٨ايـن ليسـت در سال       

منتشر ) پاريس(زندانيان سياسى وعقيدتى در ايران    توسط انجمن دفاع از     ››  منبع و و مالحظات   ‹‹ اسـامى و توضـيحاتى در مـورد ستون          

 :شده، و  ما توضيحات مربوط به اين ستون را  نقل مى كنيم 

 :          در ستون منبع ومالحظات 

كانون “ و  ”    كميته موقت دفاع از زندانيان سياسى ايران ، كانون ايرانيان لندن          “ ليستى است كه از طرف       ) ١(  شماره   -

 .، منتشر شده ” آلمان-  ، آخن ايرانندانيان سياسىحمايت از ز

 .منثشر شده ” سازمان كارگران انقالبى ايران“ ليستى كه از جانب   ) ٢ ( شماره   -

 .منتشر شده ” سازمان  اتحاد فداييان خلق  ايران“ ليستى كه از جانب  ) ٣(  شماره   -

 .تشر شده من” حزب توده ايران  “ ليستى كه از جانب  ) ٤(  شماره   -

 .منتشر شده ”  سازمان  فداييان خلق  ايران، اكثريت“ ليستى كه از جانب  ) ٥(  شماره   -

 .منتشر شده ” ٦٧در سال )  داخل كشور (كانون حمايت از زندانيان سياسى ايران “ليستى كه از جانب  ) ٦(  شماره   -

 .نتشر شده كتاب اسامى شهداى حزب دمكرات كردستان  ايران  م ) ٧(  شماره   -

 . متشر شده١٣٦٧ در سال ١٩شماره ”  ويژه فدايى“ليستى كه در نشريه  ) ٨(  شماره   -

 .منتشر شده ٤٢٧/٢٠/١١/٧٧در نشريه شماره ” سازمان مجاهدين خلق ايران “ ليستى كه از جانب  ) ٩(  شماره    -

 .ر شده منتش” سازمان فداييان خلق ،  اقليت “ ليستى كه از جانب  ) ١٠( شماره    -

آمده بدين معنى است كه شهادت شهيد در قتل          ) ٢ش  : مثل  ( همراه با يك عدد     ”  ش “در ايـن ستون هر جا به حرف          -

 . از طرف شا هدى كه در زندان بوده ويا خانواده شهيد مورد تاييد قرار گرفته است ٦٧عام سال 

 

fr.@yahoo500Iran_a 

 



تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

...- (مرد)1
9مجاهددی67 گناوه تيرباران

... - آزاده2
ش8مجاهدتابستان67 اوین اعدام

اراك- 27سال... - ابوالقاسم (سعيد)3
9مجاهد67 اراك تيرباران

... - ابراهيم4
676

...- احمد5
1 - 9مجاهدآذر67 اوین تيرباران

6
... - احمد (اسم 
تشكيالتی فرهاد)

2راه كارگر67

بوشهر... - اسد7
9مجاهد67 بوشهرتيرباران

23سال...- امير8
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

...  - اسماعيل9
671

بناب- 25سال... - ایوب10
9مجاهد67 اوین تيرباران

...- بدری11
9مجاهد8/5/67 سلماس تيرباران

... – بهمن12
9مجاهدمهر67 كرج تيرباران

27سال... - بهنام13
9مجاهداسفند67 اوین تيرباران

... - بهنام14
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

... - بيژن15
6- ش7سازمان پيكارشهریور 67 گوهردشت

.... - پروانه16
671

... - پرویز17
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

... - پژمان18
678

كرند-25سال...- تورج19
9مجاهد67 ایالم حلق آویز

...- حسن20
9مجاهدشهریور67 رشت تيرباران

...- حسن21
9مجاهدآبان 67 تهران تيرباران

39سال... -حسين22
9مجاهدآبان 67 اوین تيرباران

سراب-32سال...- حسين23
9مجاهداسفند67 تهران تيرباران

اندیمشك-21سال... - حميد24
9مجاهد67 تيرباران

... - حوریه25
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

... - رسول26
678

رشت... - رشيد27
9مجاهد67

مسجدسليمان...- رضا28
9مجاهدشهریور67 كرج تيرباران

... - رضا29
9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران

22سال... - رقيه30
9مجاهدآبان67 اوین تيرباران

لنگرود-20سال... - زهرا31
9مجاهدشهریور67 رشت تيرباران

... - سعيد32
9- ش7مجاهدآبان67 تهران تيرباران

اصفهان... - سهيال33
9مجاهدمرداد67 اوین اعدام

رشت....-سيمين34
شاهد30مجاهدتابستان 76 زندان رشت

... - سياوش35
9مجاهدشهریور67 كرج تيرباران

... - سياوش36
9مجاهد67 بندر ماهشهر تيرباران

25سال... - سيدكریم37
9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

... - سيروس38
9مجاهدآذر67 شيراز تيرباران

23سال... - شاهين39
9مجاهد67 اوین تيرباران

كوچصفهان-25 سال... - شهریار40
9مجاهد67 اعدام

... - شيرین41
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

... - عبدالحسين42
5اكثریت67

... - عبدالرزاق43
خنج الرستان-

31سال
9مجاهد67 عادل آباد اعدام

ساری-32سال... - عزیزاله44
9مجاهد67 گوهردشت تيرباران

تهران-30سال... - علی45
9مجاهد67 تهران تيرباران

مشهد... – علی46
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویز

رشت...- عطيه47
شاهد 30مجاهداعدام 67 زندان رشت

تهران- 29سال... - فرح48
9مجاهد67 اوین اعدام

ایالم-24سال... - فرنگيس49
9مجاهدمرداد67 ایالم تيرباران

27سال... - فروغ50
9مجاهد67 اوین اعدام
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

25سال... – فرید51
9مجاهد67 رشت تيرباران

....- فرشته52
شاهد 30مجاهدتابستان67 زندان رشت

... - فرید53
9مجاهدآذر67 شيراز تيرباران

تهران- 32سال... - فرید54
9مجاهد67 اوین تيرباران

... - فریدون55
9مجاهدشهریور67 مشهد تيرباران

19سال... - فریدون56
9مجاهدآذر67 دزفول تيرباران

لنگرود-28 سال... - قاسم57
ش3مجاهد9/5/67 رشت

... - قدرت58
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت اعدام

اصفهان... - قدسی59
9مجاهدمرداد67 اوین اعدام

مالیر-25سال... - قربان60
9مجاهد67 اوین اعدام

... -كبری61
9مجاهد67 تيرباران

... - مجيد62
9مجاهدآذر67 اوین تيرباران

28سال... - مجيد63
9مجاهد20/8/67 اوین تيرباران

تهران... - مجيد64
9مجاهدشهریور67 تهران  تيرباران

... - محسن65
9مجاهدمهر67 تهران تيرباران

... - دمحم66
9مجاهدآبان 67 تبریز تيرباران

33سال... - دمحم67
9مجاهدآبان 67 اوین تيرباران

29سال... - دمحمرضا68
9مجاهدآبان 67 كرج تيرباران

خرم آباد-25سال... - دمحمرضا69
9مجاهد67 خرم آباد تيرباران

بابل-18سال... - محمود70
9مجاهد67 زاهدان حلق آویز

30سال... - محمود71
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

... - مرتضی72
9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویز

... – مرضيه73
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

....- فرشته             74
ش 30مجاهداعدام زندان رشت 67

....- سيمين75
 ش30مجاهداعدام زندان رشت 67
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

... - عطيه76
ش 30مجاهداعدام زندان رشت 67

77
... - مسعود (اهل خمام 

گيالن)
671

28سال... - مسلم78
9مجاهدمرداد 67 ایالم حلق آویز

مالیر-29سال... - مصطفی79
9مجاهد67 اراك اعدام

جنوب- 26سال... - منصور80
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

تهران- 18سال... - مهدی81
9مجاهدمرداد67 اوین  تيرباران

تهران- 23سال... - مهران82
9مجاهد26/8/67 اوین تيرباران

تهران-20سال... - مهران83
9مجاهد15/6/67 تهران تيرباران

... - مهرداد84
9مجاهد16/9/67  اهواز انفجاردرزندان

... - مهرداد85
9مجاهدآبان 67 اوین تيرباران

26سال... - مهرداد86
9مجاهد17/5/67 حلق آویز

... - مهری87
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

... - مهيار88
9مجاهد6/5/67 اعدام

... - نادر89
9مجاهد67 شيراز اعدام

... - ناصر90
9مجاهدشهریور67 كرج تيرباران

64... - ناصر91
6-ش7فدایيان اقليتشهریور 67 اوین

18سال... - نسرین92
9مجاهدمرداد67 كرج حلق آویز

... - ولی93
9مجاهد67 اعدام

... - هادی94
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

25سال... - هادی95
9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویز

آبكنارانزلی-28سال... - هادی96
9مجاهد67 رشت تيرباران

... - هاشم97
6-ش7خط 3شهریور 67 اوین

47سال... - هوشنگ98
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

... زاده - محسن99
671

آئين پور - حسن100
671
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

آئينی - محمود101
671

تهران-27سالآبادی - [مرد]102
9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

تهران-30سالآبادی - بهمن103
9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

65آبخون - یوسف104
2راه كارگر67 اعدام

پل دخترآبسری - دوستعلی105
9مجاهد67 پل دختر تيرباران

آبی هنگ - مختار106
671

62ماسوله- 48سالآتيك - گلعلی107
4-ش1حزب تودهتابستان 67

آتيك - علی108
678

27سالآجودانی - اسماعيل109
9مجاهد67 شاهرود حلق آویز

آجينی - سوهان110
9مجاهد67 تيرباران

آخرخوب - حسن111
678

آداب آواز - حسين112
671

آداب آواز - عصمت113
671

آداب آواز - فاطمه114
671

اردبيل- 24سالآدی شيرین پور - علی115
9مجاهد67 اردبيل تيرباران

داراب فارسآذر - مختار116
9مجاهد26/8/67 شيراز

تهران- 27سالآذرش گرگانی - علی117
9مجاهد22/5/67 گوهردشت

تهران- 26سالآذر كيوان - انوشه118
9مجاهداوین مرداد67 حلق آویز

آذرآز - حبيب119
5اكثریت67

آذراب - حبيب120
671

زنجان- 30سالآذرنگ - داوود121
9مجاهدمرداد67 گوهردشت

61آذرنگ - سعيد122
1-ش10-ش8-حزب توده67 اوین

ش6

پایيز63تبریز 34 سالهآذرنوش - كيان123
1-ش2-ش الففدایيان خلق67 اوین

آذروش - كيانوش124
671

آذری - داور125
9مجاهدشهریور67 تهران
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

آذری - داوود126
9مجاهدشهریور67 تهران

آذری - عادل127
671

آراسته - اصغر128
5-ش10اكثریت67 اوین

آراسته - مجيد129
9مجاهددی 67 شيراز تيرباران

آرام - جميل130
678

25سالآرام - مجتبی131
9مجاهد67 تهران حلق آویز

آرامش132
10شهریور67 اعدام

تهرانآرامين - سياوش133
9مجاهدشهریور   67 اوین اعدام

26سالآرميان - محمود134
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

28سالآرمين - محمود135
15/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

تهران- 27سالآرنگ - علی136
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

31سالآریان - حشمت اله137
9مجاهدآذر67 اوین تيرباران

آریان - حميد138
671

آریان - دمحم139
671

آریانژاد - محسن140
9مجاهد67 اوین تيرباران

60تهران-22سالآرین - بيژن141
مرداد 67 گوهر دشت حلق 

آویز
9-ش3مجاهد

آرین - حشمت اله  [ امير]142
5اكثریتاعدام شهریور67

قائمشهر-23سالآزاد - رحيم143
9مجاهداسفند67 بابل تيرباران

62آبكنار-29سالآزاد آبكناری - مظاهر144
9-ش3مجاهد8/5/67 رشت تيرباران

اصفهان- 25سالآزادگان - رحيم145
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

ورامين-24سالآزادمنش - دمحمرضا146
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

اسالم آباد-30سالآزاد مهر - صفدر147
1-9مجاهدمرداد67 اوین  تيرباران

25سالآزاده - حسن148
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

آزاد - مظاهر149
ش 30مجاهدزندان رشت اعدام

آزاد - همایون150
6 -7 –ش-30سچفخا9/6/67 گوهردشت
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

همایونشهر-27سالآزادیخواه - رحيم151
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

آزرم - یوسف152
چاف الهيجان-

25سال
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

تهران-31سالآزموده - عليرضا153
1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

رشت- 32سالآزموده لكامی - فخری154
9مجاهد67 رشت تيرباران

تهران- 25سالآژینی - محمود155
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

اندیمشك-28سالآسخ - احمد156
9مجاهد11/5/67 دزفول تيرباران

40سالآسوپا - جعفر157
9مجاهدآبان67 اعدام

كاشان-28سالآسيابان - حسين158
9مجاهد67 اصفهان تيرباران

خوی- 30سالآسيابانی - خسرو159
1-9مجاهدمهر67 اروميه تيرباران

تهران-20سالآشتيانی - علی160
9مجاهد7/7/67 اوین تيرباران

آشوری - دمحم161
آشور شاهرود-

25سال
9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران

تبریز-25سالآغداغی - مجتبی162
9مجاهد23/5/67 تبریز تيرباران

آغاجاری - دمحم163
9مجاهد67 قزلحصار اعدام

آفاق - مهرانگيز164
5اكثریت67

مراغه- 26سالآفرند - رضا165
9مجاهدمرداد 67 ساری تيرباران

آقائی - مجيد166
671

آقابزرگی - حسين167
آستانه اشرفيه- 

28سال
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

آستانه اشرفيهآقابزرگی - مجيد168
9مجاهدمرداد67 الهيجان اعدام

بناب- 33سالآقاپور - جعفر169
9مجاهد67 اوین  تيرباران

آقاجان زاده - سياوش170
671

20سالآقاحسينی - رضا171
9مجاهدمرداد67 تهران تيرباران

اراك-28سالآقاخانی - سعيد172
9مجاهد67 اراك  تيرباران

28سالآقانور - شهناز173
9-1مجاهد67 تهران تيرباران

آقایان -174
671

اصفهان-28سالآقایان - فرح175
9-ش6مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

شاهرود-22سالآقایان - امير176
9مجاهددی67 شاهرود تيرباران

الرستان-39سالآقایان - عبدالعزیز177
9مجاهدآذر67 شيراز تيرباران

الرستان- 23سالآقایان - عبدالوهاب178
9مجاهدآذر67 الر تيرباران

بهبهان-27سالآقایی - مجيد179
9مجاهدآبان67 بهبهان تيرباران

آقایی - مهرانگيز [ آفاق ]180
678

22سالآگاه - علی181
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویز

آگاهی - عبدالحسين182
4حزب توده67

آگاهی - ناصر183
671

قم-25سالآل اسحاق - مهدی184
9مجاهدبهمن67 قم تيرباران

آل شفيع - مصطفی185
1 - 6 - 9مجاهد67- تيرباران

آليان- حجت(کيومرث)186
اطالعيه توفانحزب توفانآذر 67 تيرباران   اوین

آملی - احمد187
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

فسا- 34سالآموزگار - رضا188
9مجاهد18/7/67 عادل آباد تيرباران

شيراز-34سالآموزگار - علی189
9مجاهد8/9/67 شيراز تيرباران

فسا-29سالآموزگار - عليرضا190
9مجاهد67 شيراز حلق آویز

آموزگار - مهری191
9مجاهد67 عادل آباد اعدام

26سالآموزگار - نوید192
9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویز

آهن پوش - حسن193
671

مشهدآهنچی - (خانم)194
9مجاهدمرداد67 مشهد تيرباران

آوانسيان - كاگيك195
671

آوی هنگ - مختار196
678-1

25سالآهنگ - سعيد197
9آبان67 تهران تيرباران

آهنگر - جواد198
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

199
آیت اله زاده شيرازی - 

رضيه
36 سال

9-ش6مجاهد10/8/67 اوین حلق آویز

200
آیت اله زاده  شيرازی - 

مرضيه
671

 12



تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

آیت اله شيرازی - رحيم201
671

آیت اللهی - (مادر)202
9مجاهدآذر67 شيراز اعدام

تهران-24سالآیينه - یوسف203
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

ابدام - مرتضی204
671

شيرازابدی -205
9مجاهد67 شيراز تيرباران

ابراری - شمسی206
671

ابراهيم پور - علی اصغر207
671

گرگان-29سالابراهيم پور - علی اكبر208
9مجاهد3/8/67 گرگان تيرباران

نوشهر-22سالابراهيم نيا - فرهاد209
9مجاهدشهریور67 نوشهر تيرباران

ابراهيمی - اسد210
5اكثریت67

30سالابراهيمی - اصغر211
9مجاهد67 اوین تيرباران

ابراهيمی - انوشيروان212
4حزب توده67

تهران-25سالابراهيمی - حسن213
1-9مجاهد67 اوین تيرباران

شاهرودابراهيمی - حميد214
9مجاهدآذر67 شاهرود تيرباران

ابراهيمی - خالد215
671

ابراهيمی - سرگن216
671

ابراهيمی - سعيد217
سنقركليایی- 

27سال
9مجاهد67 تهران اعدام

ابراهيمی - سيدفاضل218
فرزند سيدعارف 
سنندج-22 سال

7حزب دمكرات15/6/67 اعدام

ابراهيمی - سيمين219
671

ابراهيمی - علی220
671

تهران- 23سالابراهيمی - كریم221
9مجاهد67 اوین تيرباران

ابراهيمی - دمحم تقی222
671

ابراهيمی - مصطفی223
فرزند دمحم مهاباد 

19سال
حكم 15 سال

1-7حزب دمكرات17/6/67 اعدام

ابراهيمی - ميرشمس224
6-ش11سازمان پيكارشهریور 67 گوهردشت

تهران- 20سالابراهيمی - ناصر225
9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویز
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

اشنویهابراهيمی - نجيب226
1-7حزب دمكراتآذر67 اعدام

ابراهيمی - همت227
5اكثریت67

تهران-27سالابراهيمی سواره - علی228
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

229
ابراهيمی گودرزی - 

عزیزاله
اشترینان- 30سال

1-9مجاهدآبان67 خرم آباد تيرباران

230
ابراهيمی نژاد بلوچی - 

بهمن
رشت- 32سال

9مجاهد8/5/67 گوهر دشت حلق آویز

شاهرود-30سالابراهيميان - حميد231
9مجاهد67 اوین  تيرباران

ابراهيميان -  رحيم232
فرزند رسول- 

مهاباد  29سال
1-7حزب دمكرات67 اعدام

شاهرود-23سالابراهيميان - هادی233
9مجاهد67 شاهرود تيرباران

ابرقو-28 سالابرقویی -  خليل234
62 حكم 10 

سال
4- ش1 و30حزب توده67

اصفهان- 31سالابطحی - مجتبی235
9ش ب و21مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

236
ابول قاسمی جویباری 

شيداله
جویبار قایم شهر

ش 213مجاهدتابستان 67زندان رشت

23سالابوتراب - اصغر237
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

28 سالابوتراب - سعيد238
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

26سالاتابكی - مصطفی239
9مجاهدشهریور67 اوین  حلق آویز

تهران- 20سالاتراك - علی240
9-ش2مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

اصفهان- 21سالاتراك - فرخزاد241
9مجاهد1/6/67 اصفهان تيرباران

اصفهان- 31سالاتراك - فرهاد242
12/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

اثنی عشری - (مرد)243
9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران

بهبهاناحترامی - سيدمهدی244
9مجاهدمهر67 اهواز تيرباران

اندیمشك-20سالاحدی - (مرد)245
9مجاهد67 دزفول تيرباران

احدی - ابوبكر246
671

احسان - سهيال247
9مجاهدمرداد67 رشت اعدام

مشهداحسانی - رضا248
9مجاهدمرداد67 مشهد تيرباران

نيریز- 30سالاحسانی - مسعود249
9مجاهد67 عادل آباد تيرباران

تهران-26سالاحسنی - داوود250
1-9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویز
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

33سالاحمد زاده - اسماعيل251
1-9مجاهد67 بوشهر اعدام

تهران- 27سالاحمد زاده - آسيه252
9مجاهد67 اوین حلق آویز

آبكنار-25سالاحمدزاده - دمحمرضا253
9مجاهدمرداد67 رشت  تيرباران

احمدنژاد - فرشيد254
9مجاهدشهریور67 تيرباران

احمد نژاد - دمحم255
671

احمدی - (مرد)256
9مجاهدآذر67 تهران تيرباران

شيراز-24سالاحمدی - احمد257
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

احمدی - احمد258
ریكان گرمسار-  27 

سال
9مجاهددی 67 گرمسار اعدام

59تهراناحمدی - اشرف259
1-ش8مجاهدتابستان67 حلق آویز

احمدی - اصغر260
9مجاهد67 اعدام

احمدی - جليل261
671

تهران-24سالاحمدی - حسن262
9مجاهداسفند67 اوین تيرباران

مشهد-23سالاحمدی - حميد263
9مجاهد67 مشهد حلق آویز

31سالاحمدی - حميد264
مرداد 67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

احمدی - رئوف265
فرزند سعيد 

سنندج-23سال
1-9حزب دمكرات67 اعدام

احمدی - سهراب266
671

بوشهر-30سالاحمدی - عبداله267
9مجاهد67 بوشهر  اعدام

احمدی - علی268
9مجاهدشهریور 67 اوین حلق آویز

مشهد-22سالاحمدی - علی269
9مجاهد67 مشهد حلق آویز

آبادان- 20سالاحمدی - فرحناز270
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

آبادان- 22سالاحمدی - فریبا271
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

آبادان-32سالاحمدی - دمحم272
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

تهران-24سالاحمدی - دمحم273
9مجاهد8/5/67 مشهد حلق آویز

گرمسار-25سالاحمدی - دمحم رضا274
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

احمدی - مرتضی275
9مجاهد67 اوین اعدام
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

آبادان-26سالاحمدی - منصور276
9مجاهدشهریور67 شيراز تيرباران

تهران- 25سالاحمدی - مهدی277
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

احمدی - ميرزا278
671

احمدی - نادر279
9مجاهد13/5/67 اصفهان حلق آویز

تهران- 36سالاحمدی - ناصر280
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

اسدآباد-31سالاحمدی - هوشنگ281
1-9مجاهدآبان67 همدان تيرباران

احمدی آرام - جميل282
671

283
احمدی علون آبادی - 

اشرف السادات
تهران- 47سال

9مجاهد9/5/67 اوین حلق آویز

24سالاحمدی قطبی - نصير284
9مجاهد67 مشهد  تيرباران

تبریز- 39سالاحمدی وند - مقصود285
9مجاهدشهریور67 تبریز حلق آویز

بابل- 32سالاحمدیان - فرامرز286
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز

تهران-40سالاحمدیان - محمود287
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

288
احمدیه اخوان - جالل 

الدین
تبریز- 27سال

9مجاهد15/5/67 گوهر دشت اعدام

احيا - پيروز289
5اكثریت67

اختری - عليرضا290
اسدآباد همدان- 

30سال
9مجاهد67  اعدام  همدان

سلماس-30سالاختياردوست- رجب291
9مجاهدمرداد67 اروميه تيرباران

اختياری  (مرد)292
1-9مجاهدآبان67 كرند تيرباران

اخگر - مسعود293
678

اخالقی - اصغر294
9مجاهد67 بوشهر تيرباران

اخالقی -  سرهنگ دمحم295
671

38سالاخالقی - سيد دمحم296
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

اخوان - جالل297
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

اخوان - علی298
676

299
اخوان اقدا م لنگرودی - 

ناصر(حسن)
64لنگرود-40سال

3- ش2-فدایيان خلقتابستان 67 اعدام
ش10ش204

اداره - (مرد)300
9مجاهدآبان67 شيراز تيرباران
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

ادب آباد - عصمت301
671

ادب آباد - فاطمه302
671

جهرم-30سالادب آواز - حسين303
9مجاهدمرداد67 شيراز زیر شكنجه

جهرم-25سالادب آواز- عصمت304
9-ش6مجاهد67 عادل آباد زیر شكنجه

جهرم-23سالادب آواز- فاطمه305
9مجاهدمرداد67 شيراز تيرباران

ادریسان - احمد306
4حزب توده67

40سالادیبی - سيروس307
9مجاهدآبان67 اوین تيرباران

308
ادیبی - سيروس [ 

غالمرضا]
5اكثریت67

29سالادیبی - محمود309
9مجاهد67 وكيل آباد تيرباران

تهران-25سالارباب زاده - علی310
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

تهران-27سالارباب علی تهرانی- قاسم311
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

قم- 28سالاربابی- حسين312
9مجاهد67 قم تيرباران

40سالاربابی- رضا313
9مجاهد67 گوهر دشت حلق آویز

ارجمند314
9مجاهد10/8/67  عادل آباد تيرباران

ارجمندی - (مرد)315
1-9مجاهدمهر67 قزوین تيرباران

آستارا- 26سالارجمندی- اكبر316
9مجاهددی67 رشت تيرباران

تهران-35سالاردبيلی - مهرداد317
1-9مجاهد9/5/67 گوهر دشت حلق آویز

اردستانی - اردشير318
671

60تهران-25 سالاردستانی - حميدرضا319
مرداد 67 گوهر دشت حلق 

آویز
9-ش3-ش7مجاهد

اردشيرزاده - بهرام320
9مجاهد67 اعدام

اردشيری (مرد)321
9مجاهدآبان67 كازرون تيرباران

اردشيری (مرد)322
9مجاهدآبان67 كازرون تيرباران

گرگان-40سالاردكانی - جعفر323
9مجاهد7/5/67 اوین تيرباران

تهران-26سالاردكانی مقدم - دمحم324
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

اردلی - رضا325
671

 17



تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

تهران-47سالارژنگی - هوشنگ326
1-9مجاهد22/5/67 اوین حلق آویز

ارشدی - آتش327
4حزب توده67

ارشدی - آرش328
671

ارشدی - اسماعيل329
671

زنجان-31سالارشدی - جواد330
9مجاهد67 زنجان اعدام

ارشدی - مهناز331
4حزب توده67

اركی - حمداله332
10شهریور67

آستارا-32سالاروجی زارع - جابر333
9مجاهدآبان67 رشت تيرباران

22سالازكيا - مينا (قمر)334
9مجاهد67 تهران حلق آویز

28سالازلی - رضا335
1-9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

آباداناژدر افشار - اكبر336
9مجاهدمهر67 اهواز تيرباران

مشهد-30سالاژدر افشار - علی اصغر337
9مجاهدمرداد67 تهران تيرباران

تهران-29سالاستادرحيمی - دمحمرضا338
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز

استواری - شاپور339
4حزب توده67

تهران- 28سالاستواری - كامبيز340
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

اسحاقی - مرتضی341
671

سبزوار-30سالاسحاقيان - سعيد342
9مجاهد67 سبزوار تيرباران

شيراز- 33سالاسد - عبدالرضا343
9مجاهد67 تيرباران

344
اسدالهی اصل زرخواه-

ميررحيم
62

1ش12،30،کاكثریت10بهمن 67 اهواز اعدام

تهران-25سالاسدالهی - رضا345
9مجاهد67 گنبد  تيرباران

مشهد- 30سالاسدپور - جالل346
1-9مجاهدآبان67 مشهد تيرباران

مشهد-18سالاسدی - جالل347
9مجاهدمرداد67 مشهد تيرباران

بروجرد- 27سالاسدی - جمشيد348
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

الهيجان-27سالاسدی - حجت349
9مجاهد7/5/67 رشت حلق آویز

اسدی - خسرو350
4حزب توده67
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

قم- 28سالاسدی - عفت351
9مجاهدآذر67 تهران تيرباران

اسدی - عليرضا352
مسجدسليمان- 

27سال
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

اسدی - نادر353
مسجدسليمان- 

30سال
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

بجنورد-26سالاسفراینی - شهریار354
9مجاهدوكيل آباد حلق آویز

اسفندیاری -355
5اكثریت67

اسفندیاری - حسين356
9مجاهد67 قزلحصار اعدام

تهران-33سالاسفندیاری- مصطفی357
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

358
اسفندیاری(جعفری) - 

داوود
تهران-27سال

9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

31سالاسفندیاری نوری - فرشاد359
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

اسكندری - جمال360
671

361
اسكندری - عليرضا 

(شاهپور)
مالیر / متولد ١٣٣٢

فدائيان ۵ مرداد ١٣۶٧ / تيرباران
خلق/اكثریت

5ش ک

مازندران-30سالاسكندری - غالمحسين362
9مجاهد8/5/67 گوهر دشت حلق آویز

اسكندری - فرامرز363
671

تهران- 27سالاسكندری - دمحم364
9مجاهداسفند67 قزلحصار اعدام

تهران- 26سالاسكندری - محمود365
9مجاهدآبان 67 اوین تيرباران

تهران-28سالاسكندری تزكيه ای - ميترا366
1-9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

23سالاسكندری ٌدربی - فریبرز367
9-ش12مجاهدمهر67 اهواز تيرباران

قوچان- 23سالاسالمبولچی - حميد368
9مجاهددی67 وكيل آباد تيرباران

اسالمی - شهين369
671

اسالمی - (مادر)370
9مجاهد67 تيرباران

اسالمی - مرتضی371
5اكثریت67

شيرواناسالمی - صمد372
9ش کمجاهد67 وكيل آباد تيرباران

ایالم-25سالاسالمی - فرح373
9مجاهد18/5/67 ایالم تيرباران

شيروان-29سالاسالمی - مریم374
9مجاهداسفند67 وكيل آباد تيرباران

28سالاسالمی - مهدی375
9مجاهداسفند67 اوین تيرباران
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

26سالاسالمی - مهران376
9مجاهدآذر67 گوهر دشت تيرباران

اسالمی طاهری - صمد377
1ش20اکثریت67اوین

شيروان-26سالاسالمی مقدم - شيرین378
9مجاهد10/5/67 وكيل آباد تيرباران

اسماعيل - حكمت379
678

كرمان-37سالاسماعيل پور- مسعود380
9مجاهد67 شيراز اعدام

27سالاسماعيل زاده - رسول381
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

382
اسماعيل زاده 

(مهماندوست)- صابر
تهران- 27سال

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

شهرضا- 30سالاسماعيلی - اصغر383
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران

تهران- 20سالاسماعيلی -  اصغر384
9مجاهد67 اوین تيرباران

شهرضا- 28سالاسماعيلی - ایرج385
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران

الهيجان- 25سالاسماعيلی - بهروز386
9مجاهدمرداد67 الهيجان تيرباران

شهرضا-22سالاسماعيلی - پروانه387
9مجاهد15/5/67 اصفهان تيرباران

شهرضا-30سالاسماعيلی - تورج388
9مجاهد67 تيرباران

اصفهان- 35سالاسماعيلی - تيمور389
9مجاهد67 اوین ا عدام

27سالاسماعيلی - رسول390
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

اسماعيلی - صابر391
9مجاهدمرداد67 تهران تيرباران

شهرضا- 25سالاسماعيلی - فاطمه392
9مجاهد15/5/67 اصفهان تيرباران

شهرضا- 27سالاسماعيلی - كيقباد393
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران

اصفهان- 22سالاسماعيلی - مهناز394
9مجاهد67 اوین اعدام

تهران- 29سالاسماعيلی ایوانكی - عفت395
9مجاهد3/6/67 اوین تيرباران

اسماعيليان - (مرد)396
9مجاهدآذر67 شهرضا تيرباران

اسمی - اسد اله397
671

اسی وند -398
9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران

بهبهاناشتری- عزیز399
9مجاهداسفند67 اوین اعدام

اشراقی - احمد400
6ش8،کاكثریت67 گوهردشت
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

رودسر- 23سالاشرف زادگان - سيدحسن401
9مجاهدشهریور67 رشت تيرباران

تبریز- 30سالاشرفی - علی402
9مجاهدمرداد67 تبریز اعدام

شاهرود-23سالاشرفی - دمحم403
9مجاهددی 67 تهران اعدام

اشكوری لنگرودی -404
671

اشكينه - ناصر405
10شهریور67 اعدام

اصغر تينایی -406
671

تهراناصغرزاده - علی407
9مجاهد67 اعدام

تهران-25سالاصغرزاده - فرید408
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

61انزلی28سالاصغرزاده - محمود409
9-ش30مجاهد8/5/67 رشت اعدام

اصغرزاده - وحيد410
9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران

34سالاصغرنژاد - اسماعيل411
9مجاهدشهریور67 لنگرود اعدام

اصغری پور -412
9مجاهدشهریور67 گرگان تيرباران

بابل- 30سالاصغریان - نادر413
9مجاهدمرداد67 بابل تيرباران

اراك- 31سالاصفهانی - علی414
15/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

ميانه- 28سالاصالنی - مجيد415
9مجاهد67 ميانه   تيرباران

60مشهد- 33سالاعتماد االسالم - مصطفی416
9-ش 3مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز

قزوین-26سالاعتمادزاده - مهران417
9مجاهدمرداد67 قزوین تيرباران

31سالاعتمادی - ليال (طيبه)418
9مجاهد67 مشهد تيرباران

اعظمی - عبدالرزاق419
خنج الرستان- 

21سال
1-9مجاهد16/9/67 عادل آباد تيرباران

گلپایگان- 29سالاعظمی - هوشنگ420
9مجاهدمهر67 اصفهان تيرباران

اعظمی - هوشنگ421
1-9مجاهدآبان 67 تبریز تيرباران

60تهران- 27سالافتخارجو - حسن422
ش3مجاهد67 گوهردشت

30سالافتخاری - دمحمرضا423
1-9مجاهدمهر67 تهران تيرباران

تهران- 23سالافتخاری - مسعود424
9مجاهد18/5/67 تهران حلق آویز

افخم - وهاب425
671
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

یزد- 28سالافخمی - عباس426
9مجاهد67 اوین حلق آویز

حكم حبس -ابدافرائی - ابوالقاسم427
شاخه نظامی 67

حزب توده
4- ش1،30

الهيجان- 27سالافرازه - عباس428
9مجاهد7/5/67 الهيجان تيرباران

افروزه -429
671

بابل- 21سالافسری - حميد430
1-9مجاهددی67 بابل تيرباران

بابل-27سالافسری-  دمحم431
9مجاهدمهر67 بابل حلق آویز

افشار - (مرد)432
9مجاهدآذر67 گوهردشت اعدام

اصفهانافشار - (مرد)433
9مجاهد67 اصفهان اعدام

افشار - پرویز434
9مجاهد5/8/67 تهران تيرباران

افشار - فضل اله435
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویز

افشارپور - احمد436
671

اروميه- 27سالافشارشندی - رسول437
9مجاهدمرداد67 اروميه تيرباران

رودسر-31سالافشارلو - احمد438
9مجاهدمهر67 اوین تيرباران

28سالافشاری - مهين439
9مجاهد67 مالیر تيرباران

گلپایگان- 26سالافشون - زین العابدین440
9مجاهد67 گوهردشت حلق آویز

25سالافشون - عليرضا441
9مجاهد67 گوهردشت حلق آویز

آمل- 28سالافضلی - اسماعيل442
9مجاهد67 اوین تيرباران

افضلی - حميد443
671

آمل- 28سالافضلی - دمحمرضا444
9مجاهد67 اوین تيرباران

گناباد- 32سالافضلی پور - علی445
9مجاهد17/6/67 وكيل آباد اعدام

آمل- 27سالافغان - عباس446
12/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

شاهرود-30سالافغانی - دمحم447
9مجاهد67 اعدام

63رشت-25سالاقبالی - محمود448
ش 3-30مجاهد9/5/67  رشت

اقبالی نمين - مهران449
9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران

تهران- 35سالاقبالی نمين - نعمت اله450
9مجاهدآبان67 گوهر دشت حلق آویز
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

شاهرود- 26سالاقوامی - مليحه451
9مجاهددی 67 تهران حلق آویز

اقوامی - مهدی452
9مجاهدآذر67 تهران اعدام

تهران- 23سالاقوامی پناه - دمحمرضا453
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

اقيانی - مهری454
9مجاهد67 تهران حلق آویز

اكبرزاده - دمحمعلی455
671

456
اكبرزاده شكوهی - 

سياوش
5اكثریت67

457
اكبرزاده یوسفی - دمحم 

حسين
تبریز- 60سال

1-9مجاهد1/6/67 تبریز حلق آویز

24سالاكبرنژاد – حوریه458
9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

اكبر مفرح – رقيه459
671

اروميه- 25سالاكبری - ابراهيم460
9مجاهدمرداد67 تبریز تيرباران

لنگرود- 25سالاكبری - حسن461
9ش204مجاهد67 گيالن  اعدام

اكبری - رقيه462
671

اكبری - سياوش463
671

اكبری - غالمرضا464
671

بندرگز- 31سالاكبری - فيض اله465
1-9مجاهدآذر67 گرگان تيرباران

اكبری - ليلی466
671

مسجد سليماناكبری - محمود467
ش-ث وک67

الهيجان- 30سالاكبری صفت - ابراهيم468
9مجاهدآذر67 گوهردشت  حلق آویز

بهمن62كرمانشاهاكبری كردستانی - كسری469
4ش،1،2،8،10حزب توده9/6/67 گوهردشت اعدام

تهران- 30سالاكبری منفرد - رقيه470
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

تهران- 23سالاكبری منفرد -عبدالرضا471
9مجاهد15/5/67 تهران حلق آویز

تبریز- 29سالاكبری نامدار - غالمرضا472
40422مجاهدشهریور67 تبریز  حلق آویز

بهبهان- 27سالاكبریان - عبدالصاحب473
9مجاهد67 بهبهان تيرباران

تهران-25سالاكبریانی - حميد474
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

اكرامی - بهروز475
671
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

اكرامی - رضا476
671

اكرامی - محمود477
سربندر شاهپور- 

18سال
9مجاهد67 ماهشهر تيرباران

مراغه- 25سالاكرامی نقش- رضا478
9مجاهد67 زنجان تيرباران

اكرمی - بهروز479
8شهریور 67

اكرمی - شهرام480
شهریور 67

شهرری- 22سالاكرمی فارسی - (مرد)481
9مجاهددی67 تهران تيرباران

دزفول-28سالاكسير - حسين482
9مجاهدآبان67 دزفول تيرباران

اكی - حميد483
9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران

الشفيع - مصطفی484
676

گيالن غربالفتی - شاهپور485
9مجاهد5/5/67 اسالم آباد اعدام

اللهی - محمود486
671

اللهياری- سرتيپ487
9مجاهد67 اوین اعدام

كرج-24سالاللهياری- عليرضا488
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

آبادان- 24سالاللهياری - مجيد489
9-ش12مجاهددی 67 اهواز تيرباران

الماسپور -490
4حزب توده67

الماسی - حمزه491
5اكثریت67

الماسی - سيامك492
1،10ش،7،11،سازمان پيکارشهریور67 گوهردشت اعدام

30

الماسيان - پرویز493
4حزب توده67

الماسيان - ناصر494
1-ش7- فدایيان اقليتشهریور67 اوین اعدام

ش11ش214

31سالالوری - رضا495
9مجاهد14/12/67 اعدام

تهران-29سالالوكی - قاسم496
9مجاهد21/9/67 اوین حلق آویز

65الهی - پرویز497
5-4-ش8اكثریت67 اعدام

شيراز- 30سالالهی - دمحمعلی498
15/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

الياسی - پرویز499
671

الياسيان - هاشم500
6فدایيان اقليتتير67 اوین
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

27سالامامی -  اكبر501
9مجاهد15/5/67 اصفهان تيرباران

قزوین- 26سالامامی - سعيد502
1-9مجاهد11/5/67  اوین  تيرباران

امامی - دمحم503
9مجاهدآبان67 اوین تيرباران

امامی- مهرداد504
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

ابهر-28سالامامی - نصراله505
9مجاهددی67 زنجان تيرباران

ابهر- 25سالامامی - هدایت اله506
9مجاهدمرداد67 زنجان تيرباران

امامی -507
9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران

امانی - سعيد508
671

امجد - مجيد509
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

امجدی - خسرو510
671

كرج- 29سالامجدی - عبدالناصر511
9مجاهد9/5/67 گوهر دشت حلق آویز

آبادان- 29سالامجدی طوسی - خسرو512
9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

اراك-29 سالامری - حميد513
9مجاهدمرداد67 وكيل آباد تيرباران

قم- 29سالامشاسبند - مهدی514
9مجاهدمرداد67 قم حلق آویز

اميدی -515
1-9مجاهدآذر67 شيراز اعدام

اندیمشك-26سالاميدی - دمحمرضا516
9مجاهدمرداد67 اهواز تيرباران

تهران-27سالاميراكرم - اسماعيل517
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

22سالاميربهرامی - دمحم518
9مجاهد67 اوین  اعدام

فهليان حسنیاميری - (مرد)519
9مجاهد67 تيرباران

اميری - (مرد)520
9مجاهدشهریور67 مشهد تيرباران

كندوله- 27سالاميری - پروین521
9مجاهدمرداد 67گوهر دشت حلق آویز

كرمانشاهاميری - جهانبخش522
15/9/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

اميری - حميدرضا523
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

اميری - عليرضا524
1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

كرمانشاه-26سالاميری- مرتضی525
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت اعدام
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

اميری - معصومه526
671

اميری  (امينی)- محسن527
شاهزند اراك- 32 

سال
1-9مجاهدشهریور67 اراك تيرباران

سنقر-20سالاميریان - كيومرث528
9مجاهد67 گوهردشت تيرباران

امين - رضا529
آستانه اشرفيه-

18سال
9مجاهدآذر67 تهران حلق آویز

امين - رضا530
آستانه اشرفيه- 

19سال
9مجاهد67 رشت تيرباران

امين - مسعود531
آستانه اشرفيه- 

16سال
9مجاهدآذر67 تهران حلق آویز

تهران- 25سالامين التوليه - سيدشمس532
12/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

كرج-28سالامين پور - جمشيد533
1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

امين التوحيد - شمس534
671

سپيدان-26سالامينی - ایوب535
9مجاهدمرداد67 شيراز حلق آویز

پاوه- 36سالامينی -خسرو536
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت تيرباران

امينی - رضا537
سنقركليایی-

28سال
9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

امينی - كامران538
9مجاهدشهریور67 تيرباران

همدان-37سالامينی - دمحمرضا539
9مجاهد67 همدان تيرباران

امينی - مسعود540
سنقركليایی-

25سال
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

541
1-9مجاهدآبان67 گوهر دشت تيربارانسنقر-25سالامينی - معصومه

542
671امينی - مهدی

543
9مجاهد67 اعدام21سالامينی خواه - سيدمهدی

544
9مجاهدآذر67 بوشهر تيربارانامينی خواه - ماشااله

545
9مجاهد67 اهواز تيربارانمسكين آبادامينی فر - براتعلی

546
9مجاهد5/5/67 اوین تيربارانتهران- 28سالامينی نيا- جمشيد

547
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزامينيان - جمشيد

548
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز26سالامينيان - عليرضا

549
8-1360سال تهران- 34سالانتصاری تاطافی- فرشيد

محکوميت
9ش – ب –پ مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز

ع

550
671انتظاری - مينا
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

551
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزكرمانشاه- 25سالانجدانی - امير

552
671انزليان - ناصر

553
9-ش بمجاهدشهریور 67 تهران حلق آویزتهران-24سالانسی - صدیقه

554
9مجاهدمرداد67 قم اعدامآذربایجانانصاری

555
5اكثریت67انصاری - احمد

556
9مجاهد7/5/67 حلق آویز28سالانصاری - جابر

557
671انصاری - خليل

558
671انورپور - حسن

559
9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك- 29سالانوشه باریكابی - سيددمحم

560
مسجدسليمان- اوركی - نسرین

27سال
9مجاهدمهر67 اهواز تيرباران

561
9مجاهدمرداد67 تبریز حلق آویزتبریز- 32سالاورنگی - حسين

562
9مجاهدمرداد67 گوهر  دشت اعداماورنگی - علی

563
شهریار كرج- 29سالاوسطی - علی اوسط

60
9-ش3مجاهد8/5/67 گوهر دشت حلق آویز

564
4حزب توده67اویسی - غالمرضا

565
671ایثاعی - یار احمد

566
9ش206مجاهد67 شيراز حلق آویز25سال کازرونایرانپاك - هادی

567
5اكثریت67ایرانی - مجيد

568
9ش206مجاهد67 شيراز حلق آویز28سال کازرونایرانی - دمحمجواد

569
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكرج-24سالایزدبين (ایزدی) - دمحم

570
671ایزدی - بهرام

571
9مجاهد15/7/67 همدان تيربارانهمدان- 19سالایزدی - جواد (حسام)

572
9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویزایزدی - عليرضا

573
9مجاهدمرداد 67 شيراز تيربارانشيراز- 25سالایزدی - محسن

574
1-9مجاهدآذر67 اوین تيربارانكرج- 23سالایزدی - دمحم

575
1-9مجاهد27/5/67 همدان تيربارانهمدان- 22سالایزدی - مصطفی
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تاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی تاریخ، محل و نحوه  شهادت

سازمانی
منبع و 

مالحظات

576
9مجاهدمرداد67 همدان تيرباران25سالایزدی - مهدی

577
ش 21اعدام 67متولد زوارهایزدی –ابوالفضل

578
9مجاهدبهمن 67 گوهر دشت تيربارانقزوینایزدی قصابسرایی- علی

579
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزصومعه سرا-30سالایزدی قصابسرایی- عليرضا

580
1-9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانتهران- 30سالایگه ای - مصطفی

581
9مجاهدآبان 67 تهران تيرباران25سالایل بگی - (مرد)

582
671ایل بيگی - فریبرز

583
671ایلخانی - ناصر

584
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 22سالایمانی - علی

585
1-9مجاهدآبان67 الهيجان تيربارانالهيجان-28سالایمانی خوشخو - مجيد

586
10شهریور  67 اعدامایوانی - مجيد

587
671ایوبی - حميد
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671بابا اوغلو - اصغر588

4حزب توده67بابا تركالو - ستار589

671بابا تركانو -590

671باباخانی - روزبه591

4حزب توده67باباخانی - مرتضی592

671باباخانی - هوشنگ593

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالباباصحاف - بيوك594

4حزب توده67باباعلی - جمشيد595

4حزب توده67بابانژاد - ستار596

9ش30مجاهدآبان67 رشت تيربارانرشت-25سالبابایی - بهشته597

4حزب توده67بابایی - تيمور598

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز27سالبابایی - علی599

9مجاهدشهریور67 كرمان تيربارانكرمان- 12سالبابایی - علی رضا600

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران- 25سالباجور - آرش601

شاهد30اقليتشهریور1367 تهران اوینتهرانباختری- مسعود602

9مجاهد67 اراك تيربارانآبادانباجيان - احمد603

671بادفر - بهرام604

9مجاهد67 گوهردشت حلق آویزگناوه-40سالبارانی - حسين605

671بازرگان606

671بازرگان - بيژن607

9مجاهدمهر67 كرمانشاه تيربارانبازرگانی - (زن )608

9مجاهد67 الهيجان تيربارانالهيجان-15سالبازگونه - حسين609

9مجاهدآبان67 برازجان تيربارانبرازجان- 47سالبازیارپور - عباس610

9مجاهدآبان67 برازجان تيربارانبرازجانبازیارپور - دمحم611

باطنی- محمود612
شلمان لنگرود-

29سال
9مجاهدآذر67 رشت تيرباران

9مجاهدمرداد67 تهران تيربارانتهرانباغباندرانی - فرهمند613
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

19مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانبروجن- 24سالباغبانی - یحيی614

9-8مجاهد8/5/67 خرم آباد   تيربارانخرم آباد- 25سالباغی - دمحم615

9مجاهدآذر67 مشهد تيربارانبافيان طوسی - محسن616

671باقر آبادی - خانم617

671باقر آبادی - یحيی618

4-ش10حزب تودهشهریور67بهمن61باقرزاده - ابو تراب619

5ش201اكثریت67زندان گوهر دشت26 ساله تبریزباقرزاده توکلی - بهمن620

4ش 109فدایيان خلق67  اعدام گوهردشت63 حکم5سال30سالهباقری - امير621

671باقری - اميرهوشنگ622

9- ش5مجاهدآذر67 اوین حلق آویزاهواز-19 سالباقری - پروین623

1-9مجاهدسال67 گوهردشت حلق آویزسنقر-27سالباقری - جواد624

9مجاهدآبان67 كرمانشاه تيرباران28سالباقری - جواد625

9-1- ش5مجاهدشهریور67 اهواز  تيرباراناهواز- 30سالباقری - زینب626

9مجاهدآبان 67 تيربارانباقری - سيروس627

9مجاهد1/7/67 گوهردشت حلق آویزخلخال- 23سالباقری - عامل628

671باقری - عبدالعظيم629

671باقری - عبدالعلی630

ش3،10،30،قمجاهد8/5/67 رشت61انزلی- 29سالباقری - علی631

9مجاهد67 بندرعباس حلق آویزبرازجان-30سالباقری- غالمحسين632

9مجاهد67 قزلحصار تيرباراناصفهان- 32سالباقری- دمحم حسين633

9مجاهد67 شيراز حلق آویز27سالباقری- دمحم علی634

9مجاهد67 اعدامباقری- مسعود635

9مجاهدآذر67 اهواز تيرباراناهواز- 23سالباقری - مهرداد636

1-9مجاهدمهر67 رشت تيربارانباقری تاوا - نزهت637

9مجاهد67 تهران اعدامتهرانباقری تاهانی - رضا638

9مجاهد67 رشت تيربارانبندرانزلی- 28سالباقری غازیانی - علی639
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمهر67 الهيجان تيربارانده كهنهباقری فرد - باقر640

باالیی - طاهر641
هشتپرطوالش-

31سال
9مجاهدآبان67 رشت تيرباران

1-9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانآبادان- 25سالبامنيری - عبدالستار642

671بانكی - تقی643

1-9مجاهد12/8/67 اروميه تيرباراناروميه- 24سالبانی چنگالو - احمد644

9مجاهدشهریور67 رشت تيربارانالهيجان- 25سالباور - علی645

671باور نير - صالح646

671باوری - كالل647

9مجاهدشهریور67 انزلی تيربارانببری - ابری648

9- ش3،30مجاهد8/5/67 رشت تيرباران62آبكنار- 34سالببری - ایرج649

9مجاهدمرداد67 رشت حلق آویزبندر انزلیببری - حسن650

8/5/67 رشت62آبكنار-27سالببری - سعيد651
آرمان 

مستضعفين
ش3،30

9- ش3،30مجاهد8/5/67 رشت تيرباران66آبكنار- 28سالببری - فرزان652

671ببری - فرزانه653

ش3،30آرمان8/5/67 رشت62آبكنار-29سالببری - مسعود654

9مجاهدمرداد67 رشت حلق آویزالهيجان-25سالبحركاظمی - نصرت655

9مجاهد9/5/67 گوهردشت حلق آویز27سالبحری - حسين656

4حزب توده67بحرینی - اسماعيل657

9مجاهد67 اصفهان تيرباراناصفهان- 26سالبحرینی - اكرم658

671بخت آبادی -659

9مجاهد 67دزفول تيربارانبختيار - محراب660

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزبختياری- عبداله661

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزبختياری- عثمان662

9مجاهدمرداد67 ایالم حلق آویزبختياری- نصراله663

9مجاهد67 ایالم تيربارانایذهبختياری - نصرت اله664

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 39سالبخش جهان - حسين665
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآذر 67 تهران تيربارانبخشایی - محمود666

9مجاهدآذر67 كرمان اعدامبخشایی - محمود667

9مجاهد12/8/67 اوین حلق آویزگلپایگان- 25سالبخشایی - نصراله668

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 25سالبخشنده - حميد669

9مجاهدآذر67 اوین حلق آویزآمل- 29سالبخشنده - داوود670

671بخشی - اسماعيل671

9مجاهدمرداد67 رشت تيربارانخلخالبخشی - بخشعلی672

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانتهران- 35سالبخشی - حسين673

ش3مجاهد9/5/67 رشت61هشتپر-25سالبخشی - عبدالرحمن674

9مجاهدمهر67 گرگان تيرباران26سالبخشی زاده - (مرد)675

9مجاهدآبان 67 اوین تيربارانتهران- 28سالبخشی طاری - حميدرضا676

9مجاهدشهریور67 همدان تيربارانهمدان-36سالبخشی نظر - مجيد677

9مجاهدآبان67 دزفول تيرباران28سالبخشياوی - جليل678

9مجاهدمهر67 تبریز تيربارانسلماس-26سالبدری قره قشالقی - ناصر679

671بدری - ناصر680

671بدری - یعقوب681

1-9مجاهد67 تيربارانبدن آراء - حبيب اله682

671بدوی - ناصر683

671بدیعی -684

671براتی - فریبرز685

9مجاهد25/5/67 وكيل آباد حلق آویزمشهد- 24سالبراتی باقرآبادی - مجتبی686

9مجاهدشهریور67 كاشان تيربارانكاشان- 28سالبرادران- احسان687

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه- 26سالبرادران گوران - دمحم هادی688

9مجاهدآذر67 مشهد حلق آویزقوچان- 26سالبرادران مقدم - علی اصغر689

9مجاهدمرداد67 مشهد تيربارانزنجان-30سالبراری - رسول690

9مجاهدآبان67 وكيل آباد تيربارانزنجان- 40سالبراری - زهرا (شمسی)691
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-9مجاهدشهریور67 گچساران حلق آویزگچساران-20سالبرازنده - معصومه692

9مجاهدمرداد67 تيربارانبوشهر- 26سالبرآورده - حسن693

9مجاهد67 سيستان بلوچستان اعدامزاهدانبرآهویی - حبيب اله694

9مجاهدآذر67 عادل آباد تيربارانفسا-25سالبردبار - مهرداد695

9مجاهدآذر67 اراك تيرباراناراك- 26سالبرزآبادی فراهانی- مرتضی696

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزفومن- 27سالبرزگر - ناصر697

9مجاهدشهریور67 عادل آباد اعدامبرزگر -698

9مجاهد67 بوشهر تيربارانبوشهر-26سالبرقك - داریوش699

1-9مجاهد67 تيربارانبرنجيان - مسعود700

9مجاهد67 تهران تيربارانبرندك - حبيب اله701

671برهان -702

671برهان -703

9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانقزوین-27سالبرهانی - سيداحمد704

9مجاهدمرداد67 قزوین   تيربارانقزوین- 25سالبرهانی - سيددمحم حسين705

9مجاهدشهریور 67 زنجان تيرباران29سالبزاز حقيقی طلب - طاهر706

707
بزرگ بشر - منوچهر 

(علی اكبر)
تهران- 33سال

21/5/67 گوهردشت  حلق 
آویز

9مجاهد

708
بزرگان فرد (بزرگيان) - 

غالمرضا
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 30سال

671بستاره - علی709

9مجاهدمهر67 اراك تيرباران29سالبستاكی - قاسم علی710

671بستانكی - قاسم711

678بستگی - قاسم712

9مجاهد67 رشت تيربارانخلخال-26سالبشيری - بخشعلی713

678بقایی - دكتر فریبرز714

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویز28سالبكعلی - علی715

تهران-38سالبلبليان - روشن716
25/5/67 گوهردشت  حلق 

آویز
1-9مجاهد

4حزب توده67بلدی - رئوف717
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان67 اوین تيرباران31سالبنانی - عبدالحسين718

671بناوی - احمد719

9مجاهد67 شيراز حلق آویز27سالبناوی - مسعود720

9مجاهدآبان67 گوهردشت حلق آویزتهران- 25سالبندار - حميد721

671بند شاهی - اسداله722

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان-25سالبنده خدا - فرهاد723

9مجاهدآبان 67 سمنان تيربارانبندی  - (مرد)724

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزبنی اردالن - علی اصغر725

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسنقر-21سالبنی عامریان - افشين726

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسنفر-22سالبنی عامریان - رامين727

بنی عامریان - رضا728
سنفركليایی-

31سال
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهد67 ایالم تيربارانبنی مروتی - دمحم729

9مجاهد8/5/67 اوین تيربارانسمنان-25سالبنی هاشمی - اسداله730

9مجاهدآبان67 همدان تيرباران27سالبوداغی - نصرت اله731

9مجاهدآذر67 سمنان تيربارانگرمسار-25سالبوربور- خليل732

9مجاهد24610ميانه- 28سالبوزی - منوچهر733

9مجاهد25/9/67 اوین تيربارانبوشهری - علی734

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران-26سالبویينی - عبدالرضا(كامبيز)735

1-9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران- 25سالبویينی - عليرضا (كامران)736

9مجاهد67 اعدامبویينی - كيا737

9مجاهد67 اعدامبویينی - كيمی738

1-9مجاهدآبان67 تهران تيرباران22سالبویينی - كيومرث739

671بوميان - بهروز740

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز35سالبهادر - اكرم741

671بهادر - سهيال742

9مجاهدمرداد67 اصفهان اعدامآبادانبهادری - محبوبه743
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-9مجاهدمرداد67 شيراز اعدامشيراز-26سالبهادری قشقایی - مراد744

745
بهادری قشقایی 

كشكولی- ابراهيم
9مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز-32سال

671بهاری - عليرضا746

678بها نشين - محمود747

678بهایی748

678بهبودی749

750
بهبودی - علی اكبر 

(سيروس)
9-ش3مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز65رشت- 28 سال

5اكثریت67بهتاش – احمد751

5اكثریت67بهتاش - بهرام752

1-9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانبهرامی - (مرد)753

9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانبهرامی - زهرا754

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویززنجان-29سالبهرامی - فریدون755

9مجاهدشهریور67 گوهردشت اعدامكرمانشاه-24سالبهرامی - كورش756

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزبهرامی - دمحمحسين757

9مجاهدآبان67 اوین تيرباران28سالبهرامی ایوانكی - فریدون758

9مجاهد9/6/67 رشت تيربارانتهران-35سالبهرامی فرید - محسن759

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران-24سالبهرامی هيدجی - داریوش760

9مجاهد18/6/67 تبریز حلق آویزملكان تبریز-37سالبهراميان (بهرامی) - ولی761

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهرانبهرنگی - عبداله762

9مجاهد67 مشهد حلق آویز26سالبهره مند - جعفر763

9مجاهدمهر 67 اوین تيربارانتهران-22سالبهزاد - مصطفی764

5اكثریت67بهزادپور - اكبر765

9مجاهد67 تهران تيرباران15سالبهزادی (مرد)766

9-ش3مجاهد9/5/67 رشت اعدام60هشتپر- 28سالبهزادی - حسن767

4حزب توده67بهزادی - سيامك768

4-ش10حزب تودهشهریور67اردیبهشت62بهزادی - منوچهر769
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزبهزادی- نعمت اله770

9مجاهد11/7/ 67 دزفول   تيرباراندزفول- 22سالبهزادی نژاد - مصطفی771

9-1-ش8مجاهدمرداد 67 اوین تيرباران61اصفهان- 39سالبهشتی تبار - حوریه772

10-1-ش10اقليتشهریور 67 اعدامبهكيش - علی773

5-ش10اكثریت67بهكيش - محمود774

9مجاهدآبان 67 شيراز تيربارانآبادان-26سالبهمن امينی - دمحم775

بهمنی - حميد776
آستانه اشرفيه-

22سال
9مجاهدآبان 67 رشت تيرباران

1-9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالبهنام زاده - بهروز777

671بهنامی - احمد778

9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانبهنيا - یعقوب779

1-9مجاهد29/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالبی غم - اميرمهران780

9مجاهدآبان 67  مشهد   حلق آویزمشهد-30سالبی همتا طوسی - دمحم781

9مجاهدشهریور 67 سمنان تيربارانگرمسار-24سالبيابانكی - بهنام782

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویززاهدان-24سالبيابانگرد مهربانی - حبيب783

67 اوینبيات - جعفر784
اتحادیه 

كمونيستها
6

671بيداری - بهرام785

تهران- 29سالبيداریان - بهرام786
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
1-9مجاهد

9مجاهد67 اعدامسمنان- 30سالبيدختی - حسن787

9مجاهدآذر67 اوین تيربارانتهران- 28سالبيدختی - حسين788

4حزب توده67بيدگلی - محسن789

9مجاهد67 دزفول اعداماندیمشك-25سالبيرانوند - صادق790

671بيرنی - اكبر791

671بيژن - دكتر792

671بيژن - زهرا793

9-ش6مجاهد67 شيراز حلق آویزبيژن زاده - دمحم794

9مجاهد20/11/67 گوهردشت تيرباران28سالبيژن یار - زهرا795
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

قصرشيرین-25سالبيژنی - اكبر796
شهریور67 گوهرشت حلق 

آویز
1-9مجاهد

4حزب توده67بيژنی - شاپور797

9شاهد خوامجاهد25/10/67 قم تيربارانقم- 33سالبيطرفان - مهدی798

799
بيك دمحم هزارواره - 

دمحمرضا
هزارواره اراك-

32سال
9مجاهد8/5/67 اوین حلق آویز

1-ش10،30 اقليت67گوهردشتبيگ دمحمی - حميد رضا800

671بيگ دمحمی - دمحم رضا801

802
بيگ دمحمی هزاوه - 

احمدرضا
2462810

37سالبيگدلو - دمحم حسين803
مهرماه 63 
حكم 7 سال

3فدایيان خلقاعدام 67

678بيگدلو - ناخدا محسن804

9ش109فدایيان خلق67 اعدام گوهردشت 12 سال حکم20سالبيگدلی - اسماعيل805

ایزهبيگدلی - دمحمعلی806
پایيز 63- حكم 

10سال
ش2فدایيان خلقتابستان67

9مجاهدآبان 67 اوین حلق آویزبابل- 27سالبيگلری - اسماعيل807

9مجاهدآبان 67 الهيجان تيربارانالهيجان-28سالبيگلری - مهرداد808

678بيگلری809

9مجاهد67 اعدامبيگی - صادق810

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزدليجان- 31سالبيگی - هادی811

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرودسربيلغوش - ابراهيم812

813
بينایی ماسوله ای - 

سرهنگ خليل
4- ش1-ش7حزب تودهشهریور6267حكم ابدماسوله- 36سال

 37



تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان 67 دورود تيرباراندورودپاپی - نعمت814

1-9مجاهدآبان67 بهبهان تيربارانبهبهان- 28سالپارسا - دمحم815

9مجاهد22/11/67 اوین اعدامكرمانشاه-22سالپارسی - بابك816

9مجاهد67 مشهد حلق آویزسبزوار-35سالپارسی - كاظم817

671پاسبان - مرتضی818

9مجاهدمهر67 اوین تيربارانپاشا - دمحم819

پاك عقيده - ابراهيم820
صومعه سرا-

26سال
9مجاهد67 اعدام

9-ش8مجاهدمهر67 اوین حلق آویز60تهرانتهران-23سالپاكباز - مریم (سارا)821

671پاكرخ - حميد822

ش3،30مجاهد9/5/67 رشت63رشت- 30سالپاك سرشت – فرهاد)دمحم)823

9مجاهد67 تهران زیرشكنجهتهران - 32سالپاكی - علی824

678پاشير - حسين825

9مجاهدشهریور67 اصفهان تيربارانآران كاشان-25سالپایدار آرانی - ماشااله826

9مجاهد26/5/67 اوین حلق آویزآران كاشان-31سالپایدارانی - منصور827

9مجاهد67 شيراز اعدامپایمرد - جالل828

9-ش بمجاهد67 تهران تيرباراناراك-32سالپذیرا - مجيد829

678پرتوی - بهرام830

671پرتوی - جمشيد831

671پرتوی - رسول832

6710پرتوی - سعيد833

9-1- ش8-ش6سهندمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران61پرتوی - دمحم علی834

1ش،ب67پرتوی - ناهيد835

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهد-25سالپرنده - بهرام836

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد- 28سالپرنده - علی837

9مجاهد20/8/67 نوشهر تيربارانپروره - احمد838
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز-48سالپرویزی - اميرحسين839

پرویزی - اميرحسين840
شهریور67 اوین انفجار در 

زندان
9مجاهد

671پری سوز -841

671پریش - علی842

843
پژمان - دمحمعلی (علی 

كاكو)
6-ش7-ش11سازمان پيكارشهریور  67 اعدام60شيراز

844
پژمان فرد (احمدی) - 

محبوبه
34سال

شهریور67 اوین انفجار در 
زندان

9مجاهد

845
پسندیره (ماركوهی)- 

جمشيد
9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانكتالم- 29سال

9مجاهد67 تيربارانكوچصفهانپشگه ای - چراغعلی846

671پشيمان - مجتبی847

9مجاهدمرداد67 ميانه تيربارانميانه-27سالپناه برخدا -848

671پناه شاهی -849

9مجاهدشهریور67 كرمان تيربارانكرمان-25سالپناه دمحم - پيمان850

671پناهنده -851

671پناهی - اشرف852

9مجاهد67 قائمشهر حلق آویزقائمشهرپناهی - خداوردی853

671پناهی - سيد محمود854

9-1-ش6مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزكازرون-32سالپناهی - شهين855

1-9-10اقليتبهمن67 اوین تيرباران30سالپناهی شبستری - مهرداد856

671پناهی فر -857

671پناهی قربان نژاد -858

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانهمدان-32سالپناهی وقار - افشار859

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانپنتجه شاهی860

1-10تيرباران/ شهریور67پنجه شاهی - اسداله861

5اكثریت67پوراحمدی - علی نقی862

9-1مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-33سالپورساحلی - عباس863
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671پورالحسينی - پروین864

1-9مجاهد67 عادل آباد اعدامگچساران- 25سالپورالحسينی - ضياءالدین865

671پورانی - خالد866

1پورتنگستانی - مریم867

671پورتوكلی - رضا868

9مجاهددی67 كرج تيربارانآستارا-26سالپورایواز - فرزان869

4-ش3حزب توده67 گوهردشت62تهران- 36سالپورحبيب - ابوالفضل870

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزشمال-28سالپورحشمت - دمحم871

671پوردل - حسين872

9مجاهدآبان 67 مشهد حلق آویزقوچان-29سالپوررضی - علی873

671پورصفر آبكناری - صابر874

شيراز-32سالپوررمضان - مجيد875
15/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

671پوردمحم جعفری - دمحم876

676پوردمحم جعفری - مسعود877

676پوردمحمی - دمحمرضا878

671پوردمحمی - احمد رضا879

9مجاهدمرداد67 حلق آویزپور روستا - مسعود880

پورزحمت - رحيم881
آذربایجان شرقی-

29سال
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

9مجاهدآبان 67 اوین تيربارانپورصالحی - عباس882

9مجاهد67 رشت اعدامپورصفير آبكناری - صابر883

884
پورقاضيان اصفهانی - 

مهدی
9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویزتهران-27سال

885
پوركشكولی قشقایی - 

فاطمه
9مجاهددی67 شيراز اعدامآبادان-27سال

886
پوركشكولی قشقایی - 

فرزانه
9مجاهد25/9/67 شيراز تيربارانآبادان-26سال

887
پوردمحم جعفر جاللی - 

مسعود
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران23سال

9مجاهد67 رشت حلق آویز26سالپوردمحم دوست - رضا888

زنده است
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز26سالپورميرزا - آریا889

9ش،30مجاهدمرداد67 رشت تيربارانآبكنارانزلی-28سالپورنصير - صابر890

ایالم-28سالپورنوروز - بهزاد891
شهریور 67 دیزل آباد شيراز 

تيرباران
1-9مجاهد

9مجاهدمهر 67 رشت تيربارانرودسر- 24سالپورهاشم تبریزی - احمد892

1-ش8-ش6حزب توده67 اوین61پورهرمزان - دمحم893

9مجاهد10/9/67 قوچان تيربارانقوچانپوستينچی894

9مجاهد8/12/67 اوین تيربارانتهران-18سالپولچی- محمود (حامد)895

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزپویی - دمحم896

اصفهان32سالهپهلوان  نشان- مرتضی897
شهریور67 گوهر دشت 

تيرباران
9شاهد خوامجاهد

9مجاهد67 اعدام29سالپيخوش - جواد898

1-9مجاهد1/6/67 اروميه تيربارانسنندج- 33سالپيرنژاد - هوشنگ899

900
پيروز رام - صفرعلی 

(فرشاد)
1-9مجاهد12/5/67 اوین تيربارانهمدان-28سال

9مجاهدشهریور67 اهواز تيربارانتهران- 33سالپيروز زاده - ناصر901

671پيری - محسن902

903
پيشه وری(كشمش 

تپه ای)-احمدعلی
9مجاهد67 ماكو زیرشكنجهماكو-27سال

9مجاهد28/7/67 تهران اعدامپيكر - فرشيد904
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 قزوین حلق آویزقزوین-35سالتاب - علی905

9مجاهداسفند67 اوین تيرباران29سالتابانی - حسين (بهرام)906

907
تابانی (بابایی) - بهنام 

(مصطفی)
9مجاهد9/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سال

9مجاهدمرداد67 رشت حلق آویزالهيجان-26سالتابش - حسن908

9مجاهداسفند 67 اوین تيربارانتهران- 29سالتاج اكبری - منيژه909

678تاج دونی - جمشيد910

5اكثریت67تاج دینی - حميد911

1-9مجاهدمرداد67 كرمان حلق آویزنيشابور-23سالتاج گردان - محمود912

9مجاهد67 مسجدسليمان تيربارانتاج ميری -913

914
تاجيك (هاشم خانی)- 

مرتضی (مجتبی)
9-1-ش2مجاهد13/5/67 گوهردشت حلق آویزورامين- 26سال

9مجاهدمهر67 گوهردشت حلق آویزكرج- 24سالتارانی - مسعود915

تاالنی - كریم916
فرزند دمحم امين 

36سال- نقده
1-7حزب دمكراتشهریور67 اعدام

9مجاهدشهریور67 كرمانشاه تيربارانقصرشيرین-31سالتام - جعفر917

9مجاهدمهر67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالتایكندی - علی918

9مجاهدمرداد67 تهران اعدامتبریزتبریزی - علی919

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالتجدد - جعفر920

9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60تهران- 30سالتحصيلی - حميد921

9مجاهد14/5/67 اوین حلق آویزتهران-26سالتحصيلی - فاطمه (ناهيد)922

671تدبر - جعفر923

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتدین - عدل اله924

1-9مجاهد67 تيربارانتراب زاده - محسن925

1-9مجاهدمرداد67 تبریز تيرباراناراك-29سالترابی -احمد926

1-9مجاهدشهریور67 اروميه اعدامترابی -اسماعيل927

9مجاهددی67 تهران تيربارانشاهرود-30سالترابی - حبيب928

9مجاهد67 اصفهان تيرباراناصفهان- 24سالترابی- رضا929
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهددی67 شاهرود تيربارانشاهرود-32 سالترابی - عبدالوهاب930

9مجاهد20/9/67 همدان تيربارانهمد ان-30سالترابی نوید - دمحم جواد931

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالتراهنی نيا - حسين932

9مجاهددی 67 اوین تيربارانتهران-32سالترشيزی - رضا933

9مجاهد13/5/67 اصفهاناصفهان-22سالترك پور (زن)934

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزرشت- 31سالتركمن نژاد تبریزی - بيژن935

9مجاهد10/5/67 اصفهان تيرباراناصفهانتركيه كوهان ستانی - اكبر936

937
تركيه كوهان ستانی - 

علی
9مجاهد67 اصفهان تيرباراناصفهان-20سال

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران25سالتركيان - (زن)938

تركيان - اكبر939
سده اصفهان-

28سال
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

9مجاهد67 اوین تيرباران24سالتركيان - مهدی940

9مجاهدشهریور 67 اوین تيرباران24سالتریان - ابراهيم941

9مجاهد67 ساری تيربارانسمنانتشرفی - احمد942

9مجاهدآبان67 سمنان تيربارانتشرفی - حسن943

9مجاهد67 سمنان تيربارانسمنان-27سالتشرفی - دمحم944

2-ش7-ش8راه كارگرشهریور6167تشيد - عليرضا945

تصگری - سيروس946
شهریور67 مسجدسليمان 

تيرباران
9مجاهد

1-9مجاهد6/5/67 تهران تيرباران38سالتعاونی رنجی - امير947

9مجاهددی 67 اوین حلق آویزكاشانتفرشی - دمحم حسين948

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهد-25سالتفقدی - علی949

1-9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانتقوی - عباس950

9مجاهدآبان67 عادل آباد اعدامگچساران-25سالتقوی - موسی951

9مجاهدشهریور67 عادل آباد تيربارانگچساران-25سالتقوی - موسی952

5671تقی زاده -953

671عضوتقی زاده -954
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671یكتقی زاده -955

671خانوادهتقی زاده -956

671هستندتقی زاده -957

9مجاهدشهریور67 تبریز اعدامتبریز-25سالتقی زاده - ابراهيم958

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرشت- 24سالتقی زاده - پرویز959

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهرانتقی زاده - مجتبی960

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزالهيجان-27سالتقی نژاد - سياوش961

9مجاهد67 تهران حلق آویزاردبيل-31سالتمدن فر - داوود962

9مجاهد13/9/67 رضایيه اعدامرضایيه- 26سالتمدن فر - كاظم963

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرشت-32سالتمدن نهاد - دمحم باقر964

9مجاهد67 تبریز اعدامتبریز-29سالتميزكار - علی965

9مجاهد67 عادل آباد تيربارانتوانا - اسداله966

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانتوانا - عباس967

671توانمند - عباس968

9-1-ش6مجاهد31/5/67 اوین تيربارانتهران- 32سالتوانا یيان فرد - مریم969

9مجاهد67 اوین اعدامتوبری -970

671توبيان - كورش971

9مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان-29سالتوتونچی - خليل972

9مجاهد28/7/67 همدان حلق آویزتوتونچی - معصومه973

1-9مجاهد20/5/67  اوین حلق آویزهمدان-36سالتوتونچيان - دمحم علی974

9مجاهد67 عادل آباد اعدامتوحيدی - پرویز975

671توحيدی - دمحم علی976

671توسلی - فرهاد977

9مجاهد67 تهران حلق آویزتهران-26سالتوسلی - مراد978

671توسليان - خانم979
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالتوسليان - دمحمرضا980

671توشه زی -981

9-1-ش10مجاهد8/5/67 خرم آباد تيرباران60خرم آباد-30سالتوكل - ابراهيم982

10شهریور67 تيربارانتوكلی983

9مجاهد67 مشهد اعدامتوكلی - حميد984

9مجاهدآبان 67 قائمشهرتيربارانقائمشهر-25سالتوكلی - رجب985

توكلی - شاپور986
بندر ماهشهر-

25سال
9مجاهدآذر67 اوین تيرباران

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز25سالتوكلی - دمحم987

9مجاهدآبان67 كرج تيربارانتوكلی (مستمند) - مریم988

9ش206مجاهدمرداد67 شيراز تيربارانمتولد شيرازتوللی - نصراله989

9مجاهدمرداد67 بيرجند اعدامقائنتوليت - مسعود990

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانتهران تاش - هما991

671تهرانچی -992

9-1-ش12مجاهد67 اهواز تيربارانآبادان-28سالتهران كعبی - جابر993

9مجاهدشهریور67 شاهرود تيربارانشاهرود-25سالتهرانی - دمحم994

671تهرانيان -995

671تهمينه - ستوده996

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران- 18سالتهوری - ليال (مریم)997

9مجاهد67 تهران اعدامتيری - محسن998

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 29سالتيموری - مجيد999

671تيموری - محسن1000

9مجاهدمرداد67 اعداموردآورد-22سالتيموریان - سيدقاسم1001

676تينایی - اصغر1002
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671ثابت افزار - رضا1003

671ثابت افزار - مسعود1004

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالثابت رفتار - رضا1005

9مجاهد8/5/67 اوین تيربارانتهران- 30سالثابت رفتار - مسعود1006

671ثابتی -1007

671ثابتيان -1008

671ثابتيان - شاهين1009

ثامنی - علی1010
سنقركليایی- 

27سال
9مجاهد67 كرمانشاه اعدام

9مجاهد67 گوهردشت اعدامثامنی - علی1011

671ثانی - حميد1012

671ثانی - فرید1013

اكثریت67تقلينی - احمد1014

9مجاهدشهریور67 بروجرد تيربارانثقلينی - علی رضا1015

9مجاهد67 خرم آباد اعدامبروجرد-27سالثقلينی - غالم1016

671ثنائی - حسين1017

1018
ثنا بخش - اسماعيل 

(ایرج)
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران- 34سال

9مجاهد67 تهران اعدامتهران-27سالثنابخش - عباس1019

تهران- 26سالثوابی - حسام الدین1020
21/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
1-9مجاهد
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671جابلی - ناهيد1021

9مجاهد67 بروجرد حلق آویزبروجرد-30سالجاماسبی - عبدالمحمود1022

9مجاهد12/11/67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-29سالجامع انوری - رضا1023

9-ش9مجاهد67 تهران حلق آویز28سالجامع كلخوران - فهيمه1024

9مجاهد67 عادل آباد تيربارانآبادان-33سالجامع دار - امير (سيروس)1025

9مجاهد7/5/67 رشت حلق آویزالهيجان-29سالجامعی - علی رضا1026

9مجاهد24/8/67 اوین تيرباران28سالجانی - عبدالرسول1027

671جاوید پور - باقر1028

4حزب توده67جاوید فر -  دكتر جعفر1029

671جاوید فر - سيف اله1030

9مجاهد1/8/67 كرمانشاه تيربارانجاوید یار - علی1031

9مجاهدشهریور67 گوهردشت تيربارانخرم آباد-24سالجاوید یار - مسعود1032

678جبارپور - جليل1033

2راه67جبارزاده - رسول1034

9 كارگرمهرماه67 كرمانشاه تيربارانجباری - (خانم)1035

9  ش106مجاهدشهریور67 تهران تيربارانجباری – جالل1036

ش،دهواداراقليتاعدام شهریور 67جباری -بهنام1037

5 ش- ب-67جباری - جليل1038

9اكثریتمرداد67 اوین حلق آویزجباری - جليل1039

1مجاهد67جباری - جميله1040

9مهر 67 قزوین اعدامقزوین-37سالجباری - عليرضا1041

1مجاهد67جباری - كریم1042

678جباری - مهندس1043

1-9آبان 67 اوین تيربارانجباریان - (خانم)1044

9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانبيجار-25سالجبریيلی - ارفع1045
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد 67  تهران حلق آویزبيجار- 30سالجبریيلی - دمحم سعيد1046

1مجاهد67جبرائيليان -1047

671جبرائيليان -1048

671جبلی -1049

1-9مرداد 67 قائمشهر تيربارانقائمشهر-27سالجبلی - موال1050

1مجاهد67جدولی - حسن1051

671جدید االسالم - ابوبكر1052

9مرداد67 اصفهان اعدام19جدیدی - زهرا1053

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویزمشهد-27سالجدیدیان - عليرضا1054

9مجاهد3/6/67 اوین تيربارانشيراز-22سالجره - فرهاد1055

9مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان-25سالجره كالنتری - خليل1056

9مجاهد67 اوین اعدامتهران-20سالجزع سركرده - حجت اله1057

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانجزنی1058

9مجاهدشهریور 67 تهران تيربارانجستان - روبرت1059

9مجاهد67 عادل آباد اعدامجعفرزادگان - نادر1060

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالجعفرزاده - ایرج1061

9مجاهد67 خوی تيربارانخویجعفرزاده - حسن1062

9مجاهد67 اوین تيربارانجعفرزاده - داوود1063

9مجاهد67 خوی تيربارانخویجعفرزاده - مرتضی1064

1-9مجاهد7/5/67 اروميه تيربارانخوی-34سالجعفرزاده مرندی - محمود1065

ش3ش204مجاهد9/5/67 رشت61لنگرود- 23سالجعفری – علی اكبر1066

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-34سالجعفری - بهنام1067

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز26سالجعفری - داوود1068

9مجاهددی 67 كرمانشاه تيربارانسبزوار-26سالجعفری - سيددمحم رضا1069

9مجاهدآبان 67 رشت تيربارانرشت-26سالجعفری - محرمعلی1070
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آویززنجان-27سالجعفری افشار - ظفر1071

9مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز-29سالجعفری گراشی - عزیز1072

9مجاهد67 سمنان تيربارانسمنانجعفریان - آقا دمحم1073

1074
جالل آبادی فراهانی - 

هادی
9مجاهد67 تهران تيربارانتهران-26سال

1مجاهد67جاللوند - همت1075

674جاللی - حسن یا حسين1076

8حزب توده67جاللی - حسين1077

12/5/679 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالجاللی - خيراله1078

1-9مجاهدآذر67 تهران تيرباران27سالجاللی - كریم1079

9مجاهدآذر67 اوین اعدامشاهرود-26سالجاللی - دمحم1080

كرمانشاه-29سالجاللی - ميترا1081
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهد6/5/67 اوین حلق آویز28سالجاللی خواه- علی1082

9مجاهدبهمن67 رشت حلق آویزالهيجان-25سالجاللی سفری - فرهاد1083

1مجاهد67جاللی فر - دمحمرضا1084

9آبان 67 همدان تيربارانهمدان-25سالجالليان - عليرضا1085

9مجاهداسفند 67 اوین تيربارانقزوین-31سالجالليان - مهدی1086

9مجاهداسفند 67 اوین تيربارانقزوین-27سالجالليان - هادی1087

1مجاهد67جالليان - ولی1088

671جالیر - علی1089

9مهر67 اوین حلق آویزقزوین-28سالجلغازی - شهين1090

ش13مجاهد67 اوین اعدام65تبریز-21سالجلوندی - علی1091

9راه كارگرمرداد67 اوین حلق آویزجلوه دار- اسماعيل1092

9مجاهدمرداد67 اروميه تيربارانخوی- 27سالجليل زاده - جهانگير1093

9مجاهد7/5/67 رشت حلق آویزالهيجان-26سالجليلی - بهمن1094

9مجاهد67 تهران تيربارانالهيجان-32سالجليلی - جعفر1095
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد27/5/67 همدان اعدامهمدانجليلی - علی1096

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتبریز-32سالجليلی - ناهيد1097

9مجاهدشهریور67 شاهرود اعدامشاهرود-24سالجمالی - محسن1098

9مجاهد67 تهران تيربارانتهرانجمشيدی - (پدر فرامرز)1099

9مجاهد1/9/67 اوین اعدامتهرانجمشيدی - (خانم)1100

9مجاهد1/9/67  اوین اعدامتهرانجمشيدی - پروانه1101

1-9مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالجمشيدی - فرامرز1102

9مجاهد13/5/67 اوین حلق آویزتهران-26سالجمشيدی - مسعود1103

4حزب توده67جميلی - اسماعيل1104

جنابزاده - دمحم تقی1105
صومعه سرا-

32سال
9حزب تودهمرداد67 گوهردشت حلق آویز

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتنكابن-32سالجنت رستمی - دمحم رضا1106

9مجاهدمهر 67 اوین تيربارانتهران- 25سالجنتی - (مرد)1107

خوی-35سالجنگزاده - دمحم1108
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهدمرداد67 اروميه تيرباراناروميه-26سالجنگا لو - احمد1109

6-ش7مجاهدشهریور 67 اوینجوان - قدرت اله1110

9سهندشهریور67 تهران تيربارانجوان - دمحم1111

1-9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-31سالجوان شجاع - قاسم1112

1113
جوان شجاع مفر د - 

غالمحسن
9مجاهددی 67 اوین تيرباران30سال

1مجاهد67جوانی - اكبر1114

674جودت - حسين1115

9حزب تودهآبان67 خرم آباد تيربارانپلدختر- 30سالجودكی - فرهاد1116

9مجاهد67 بهشهر تيربارانجهان - مجتبی1117

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزآبادان- 27سالجهان آرا - حسن1118

2مجاهد67جهان بيگلری - كاميار1119

1-9راه كارگر67 بهبهان اعدامبهبهان-31سالجهانبخش - ابراهيم1120
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانجهانبخش - امير1121

1مجاهد67جهانبخش - بتول1122

671جهانبخش - بزرگ1123

674جهانبخش - جهانگير1124

9حزب تودهمرداد67 اوین حلق آویزجهانبخش - حسين1125

جهاندیده - مدنی1126
فرزند 

تسليم–سلماس
6-7مجاهدآذر 67 اعدام

1حزب دمكرات67جهاندیده - منير1127

9شهریور67 بندرعباس تيرباران23سالجهانگيری - احمد1128

1،10ش ج،برامجاهدشهریور67 عادل آباد تيرباران29سالجهانگيری - جعفر1129

67جهانگيری - منصور1130
چپ- گروه هللا 

قلی
6
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 اهواز تيربارانآبادان- 28سالچاروسه - مسعود1131

9مجاهد67 اوین تيرباران32سالچاكی - شعبان1132

چاوشينی - ابراهيم1133
گورگه كور اشنویه 

فرزند قادر
7حزب دمكرات67 اعدام

4حزب توده67چاووشی - ابراهيم1134

1-9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزكوچصفهان-22سالچراغی - رحمان1135

9مجاهد67 تيربارانچراغی - كریم1136

9مجاهد67 تيربارانخرم آباد-28سالچراغی - دمحم رضا1137

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزچرتابی - صمد1138

671چرغازی -1139

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزچمن سرا1140

9مجاهدمهر67 رشت تيربارانرشت-27سالچمنی - بهزاد (علی)1141

9مجاهدآذر 67 تهران تيربارانچناری - امير1142

1-9مجاهددی 67 شيراز تيربارانشيراز-29سالچنگيزی - فریبا1143

8 -9- ش3مجاهد67 گوهردشت حلق آویز60اردبيل-28سالچوبدار - ابراهيم1144

1-9مجاهدآذر67 اوین تيربارانتهرانچوبيان - كورش1145

1-9مجاهدشهریور67 گچساران تيربارانگچساران- 22سالچهارده چریك - غالم شاه1146

9مجاهد28/11/67 شيراز اعدامشيرازچهارروستا -1147

9مجاهد67 شيراز حلق آویز30سالچهارمحالی - تورج1148

ش8كومله67 اوین اعدام61چهرازی- بيژن1149

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزچهره آزاد - ابوالفضل1150

هرسين-26سالچهری - ذبيح اله1151
شهریور 67 گوهردشت 

تيرباران
9مجاهد
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9ش،کمجاهدشهریور67 تهران تيرباران29سالحائری - پروین1152

671حاتمی - اسداله1153

671حاتمی - امير1154

671حاتمی - رحيم1155

671حاتمی - دمحم1156

4حزب توده67حاتمی - هدایت اله1157

9مجاهد1/6/67 تهران حلق آویز27سالحاتمی كيا - اميرحسين1158

9مجاهد67 تهران تيربارانتهران-30سالحاتمی كيا - اميرعلی1159

9مجاهد5/12/67 اعدام26سالحاتميان - بهرام1160

9مجاهد67 خوزستان اعداماندیمشك-23سالحاتميان - محسن1161

ابهر-33سالحاج آقایی - ابوالقاسم1162
18/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهدمرداد67 زنجان تيربارانابهر-24سالحاج آقایی - بهروز1163

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانحاج اكبری - سهيال1164

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزاردبيل- 32سالحاج صمدی - عليرضا1165

1166
حاج عبدالعظيم نراقی - 

دمحم
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز36سال

671حاج عسگری - ناصر1167

9-1ش،کمجاهدآبان 67 اوین تيرباران26سالحاج علی - محبوبه1168

29سالحاج محسن - حسين1169
61 حکم 15 

سال
2-ش1راه كارگر67

678حاج محسن - امير حسين1170

671حاج دمحمی - حبيب1171

1-9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران25سالحاج دمحمی - زهره1172

671حاج دمحمی - عليرضا1173

4حزب توده67حاجی ملكی - اسحاق1174

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز25سالحاج ميراسماعيلی- زهره1175

671حاج ميرزایی - فرهاد1176
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-ش3مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویز60شهریار- 32سالحاجی - علی1177

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانحاجی زاده - ليال (صدیقه)1178

9مجاهدمرداد67 شيراز تيربارانشيراز-20سالحاجی زاده - مسعود1179

671حاجی پور -1180

1181
حاجی صالحی - علی 

اصغر
9مجاهددی 67 رشت تيربارانالهيجان-27سال

9مجاهددی 67 اوین حلق آویززنجان -23سالحاجی عسگری - ناصر1182

671حاجی دمحمی - مظاهر1183

9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانتهران-26سالحاجی نجات - ليال1184

9مجاهد10/9/67 گوهردشت تيربارانخوی- 28سالحاجی نژاد - علی1185

9-ش6مجاهدآبان 67 تهران حلق آویز25سالحاجيان (حاجی نژاد) - ليال1186

9-ش8مجاهد67 تهران اعدام60تهران- 23سالحاجيان - نيال1187

1188
حاجيان گله دار اصل - 

فاطمه
9-ش5مجاهد67 اهواز تيربارانآبادان- 29سال

671حاجيانپور -1189

4حزب توده67حاجيان نژاد - مهدی1190

9مجاهد67 عادل آباد تيربارانشيرازحاجيانی - حميد1191

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز25سالحافظی نيا - دمحم علی1192

1-676حالتی - امير1193

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالحامد حيدر دوست - نادر1194

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز24سالحامدی - گلی1195

9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباراناصفهان- 26سالحبيب اخباری - فردوس1196

1197
حبيب راد مرد (حبيب پور) 

- (مرد)
9مجاهدشهریور67 اوین تيرباران

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 31سالحبيبی - ابراهيم1198

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانمرند - 26سالحبيبی - جابر1199

671حبيبی - حسن1200

676حبيبی - منصور1201
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-678حبيبی - نادر1202

5اكثریت67حبيبی فوالد كوهی - نادر1203

1-9مجاهد20/6/67 بابل تيربارانبابلسر-22سالحجازی - سيدرضا1204

1-9مجاهد10/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالحجازی - دمحم رضا1205

1-679 تيربارانحجازی - محمود1206

4حزب توده67حجری بجستانی - عباس1207

شاهد بحجتی- عباس1208

671حدادیان -1209

2راه کارگر67حدادی مقدم - دمحم سعيد1210

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان- 24سالحدیدی - دمحم تقی1211

6-9مجاهدمهر67 اوین تيرباران17سالحریری - احمد1212

6-9مجاهد5/9/67 اوین حلق آویززنجان-28سالحریری - جعفر1213

9مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان- 21سالحریری - خليل1214

6-9مجاهدآبان67 كرج تيربارانحریری - عباس1215

1-9مجاهدآبان 67 رشت تيربارانرشت-25سالحریری - محسن1216

6-9مجاهدمهر67 تهران حلق آویز28سالحریری - مسعود1217

6-9مجاهدآذر67 مشهد حلق آویزحریری - مسعود1218

9مجاهدمهر 67 رشت تيربارانحریری - مقصود1219

671حریری - محمود1220

1-9مجاهدآبان67 گوهردشت حلق آویزرشت-33سالحریری - منصور1221

671حریری - نادر1222

9مجاهدمرداد67 زنجان تيربارانزنجانحریری - یعقوب1223

9مجاهدآذر67 اوین حلق آویزتهران-34سالحریریان - مسعود1224

9مجاهد67 رشت تيربارانرشت- 25سالحسام - سهيال1225

6-9مجاهدمرداد67 اهواز تيرباراناهواز-29سالحسامی - سيف اله1226
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 بيرجند اعدامبيرجندحسامی - دمحمعلی1227

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد-30سالحسن آبادی - مهدی1228

1-9مجاهد67 اروميه تيرباراناروميه- 26سالحسن پور - حسن1229

ش3مجاهد67 گوهردشت60رشت- 25سالحسن پور - غالمرضا1230

9مجاهد19/7/67 تهران تيربارانتهران-25سالحسن پور - لطيف1231

1232
حسن پور شيرازی - 

ابراهيم
4حزب توده67

حسن پور كما - غالم رضا1233
كسما رشت-

25سال
9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویز

1-676حسنخانی - دمحم1234

678حسن خانی كارگر - دمحم1235

10ش204مجاهدشهریور67لنگرودحسن زاده - علی1236

9ش204مجاهدآبان67 مراغه تيربارانلنگرود-23سالهحسن زاده - فریدون1237

9ش204مجاهددی 67 لنگرود تيربارانلنگرود-27سالحسن زاده - قاسم1238

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرشت-28سالحسن زاده - مهيار1239

9مجاهد67 مسجد سليمان تيربارانحسن وند -1240

حسنی - حسن1241
روستای گواران- 

35سال
9مجاهد67 تهران اعدام

1-9مجاهد67 اوین اعدامسمنانحسنی - داود1242

9مجاهد67 تهران حلق آویزتهران-30سالحسنی - سيد احمد1243

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهرانحسنی - سيد حسن1244

678حسنی - مجتبی1245

6-1-9مجاهدآبان67 اوین حلق آویز32سالحسنی - دمحم1246

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانشاهرودحسنی - دمحم تقی1247

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانقم راونج- 28سالحسنی - یعقوب1248

9مجاهد8/5/67 اوین تيربارانتهران-28سالحسنی (یك كالم) محمود1249

4حزب توده67حسنی پاك - مهدی1250

9مجاهدآذر67 تهران تيربارانحسنی زاده- حميدرضا1251
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

حسين پور - (پدر)1252
آستانه اشرفيه-

 61سال
9مجاهددی 67 رشت اعدام

9مجاهددی 67 گناوه تيربارانحسين پور - (مرد)1253

671حسين پور - امير1254

1-ش8راه كارگر67 تهران حلق آویزرودسرحسين پور - رحيم1255

9مجاهد67 رشتالهيجان-29سالحسين پور - رضا1256

671حسين پور - شادی1257

671حسين پور - شاهپور1258

حسين پور - عيسی1259
آستانه اشرفيه-

17سال
9مجاهد1/10/67 رشت اعدام

9مجاهدآذر 67 بوشهر تيربارانحسين پور - غالم1260

حسين پور - موسی1261
آستانه اشرفيه-

19سال
9مجاهدمرداد 67 رشت اعدام

671حسين پور - نازلی1262

1263
حسين پور رودسری - 

رحيم
67زندان رشت به دارآویخته 

شد
2- ش،30راه کارگر

تهران-25سالحسينخانی - داوود1264
15/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

6-1-678حسينخانی - دمحم1265

4حزب توده67حسين خانی - دمحم علی1266

9مجاهدشهریور67 اوین اعدام35سالحسين خواه - هوشنگ1267

1-4حزب توده67حسين زاده - رحيم1268

1-9مجاهدآبان 67 بهبهان تيربارانبهبهان-27سالحسين زاده - منوچهر1269

1270
حسين زاده اربانی - 

سوسن (سوزان)
9مجاهدشهریور67 رشت تيربارانرشت-25سال

9مجاهدمرداد67 حلق آویزتهران-25سالحسين زندی - مهرداد1271

4حزب توده67حسين نژاد - محسن1272

671حسين نژاد - دمحم1273

9مجاهد8/5/67 اوین تيربارانتهران- 30سالحسينی - اسماعيل1274

9مجاهدآذر 67 تهران تيرباران21سالحسينی - اكبر1275

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 25سالحسينی - اميرحسين1276
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671حسينی - بهزاد1277

1-9-10مجاهدشهریور67 گچساران تيربارانگچساران-30سالحسينی - پرویز1278

671حسينی - جمال1279

9مجاهداوین حلق آویزشهر ری- 26سالحسينی - حبيب اله1280

9مجاهدآذر 67 بوشهر تيربارانحسينی - حسن1281

5اكثریت67حسينی - حسن1282

671حسينی - حميد1283

9مجاهدآذر67 اوین تيرباران25سالحسينی - رضا1284

671حسينی - سعيد1285

9مجاهد67 شيراز حلق آویزشيراز-30سالحسينی - سيد احمد1286

حسينی- سيد اكبر1287
گله دار  الرستان- 

31 سال
9مجاهد67 اعدام

671حسينی - سيد باقر1288

9مجاهد67 مشهد حلق آویزگنبدكاووس-26سالحسينی - سيدحبيب1289

9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویزآمل-28سالحسينی - سيدحسن1290

9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویزنطنز- 24سالحسينی - سيد سعيد1291

حسينی - سيد نصراله1292
سنقركليایی- 

24سال
9مجاهدآذر 67 گوهردشت تيرباران

10شهریور67 تيربارانحسينی - عبداله1293

9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانجهرم-42سالحسينی - عترت1294

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزحسينی - عليرضا1295

9مجاهد67 اوین تيربارانحسينی - غالمحسين1296

1297
حسينی – لی  لی 

السادات
31سال

شهریور67 تهران حلق آویز 
 اوین

1-9ش،کمجاهد

671حسينی - دمحمتقی1298

9مجاهدبهمن67 بوشهر اعدامبرازجان-27سالحسينی - دمحم حسين1299

671حسينی - محمود1300

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزاسفراین- 30سالحسينی ایرج - حجت اله1301
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1302
حسينی برزی - سيد 

سعيد
9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویزبرز كاشان-24سال

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزحسينی رجبی - دمحم1303

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمالیر-26سالحسينی زاده - مهران1304

671حسينی نژاد - محسن1305

671حسينيان - علی نقی1306

9مجاهد67 رشت تيربارانرشت- 25سالحصان - سهيال1307

9مجاهدآذر67 اوین حلق آویزسبزوار-30سالحضرتی - حسين1308

671حق امينی - حميد1309

671حق بالينی - بيژن1310

671حق بيان - غالم1311

671حق بيان - غالمرضا1312

1-9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانفسا 29 سالحق شناس - غالم عباس1313

9مجاهد12/5/67 اوین تيربارانممقان تبریز-28سالحق وردی ممقانی - علی1314

9-ش3،30مجاهد9/5/67 رشت تيرباران60الهيجان- 23سالحقانی - حسين1315

9مجاهد67 بابل تيربارانبابل-24 سالحقانی - علی1316

9مجاهدمرداد67 رشت اعدامآستاراحقدوست - محبوب1317

9مجاهد67 تبریز تيربارانتبریز-18سالحقی - مهدی1318

1-8-9مجاهدآبان67 تبریز حلق آویزتبریز- 23سالحقی منيع - حميد1319

1-9مجاهد67 تيربارانحقيقت - حسن1320

9مجاهدمرداد67 الهيجان تيربارانالهيجانحقيقت خواه - یحيی1321

1-9مجاهد12/5/67 تهران تيربارانتهران-30سالحقيقت گو - دمحم حسين1322

1323
حقيقتيان رودسری - 

عبدالعلی
671

671حقيقی - اكبر1324

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزحقيقی - سعيد1325

9مجاهد67 رشت تيرباران23سالحقيقی - شاهين1326
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزقائمشهر- 30سالحقيقی - عقيل1327

1-9مجاهد67 اوین اعدامتهرانحقيقی - منظر1328

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانحقيقی فرد - دمحم1329

9مجاهد67 اصفهان تيرباراناصفهان- 26سالحقيقيان - مجيد1330

9مجاهدآبان67 گوهردشت تيربارانرودسرحقيقيان رودسری - زهرا1331

1332
حقيقيان رودسری - 

علينقی
9مجاهد67 رودسر تيربارانرودسر-29سال

671حكمت -1333

671حكيم - ابوالحسن1334

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانحكيمی - سيروس1335

9مجاهد27/8/67 اوین تيربارانتهران- 27 سالحكيمی - شهریار1336

671حكيمی - ناصر1337

671حكيمی ریزی بندی -1338

671حكيمی نژاد - احمد1339

9مجاهد67 تهران اعدامحاللی - خيراله1340

9مجاهدمرداد67 بهبهان اعدامبهبهانحلوایی1341

5اكثریت67حليمی اصل - ناصر1342

671حليمی نژاد - احمد1343

9مجاهدمرداد67 وكيل آباد حلق آویزقوچان-30سالحمامی - دمحم1344

9شاهدخوامجاهدشهریور67 تهران حلق آویزتهران- 25سالحمزه ای - فاطمه1345

1-9مجاهد1/7/67 اراك تيرباراناراك-23سالحمزه لوئيان - دمحم1346

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویز23سالحميدی - زهرا1347

9مجاهدمهر67 اوین حلق آویزتهران-23سالحميدی - سهيال1348

1-9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران-24سالحميدی - فرشته1349

1-678حميدیان - علی نقی1350

9مجاهدشهریور67 وكيل آباد حلق آویزحنایی - محسن1351
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهدحنایی - دمحم رضا1352

9مجاهد12/8/67 اروميه تيربارانحنيف -1353

9مجاهد67 دزفول تيرباراندزفول- 21سالحنيف زاده - فریدون1354

9مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 26سالحنيفه پورزیبا - داریوش1355

9مجاهدشهریور67 تهران حلق آویزتهران- 30سالحنيفی (حنيف) - رقيه1356

5اكثریت67حوائجی - ناهيد1357

ش8مجاهد67 اوین60حياتی - طيبه1358

حياتی -عوض1359
بندر ماهشهر-

25سال
1-9مجاهدمرداد67 بندر ماهشهر تيرباران

671حيدرپور - جاوید1360

678حيدر زاده - احمد1361

671حيدرنژاد - احمد1362

671حيدرنژاد - كریم1363

9مجاهدشهریور67 تبریز حلق آویزتبریز- 17سالحيدرنيا فتح آباد - سعيد1364

1-9مجاهدآبان67 مشهد حلق آویزمشهدحيدری - (مرد)1365

9مجاهدآبان67 مشهد حلق آویزمشهدحيدری - (مرد)1366

9مجاهد67 اوین اعدام34سالحيدری - اكبر1367

حيدری - حميد1368
63حكم 15 

سال
6-ش7،8 ،11سازمان پيكار 67 اعدام

1-ش7-ش11سازمان پيكار5/6/67 اوین اعدام60حيدری - داود1369

ش،زسازمان پيکار6/6/67 گوهردشت اعدام301361سالهحيدری-محمود1370

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانقم-24سالحيدری - زهره1371

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران- 27سالحيدری - سيدعلی1372

9مجاهد67 اعدامحيدری - سيددمحم1373

671حيدری - شهریار1374

1-9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراناندیمشك-25سالحيدری - شهين1375

1-9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراندماوند- 29سالحيدری - شيرین1376

 61



تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 تهران اعدام30سالحيدری - فرح1377

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانحيدری - فرخ1378

671حيدری - ظفر1379

678حيدری - عبدالعظيم1380

9مجاهد67 همدان اعدامهمدانحيدری - دمحم1381

9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانگچساران-25سالحيدری - دمحم رضا1382

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزپاوه -25سالحيدری - دمحم مهدی1383

671حيدری - مرتضی1384

671حيدری - مهدی1385

671حيدری - مهری1386

9مجاهد18/5/67 ایالم تيربارانایالم-27سالحيدری زاده - جسومه1387

6-4حزب توده67حيدری زاده مطلق - احمد1388

9مجاهدمرداد67 اصفهان اعدامگچساران-25سالحيدری شهی - سيددمحم1389

9مجاهد8/7/67 مشهدتيربارانكربال-27سالحيدریه - حسين1390

9مجاهد8/7/67 مشهدحلق آویزكربال-23سالحيدریه - دمحم1391
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1392
671خاتمی - علی

1393
4حزب توده67خاتمی - دمحم

1394
9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آویز35سالخاتمی - دمحم حسن

1395
671خاتونی - سيد خالد

1396
671خاتونی - علی

1397
9مجاهدمهر67 كرمان تيربارانخادمی - حسين

1398
9مجاهدآذر67 عادل آباد تيربارانگچساران-19سالخادمی - علی اكبر

1399
9مجاهد15/5/67 اصفهان تيربارانگلپایگان-21سالخادمی - مجيد

1400
671خاركن - حسن

1401
671خاشع - دمحم علی

1402
5-8اكثریت67خاشع - دمحم تقی

1403
9مجاهد67 رشت تيربارانرودسرخاك باریك - اكبر

1404
ش3مجاهد8/5/67 رشت62قاسم آباد- 39سالخاك باریك - حسين

1405
1-6-9مجاهدمهر67 گوهردشت تيربارانقصرشيرین-27سالخاكسار - عباس

1406
1-676خالدی - عمر

1407
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزالهيجان-27سالخالق پرست - شاپور

1408
9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانخالقی - محسن

1409
9مجاهد17/6/67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-40سالخالقی - مصطفی

1410
9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آویزهمدان- 31سالخالقی زاده - دمحم حسن

1411
671خاموشی - احمد

1412
671خاموشی - اسد

1413
671خاموشی - اسعد

1414
671خاموشی - عثمان

1415
5اكثریت67خان - تقی

1416
4حزب توده67خانباباپور - حسين
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1417
5اكثریت67خانبابا پور - حسين

1418
676خانباباپور - محسن

1419
671خانبابا پور - دمحم

1420
671خانبابائی - حسين

1421
1-9مجاهد67 اوین اعدامقزوینخانبان - مریم (مالحت)

1422
9مجاهد67 هشتپراعدامخانبانها - نرگس

1423
9مجاهدمهر67 سمنان تيربارانسنگسرخانجانی - نسرین

1424
سرپل ذهاب-55 خانمحمدی - خيدان

سال
9مجاهدمرداد67 كرند حلق آویز

1425
1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه-26سالخانمحمدی - دمحم حنيف

1426
40422مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 29سالخانمحمدی - یحيی

1427
671خانوار - حسن

1428
671خانی - عباس

1429
9مجاهد67 گوهردشت اعدامكرمانشاه- 24سالخانی - فرهاد

1430
5اكثریت67خاوران - منصور

1431
1-679 تيربارانخاورپور - حميد

1432
1-9مجاهدمرداد 67 ساری تيربارانبابل- 26سالخاورپور - علی

1433
9ش،30مجاهد67 رشت اعدامخبازكار - زهرا

1434
9مجاهددی 67 اوین حلق آویز28سالخدابخش - ایرج

1435
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز31سالخدابخش - یزدان

1436
9مجاهد67 گوهردشت تيرباراننفت شهر-26سالخدابخشی - سهراب

1437
9مجاهد67 كرمانشاه تيربارانمهران-30سالخدابخشی - سهراب

1438
671خدابخشی - تراب

1439
9مجاهدمهر67 قزوین تيربارانقزوین-28سالخدابنده - قاسم

1440
9ش،30مجاهدمرداد67 رشت تيربارانلنگرود-36سالخداپرست- حسين

1441
9مجاهدشهریور67 اوین اعدامالهيجان-27سالخداجو - دمحم
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1442
9مجاهد67 عادل آباد حلق آویز26سالخدادادپور- مسيح اله

1443
9-ش پ ع206مجاهد7/10/67 عادل آباد تيربارانزرقان فارس35سالهخدامی- مجيد

1444
9-ش ب206مجاهدشهریور 67 اعدام عادل آبادزرقان فارسخدامی- کاظم

1445
9مجاهدمرداد67 عادل آباد اعدامشيراز- 29سالخراد- مرتضی

1446
671خرازی - جمشيد

1447
678خرازی - مصطفی

1448
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان- 25سالخرازی اصفهانی - فرهاد

1449
9مجاهد1/9/67 شيراز تيربارانبهبهان-29سالخراسانی - مرضيه

1450
9مجاهدآذر67 عادل آباد تيربارانشيراز-28سالخردمندی - زكيه (مهناز)

1451
671خردوزی - جمشيد

1452
9مجاهدمرداد67 كرمانشاه تيرباران25سالخرسندی - سعيد

1453
9مجاهد67 مشهد حلق آویز24سالخرقی - محمود

1454
9مجاهد67 قزلحصار اعدامرامسرخرم - حسين

1455
671خرمنگاه - سعيد

1456
4-ش1حزب توده406267سالخزائلی - حسين

1457
671خزائی - خشایار

1458
تربت حيدریه-خزاعی - دمحمصادق

23سال
9مجاهدمرداد67 وكيل آباد حلق آویز

1459
9مجاهد67 بوشهر تيربارانبوشهر- 28سالخزایی (خزاعی) - محمود

1460
9مجاهد67 اعدامخزری - اصغر

1461
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالخزعلی - محسن

1462
1-9مجاهد67 سبزوار اعدامخسرو آبادی -طاهره

1463
9مجاهدمرداد67 تهران تيربارانسبزوار-25سالخسرو آبادی -طيبه

1464
1-9مجاهد13/8/67 تهران تيربارانسبزوارخسرو آبادی - عباس

1465
6-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزسبزوار-29سالخسرو آبادی - مسعود

1466
1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-24سالخسرو آبادی - منصور
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1467
9مجاهدآبان 67 بوشهر اعدام28سالخسروانی - مهدی

1468
9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانخسروانی

1469
9مجاهدآذر67 اوین تيرباراندماوندخسرو گرجی - حميد

1470
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران-29سالخسرو گرجی - محمود

1471
6-9مجاهد67 رشت تيربارانرودبار- 28سالخسرو نژاد - خسرو

1472
9مجاهددی 67 اوین تيربارانكرجخسروی - (خانم)

1473
9مجاهد67 كرج تيرباراناسد آباد- 40سالخسروی - اميرحسين

1474
1-6710خسروی - پرویز

1475
9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60رشت-32سالخسروی - جعفر

1476
671خسروی - خسرو

1477
9مجاهدآذر 67 گوهردشت حلق آویزخسروی - زهرا (رویا)

1478
1-9مجاهد67 تيربارانخسروی - مهرداد

1479
9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران- 25سالخسروی راد - امير

1480
9مجاهد10/9/67 اوین تيربارانخسی - (مرد)

1481
خشك بيجاری - زین 

العابدین
9مجاهد67 اوین تيرباران

1482
9مجاهد67 گوهردشت حلق آویزسنقر-22سالخشنودی - وحيد

1483
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزدماوند-24سالخضر صفایی منش - نادر

1484
2راه كارگر67خضرائی - غالمرضا

1485
671خضرائی - مهدی

1486
9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران- 26سالخضری - سيداصغر

1487
9مجاهدشهریور67 تهران حلق آویزتهران- 22سالخضری - سيد حميد

1488
1-9مجاهدشهریور67 گوهردشت تيربارانخضری - مصطفی

1489
671خطایی -

1490
4حزب توده67اصفهانخطيب - ابوالحسن

1491
4حزب توده67اصفهانخطيب - اكبر
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1492
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزخطيب زاده - حسن

1493
9مجاهدآبان 67 اوین تيربارانخطيبی - (مادر)

1494
4حزب توده67خطيبی - احمد

1495
9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزخطيبی - حسينعلی

1496
4حزب توده67خطيبی - علی اصغر

1497
6-678خطيبی - دكتر علی اكبر

1498
1-9مجاهدشهریور67 قزوین تيربارانقزوین- 28سالخلج - علی

1499
9مجاهد67 مشهد حلق آویزتهران - 28سالخلخالی شاندیز - دمحم

1500
9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانخلدی - نصرت

1501
671خلقت بخش - كاظم

1502
9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانخلقی - ناصر

1503
9مجاهد67 عادل آباد تيربارانشيراز-20سالخلوت زاده  - (مرد)

1504
678خليقی - شهریار

1505
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزگرگرجلفا- 28سالخليل پور گرگری - نوراله

1506
9مجاهد1/6/67 اروميه تيرباراننقده-29سالخليل زاده - داوود

1507
9مجاهد67 مشهد حلق آویز32سالخليلی - ابراهيم

1508
9مجاهد67 مشهد حلق آویز30سالخليلی - اسماعيل

1509
9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60كرج- 30سالخليلی - پرویز

1510
671خليلی - شهریار

1511
671خليليان - علينقی

1512
1-676خمامی - مسعود

1513
ش8مجاهد67اوینخمسه - پری

1514
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزخندان - فریدون

1515
ش 8 ،کمجاهد67 اوین60خوئی - عفت

1516
671خوئينی -
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1517
5اكثریت67خواجوی - حميد

1518
671خواجه پيری - حميد

1519
5-8اكثریت67خواجه گيری - حميد

1520
9مجاهدآبان67 مشهد حلق آویزیزد-28سالخواجه نوری - رضا

1521
5ش107اكثریت67خواجيان - خشایار(فرامرز)

1522
671خوانساری - حسن

1523
خوانساری زاده - 

سيدحسن
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 29سال

1524
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز27سالخور- حسين

1525
671خورشيدفر - احمد

1526
9مجاهدمرداد67 همدان تيربارانهمدان- 24سالخورشيدوش - عباس

1527
671خوش ارسنجان - فریده

1528
671خوش اسالم - كریم

1529
9مجاهدآبان 67 اردبيل تيرباراناردبيل- 25سالخوش افكار-خليل

1530
9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزاردبيل-30سالخوش افكار-كریم

1531
9مجاهد3/7/67 عادل آباد تيربارانشيراز-31سالخوش خواه- عباس

1532
9-1 ش،30مجاهد10/5/67 رشت تيربارانبندر انزلی-30سالخوش سليقه - مليحه

1533
671خوش قشالق - كریم

1534
9مجاهدشهریور 67 تهران تيربارانخوش گفتار- حسين

1535
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز28سالخوش گفتار - مجيد

1536
5-ش2ش109فدایيان خلق67 گوهردشت اعدام3363ساله خرمشهرخوشابی - كاظم

1537
9مجاهدآبان67 شيراز تيربارانجهرم-20سالخوشبویی- سعيده

1538
9مجاهدآبان67 شيراز تيربارانجهرم- 22سالخوشبویی- سوسن

1539
9مجاهدآبان67 عادل آباد تيرباران18سالخوشبویی- سياوش

1540
9مجاهد67 تهران اعدام25سالخوشحال -باقر

1541
9مجاهدبهمن67 رشت تيربارانكوچصفهان-28سالخوشخو - یوسف
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1542
1-ش2راه كارگر67خوشدل - كاظم

1543
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزتهران-23سالخوشرو - مسعود

1544
9مجاهدآبان67 رودسر تيرباران19سالخوشفام - علی

1545
1-9مجاهدشهریور67 وكيل آباد حلق آویزخوشنویس - علی

1546
خوشنویس(رحيلی 
خراسانی)-سيمين

9مجاهد67 مشهد حلق آویز

1547
9مجاهد67 خوی تيربارانخویخویی - حسن

1548
9مجاهد67 خوی تيربارانخویخویی - زكی

1549
9مجاهد67 خوی تيربارانخویخویی - زهرا

1550
671خير - شهریار

1551
9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویز27سالخيرانی (خيراتی) - بهرام

1552
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسمنان-28سالخيرخواه- فتح اله

1553
آستانه اشرفيه-خيرخواه- یحيی

28سال
9مجاهدمرداد67 رشت حلق آویز

1554
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهرانخيری نژاد - خيراله
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671دائمی - دمحم تقی1555

671دائی - (خانم)1556

9مجاهد67 عادل آباد اعدامدادخواه - رسول1557

671دادخوی - فرج اله1558

9مجاهدشهریور67 رشت تيربارانرودسر-21سالدادستان - زری1559

9مجاهد20/5/67 همدان تيربارانهمدان-30سالدادسرشت - سعيد1560

كرمان-30سالدادگر - امير1561
شهریور67 اوین انفجار در 

زندان
9مجاهد

4حزب توده67دادگر - فرزاد1562

9مجاهد28/7/67 اعدامدادگر - مجيد1563

9مجاهد28/7/67 اعدامدادگر- معصومه1564

8-4حزب توده67دادمرزی - فرج اله1565

4حزب توده67دادور - بهرام1566

8-9مجاهد17/9/67 اوین تيربارانتهران-26سالدارابی - حميد1567

شاهد 30چپ67 رشت  حلق آویزمتولد رشتداداميری فرد-کتایون1568

1-9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران-28سالدارابی - حميد رضا1569

9مجاهدمهر67 بروجرد اعدامبروجرددارابی- رضا1570

9مجاهد1/7/67 بروجرد اعدامبروجرددارابی- محسن1571

1-9مجاهدآبان67 بروجرد تيربارانبروجرد-25سالدارابی - مسعود1572

9مجاهد1/7/67 بروجرد اعدامبروجرددارابی- منصور1573

9مجاهدشهریور67 بروجرد زیرشكنجهبروجرد-24سالدارابی- منصوره1574

9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز61الهيجان-24سالدارآفرین - اردكان1575

9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز61الهيجان-22سالدارآفرین - اردالن (بهمن)1576

8/5/67 رشت62انزلی-34سالداریانس - آرامانيس1577
فدایی خلق 

اقليت
ش3 ، 30

671داریك بندی - اسداله1578

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالدالمن - حسن1579
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالدالوند - حسن1580

9مجاهدشهریور67 مشهد حلق آویزسمنان-26سالدامغانيان- حسن1581

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزدامغانيان - رضا1582

دانایی - رسول1583
فرزند كریم- نقده - 

22سال
7حزب دمكرات2/6/67- اعدام

1-9مجاهد1/8/67 سمنان حلق آویزسمنان- 28سالدانایی - دمحم ابراهيم1584

1-ش8حزب تودهتابستان67دانش - احمد (دكتر دانش)1585

4-ش10حزب توده67 اوین اعدامدانش - بهرام1586

9-ش3 ،30مجاهد9/5/67 رشت تيرباران60آبكنار- 28 سالدانش آبكناری - خسرو1587

1588
دانش شریعت پناهی - 

احمد
4حزب توده67

5اكثریت67دانشپور - علی1589

1590
دانشور  (كاشانی) - دمحم 

رضا
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز30سال

1دانيال - سيد1591

9مجاهدآبان 67 اوین تيرباران21سالدانيالی- سعيد1592

9مجاهدآبان 67 گوهردشت حلق آویزتهران-23سالدانيالی - سهيل1593

9مجاهدمهر 67 رشت تيربارانداود زاده -1594

1اكثریت67داوران - منصور1595

9مجاهدشهریور67 زنجان تيربارانزنجان-29سالداوری- غالمرضا1596

4حزب توده67داوری - غالمعلی1597

تهران- 25سالداوری- دمحم تقی1598
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهدشهریور67 اروميه اعدامماكو-24سالداوودپور - محسن1599

1-9مجاهد67 تهران اعدامداوودی - جالل1600

1-9مجاهد7/5/67 بابل تيربارانبابل-26سالداوودی - حسين1601

9مجاهد67 تهران حلق آویزورامين- 27سالداوودی - رضا1602

9مجاهد67 تهران اعدام29سالداووری - طاهره1603

4حزب توده67داودی - غالم1604
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67  بابل حلق آویزبابل- 32سالداوودی -  دمحم ابراهيم1605

1-9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 25سالداوودی - دمحم تقی1606

4حزب توده67دایجانی - محسن1607

678دبيری - علی رضا1608

9مجاهدآبان 67 تهران حلق آویز23سالدرخشانی نيا - مهری1609

9مجاهد67 شيراز اعدامدرخواه - عبدالرسول1610

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزرشت-30سالدرستكار - سيرنگ1611

678درگنبادی - اسداله1612

9مجاهدآبان67 قزلحصار تيرباران26سالدرود - دمحم1613

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالدرودی - عبداله1614

9مجاهد67 اعدامدرودی - علی1615

676درودیان - ...1616

671درودیان - حسن1617

1-9مجاهد67 تيرباراندرودیان - حسين1618

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالدرودیان - حمدعلی1619

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز27سالدرودیان - مصطفی1620

9مجاهد67 گوهردشت حلق آویزرشت-30سالدروی اشكيكی - رشيد1621

ش3مجاهد67 گوهردشت60هشتپر-30سالدرویش - عبدالرحمن1622

1623
درویش كهن - سرور 

(سهيال)
5-ش8،6،کاكثریت67 خودكشی زیر جيره شالق

1624
درویش مخلص آبادی - 

نصرت اله
4-ش2حزب توده67حكم 15سالمازندران

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرج-28سالدرویش نوری - دمحم1625

درویش وند - دمحم1626
مسجدسليمان- 

29 سال
9مجاهد67 مسجد سليمان تيرباران

9مجاهد20/5/67 گوهردشت حلق آویزطوالش رشتدرویشی - عبدالرحمن1627

671دری - بهروز1628

671دری - دمحم1629
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

5اكثریت67دریاباری - دمحم1630

9مجاهد67 اوین اعدامدریاباری1631

9مجاهد67 شيراز تيربارانفسا-18سالدریاباری - مهدی1632

671دریاسری - رهبر1633

9مجاهد15/7/67 اوین تيرباران21سالدزفولی - رامين1634

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزشاهرود-26سالدزیانی - دمحم حسن1635

4حزب توده67دستگير - مهرداد1636

671دست آموز - نعمت1637

9مجاهدآبان67 آمل اعدامبابل-27سالدستيان - اكبر1638

1639
دشت آرا - حسن (حسن 

شرق)
5-ش8اكثریت67 اعدام65

9مجاهد67 عادل آباد اعدامدشتبان - حيدر1640

9-1-ش8مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزآبادان-25سالدشتی - فریبا1641

9مجاهد1/8/67 اوین حلق آویزشيراز-30سالدكنما- آفاق1642

9مجاهدمرداد67 شيراز اعدامشيراز-26سالدكنما- مجيد1643

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزدل زنده - ایرج1644

678دالل زاده - رضا1645

671دالل زاده جهانگير - منصور1646

1-9مجاهدشهریور67 گنبدكاووس اعدامدالور - رضا1647

9مجاهدآبان67 سمنان تيرباراندالوری - غالم رضا1648

9-ش3مجاهد13/5/67 گوهردشت حلق آویز62الهيجان-24سالدلجوی ثابت - دمحمرضا1649

9مجاهد67 تيربارانالهيجان-24سالدلخوش - دمحمرضا1650

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویز24سالدلسوزی - اكبر1651

9مجاهد28/6/67 اهواز تيربارانآبادان-26سالدلفی - سكينه1652

9مجاهدمهر67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالدلكش - فرامرز1653

1-9مجاهد67 كانون كرج حلق آویزكرج- 25سالدلكش - فرهاد1654

 73



تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

6-678دليجانی - محسن1655

9مجاهدآبان 67 رشت تيربارانرشتدليری - مریم1656

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالدليری - مسعود1657

دليلی - پرویز1658
آستانه اشرفيه-

17سال
9مجاهد67 رشت حلق آویز

دليلی - حميد1659
آستانه اشرفيه-

26سال
9مجاهددی 67 رشت تيرباران

678دليلی - رضا1660

4-10حزب توده67دليلی - عليرضا1661

6-678دليلی - ليلی1662

4حزب توده67دليلی - دمحم رضا1663

671دمخوری - مصطفی1664

9مجاهد67 گرگان تيربارانگرگاندنكوب - حسن1665

9مجاهد14/5/67 زاهدان تيربارانزاهدان-35سالدنيوی - غالمرسول1666

9مجاهدمرداد67 اوین حلق  آویزتهراندواچی - جمشيد1667

9مجاهد26/5/67 اوین حلق آویززاهدان-29سالدوراندیش - محمودعلی1668

1-9مجاهدآبان67 تهران حلق آویزسمنان-33سالدوست دمحمی - حميد1669

671دوست دمحمی - خليل1670

9مجاهدآبان67 سبزوار تيرباراندولت آبادی - (خانم)1671

9مجاهد67 اعدامدولت آبادی - احمد1672

9مجاهدآبان67 وكيل آباد حلق آویزسبزوار-31سالدولت آبادی - محمود1673

9مجاهدآبان67 تيرباراندولتشاهی -1674

تيرباران شهریور67دولتی - عليرضا1675

9مجاهد10/5/67 كرمانشاه تيربارانكرمانشاهدولتی - دمحم1676

9مجاهد01.06.1967گرگان-32سالدولتی توده - رمضانعلی1677

9مجاهدآذر67 گرگان تيربارانگرگان-30سالدولتی توده - قنبر1678

9مجاهد67 مشهد حلق آویز26سالدهپناه - امان اله1679
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1680
دهخوارقانی (ده خاقانی)- 

سهيال
9مجاهد67 تيرباران

9مجاهدمرداد67 شيراز اعدامدهدار - پرویز1681

671دهقان - اكبر1682

9مجاهدمرداد67 حلق آویزبرازجان-30سالدهقان - حسين1683

9مجاهدمهر67 اهواز تيرباراناهواز-24سالدهقانزاده -  محمود1684

9مجاهد12/7/67 اروميه تيربارانماكو-31سالدهقانی - مسعود1685

9مجاهد25/5/67 رشت تيرباران23سالدهقانی- یداله1686

1687
دهقانی (دهقان) - علی 

اكبر
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز29سال

1-9مجاهدآذر67 اوین حلق آویزتهران-31سالدهنادی - احمد1688

1-9مجاهد8/7/67 شيراز تير بارانفسا-24سالدیاری - مهدی1689

5-ش2اكثریت67 اوین اعدام65دیانت - فتح اله1690

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-28سالدیانت - قاسم1691

5ش204اكثریت67دیانت – دمحم حسن1692

5ش204اكثریت67دیانك شوری – منصور1693

9مجاهد19/8/67 رشت تيربارانرشت-22سالدیبایی - رضا1694

671دیده بان - رسول1695

671دیكوندی - اسداله1696

671دیلمان - رسول1697

9مجاهدمهر67 دزفول تيرباراندیناروند - رحيم1698

2-ش8راه كارگرتابستان67 خویخویدینخواه - حميد1699

671دینخواه - دمحم1700

671دیوانی - مجيد1701

671دیوه خان - رسول1702
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1703
1-9مجاهد8/10/67 عادل آباد تيربارانفساذاكری - داوود

1704
9مجاهدمرداد67 عادل آباد تيربارانذاكری - ربابه

1705
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز33سالذاكری - دمحم

1706
9مجاهدآبان67 اوین حلق آویزتهران-30سالذكایی - رضا

1707
671ذكی - بهزاد

1708
9مجاهدآبان67 اروميه تيربارانسلماس- 35سالذوالفقاری - احمد

1709
سنگسرطالب آباد ذوالفقاری - اكبر

30سال
9-ش پ عمجاهدآبان 67 سمنان تيرباران

1710
1-9مجاهدآبان 67 شهركردحلق آویزشهركرد-30سالذوالفقاری - پرویز

1711
سنگسر طالب آباد-ذوالفقاری - حجت

 25سال
9-ش پعمجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

1712
مسجدسليمان- ذوالفقاری - منوچهر

25 سال
مرداد67 مسجدسليمان 

تيرباران
9مجاهد

1713
4حزب توده67ذوالقدر - اسماعيل

1714
9مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز-25سالذوالقدر - اعظم

1715
9مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز-24سالذوالقدر - پروین
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

رئوف بشری دوست - احمد1716
9مجاهد67 تهران حلق آويزآستارا- 24سال

رئيسی - زهره1717
671

رئيسی- سعيد1718
9مجاهد67 اوين حلق آويزتهران- 30سال

رئيسی - سعيد1719
9مجاهد67 اعدامبروجرد

رئيسی - عباس1720
6-ش7 ،10،11سازمان پيكار9/6/67 گوهردشت اعدامحكمش تمام شده بوددشتستان

رئيسی - محمود1721
671شهررود

رائی - دمحم1722
671

راجی - دمحم1723
671

راحتی - علی اصغر1724
9مجاهد17/8/67 خوی حلق آويزتهران-34سال

رادمنش - هما1725
1-9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز33سال

1726
رادمنش (رادمنشيان)- علی  

اصغر
شهريور67 گوهردشت حلق كرمانشاه-25سال

آويز
1-9مجاهد

رازبان - فريده1727
9ش،22مجاهد28/5/67 تهران حلق آويزتهران-30سال

رازقی - دمحم1728
671

رازی - رجب علی1729
9مجاهدمرداد67 تبريز حلق آويزفومن- 19سال

رازی - شهريار1730
1-10شهريور67 - تيرباران

راستگو - مهرداد1731
9مجاهد67 تيرباران

راستاك - سيامك1732
5اكثريت67

راسخ - حسين1733
4حزب توده67

راسخ - معين1734
671

راسخی - شاهرخ1735
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز28سال

راشد مرندی- احمد1736
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز38سال

راضی - شهريار1737
671

راكی پور - عبدالرضا1738
مسجدسليمان- 

35سال

9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران

راكی (شجاعی)- حميد1739
مسجدسليمان- 

21سال

شهريور67 مسجدسليمان 
تيرباران

9مجاهد

رامش - (خانم)1740
671

 77



تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

رامش - دمحمعلی1741
1-9مجاهدمرداد67 ساری حلق آويزبابلسر-25سال

رامينی -1742
9مجاهد67 گوهردشت اعدام

راوندی - امير1743
9مجاهددی 67 تهران تيرباران

راوندی - تيمور1744
4-ش1،10،30حزب توده6267 حكم20سالشمال-40سال

راوندی - سيمين 1745
671

راوی - مصطفی1746
671

راه شبديز - دمحممهدی1747
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آويزتهران-24سال

راهساز - شهروز1748
9مجاهد67 تبريز تيربارانتبريز- 25سال

راهنما - دمحمتقی1749
9مجاهد18/6/67 تبريز اعدامتبريز33سال

راهنماييان - تقی1750
9مجاهد67 تبريز تيرباران30سال

راهی - مصطفی1751
9ش220مجاهدمردادماه67 اوينتهران24ساله

راهی - منصور1752
9مجاهد20/5/67 تهران تيربارانتهران- 25سال

رباطی -(زن)1753
9مجاهد67 تيرباران

ربكائی - احمد1754
671

ربيبی - ناصر1755
9مجاهدآبان67 همدان تيربارانبروجرد-30سال

ربيع نژاد - يداله1756
9مجاهددی 67 رشت تيربارانالهيجان-25سال

ربيعی -1757
9مجاهدآذر67 تهران تيرباران

ربيعی - طغان1758
671

ربيعی - طغيان1759
671

ربيعی - عباس1760
1-9مجاهدمرداد67 قزوين تيرباران30سال

ربيعی - ناصر1761
9مجاهد27/5/67 همدان تيربارانهمدان

ربيعی زاده - ابراهيم1762
9مجاهد67 اوين تيرباران

رجافر - دمحم1763
678

رجايی - احمد1764
9مجاهدآبان 67 خرم آباد تيربارانبروجرد-32سال

رجايی - عليرضا1765
9مجاهدآبان 67 اوين تيربارانتهران- 30سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

رجايی - قاسم (بهروز)1766
9-ش3،30مجاهد9/5/67 رشت حلق آويز60رشت-31سال

رجايی - دمحم1767
678

رجايی پور- فاطمه1768
9مجاهدآبان 67 اوين تيربارانآستارا- 26سال

رجايی شايان - خسرو1769
671

رجايی فرد -  دمحم علی1770
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز

رجالی فر - دمحم رضا1771
4-ش2حزب توده67

رجالی مند - دمحم1772
4حزب توده67

رجب پور1773
1-10شهريور 67 تيرباران

رجب زاده - محسن1774
1-10شهريور67 تيرباران

رجبی - ابراهيم1775
676-1

رجبی -  حسين1776
9مجاهدمرداد67 همدان تيربارانهمدان-28سال

رجبی - حميد1777
9مجاهدآبان67 سمنان تيرباران

رجبی - شهال1778
676-1

رجبی- دمحم ابراهيم1779
9مجاهدآبان67 گرگان تيرباران58سال

رجبی - دمحم حسين1780
9مجاهدمرداد 67 اعدام

رجبی - صالح1781
671

رجبی - نسرين1782
9مجاهد18/5/67 ايالم تيربارانايالم-26سال

1783
رجلی (رحمانی)- رحيم 

(عيسی

9مجاهدشهريور 67 اوين حلق آويزمراغه-30سال

رجوی - صالح1784
671

رجوی - منيره1785
9-1ش6،کمجاهدآبان67 اوين تيربارانمشهد-38سال

رحمان زاده - ناصر1786
9مجاهدمرداد 67 اوين حلق آويز38سال

رحمانی- اسماعيل1787
9مجاهدآبان67 زاهدان تيربارانآغاجاری-23 سال

رحمانی- حسن1788
9مجاهد67 تهران تيربارانشاهرود-27سال

رحمانی- ستار (عزيز)1789
9مجاهد67 قزوين اعدامقزوين-24سال

رحمانی - فريدون1790
9مجاهد67 شهركرد  تيربارانسامان-30سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

رحمانی- مهدی1791
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويزرشت

رحمانی- ناصر1792
9مجاهد67 تهران  حلق آويزتهران- 28سال

رحمانيان- محسن1793
9مجاهدآبان67 عادل آباد تيرباران24سال

رحمانيان -1794
9مجاهد67 عادل آباد تيرباران

رحمتی - (خانم)1795
9مجاهد67 ايالم حلق آويز

رحمتی- عبدالرحمن1796
9مجاهدآذر67 گوهردشت تيرباران27سال

رحمتی- مرضيه1797
9مجاهد18/5/67 ايالم حلق آويز26سال

رحمتيان - حسين1798
671

رحمتيان - (مرد)1799
1-9مجاهدآبان67 اراك تيرباران

رحيلی خراسانی - مهدی1800
9مجاهد67 مشهد تيربارانمشهد-32سال

رحيم زادگان - خسرو1801
5  ش109فداييان خلقشهريور 67 اعدام گوهردشتآذر61بدون حکم37سال

رحيم زاده - عليرضا1802
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان

رحيم زاده - مجتبی1803
9مجاهدمهر67 اصفهان تيرباران

رحيم زاده - مجيد1804
10شهريور67 تيرباران

رحيم زاده - دمحم1805
شهريور 67 گوهردشت 

تيرباران
10-6-1-ش7سهند

رحيم نژاد - طهمورث1806
9مجاهد3/8/67 گرگان تيربارانگرگان-40سال

رحيم شمس - رفعت1807
671

رحيمی - (پدر)1808
9مجاهدآبان67 گرگان تيربارانقزوين-53سال

رحيمی - (مرد)1809
9مجاهد10/8/67 عادل آباد اعدام

رحيمی- (مرد)1810
9مجاهد8/5/67 فسا تيرباران

رحيمی - احمد1811
1-9مجاهدشهريور67 اروميه تيربارانسلماس-37سال

رحيمی - پری1812
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آويزتهران- 26سال

رحيمی - خيراله1813
9مجاهدمرداد67 اوين تيرباراناردبيل-19سال

رحيمی- سهيال1814
9-ش6مجاهدشهريور67 اوين حلق آويزكرمانشاه-28سال

رحيمی - عسگر1815
678
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

رحيمی - كيوان1816
9مجاهدآبان67 اوين تيرباران26سال

رحيمی - دمحم1817
671

رحيمی - منصور1818
671

رحيمی- مهدی1819
9مجاهد67 تيرباران

رحيمی - مهری1820
ش8مجاهد67 گوهردشت60

رحيمی- ميترا1821
9مجاهدمرداد67 كرمانشاه تيربارانكرمانشاه

رحيمی پور - حسين1822
5اكثريت67

رحيمی رودسری - حسن1823
671

رحيمی مطعم - حسن1824
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آويزتهران-32سال

رحيميان - حسن1825
671

رحيميان - حسين1826
5اكثريت67

رحيميان - مهرداد1827
9مجاهدآبان67 عادل آباد حلق آويز24سال

رزاقی - احمد(محسن)1828
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويزشميران-24سال

رزاقی - دمحم1829
1-ش2مجاهد67

رزاقی - مهرداد1830
671

رزاقی - مهشيد (حسين)1831
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويزشميران-34سال

رزم ديده - آصف1832
4-ش10حزب تودهشهريور67 اوين62

رستاك -1833
671

رستاك - سيامك1834
671

رستگار - رضا1835
9مجاهد67 تبريز اعدامتبريز-25سال

رستگار - دمحم1836
9مجاهد67 رشت تيربارانرشت-26سال

رستگار - محمود1837
9مجاهد9/5/67 اعدامرشت-27سال

رستم - كاك1838
671

رستم پور - پرويز1839
671

1840
رستم زاده طهماسب كندی - 

اكبر
9مجاهد18/5/67 ماكو تيربارانماكو-29سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1841
رستمانی ايلوار- نعمت 

(رستم)

9مجاهد67 تهران اعدامروستايايلوار-25سال

رستمعلی پور- پرويز1842
1-9مجاهدشهريور67 اوين حلق آويز

رستمی - جمشيد1843
1-9مجاهدمهر67 مسجد سليمان تيرباران

رستمی - حميد1844
9مجاهد67 شيراز حلق آويزآبادان-26سال

رستمی – مجيد1845
9مجاهد67 زنجان اعدامزنجان- 25سال

 رستمی –مريم ( ماريا )1846
شاهد 30مجاهد67 زندان رشترشت

رستمی (شاه راجی) -1847
9مجاهد67 رشت تيربارانرشت-26سال

رستمی صوفيانی -1848
صوفيان  تبريز-

30سال

9مجاهد67 تبريز حلق آويز

رستميان صوفيانی -1849
صوفيان تبريز- 

35سال

9مجاهد67 تبريز تيرباران

رسولی - امير1850
9مجاهد67 اوين اعدام

رسولی - سعيد1851
1-9مجاهد67 تهران اعدامتهران

رسولی - علی1852
9مجاهد67 اوين حلق آويز

رسولی - دمحم1853
9مجاهد67 اهواز تيربارانتهران- 36سال

رسولی - نسرين1854
671

رسولی نژاد - سعيد1855
9مجاهد67 اهواز تيربارانتهران

رسوم جاللی - داوود1856
9مجاهد67 بابل تيربارانبابل

رشت چيان - مسعود1857
1-9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويززنجان- 31سال

رشتيان (رشديان) - مسعود1858
1-9مجاهد67 تهران اعدام

رشيد -عباس1859
9مجاهدآبان67  اوين تيرباران

رشيدی - امير1860
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويزتهران-29سال

رشيدی - بهزاد1861
67 1

رشيدی - حسن1862
1-9مجاهد67 تهران تيربارانتفرش-

رشيدی - حميد1863
9مجاهد67 اوين حلق آويز25سال

رشيدی - سيروس1864
1-9مجاهدآبان67 شيراز تيربارانخنج

رشيدی - محسن1865
9مجاهدمهر67 اوين حلق آويزتهران- 24سال
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رشيدی- دمحم1866
9مجاهدآبان67 اهواز تيرباران26سال

رشيديان - غالمحسين1867
9مجاهدآذر67 اهواز تيربارانهفتگل- 27سال

1868
رصدی اعتماد لنگرودی-

سيد احمد علی
کميته مرکزی تابستان67

حزب توده
4ش204

رصدی - جمال1869
671

رضا - علی اصغر1870
9مجاهد67 اوين حلق آويز38سال

رضا سلطانی - فاطمه1871
9مجاهدشهريور67 تهران حلق آويز22سال

رضا پور - احمد1872
9مجاهدآبان 67 تهران تيرباران

رضاخانی - اصغر1873
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آويز

رضازاده - سودابه (زهره)1874
9مجاهد67 اوين حلق آويزتهران-22سال

رضازاده - غالمرضا1875
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويزآبادان-26

رضازاده -كورش1876
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويزتهران-23سال

رضازاده - دمحم رضا1877
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز30سال

رضازاده اسالم - رضا1878
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويزصومعه سرا-33سال

رضازاده قصابسرايی- رضا1879
9مجاهدمرداد67 اوين تيربارانصومعه سرا-33سال

رضاشاهی- عبداله1880
9مجاهدشهريور67 بندرعباس تيربارانبندرعباس

رضاشاهی - غالم1881
9مجاهدشهريور67 بندرعباس تيرباران

رضايی - (مرد)1882
9مجاهدشهريور 67 تهران  تيرباران

رضايی - احمد1883
1-5اكثريت67

رضايی - اصغر1884
9مجاهدمرداد67 اوين تيربارانتفرش-30سال

رضايی يگانه دوست - اكبر1885
9-1ش204اكثريتشهريور67 اصفهان تيربارانلنگرودی

رضايی - پريسا1886
9مجاهد67 تيربارانشهرری-27سال

رضايی - حجت1887
ش11سازمان پيكار6167چالوس-20سال

رضايی - حسن1888
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويزقوچان-25سال

رضايی - حسن1889
9مجاهد67 اوين حلق آويزشمال

رضايی - جمال1890
671
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رضايی - داريوش1891
1-9مجاهد67 كرمانشاه تيربارانكرمانشاه-22سال

رضايی - شاهرخ1892
1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويزشمال-28سال

رضايی - شهريار1893
9مجاهددی 67 اوين حلق آويزماساله رشت-28سال

رضايی - عباس1894
9مجاهد15/5/67 گوهر دشت حلق آويزتهران-29سال

رضايی - عليرضا1895
9مجاهدآبان67 اهواز تيرباران

رضايی - منوچهر1896
671

رضايی - مهرداد1897
671

رضايی - نادره1898
9-ش5مجاهدآذر67 اهواز تيرباران

رضايی - يوسف1899
671

رضايی جهرمی - بيژن1900
676

رضايی جهرمی - منوچهر1901
9مجاهدمرداد67 گوهردشت  تيربارانآبادان-28سال

رضايی جهرمی زاده - بهنام1902
671

1903
رضايی جهرمی زاده - 

كاووس
671

1904
رضايی جهرمی زاده - 

منوچهر
671

رضايی زاده - عليرضا1905
9مجاهدآبان 67 تهران تيرباران

رضايی طرقبه - حجت1906
9مجاهد67 سمرقند زيرشكنجه30سال

رضايی نيكو - محمود1907
شهريور67 گوهردشت حلق تبريز-31سال

آويز
9مجاهد

رضاييان - بهروز1908
2راه كارگر67

رضاييان - رسول1909
8-ش1-ش8فداييان خلق67مهر 63  حكم 10سالشمال-36سال

رضاييان - دمحم1910
9مجاهد67 رودسر تيربارانرودسر-26سال

رضوانی- حسين1911
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانتهران-26سال

رضوانی- عليرضا1912
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آويزتهران-28سال

رضوانی- غالمرضا1913
9مجاهد67 اوين حلق آويزشاهرود-31سال

رضوانی - ناصر1914
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويزگيالن- 28سال

رضوانی - ناصر1915
9مجاهد67 اعداممشهد-30سال
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رضوی - سيداحمد1916
مسجد سليمان-

30سال

23/8/67 مسجدسليمان  

تيرباران
1-9مجاهد

رضوی - غالم1917
9-676 اوين تيرباران

رضی پور - زين العابدين1918
9مجاهد67 تيربارانبابل

رغبتی - مرتضی1919
9مجاهدمرداد67 اوين تيربارانشبستر رشت-25سال

رغبتی - مصطفی1920
9مجاهد67 تهران تيرباران30سال

رفری - بهزاد1921
676

رفيع - محسن1922
671

رفيع پور - علی1923
9مجاهدشهريور 67 نوشهر تيربارانچالوس-23سال

رفيع پور كسمايی - بهرام1924
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويزصومعه سرا-31سال

رفيع نقدی - دمحم1925
9مجاهد67 تهران اعدام

رمزی اسماعيلی - بهزاد1926
9مجاهدمرداد 67 تهران حلق آويزتهران-28سال

رمضان پور - حميد رضا1927
9مجاهد7/5/67 الهيجان زيرشكنجهالهيجان-32سال

1928
رمضان پور بندر چی - 

حميد
9مجاهد17/6/67 اوين زيرشكنجهرشت- 27سال

رمضان نژاد - حوريه1929
9 ش،30مجاهد10/5/67 رشت تيربارانرضوانشهر-23سال

رمضانلو - سعيد1930
1-9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آويز27سال

رمضانی - حبيب1931
1-9مجاهد25/9/67 اوين تيرباران26سال

رمضانی - رحمان1932
671

رمضانی - دمحم حسين1933
9مجاهد67 اسالم آباد تيرباراناسالم آباد- 17سال

رمضانی - يوسف1934
9مجاهدمرداد 67 گرگان اعدامبابل- 29سال

رمضانيان - سيامك1935
9مجاهدمرداد 67 مشهد حلق آويزقوچان-23سال

رمقی آبكناری - ارژنگ1936
9مجاهد11/5/67 همدان تيربارانخوی- 26سال

رنجانی زاده -1937
671

رنجبر - (مرد)1938
1-9مجاهد67 الهيجان تيرباران

رنجبر - رضا1939
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آويزقائمشهر-26سال

رنجبر - رضا1940
9مجاهد67 رشت اعدامرشت
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

رنجبر - زهرا1941
9مجاهددی67 شيراز تيربارانشيراز-30سال

رنجبر - دمحم1942
9مجاهد67 اوين اعدامقائمشهر-21سال

رنجبر - هادی1943
9مجاهد67 قزلحصار تيربارانكالچای- 27سال

رنجبر برومند - پرويز1944
9مجاهد67 تيربارانبوشهر-35 سال

رنجبر شوره دل - صمد1945
1-9مجاهد24/5/67 گوهر دشت حلق آويزتهران-26سال

رنجبر ماسوره ای - طاهر1946
9مجاهد67 دزفول اعدامانديمشك-25 سال

رنجبر ماسوره ای - طاهره1947
9مجاهد67 تيرباران29سال

روح - حسن1948
1-9مجاهد67 رشت تيربارانرشت-27سال

روح آزاد - مهری1949
671

روح اله زاده - مهدی1950
9مجاهد1/9/67 بابل تيربارانبابلسر-29سال

روح پرور - احمد1951
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويزتبريز

روح پرور - اسد1952
9مجاهدشهريور67 تهران تيرباران

روحانی - (خانم)1953
9مجاهد67 اعدام

روحانی - حسين1954
671

روحانی - زهرا1955
9مجاهدمرداد67 قائمشهر تيربارانقائمشهر

روحانی - فريده1956
9مجاهدمرداد 67 قائمشهر اعدامقائمشهر-33سال

روحنده -فرامرز1957
9مجاهد67 زاهدان حلق آويزبابل- 18سال

روحی - جالل1958
671

رود - دمحم1959
9مجاهدآبان67 اوين حلق آويزتهران-26سال

رودری - سيامك1960
1-9مجاهد67 كرمان تيربارانرودبافت-31سال

رودری - گرامی1961
9مجاهد16/5/67 كرمان تيربارانكرمان-31سال

رودی -1962
671

روزبهانی - حسين1963
1-9مجاهد67 تيرباران

روزبهانی - سليمان1964
671

روزبهانی - مراد1965
671
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

روزبهانی - مجيد1966
9مجاهدشهريور67 تهران تيرباران

روزگاری - كريم1967
9مجاهد67 تبريز تيربارانتبريز

روزه دار - عادل1968
1-9مجاهدآبان67 اوين تيربارانشهر ری-27سال

روزه دار - عادل1969
4حزب توده67

روزی طلب - احمد1970
9مجاهد67 شيراز اعدامشيراز

روزی طلب - پرويز1971
9مجاهدآبان 67 شيراز تيربارانشيراز-25سال

روستا - عادل1972
671

روستا - مسعود1973
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويزرشت-27سال

روستايی - غالمحسين1974
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز

روستايی1975
9مجاهد67 اهواز تيربارانماهشهر

روشن زاده -1976
4حزب توده67

روشنائی - دمحم1977
5اكثريت67

روغنی - سعيد1978
671

رونقی - بهمن1979
6-ش1-ش7حزب رنجبران9/6/67 گوهردشت61حكم ابد52سال

رويج زاده - ابراهيم (ابی)1980
9مجاهدمهر67 اوين حلق آويزانديمشك-25سال

رهبر - محمود1981
9ش204مجاهد67 رشت اعداملنگرود

رهبری - غالمعلی1982
1-9مجاهدآبان 67 عادل آباد تيربارانفسا-37سال

رهبری - مجيد1983
9مجاهد67 اوين اعدامتهران-21سال

رهسپار - ( خانم)1984
9مجاهدشهريور67 شيراز تيربارانكازرون

رهسپار - فريده1985
9مجاهد67 شيراز اعدام

رهنمانيا - داوود1986
9مجاهدمرداد 67 تبريز اعدامتبريز

رهنما نيا - كاظم1987
9مجاهد18/5/67 تبريز اعدامتبريز-29سال

رهنمانيا - دمحم تقی1988
9مجاهدمرداد67 تبريز حلق آويزتبريز- 30سال

رياحی - جعفر1989
2-ش6راه كارگر67

رياحی - حسين1990
1-ش676
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

رياحی - صولت1991
1-ش9شهريور 67 تيرباران

رياحی - علی1992
671

رياحی - دمحم صادق1993
2راه كارگر67

رياحی - هوشی1994
ش9شهريور 67 تيرباران

رياضی - حميد1995
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آويزدرگز-33سال

ريحانی - احمد1996
9مجاهد7/5/67 همدان تيربارانهمدان-25سال

ريحانی - عباس1997
9-1مجاهدمرداد67 تهران حلق آويزهمدان-27سال

ريحانی - مهدی1998
9مجاهد6/5/67 همدان تيربارانهمدان-25سال

ريحانی -1999
9مجاهد67 همدان تيربارانهمدان

ريزوندی - حكيمه2000
9مجاهد18/5/67 ايالم تيربارانايالم-27سال

ريشهری - (مرد)2001
9مجاهدشهريور67 بوشهر تيرباران

ريگی وند - حكيمه2002
671

رييس كريمی - علی اصغر2003
9ش206مجاهد67 عادل آباد حلق آويززرقان

رييس كريمی - دمحمتقی2004
9مجاهد67 شيراز حلق آويز29سال

رئيسی- عباس(زارعباس خالو )2005
شاهد 30سازمان پيکار67 گوهردشت
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد8/5/67 گوهر دشت حلق آویزرودسر-22سالزاد رمضانی - علی2006

9مجاهدآذر67 عادل آباد تيربارانشيراززارع - رحمت اله2007

6-ش7-ش11سازمان پيكار67 اوین اعدامزارع - عباس2008

671زارع - عزت اله2009

1-9مجاهد1/6/67 زاهدان تيرباران19سالزارع - فرهاد2010

1-9مجاهدآبان 67 شيراز تيربارانشيراززارع -كيومرث2011

9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویز28سالزارع - ناصر2012

4حزب توده67زارع كاشانی - عزت اله2013

671زارعی - حميد2014

9مجاهد6/5/67 اوین اعدامخرم آباد-28سالزارعی - علی2015

9-1-ش6مجاهد13/9/67 عادل آباد تيربارانآباده شيراززارعی - فاطمه2016

1-9مجاهدمهر67 كرمان تيربارانبوشهرزارعی - نجف2017

راه كارگر67زاغی - حيدر2018

حزب توده67زالی - دمحم2019

9ش3،9،30مجاهد9/5/67 رشت60رشت- 25سالزاهدی - نقی2020

9مجاهد67 شيراز اعدامبوشهر-35سالزاهدی بازیارپور - معصومه2021

2022
زاهدی سروستانی - 

سهراب
9مجاهدآبان 67 شيراز تيربارانسروستان-26سال

3-ش2فدایيان خلقاعدام – تهرانپایيز63رشت- 33سالزبردست - نادر [جالل]2023

9ش،کمجاهد67 اوین حلق آویزخرمشهر-26سالزرگانی - ناهيد2024

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزسمنان-29سالزرگر - داوود2025

9مجاهدآذر67 اوین حلق آویز28سالزرگر - صدیقه ( سپيده)2026

1-9مجاهدآبان 67 كردكوی تيربارانكردكویزرگران - عيسی2027

1-ش8-ش10حزب تودهشهریور67 حلق آویز62زرشناس - كيومرث2028

9مجاهددی 67 گوهردشت تيربارانكرج-26سالزرندی - كورش2029

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانزرین قلم - علی رضا2030
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-9مجاهدمرداد67 گوهر دشت حلق آویزتهران-30سالزرین قلم - ناصر2031

671زكی - بهزاد2032

1-9مجاهد67 تيربارانزكی - بهمن2033

9ش،کمجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالزكی پور- محمود (بهرام)2034

9مجاهد67 گوهر دشت اعدامزكی- مهران2035

9مجاهدآبان 67 تهران اعدامزكی - مينا2036

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-27سالزلفی - احمد2037

671زلی – بهمن2038

6شهریور67 گوهردشت61 دستگيری31سالهزمانزاده- فرامرز2039
جناح چپ 

اکثریت
شاهد، ز

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزگرمسارزمانی - اسداله2040

671زمانی - داود2041

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویززمانی - دمحم2042

9مجاهد67 اوین تيرباران22سالزمانی - منوچهر2043

2044
زمانی پور - علی 

(گداعلی)
9مجاهد7/5/67 رشت حلق آویزالهيجان-28سال

1-676زمانی قادری - ...2045

9مجاهد67 تيربارانزمرد نيا - ایرج2046

1ش2 ،7،11سازمان پيكارشهریور67 اوین اعدام61زمردیان - عليرضا2047

671زنگنه - احمد2048

1-9مجاهد12/8/67 اروميه تيربارانزنجانی -2049

9مجاهدمرداد 67 اروميه تيرباران23سالزنجانی زاده - اسماعيل2050

تهران- 29سالزند - رضا2051
10/5/67 گوهر دشت حلق 

آویز
9مجاهد

671زندی - دمحم2052

5اكثریت67زندی - محمود2053

671زندی - هوشنگ2054

9-1مجاهدشهریور67 اوین تيربارانتهران-26سالزواره ای - كيامرث2055
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآذر67 تهران تيربارانبرازجان-28سالزهرایی - ابوالقاسم2056

9مجاهد67 بوشهر تيرباران30سالزهرایی - غالمرضا2057

671زهرائی - مقدم2058

1-9مجاهدمرداد67 تهران تيربارانسنندج- 29سالزهرائی مقدم - كيومرث2059

678زهيری - -(دكتر)2060

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزكاشمر-29سالزیبایی - محمود2061

9مجاهدآذر67 شيراز حلق آویزشيراز-25سالزینایی - احمد2062

9مجاهد67 اعدامزینایی - صمد2063

9مجاهدآبان67 شيراز تيربارانزینایی - دمحم2064

9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانژاسمی - (مرد)20065
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 شيرازتيربارانجهرمسادات حسينی - (زن)2066

9مجاهد67 شيرازتيربارانجهرم-60 سالسادات حسينی - (مادر)2067

9-ش6مجاهدآذر67 شيرازتيربارانجهرم-27سالسادات حسينی- ابوالفضل2068

10شهریور67  تيربارانسا می- شهين2069

1-ش،6730اعدام زندان رشتسارتيان - حسين2070

1-9مجاهدآبان67 تهران حلق آویز31سالساغری خداپرست - مریم2071

9مجاهد67 بيرجند اعدامساالری- رضا2072

9مجاهدشهریور67 اهواز تيرباران20سالساالری - عليرضا2073

2074
ساالری حاجی آبادی - 

عليرضا (حمزه)
9مجاهد67 تهران اعدام35 سال

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالسالمی - سعيد2075

سالمی مؤدب - جواد2076
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9مجاهد

1-6710ساليانی - حبيب اله2077

1-9مجاهدشهریور67 عادل آباد تيربارانسامانی - (مرد)2078

سامانی - حميد2079
نوبندگان فسا-

33سال
1-9مجاهد10/8/67 عادل آباد تيرباران

سامی خفتانی - شهين2080
غازیان انزلی- 

23سال
1-9مجاهد10/5/67 رشت تيرباران

9مجاهد67 عادل آباد تيربارانشيراز-24سالسبحانی - مریم2081

9مجاهد67 مسجدسليمان تيربارانمسجد سليمانسبزدل - مجيد2082

9مجاهد67 اروميه تيرباراناروميه-24سالسبعی - ناصر2083

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزرشت- 25سالسپاسی - عليرضا2084

671ستارپور -2085

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 25سالستارنژاد - حميدرضا2086

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزشهرری- 23سالستارنژاد - سيداسداله2087

9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران25سالستاری- پرویز2088

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزستاری- دمحم2089

9مجاهدشهریور67  تهران تيربارانستاریان - امير2090
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671ستاریان - امين2091

678ستم علی پور - پرویز2092

9مجاهد10/8/67 عادل آباد تيربارانفسا-36سالستوده - اكبر2093

6-678ستوده - تهمينه2094

9مجاهدمرداد67 عادل آباد تيربارانستوده - حبيب2095

9مجاهدمرداد67 عادل آباد تيربارانستوده - عقيل2096

671سجادپور - رضا2097

671سجادی - حسين2098

9مجاهد67 تيربارانسجادیان - اسماعيل2099

9مجاهد27/9/67 رشت حلق آویزرشت-50سالسجودی - زهره2100

سخایی - اسداله2101
خنج الرستان-

36سال
1-9مجاهد16/9/67 عادل آباد تيرباران

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانسخایی - فرح2102

سخایی - دمحم  اسماعيل2103
خنج الرستان-

23سال
1-9مجاهد16/9/67 عادل آباد تيرباران

سخایی - منصور2104
خنج الرستان-

22سال
1-9مجاهد16/9/67 شيراز تيرباران

9مجاهدشهریور67 مشهد تيربارانسبزوار-27سالسدیدیان - مهدی2105

671سراب زاده - محسن2106

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانتهرانسرابی - مهرداد2107

ش3راه كارگر67 گوهردشت60تهران- 27سالسراج جباری - رسول2108

9مجاهدآبان67 تهران حلق آویزآستارا-28سالسرادار - دمحمرضا2109

9مجاهد15/5/67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-23سالسرایی - رضا2110

9ش،کمجاهدآبان67 اوین تيربارانهمدان- 27سالسربی - مژگان2111

9مجاهداسفند67 دوگنبدان تيرباراندوگنبدان-22سالسرچناری - موسی2112

1-ش2-ش10فدایيان خلقشهریور67 اعدام63تهران-39سالسرحدی - منوچهر2113

6-ش،30،7اقليت5/6/67 گوهردشتسرخوش - جهانبخش2114

671سرداری -2115
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآذر67 رشت اعدامرشت - 30سالسررشته - علی2116

671سرفراز - امير2117

671سرفراز - سيداسماعيل2118

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 28سالسركرده - حجت2119

9مجاهدآبان67 بهبهان تيربارانبهبهان- 30سالسروری - مجيد2120

671سروری - منوچهر2121

678سرهمدیان - عباس2122

9مجاهد67 مشهد تيرباران27سالسریریان - مهدی2123

9مجاهدمهر67 تيربارانسطحی - عباس2124

2125
سعادت ناصری-

سيددمحمحميد
23سال-تهران

دستگيری 
59تهران

9-ش فامجاهدمهر67  تيرباران

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسعادتی - حسين2126

9مجاهدآذر67 شيراز تيربارانشيراز- 34سالسعادتی - رقيه ( منصوره)2127

671سعد - كمال2128

9مجاهدآبان67  تهران تيربارانتهران-26سالسعد اله زاده - داریوش2129

671سعيدفر -2130

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 25سالسعيدی - اصغر2131

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسعيدی - امير2132

9مجاهد67 اعدامسعيدی - تاجماه2133

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانسعيدی - حسين2134

671سعيدی - دكتر2135

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسعيدی - سيد احمد2136

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز29سالسعيدی - عبداله2137

671سعيدی - علی2138

9مجاهدمرداد67 مشهد تيربارانمشهد- 24سالسعيدی - عليرضا2139

9مجاهد17/6/67 وكيل آباد اعدامسعيدی -(مرد)2140
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9ش برامجاهدآبان67 عادل آباد تيربارانكهگيلویه- 27سالسعيدی - (مرد)2141

2142
سعيدی شریف آبادی- 

علی
9مجاهد17/6/67 وكيل آباد تيربارانمشهد-19سال

2143
سعيدی شریف آبادی- 

دمحمرضا
9مجاهدشهریور67 مشهد حلق آویزمشهد-23سال

9مجاهد31/5/67  اوین حلق  آویزتهران- 30سالسعيدی نژاد قمی- وحيد2144

9مجاهد6/7/67 اوین حلق آویزمازندران-29سالسعيدیان - مهدی2145

9مجاهد67 مشهد حلق آویزسبزوار-سفيقی - محسن2146

671سقزی - كریم2147

سكوتی - معبود (عارف)2148
هشتپرطوالش-

29سال
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویز

9مجاهدآذر67 اوین تيرباران43سالسكينی - حسين2149

9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك-25سالسگوند - پرویز2150

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزلرستان-23سالسگوند - جواد2151

9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك-22سالسگوند - فریدون ( دمحم2152

9مجاهد67 دزفول اعدامقلعه نورسگوند -2153

9مجاهد67 دزفول اعدامقلعه نورسگوند -2154

سالجقه - بهرام2155
بافت كرمان- 

27سال
9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران

678سالحی - مهری2156

4حزب توده67سالمت پور - حسن2157

671سلجوقی - اسداله2158

1-9مجاهد19/5/67 اروميه تيرباراننقده- 29سالسلجوقی - رسول2159

9مجاهد67 تهران اعدامتهران-26سالسلحشور - داوود2160

سلحشور - فيض اله2161
هشتپرطوالش-

23سال
9مجاهد67 رشت تيرباران

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرودسرسلطانزاده - حميد2162

1-9مجاهد25/8/67 گوهردشت حلق آویزسنفر-31سالسلطانی - علی آقا2163

9-ش3،30مجاهد9/5/67 رشت اعدام61هشتپر- 26سالسلطانی - فرشيد2164

9مجاهدآبان67 گوهردشت تيربارانتهران-29سالسلطانی - فرهاد2165
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد13/5/67 اصفهان    تيرباراننجف آباد-30سالسلطانی - مهدی2166

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانكرمان-25سالسلمانزاده - حكيمه2167

671سليمانپور -2168

9مجاهدمرداد67 گوهردشت تيربارانكرمانشاه-24سالسليمانی - آذر2169

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهرانسليمانی - حسن2170

9مجاهد67 اعدامسليمانی - خداداد2171

9مجاهدشهریور 67 تهران تيرباراننازی آباد-20سالسليمانی - سعيد2172

9مجاهد67 تهران اعدامتهرانسليمانی - سعيد2173

9مجاهدمرداد67 مشهدحلق آویزسمنان-23سالسليمانی - عليرضا2174

ش3،30فدایی8/5/67 رشت63انزلی-34سالسليمانی - فرهاد2175

سليمانی -كيومرث2176
دره شهر ایالم- 

22سال
9مجاهد67 ایالم اعدام

671سليمانی - مهدی2177

9مجاهدشهریور67 مشهد حلق آویزدرگز-26سالسليمانی - یعقوب2178

2179
سليمانی روزبهانی -

همایون
خرم آباد لرستان 

33ساله
9-8 ش101مجاهد67اعدام اوین64 تهران

9مجاهد5/5/67 گوهردشت حلق آویزقم- 34سالسليمانی فرد - رضا2180

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانسليمانی فرد - شاهرخ2181

9مجاهد4/7/67 اوین حلق آویزمحالت-33سالسليمی - پرویز2182

1-9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانسليمی - عباس2183

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانسلماس-24سالسليمی - نادر2184

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 27سالسمسارزاده - جعفر2185

671سمندر -2186

671سمندر - محمود2187

9مجاهدشهریور67 اوین تيرباران24سالسمندری - علی2188

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزنازی آباد-27سالسمندری - سيد محمود2189

9مجاهدآبان67 الهيجان تيربارانالهيجان- 31سالسميع زاده الهيجی - دمحم2190
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 تهران اعدامتهرانسنایی - (خانم)2191

1-9مجاهد10/8/67 عادل آباد تيربارانفساسنائی - حسين2192

9مجاهد67 تهران تيربارانسنجابی - بهزاد2193

671سنجانی - شهریار2194

9-ش3،30مجاهد8/5/67 رشت تيرباران61آبكنار- 28سالسنجریان - اسماعيل2195

9مجاهد67 قائمشهر تيربارانقائمشهر-25سالسنچولی - جهانگير2196

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهرانسواره - علی2197

671سوهان آجينی -2198

2199
سهابی (سحابی ) - 

حسام الدین
9مجاهدمهر67 گوهردشت تيربارانتهران-25سال

9مجاهدبهمن 67 گوهردشت حلق آویزگيالنغرب- 27سالسهامی -2200

9مجاهد67 اوین اعدامسهرابی - پرویز2201

سهرابی بروخه - نادر2202
صومعه سرا- 24 

سال
ش3،30مجاهد9/5/67 رشت اعدام62

9مجاهد67 تهران تيربارانتهران-22سالسهم - دمحم حيدر2203

1-9مجاهدشهریور67 وكيل آباد حلق آویزسبزوار- 25سالسهيلی - دمحم2204

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزیاسوج- 27سالسی سختی - عبدالرسول2205

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهدسياح هراتی - محسن2206

9مجاهدمرداد67 اهواز  تيرباراناهوازسياحی - حبيب2207

9مجاهد13/5/67 اصفهان اعدامخرمشهر-30سالسياحی - سيدفاخر2208

تهران- 28سالسياردوست - رحيم2209
15/5/67 گوهردشت  حلق 

آویز
9مجاهد

سياری آرانی - جعفر2210
آران كاشان- 

26سال
9مجاهد11/5/67 كاشان تيرباران

671سياق پور - حسين2211

سيامنصوری - دمحم2212
تخت سليمان- 

41سال
19/11/67 سرخ حصار حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهد15/5/67 نهاوند تيربارانسياوشی - اكبر2213

671سياه قلم - اسداله2214

671سياه قلم - حسين2215
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671سياوش پور -2216

67 رشت اعدامتابستان 61سيجانی - عبداله2217
فدایی جناح 

چپ

2218
سيداحمدی قوشچی - 

سيدمحسن
9مجاهد8/5/67 كرج حلق آویزتهران-30سال

2219
سيداحمدی قوشچی - 

سيد دمحم
9مجاهد12/5/67 تهران حلق آویزتهران-28سال

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزساوه-25سالسيد سبحانی- حسين2220

671سيد فاطمی -2221

671سيد مرادی - جمال2222

671سيداحمد - بهمن2223

671سيدمرادی - كمال2224

9مجاهدشهریور67 اوین تيرباران28سالسيدی - اصغر2225

671سيدی - سيمين2226

9مجاهد67 اوین اعداممشهدسيدی - محسن2227

2228
سيدی سيا اسطلخی- 

زهرا (سيمين)
1-9مجاهد20/8/67 رشت تيرباران24سال

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران-25سالسيدیان - سيداحمد2229

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد-23سالسيران - براتعلی2230

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد-27سالسيران حصاری - احمد2231

9مجاهدمرداد67 مشهد تيرباران27سالسيران حصاری- كاوه2232

671سيروس نژاد - مهدی2233

671سيف پور - بهروز2234

671سيف مرادی - جبار2235

671سيف مرادی - كمال2236

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 25سالسيفان بابایی - قاسم2237

9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانسيفی - بهرام2238

671سيفی - داریوش2239

671سيفی - سوسن2240
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671سيفی - صالح2241

9مجاهداسفند 67 كرمانشاه اعدامدارنجان-26سالسيفی سنجابی - شهریار2242

671سيفيان - قاسم2243

2 -ش9راه كارگر67  اعدام64حبس ابدقزوین- 37سالسيمياری - عبدالمجيد2244

671سيمياری - مجيد2245

9مجاهدبهمن 67 اوین تيربارانسينا - افسانه2246

9مجاهد67 اوین تيرباران43سالسينكی - حسين2247
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 اوین مسموميت با گازشادلو - علی اصغر2248

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرشت-29سالشادمان - غالم2249

9مجاهد67 گوهردشت تيربارانمشهدشادمانی - حسن2250

9مجاهدآبان67 بهبهان تيربارانبهبهان-22سالشادیان - عبدالرسول2251

9مجاهدبهمن 67 آمل تيربارانمحمودآباد-23سالشاعری- حميد رضا2252

9مجاهددی 67 آمل اعداممحمودآباد-23سالشاعری - ناصر2253

1-9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-32سالشاكری - اكبر2254

1-9مجاهد20/5/67 اروميه تيرباراننقده-28سالشاكری - بهمن2255

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز30سالشاكری - داوود2256

671شاميان - عبدالمحمود2257

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالشاه بخشی - شهرام2258

9مجاهد15/5/67 گوهردشت اعدامشاه حسينی - جمشيد2259

1-9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزشاه حسينی - مجيد2260

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد-21سالشاه فضل قمصریان - جعفر2261

9مجاهد10/5/67 خرم آباد زیر شكنجهخرم آباد-25سالشاه كرمی- حجت اله2262

9مجاهدشهریور67 خرم آباد حلق آویزخرم آباد-30سالشاه كرمی - علی2263

9مجاهد10/7/67 خرم آباد زیر شكنجهخرم آباد-25سالشاه كرمی - دمحم تقی2264

9مجاهد18/12/67 اوین تيربارانخوزستان-23سالشاه كریمی - دمحم2265

شاه مرادی - ابوالفضل2266
  67 وابستگی گروهی 

نداشت
1ش، ب-

9مجاهدشهریور67 عادل آباد تيربارانآباده شيرازشاه مرادی - عطا اله2267

ش،21مستقل67 اعداماصفهان دانشجوشاه مرادی- منصور2268

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتبریز-29سالشاه ميرزایی - احمد2269

9مجاهدمرداد67 بابل تيربارانبابل-30سالشاهانی - غالمعلی2270

9مجاهدمهر67 رودسر تيربارانرودسر-26سالشاهراجی - زهرا2271

شاهسوند - ناصر2272
کهنک ورامين-

26سال
ش1ش210حزب توده6267حكم10سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

2273
شاهوردی - سعيد 

(محسن)
9مجاهدآذر67 اراك تيرباران25سال

4حزب توده67شاهی - داود2274

9مجاهد12/8/67 سمنان حلق آویزسمنان-22سالشاهی - داود2275

671شاهی – جالل2276

ش67108 اعدامتهرانشاهی - کيومرث2277

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالشاهی مغنی- بهروز2278

671شایان - احمد2279

2280
شایان (رجبی شایان)- 

خسرو
4ش،خحزب توده67

9مجاهد67 اعدامشایان - عبدالرسول2281

671شایان – ناصر2282

1-9مجاهدآبان 67 مشهد حلق آویزمشهد-25سالشایانفر - علی (همایون)2283

671شایقی -2284

671شایقی -2285

1-9مجاهدمرداد67 اوین اعدامكاشان-25سالشب زنده دار - زهرا2286

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزشبدیز - احمد2287

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز24سالشبدیز - دمحم2288

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالشبهه ای - حميد2289

مهران-33سالشبيبی - جبار2290
مرداد67 ایالم تصادف حين 

انتقال
9مجاهد

671شجاع جوان - كاظم2291

9مجاهد67 عادل آبادتيربارانشجاعی - حسن2292

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزشجاعی - حيدر2293

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانشهركرد-21سالشجاعی - قربان (كورش)2294

9مجاهد67 داراب اعدامدارابشجاعی -لهراسب2295

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانشهركرد-19سالشجاعی - مراد2296

9مجاهد67 داراب اعدامدارابشجاعی - مسعود2297
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران19سالشجاعی - نسرین2298

9مجاهد67 مسجدسليمان تيربارانشجاعی -2299

1-ش3مجاهد8/5/67 رشتآبكنار-28سالشجریان - اسماعيل2300

671شرافت -2301

9مجاهدشهریور67 عادل آباد تيربارانشرافتی - پرویز2302

9مجاهد67 اروميه اعدامشرزاد - علی2303

9مجاهد10/7/67 تویسركان تيربارانتویسركان-35سالشرهانی - مجيد2304

1-9مجاهدآبان67 گوهردشت تيرباران30سالشریعت - جمشيد2305

671شریعت - حسين2306

9مجاهد1/10/67 تهران تيرباران25سالشریعتی - سيما2307

9ش204مجاهدآذر67 تهران تيربارانلنگرودشریعتی - غالم رضا2308

9مجاهدشهریور67 لنگرود تيربارانلنگرود-26سالشریعتی - دمحم رضا2309

9مجاهدشهریور67 گچساران تيربارانشریف  - احمد2310

9مجاهد67 تهران تيربارانقائمشهرشریف  - روح اله2311

671شریف آبادی - دمحمرضا2312

9مجاهدآبان 67 كازرون تيربارانشریف آبادی - دمحم سعيد2313

9مجاهدشهریور67 بابل تيربارانبابل-20سالشریف طبرستانی - حسن2314

1-9مجاهدشهریور67 بابل حلق آویزبابل-32سالشریف طبرستانی - علی2315

9مجاهدمرداد67 ساری تيربارانبابل-20سالشریف طبرستانی - دمحم2316

9مجاهد7/8/67 آمل تيربارانشریفی -2317

1-9مجاهد16/5/67 اوین حلق آویزخرم آباد-29سالشریفی - پرویز2318

2319
شریفی (دشتكی)- 

چنگيز (صادق)
1-9مجاهد15/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك-25 سال

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالشریفی - حسين2320

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكرمانشاه-28سالشریفی - حميد2321

671شریفی - ژاله2322
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-9مجاهدمرداد67 همدان حلق آویزهمدان-25سالشریفی - زهرا2323

9مجاهد18/5/67 تبریز اعدامتبریز- 27سالشریفی - علی2324

9مجاهد67 گوهردشت اعدامهرسين-28سالشریفی - علی حسين2325

9مجاهدشهریور67  تهران تيربارانشریفی - فرهاد2326

671شریفی - ندیمه2327

9مجاهدشهریور67 رودسر تيربارانشعبان زاده - اعظم2328

9مجاهد67 رشت تيربارانرودسر-23سالشعبان زاده - اكرم2329

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز19سالشعبان زاده - عبدالعلی2330

9مجاهد67 اعدامشعبانی - (مرد)2331

9مجاهد67 اعدامشعبانی - (مرد)2332

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانالهيجانشعبانی - (مرد)2333

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزابراهيم-29سالشعبانی - ابراهيم2334

1-9مجاهدمرداد67 تهران تيرباران23سالشعبانی - عبدالجبار2335

9-ش،303مجاهد9/5/67 رشت تيرباران60لنگرود- 26سالشعبانی - علی2336

شعبانی - علی2337
دستگيری1362

 تهران
67

سازمان 
4-ش فامخفی حزب 

671شفاف -2338

671شفيع پور - حسين2339

9مجاهد67 تيربارانشفيع پور - علی2340

9مجاهد67 سبزوار  حلق آویزسبزوار-27سالشفيعتی - محسن2341

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزشفيعی - مكابيز2342

9مجاهد67 عادل آباد حلق آویزسروستان-28سالشفيعی - نادر2343

676شفيقی2344

676شفيقی2345

9مجاهد67  عادل آباد   تيربارانشفيقی -  اسماعيل2346

9مجاهد17/6/67 وكيل آباد حلق آویزسبزوار-27سالشفيقی - محسن2347
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد17/6/67 وكيل آباد حلق آویزسبزوارشفيقی - منوچهر2348

671شكاری - امير2349

2350
شكرالهی یان چشمه - 

حسن
9مجاهد6/6/67 اوین تيربارانتهران-27سال

9مجاهدآذر67 وكيل آباد حلق آویزشكری - جعفر2351

ش9شهریور 67  تيربارانشكری - شهربانو2352

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامهمدانشكری - فرح2353

9مجاهدشهریور67 قائمشهر تيرباران60 سالشكری - (مادر )2354

9مجاهدآبان67 اوین اعدامشكری - (مرد)2355

9مجاهدآبان67 اوین اعدامشكری -(مرد)2356

9مجاهدآبان67  قائمشهر تيرباران27سالشكری -(مرد)2357

9-ش8مجاهدآبان67 اوین اعدام64شكری - حسن2358

9مجاهدمرداد67 الهيجان اعدامالهيجان-47سالشكفته - شعبان2359

9مجاهد67 تبریز اعدامماكو- 26سالشكوری - علی2360

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزشكوری - قاسم2361

شكوفه ميرزا - متين2362
هشتپرطوالش-

27سال
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

1/9ش204اکثریت گوهردشت تابستان 67كرج- 28سالهشكوهی - سياوش2363

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراناندیمشك- 33سالشالوند - سيد حمزه2364

9مجاهدآبان67 بروجرد تيربارانشمس - (خانم)2365

9مجاهد67 كرمانشاه اعدامحسينيه لرستانشمس - جهانبخش2366

9مجاهدمرداد67 اوین اعدام25سالشمس - سهيال2367

671شمس - مجيد2368

1-9آبان67 اوین حلق آویزتهران- 30سالشمس آبادی - مجيد2369

671شمس الدین -2370

4-ش1حزب توده6267حكم حبس ابداراك-54سالشمسی - رحيم2371

671شمسی - مجيد2372
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزشمشاد - جعفر2373

9مجاهدشهریور67 الهيجان تيربارانالهيجان- 33سالشنگل نيا - غفور2374

9مجاهدمهر67 رودسر تيربارانشهباز زاده - هادی2375

5اكثریت67شهبازی -2376

9مجاهد18/5/67 تبریز حلق آویزتبریز-30سالشهبازی - حسين2377

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزخلخال-26سالشهبازی - روانبخش2378

ش3،30مستقل8/5/67 رشت60رودسر-65 سالشهبازی – شهباز(پدر)2379

9،ش3،30مجاهد8/5/67 رشت تيرباران60رودسر-24سالشهبازی – علی (پسر)2380

4حزب توده67شهبازی - دمحم علی2381

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد-21سالشهپرطوسی - حميدرضا2382

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران-34سالشهپری (شهير) - سودابه2383

2384
شهدایی - سيدقاسم 

(بهزاد)
9مجاهدمرداد67 ساری تيربارانبابل-26سال

ش3/204مجاهد9/5/67 رشت62لنگرود- 21سالشهدی - سهراب2385

9-ش3،30مجاهد8/5/67 رشت تيرباران61انزلی-32سالشهربانی - رضا2386

شهركی - علی2387
الموت قزوین-

32سال
9مجاهدمرداد67 قزوین تيرباران

شهركی - دمحم2388
الموت قزوین-

31سال
9مجاهدمرداد67 قزوین تيرباران

671شهميری -2389

671شهميری - مهرداد2390

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامتهرانشهوردی - اسماعيل2391

9مجاهدشهریور67 تهران حلق آویزتهران-26سالشهوردی - محسن2392

9مجاهد67 شيراز تيربارانخرمشهر-26سالشهولی - منصور2393

9مجاهد67 بوشهر تيربارانشهولی - ناصر2394

9مجاهدآذر67 اوین اعدامشهيدی - (مرد)2395

2396
شهيدی - حسن [نام 

مستعار اژدر]
3-ش2فدایيان خلقتابستان67پایيز 63بروجرد

671شهيدی - حسين2397
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآذر67 اوین اعدامشهيدی - (مرد)2398

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالشهيرافتخار - دمحم رضا2399

9مجاهدمهر67 عادل آباد تيربارانشيرازشيبانی - بهنام2400

9مجاهدآبان67 عادل آباد تيربارانشيرازشيبانی - سهام2401

9مجاهدمرداد67 بابل حلق آویزبابل-28سالشيخ االسالم زاده - احمد2402

9مجاهد11/5/67 اصفهان تيربارانكاشان-27سالشيخ رضایی - حسين2403

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزشيخ دمحمی -عليرضا2404

9مجاهدمرداد67 اوین  حلق آویزتهران-28سالشيخان - محسن2405

9مجاهد67 دزفول تيرباراناندیمشك -22سالشيخی - حسين2406

1-9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك- 25سالشيخی - علی2407

9مجاهدمرداد67 گوهردشت اعدامیزدشيخيان - پرویز2408

9-ش3مجاهد67 گوهردشت60كرج- 25 سالشيخيان - صالح2409

9ش204مجاهد67 اروميه تيربارانلنگرودشيرازی - ابراهيم2410

9ش204مجاهدمرداد67 الهيجان تيربارانلنگرود-23سالشيرازی - طيبه2411

9مجاهد67 تهران تيربارانشيرازی - غالم2412

9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك-22سالشيرالی - شاهپور2413

9مجاهداسفند67 اصفهان زیرشكنجههفشجان-28سالشيرانی - آیت اله2414

9مجاهد13/5/67  اصفهان تيربارانهفشجان-24سالشيرانی - منصور2415

9مجاهد67 اصفهان تيربارانشيرانی - منصوره2416

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-23سالشيرخان بيگ - دمحم2417

9مجاهدآبان67 اروميه تيرباراناروميه- 26سالشيرزاد - علی2418

9مجاهد67 اروميه تيرباراناروميهشيرزادی - ابراهيم2419

9مجاهدآبان67 اوین حلق آویزتهران-31سالشيردمحمی - افسانه2420

9مجاهدمرداد67 زنجان تيربارانابهر-34سالشيردمحمی - قربانعلی2421

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 28سالشيری - محسن2422
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

2423
شيرین بخش آبكناری - 

اردشير
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزآبكنار انزلی

9مجاهدآذر67  بندر انزلی تيربارانآبكنار انزلیشيرین بخشيان - رضا2424

671شيزنی -2425
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 تيربارانصابر – داود2426

1-9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویز31سالصابر  بچه مير - ناصر2427

671صابرزاده - دمحم2428

2429
صابری ليف شاگردی - 

هادی
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزرشت-26سال

2راه كارگر67صادق - دمحم2430

671صادق - مصطفی2431

9مجاهدآبان 67 تهران تيرباران23سالصادق بيگی - پریوش2432

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالصادق بيگی - حسين2433

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران -30سالصادق بيگی - محسن2434

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزهمدانصادق زاده - حسين2435

2436
صادق زاده اردبيلی - 

محسن
1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 27سال

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانرامسر- 29سالصادق كيا- نادر2437

9مجاهدمرداد67 گوهردشت اعدامصادق نژاد - محسن2438

1-9مجاهد67 قم تيربارانقم- 38سالصادقی - ابوالحسن2439

1-9مجاهدشهریور67 همدان تيرباران25سالصادقی - بهمن2440

9مجاهدشهریور67 شاهرود تيربارانشاهرود-31سالصادقی -حسين2441

1ش208خط3تابستان 67گوهردشتآبادان37سالهصادقی - حميد2442

671صادقی - ستار2443

671صادقی - عبدالحسين2444

9مجاهد67 اعدامكرمانشاهصادقی - علی2445

تبریز- 60سالصادقی (صارمی)- فيروز2446
دی67 تبریز حلق آویز در مالء 

عام
9مجاهد

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 35سالصادقی - دمحم2447

1-9مجاهدآبان67 اوین تيرباران24سالصادقی - دمحمرضا2448

9مجاهدشهریور67 سنندج تيرباران38سالصادقی - دمحمرضا2449

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانصادقی - مصطفی2450
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان67 اوین تيرباران32سالصادقی - وحيد2451

5اكثریت67صادقی - یداله2452

4حزب توده67صادقی - یداله2453

9مجاهدمرداد67 تهران  حلق  آویزالموت- 30سالصادقی الموتی- علی2454

صادقی اميری- عباس2455
اميركال بابل- 

27سال
9مجاهد67 بابل تيرباران

5-ش1اكثریت6267حكم 5سالبناب-35سالصادقی بناب - اكبر2456

9مجاهدمرداد67 گوهردشت  حلق آویزتهران- 25سالصادقی تيرآبادی- حيدر2457

671صادقی نراقی - یوسف2458

9مجاهد23/5/67  همدان تيربارانهمدانصادقيان - احمد2459

9مجاهدمرداد67صادقيان - زهره2460

9مجاهدمرداد67صادقيان - فاطمه2461

9مجاهد67 قائمشهر تيربارانقائمشهر-25سالصارمی - حسين2462

671صارمی - دكتر سيروس2463

671صارمی - قامت2464

9مجاهد67 اصفهان تيرباراناصفهان-29سال صالح - جمال2465

9مجاهد67 مسجدسليمان تيربارانصالح  ابراهيمی - مهران2466

9مجاهد67 مسجدسليمان اعدامصالح ابراهيمی - یعقوب2467

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراننجف آباد- 29سالصالح پور - فرامرز2468

2469
صالح پوریاورصاد - 

جهانبخش
مسجدسليمان-

27سال
مرداد67 مسجدسليمان 

تيرباران
9مجاهد

9مجاهدآذر67 اوین تيربارانصالحی - (مرد)2470

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزشاهرود-25سالصالحی - احمد2471

1-9مجاهدآبان67 اوین حلق آویزتهران-24سالصالحی - بابك2472

671صالحی - رضا2473

9ش 8 ،6،کمجاهد15/7/67 اوین حلق آویز2660سالصالحی - سوسن2474

671صالحی - شریف2475
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد10/5/67 گوهردشت حلق آویزشهرضا-30سالصالحی - علی2476

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز27سالصالحی - علی2477

9مجاهد67 اهواز تيربارانتهران-34سالصالحی - علی اكبر2478

9مجاهددی67 رشت تيربارانالهيجان-26سالصالحی - علی اصغر2479

2480
صالحی - علی اصغر 

(حاجی)
9مجاهددی 67 رشت تيربارانالهيجان- 27سال

9مجاهد67 اوین حلق آویزراونج قم-25سالصالحی - غالمحسين2481

4-ش1حزب توده6267صالحی - فرامرز2482

1-ش6حزب توده67صالحی - فریبرز2483

9مجاهدمرداد67 الهيجان تيربارانالهيجان-23سالصالحی - مجيد2484

9مجاهد1/10/67 رشت حلق آویزالهيجان- 30سالصالحی - محمود2485

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانتهران-24سالصالحی - مهدی2486

671صالحی - مهرداد2487

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزصالحی - ناصر2488

صالحی اوروزكی- علی2489
مسجدسليمان- 

17سال
مرداد67 مسجدسليمان 

تيرباران
9مجاهد

9مجاهدشهریور 67 اوین تيربارانتهران-18سالصالحی خواه- احمد2490

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 30سالصالحی راد- عبدالحسين2491

9مجاهدبهمن67 اهواز تيرباراناهواز- 27سالصالحی زاده - سياوش2492

9مجاهد67 ساری زیرشكنجهبابل-22سالصباغ - حسين2493

1-ش 203ش2فدایيان خلق7مهر67اوینصباغپورفرد -غالم حسين2494

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالصباغيان خامنه - منصور2495

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزصبحانی- حسين2496

9مجاهدمرداد67 تيرباراناروميهصبحی - ناصر2497

1-9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانتبریز-31سالصبری - نادر2498

9مجاهدمرداد67 همدان تيربارانهمدان-29سالصبوحيان - جليل2499

9مجاهد67 آمل حلق آویزآملصبوری -2500
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671صبوری - ابوالحسن2501

671صبوری - احمد2502

9مجاهد67 اوین اعدامكرمان-28سالصبوری - صنوبر2503

671صبوری - عبدالعظيم2504

671صبوری - عزالدین2505

6وحدت انقالبی5 شهریور 67 گوهردشتصبوری كركری - دمحم2506

9مجاهد67 اردبيل تيرباراناردبيل-27سالصحت - اردالن2507

9مجاهد20/5/67 اردبيل اعداممراغه-28سالصحت - اردوان2508

9مجاهد16/5/67 اصفهان تيربارانرشت- 25سالصحراگرد - ابراهيم2509

671صداقت - تقی2510

9مجاهدمهر67 تهران تيربارانصداقت - زری2511

9مجاهد67 رشت حلق آویزالهيجان-25سالصداقت - سعيد2512

9مجاهد67 شيراز تيربارانگلپایگان-28سالصداقت - مصطفی2513

671صداقت پور - حسن2514

671صداقت پور - حسين2515

9مجاهد11/8/67 اوین تيربارانرشت-27سالصداقت رشتی- دمحم تقی2516

9مجاهد11/8/67 اوین تيربارانصداقت رشتی- دمحمرضا2517

671صداقت نيا - اكبر2518

671صدای وطن - شاهين2519

671صدر – حسن2520

9مجاهد25/5/67 رشت تيربارانالهيجان-23سالصدر دهقانی - یداله2521

671صدر زاده - كمال2522

2523
صدرائی نجفی اشکوری- 

3-ش2ش204فدایيان خلقاعدام تهران 67پایيز 63لنگرود- 43سالحسين[نام مستعار 

2524
صدرائی نجفی اشکوری - 

علی
3-ش204/2فدایيان خلقتابستان 67لنگرود-46سال

671صدری – عبداله2525
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

اعدام 1367 اوین تهرانحکم ابد سرهنگ صدرایی2526
سازمان 

ش-سربامخفی حزب 

9مجاهد11/5/67 اصفهان تيربارانكاشان-25سالصدف - دمحم2527

9مجاهد67 اعدامصدقی - (مرد)2528

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزصدقی - فریده2529

1-9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانیزد- 27سالصدوقی - موسی الرضا2530

1-9مجاهد67 اهواز اعدامبروجرد-27سالصدیق - پيام2531

9مجاهدشهریور67 رامسر تيربارانرامسرصدیق - فرهاد2532

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزصدیقی - رشاد2533

9مجاهد8/9/67 اوین حلق آویزشاهرود-27سالصدیقی - علی2534

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزصدیقی - فرشيد2535

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز25سالصدیقی -كيومرث2536

9مجاهد67 اصفهان تيربارانصدیقی - ناهيد2537

9مجاهد67 عادل آباد تيربارانشيراز-30سالصراحتی - عباس2538

9مجاهد67 عادل آباد تيربارانشيراز-21سالصراحتی - فرزانه2539

9مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز-29سالصراطی - افسانه2540

9مجاهد67 شيراز حلق آویز25سالصراطی شيرازی - مریم2541

4حزب توده67صراف پور - حسن2542

678صراف پور - حسين2543

671صراف زاده - حسن2544

صراف شمس - جهانبخش2545
الوارگرمسيری-

25سال
9مجاهد9/5/67 خرم آباد تيربارران

9مجاهدشهریور67 تيرباران23سالصرافی - عباس2546

9مجاهد67 عادل آباد تيربارانشيراز-24سالصرایيان - عباس2547

5اكثریت67صفا – كاوه2548

9مجاهدمهر67 تبریز تيربارانصفا – دمحم صادق2549

671صفا – هاله2550
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 اهواز تيربارانآبادان-28سالصفارمنش -2551

9مجاهدآبان67 اصطهبانات تيربارانصفاری -2552

671صفاری - حشمت2553

9مجاهدمرداد67 شيراز اعدامصفاری - علی اصغر2554

671صفایی - ابراهيم2555

9مجاهد67 اوین تيربارانتهرانصفایی - امير2556

9مجاهد67 اوین حلق آویزتهران-25سالصفایی - حسين2557

9مجاهد67 تهران تيربارانسمنان-30سالصفایی - حميد2558

9-ش6مجاهد28/7/67 اوین تيربارانتهران-28سالصفایی - محبوبه2559

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانصفایی - دمحم2560

671صفایی - مسعود2561

1-ش7،30فدایيان اقليت67 گوهردشت اعدامصفایيان- امير هوشنگ2562

1-9مجاهدشهریور67 رامسر تيربارانصفایيان - حسين2563

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-27سالصفایيان - عبدالحميد2564

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمالیر-34سالصفت بقا - رحيم2565

671صفت فر - كاظم2566

9مجاهد67 مشهدحلق آویزقوچانصفدری - (خانم)2567

9مجاهدآبان67 مشهدحلق آویزقوچان-30سالصفدری - حسن2568

9مجاهدآبان67 مشهدحلق آویزقوچان-26سالصفدری - عباس(ابراهيم)2569

5اكثریت67صفدریان - بيژن2570

9مجاهد67 تهران زیرشكنجهجویبارصفرنژاد - حبيب2571

ش3،30مجاهد9/5/67 رشت61لنگرود- 26سالصفر -دمحم2572

9مجاهدآبان67 گرمسارتيربارانگرمسار-30سالصفری - احمد2573

9مجاهد7/5/67 الهيجان تيربارانالهيجان-29سالصفری- حسين2574

9مجاهد5/5/67 اوین حلق آویزصفری- حميد2575
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران26سالصفری- سيدكریم2576

6-ش4-ش7سهندشهریور67  اوینصفری - علی2577

9ش204مجاهد67 اعداملنگرودصفری - دمحم2578

671صفری - نادر2579

9مجاهددی 67 رشت اعدامالهيجان-24سالصفری جاللی - فرهاد2580

671صفری نژاد- محسن2581

9مجاهد67 تيربارانصفوی -2582

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالصفوی - امير2583

9-1مجاهد11/8/67 گوهردشت حلق آویزكاشان-24سالصفوی - حميد2584

671صفوی - سكينه2585

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 25سالصفوی - سيدكریم2586

9مجاهد1/8/67 مشهد حلق آویزمشهد- 32سالصفوی بایگی- ابوالفضل2587

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالصفوی مبرهن - سيدجعفر2588

4حزب توده67صفوی نيا - حسين2589

671صفی نيا - حسين2590

1-676صالحی - مهدی2591

671صلواتی - سهراب2592

671صلواتی - عادل2593

671صلواتی - كاك سيدكاظم2594

2-ش8راه كارگر67 اوینتهران65صلواتی - لهراسب2595

671صلواتی - مصطفی2596

4حزب توده67صلواتی - نادر2597

5اكثریت67صلواتی - نادر2598

2599
صلواتی خوش قلب - 

عليرضا
671

تهران-23سالصمدزاده - مهران2600
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
1-9مجاهد
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671صمد زاده - نظام2601

9مجاهدبهمن 67 تيربارانصمدی - علی2602

671صميمی - علی2603

1-9مجاهدشهریور67 گوهردشت تيربارانسنقر-28سالصميمی - منصور2604

9مجاهد10/8/67 عادل آباد اعدامصنایع - حسين2605

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانتهران-25سالصنعت فر - كاظم2606

ش3مجاهد9/5/67 رشت63تنكابن- 25سالصنعتی پور- عباس2607

9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانصنيع شرقی - جواد2608

9مجاهد67 تيربارانصوابی - (مرد)2609

676صوفی -...2610

آستارا /متولد ١٣٣١صوفی - فرامرز2611
٢٩ تيرماه67 اوین اعدام/ 

تيرباران
فدائيان 

خلق/اکثریت
9-1

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزبم -28سالصوفی آبادی - دمحمرضا2612

1-676صولتی - عليرضا2613

2614
صولتی دهكردی حقانی - 

همایون
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزاصفهان-29سال

9مجاهدمهر67 رشت تيربارانرشت-26سالصومی - یوسف2615

671صياد - حسين2616

1-9مجاهدمهر67 خرم آباد تيربارانخرم آباد- 22سالصيادپور - رضا2617

9مجاهد15/5/67 اصفهان تيربارانصيادی - (خانم)2618

9مجاهدمهر67 رشت تيربارانصيادی - ابراهيم2619

9مجاهد67 اصفهان اعدامجهرمصيادی (جهرمی)- جواد2620

1-676صيرفی - محسن2621
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویزتبریز -25سالضابطی - جليل2622

671ضامن - هاتف2623

9مجاهد67 ساری تيربارانقائمشهرضامنه ای - عليرضا2624

9مجاهد67 اوین تيربارانضرغامی - كورش2625

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 26سالضميری - دمحم2626

9مجاهد67 رشت تيربارانانزلیضميری سعيد - دمحم2627

9مجاهدآذر67 قوچان تيربارانضياء -2628

ش،8،کمجاهد67 اوینضياء ميرزایی- الهه2629

9مجاهدمرداد67 گوهردشت اعدامآبادانضيایی - حسين2630

1-9مجاهدآبان67 ابهر تيرباران42سالضيایی - سيد  دمحم2631

9مجاهدمرداد67 تبریز حلق آویزتبریز-25سالضيایی - شفيع2632

671ضيایی - عليرضا2633

1-9مجاهدشهریور67 تهران تيرباران28سالضيایی ميرزائی - پروانه2634

2635
ضيایی ميرزایی - فرزانه 

(زهرا)
9-ش8مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-27سال

5،ش،کاكثریت67ضيغمی - علی اصغر2636
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهداسفند67 تهران تيربارانكرج-25سالطارانی - سعيد2637

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزطاری - مسعود2638

9-1ش،21مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزاهواز-23سالطاعتی اصل - مسعود2639

9مجاهد1/6/67 اوین حلق آویز31سالطاق دره - اعظم2640

9مجاهدآبان67 وكيل آباد حلق آویزسمنان-21سالطالب بيدختی - ابوالفضل2641

9ش،3،30مجاهد9/5/67 رشت اعدام64كوچصفهان-21سالطالبی - ابراهيم2642

9مجاهد67 تيربارانطالبی - بهرام2643

6-9مجاهد25/11/67 مرند تيربارانطالبی - حسن2644

2-ش2-ش8راه كارگر67 اعدام65طالبی - عادل2645

9مجاهدآبان67 اوین اعدام32سالطالبی - عادل2646

9مجاهدشهریور67 تهران حلق آویز32سالطالبی - دمحم2647

9مجاهد67 اوین اعدامتهران-20سالطالبی - دمحم2648

ش8مجاهد67 اوینحكم ابدطالبی - مریم2649

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز25سالطالبی - هادی2650

9مجاهد11/5/67 اصفهان تيربارانكاشان-25سالطالبيان- مرتضی2651

9مجاهد67 رامسرتيربارانرامسر-30سالطالش شریفی - داوود2652

9مجاهد67 رشت تيربارانطالش-23سالطالشی - بيژن2653

1-9مجاهدآبان67 اوین تيربارانطالقانی - حميد2654

9مجاهد14/5/67 اوین حلق آویزتهران-25سالطالقانی - مجيد2655

9مجاهدآبان67 رشت تيربارانكرمانشاه-23سالطاووسی - فرانك2656

2راه كارگر67طاهرپور - بهرام2657

671طاهرخانی -2658

671طاهرزاده -2659

671طاهری -2660

4-ش10حزب تودهتابستان6267طاهری - انوشه2661

 117



تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671طاهری - انوشيروان2662

1-10تيرباران / شهریور 67طاهری - حميد2663

9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباراناصفهان-37سالطاهری - سيدفخر2664

671طاهری - صغرا2665

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز22سالطاهری - علی2666

9مجاهد67 تهران تيربارانزنجان-30سالطاهری - علی2667

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران28سالطاهری - علی2668

671طاهری - مجيد2669

9مجاهدآبان67 تيربارانطاهری - دمحم2670

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزورامين- 32سالطاهری - منصور2671

671طاهری - نصرت2672

2673
طاهری پور گل سفيدی - 

بهرام
5ش204اكثریت67 لنگرود

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانطاهری زاده2674

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالطاهری كدخدا- جواد2675

1-9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالطاهریان - حميد رضا2676

2677
طبابتی طبری - دمحم رضا 

[دمحم]
فدایيان خلق67 اعدام گوهردشتحکم 15سال31سال ساری

3ش104ش10
9

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانشهرضاطباطبایی - احمد2678

5اكثریت67طباطبائی - سعيد2679

9مجاهد67 بهبهان تيربارانبهبهان-23سالطباطبایی - سيدمهدی2680

9مجاهدآبان67 اوین اعدامشهرضاطباطبایی - مجيد2681

9مجاهدمرداد67 اصفهان تيربارانكاشان-24سالطباطبایی - مرتضی2682

9مجاهد67 اصفهان تيربارانشهرضاطبایيان - (مرد)2683

9مجاهد67 اصفهان تيربارانشهرضاطبایيان - (مرد)2684

شاهد 30مجاهد67زندان رشت اعدامرشتطاوسی -فرانک2685

9ش213مجاهدآبان67 رشت تيربارانرشت-26سالطبرسی - شاهرخ2686
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-1-ش6،کمجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران-23سالطبيب - آزاده2687

1-9مجاهددیماه67 تبریز حلق55سالطبيبی نژاد - دكتر (مرد)2688

9ش3 ،30مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز60رشت- 29سالطراوت - حسين2689

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرج-29سالطرخورانی - حسن2690

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالطرزعلی - بهرام2691

9مجاهد67 اهواز تيربارانسوسنگرد-23سالطرفی - (مرد)2692

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزطریق االسالم - محسن2693

9مجاهدآبان67 تيربارانطریقت - زهرا2694

9مجاهدمرداد67 تبریز تيربارانتبریز-30سالطریقت - دمحم2695

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزطالچی - احمد2696

1-9مجاهد2/10/67 اوین تيربارانطالیی -2697

9مجاهدآبان67 مشهد تيربارانطالیيان - (مرد)2698

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز28سالطلوع صفت - مسعود2699

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهد- 30سالطلوعی (طلوع) - مهدی2700

ش3مجاهد67 گوهردشت60تهران- 25سالطوبایی - سيامك2701

9مجاهد67 اصفهان تيرباراناصفهانطوسی - مرتضی2702

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانطهماسبی - (مرد)2703

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویز28سالطهماسبی- رامين2704

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزخوی- 29سالطهماسبی- عسگر2705

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكرمان-25سالطهماسيان - رامين2706

9مجاهدآذر67 اصفهان تيرباران24سالطياره - حسين (مهدی)2707

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانبروجن-25سالطياره - رحمت اله2708

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز30سالطياری - قاسم2709

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزآشتيان-20سالطياری آشتيانی - حسن2710

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزآشتيان-30سالطياری آشتيانی - دمحم2711
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویز37سالطيبی - اسداله2712

9مجاهدآبان67 اوین حلق آویزهمدان-26سالطيوری - سعيد2713
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 اعدامشيراز- 18سالظرافت – زهرا2714

ش، بمجاهد67 اعدامظاهری - بابک2715

9-1ش،کمجاهدمرداد67 اوین تيربارانتهران-25سالظرفچی شيرازی - فرحناز2716

4-ش1حزب توده6267حكم حبس ابد50سالظفرحيدری - صابر2717

671ظهوری - سعيد2718

2719
ظهيراالسالم زاده - 

سيدمهدی
9مجاهدآذر67 دزفول تيرباراندزفول-26سال

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویز27سالظهيری - مجيد2720
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9 مجاهد67 اوین اعدامعابدی - (خانم)2721

9 مجاهد67 اوین تيربارانعابدی - ابراهيم2722

9 مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز- 32سالعابدی - بهرام2723

9 مجاهدشهریور67 كازرون اعدامعابدی - حسن2724

9 مجاهدشهریور67 تهران تيربارانعابدی - حسن2725

9 مجاهدآبان67 عادل آباد تيربارانكازرون-33سالعابدی - سيدعباس2726

9 مجاهدآبان67 عادل آباد تيربارانكازرون-29سالعابدی - سيد كاظم2727

9 ،ش،30مجاهدمرداد67 رشت تيربارانآبكنار انزلی-23سالعابدی - مصطفی2728

2729
عابدین زاده سه ساری - 

خليل
9 مجاهد67 اعدامصومعه سرا

9 مجاهدشهریور67 تهران تيربارانكازرونعابدینی- عباس2730

9 ،ش،کمجاهدشهریور67تهران حلق آویز24سالعابدینی - منيره2731

2732
عابدینی آبكناری - 

مصطفی
1-9مجاهدآبان67رشت  تيربارانآبكنارانزلی- 27سال

1-10شهریور67 تيربارانعادل - عبدالهاشم2733

9 مجاهدشهریور67 بابلسرحلق آویزرشت-29سالعادلی- جمشيد2734

9 مجاهد67 تيربارانعادلی - عبدالقاسم2735

671عارف - عبداله2736

671عارفی - مؤمن2737

9 مجاهدشهریور67 نوشهر تيرباراننوشهرعاشوری - بهرام2738

671عاطفی - مهرداد2739

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزرشت-30سالعاقلی - رحيم2740

9 مجاهدمرداد67 اردبيل تيرباراناردبيل-26سالعالی - چنگيز2741

1-676عاليان - حشمت اله2742

9 مجاهد67 اندیمشك اعدامعامری - عذرا2743

9 مجاهد67 رشت تيربارانتنكابنعباد - یداله2744

1ش67208گوهردشت 38ساله آبادانعبادی - رحيم2745
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671عبادی - مهدی2746

9 مجاهد8/5/67 اوین حلق آویزآبادان-33سالعبادی الری - محمود2747

671عباس پور -2748

9 مجاهد67 چالوس تيرباران25سالعباس زاده - بهيه2749

9 مجاهدبهمن67 گوهردشت حلق آویزقزوینعباس زاده - مجيد2750

عباس زاده سورمی- مجيد2751
صومعه سرا-

31سال
9 مجاهدمرداد67 رشت حلق آویز

9 مجاهد67 گوهردشت حلق آویزكرج-30سالعباس ميرزاده - دمحم رضا2752

9 مجاهد10/8/67 اصفهان تيربارانعباسی -2753

9 مجاهداسفند67 اوین تيربارانعباسی -2754

9 مجاهدمرداد67 اوین حلق     آویزعباسی - حافظ2755

عباسی - حسين(بهمن)2756
هشتپرطوالش-

30سال
9 مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز

9 مجاهد67 اوین حلق آویزعباسی - سيروس2757

9 مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانحلبچهعباسی -  عبدالرضا2758

9 مجاهد13/5/67 اصفهانحلبچهعباسی - عبدالمجيد2759

9 مجاهدآذر67 بابل تيربارانبابل-26سالعباسی - علی2760

هفتكل-26سالعباسی - عليرضا2761
مرداد67 مسجدسليمان 

تيرباران
9 مجاهد

9 مجاهد15/5/67 اصفهان اعداممسجدسليمانعباسی - غالمرضا2762

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-26سالعباسی - دمحم جواد2763

9 مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالعباسی - دمحم رضا2764

9 مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویز28سال-عباسی - محمود2765

9 مجاهد67 اعدامماساله-30سالعباسی - مقصود2766

ش3، 30مجاهد9/5/67 رشت60هشتپر- 28سالعباسی - منصور2767

9 مجاهد10/5/67 اصفهان تيربارانآبادان-30سالعباسی - مهرداد2768

9 مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزرضوانشهر-25سالعباسی شيراز-  منصور2769

9 مجاهدمهر67 اهواز تيربارانعباسيان - بهروز2770
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9 مجاهد67 مشهد حلق آویزعباسيان حسينی - مریم2771

9 مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزاندیمشكعبدالحسينی- غالمحسين2772

2773
عبدالحسينی روزبهانی - 

محسن
9 مجاهد15/7/67 گوهردشت حلق آویزبروجرد-27سال

671عبدالستار -2774

9 مجاهد67 همدان حلق آویزهمدان-33سالعبدالعلی - (مرد)2775

9 مجاهد67 عادل آباد اعدامفسا-29سالعبدالعلی پور- فاطمه2776

9 مجاهد67 شيراز اعدامعبدالعلی نژاد- فاطمه2777

671عبداله پور - عمر2778

2راه كارگر67عبداله پور - فرهاد2779

2780
عبداله زاده كاخكی - 

محسن
9 مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز30سال

9 مجاهد5/5/67 اوین حلق آویزتهران-22سالعبداللهی - ابوالحسن2781

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 23سالعبداللهی - امير2782

5اكثریت67عبداللهی - بهزاد2783

9 مجاهدمرداد67 تبریز حلق آویزتبریز-37سالعبداللهی - جواد2784

671عبداللهی - مجيد2785

1-9مجاهدآبان67 تهران تيربارانعبداللهی - ميرفتاح2786

9 مجاهد5/5/67 اوین حلق آویزتهران-22سالعبدالوهاب - حسين2787

9 مجاهد10/7/67 تبریز اعدام25سالعبدلی كمالی- مجيد2788

9 مجاهد67 شيراز تيربارانشيرازعبدی -2789

9 مجاهدشهریور67 اوین اعدام29سالعبدی - اسفندیار2790

9 مجاهدآبان67 تيرباران15سالعبدی - حسين2791

671عبدی - رسول2792

671عبدی - سيروس2793

671عبدی - غالمرضا2794

1-ش8مجاهدتابستان67 تهران اعدام60عبدی - فروزان2795
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671عبدی - فروزنده2796

9 مجاهد67 الهيجان تيرباران25سالعبدی - قنبر2797

1-9مجاهدآذر67 بابل تيرباران22سالعبدی - دمحم اسماعيل2798

2799
عبدی پيربازاری تهران - 

فروزان
9 -ش6مجاهدمرداد67 اوین تيربارانتهران-31سال

عثمانی - باقی2800
فرزند صالح 

 اشنویه-26سال
1-8-7حزب دمكرات17/6/67 اعدام

9 مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان-31سالعتيقه چی - كمال2801

671عدائی - مسعود2802

9 مجاهدشهریور67 تهران تيربارانعدالت - حسين2803

9 مجاهد67 صومعه سرا تيربارانرشت-28سالعدالتی - احمد2804

671عراقی - پرویز2805

9 مجاهدشهریور67 اراك تيرباراناراك-27سالعراقی فراهانی - مجيد2806

9 مجاهد13/5/67 اصفهان اعدامهمایونشهرعرب - علی2807

9 مجاهدمرداد67 زاهدان تيربارانزاهدان-21 سالعرب - مجيد2808

9 مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناهواز-25سالعرب - دمحم2809

9 مجاهد20/5/67 زاهدان تيربارانزاهدان-22سالعرب - دمحمرضا2810

9 مجاهد67 گرگان تيربارانگرگان-25سالعرب طاهری- علی اصغر2811

9 مجاهد15/5/67 زاهدان اعدام22سالعرب مجاهد- علی2812

9-1-ش بمجاهدشهریور67 سمنان حلق آویز30سال-گرمسارعرب وزیری - عليرضا2813

9 مجاهددی 67 گرمسارتيربارانگرمسار-24سالعربی - بهمن2814

عربی خادر - مهدی2815
خادر شاندیز- 

26سال
9 مجاهد67 وكيل آباد حلق آویز

عربيان - دمحمعلی2816
سده اصفهان-

21سال
9 مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

9 مجاهد3/6/67 اوین حلق آویز28سالعرفانيان - شهره2817

9 مجاهد67 تبریز اعدامتبریز- 32سالعزلتی – اسماعيل2818

 103ش پيکار گوهردشت اعدام 67 1363 تهران تهران-35 ساله عزثی-بيژن2819

9 مجاهد2/8/67 تبریز تيربارانتبریز- 31سالعزیز زاده ملكی - شاپور2820
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9 مجاهد67 اعدامعزیز ثالث - خليل2821

9 مجاهد67 اسالم آباد حلق آویز30سالعزیزی - (مرد)2822

9 -ش6مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-24سالعزیزی - اشرف (مریم)2823

9 مجاهدمرداد67 اردبيل تيرباراناردبيل-28سالعزیزی - داور2824

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزعزیزی - داوود2825

9 مجاهد67 اسالم آباد حلق آویز60 سالعزیزی - صحبت2826

9 مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزعزیزی - علی2827

9 مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزميانه- 27سالعزیزی - دمحم صادق2828

9 مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالعزیزی - هادی2829

عزیزی فرد خالص- زهرا2830
زرگان فارس- 

40سال
9 مجاهدآذر67 عادل آباد تيرباران

9 مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-22سالعزیزیان - دمحم علی2831

9 مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالعسگرخانی- مجتبی2832

9 مجاهدشهریور67 تهران  تيربارانعسگرخانی - مجيد2833

1-9مجاهد26/8/67 اوین تيربارانتهران-24سالعسگر شاهی - زهرا2834

9 مجاهدشهریور67 كرج تيربارانعسگری - (مادر)2835

9 مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آویزمازندران-27سالعسگری - سيددمحم حسن2836

عسگری - سيروس2837
مسجدسليمان- 

26سال
9 مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران

9 مجاهد6/6/67 اوین حلق آویز26سالعسگری - شهال (زهرا)2838

9 مجاهدآبان67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالعسگری - عليرضا2839

9 مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان-22سالعسگری - دمحم2840

9 مجاهدمهر67 اوین تيرباران25سالعسگری - دمحمرضا2841

5اكثریت67عسگری - منصور2842

9 مجاهد13/5/67 همدان تيربارانازنا اليگودرز-31سالعسگری - منصور2843

9 مجاهدشهریور67 گرگان تيربارانكردكویعسگری پور- (مرد)2844

2845
عسگری حاتم آبادی- 

احمد
9 مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-28سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9 مجاهدآبان67 تهران تيربارانعسگری زاده- محمود2846

9 مجاهد9/5/67 اهواز اعدامآبادان-25سالعشقی -2847

9 مجاهد67 اهواز تيرباران30سالعشقی- احمد2848

6،ش7،308كوملهشهریور  67 اوین61عصمتی - رضا2849

9مجاهد67 مشهد حلق آویز28سالعطاران - محسن2850

9مجاهد28/7/67 مشهد حلق آویزقوچان-31سالعطاردی - دمحم2851

9مجاهدآبان67 اوین حلق آویزمشهد-21سالعطارزاده - بهروز2852

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزعطارزاده - محسن2853

2854
عطارزاده (عطاری)- اعظم 

(شهربانو)
9مجاهدشهریور67 اوین اعدامبروجرد-27سال

عطاری - عليرضا2855
سنگسرشاقاجی- 

27سال
9-ش برمجاهدمرداد67 تيرباران

9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آویزعطاریان نژاد - سعيد2856

2857
عطائی - سرهنگ 

ابوالقاسم
671

9مجاهد67 قزوین اعدامخرم دره-30سالعطایی – احد2858

ش پسرمجاهد67 اعدام21ساله زنچانعطایی-کمال2859

9مجاهد67 شيراز حلق آویز25سالعطایی - حسن2860

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانعطایی - حسين2861

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانعطایی - دمحم2862

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران-26سالعطایی - مهدی2863

5اكثریت67عطائی - ناصر2864

2865
عطایی تهرانی- 

سيدكامبيز
9مجاهددی 67 اوین حلق آویزتهران-22سال

671عظيم زاده ترك - جمشيد2866

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران- 30سالعظيم زاده ترك - مهدی2867

9مجاهدآذر67 اوین تيربارانتهران-30سالعظيمی - جمشيد2868

عظيمی - حجت2869
هرسين كرمانشاه-

30سال
9مجاهدشهریور67 اوین اعدام

مشهد 29 سالهعظيمی – سيد دمحمعلی2870
 1361

مشهدوککيل 
آباد

9،ش ،جمجاهد67 مشهد حلق آویز
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9، ش،کمجاهدمرداد67 رشت حلق آویزرضوانشهر-25سالعظيمی -كيومرث2871

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمشهد-35سالعظيمی - بی بی همدم2872

9مجاهددی67 خلخال حلق آویزآبادان-22سالعفراوی - ناجی2873

9-ش5مجاهد6/5/67 اهواز تيربارانآبادان-27سالعفری نژاد - زهرا2874

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانعقيلی - حميد2875

671عقيلی - ناهيد2876

9مجاهدمرداد67 شيراز تيربارانعالءالدینی - مسعود2877

9-1-ش8-ش6مجاهدآبان67 تهران حلق آویز60شاهرود-29سالعالمه حائری- فضيلت2878

9مجاهداسفند67 تهران تيربارانعالمه عراقی - همایون2879

671عالیی - منصور2880

1-9مجاهد8/6/67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالعالیی خستو - مسعود2881

9مجاهدمرداد67 عادل آباد حلق آویزعلم - احمد2882

9مجاهدبهمن67 اوین تيربارانتهران-29سالعلماء - سيد مجتبی2883

9مجاهد67 شيراز اعدامعلوانی -2884

9مجاهدآذر67 بوشهر تيربارانده كهنه-26سالعلوی - سيدرضا2885

9مجاهددی 67 رشت اعدامالهيجان-24سالعلوی - مهرداد2886

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزمشهد-23سالعلوی تفرشی- افشين2887

2888
علی اكبریان كاهانی - 

مجيد
9مجاهدمرداد67 وكيل آباد حلق آویزقوچان- 28سال

2889
علی بيك (بيك علی)- 

علی اكبر
1-9مجاهد15/5/67 اوین حلق آویز25سال

671علی پور - پرویز2890

9مجاهدمهر67 شيراز تيربارانآبادانعلی پور - حسن2891

9مجاهدمهر67 شيراز تيربارانآبادانعلی پور - حسين2892

9مجاهددی  67 الهيجان تيربارانآستانه اشرفيهعلی پور - حميد2893

علی پور - رضا2894
آستانه اشرفيه-

17سال
9مجاهددی67 رشت تيرباران

9مجاهدشهریور67 تهران اعدامعلی جانی - اصغر2895
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671علی خانی - اكبر2896

9مجاهد67 الهيجان تيرباران19سالعلی دوست - رضا2897

9مجاهددی 67 رشت اعدامالهيجان-27سالعلی دوست - قنبر2898

2-ش8راه كارگر67 اعدام65علی دوست - مسعود2899

9مجاهد20/9/67 اوین حلق آویزشهرری-23سالعلی رضانيا - دمحم رضا2900

9مجاهدآبان67 بابل حلق آویزبابل-30سالعلی زاده - شعبان علی2901

44ساله تبریزعلی زاده رافی-دمحمجعفر2902
محکوميت 

8سال 
دستگيری

ش-خوا216مجاهداعدام آذر67 اوین

9مجاهد67 رشت تيربارانكوچصفهان-21سالعلی زاده - دمحم تقی2903

9ش109فدایيان خلقشهریور67  اعدام گوهردشتبدون حکم35 سالهعلی زاده – محمود2904

8-3-ش1فدایيان خلق6367حكم ابدآذربایجان-31سالعلی زاده - محمود2905

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزكن تهران-25سالعلی زاده - مهدی (بيژن)2906

671علی زاده اعظمی - دمحم2907

2908
علی زاده زاهد صفت - 

قاسم
9مجاهدمرداد67 اروميه تيرباراناروميه-28سال

9مجاهد20/8/67 گوهردشت حلق آویزنجف- 33سالعلی زاغی - ضياء2909

9مجاهد67 شيراز حلق آویز27سالعماد - محمود2910

9مجاهد67 اوین حلق آویزكرمانشاه- 29سالعمادزاده - یوسف2911

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانتهرانعمادی - سيدطاهر2912

2913
عمادی چاشمی - 

سيدحجت اله
9مجاهدآذر67 قائمشهر تيربارانقائمشهر-31سال

5اکثریت67عماری - مهدی2914

9،ش،24اقليتآبان67 اوین تيرباراناصفهانعمرانی - بهزاد2915

9مجاهد67 گوهردشت اعدامسنقر-25سالعمرانی - مصطفی2916

9-1-ش6مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزاصفهان-27سالعمومی - فریبا2917

عنایت پور - احمد2918
سنگسرآمل-

25سال
9مجاهدمرداد67 ساری تيرباران

9مجاهدمرداد67 اهواز تيربارانآبادان-27سالعنصری - زهرا2919

9مجاهدآبان67 شيراز تيربارانشيراز-50سالعيدی پور - (مادر)2920
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان67 شيراز تيربارانعيدی پور - (مرد)2921

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزاصفهان-34سالعين اليقين - زهره2922

9مجاهدمرداد67 اهواز حلق آویزعيناوی - دمحم2923

671عيوضی - احمد2924

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران-28سالعيوضی - عليرضا2925

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-27سالعيوضی علمداری- فرامرز2926
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 دزفول تيرباران28سالغبيشاوی- جليل2927

9مجاهدشهریور67 تهران   تيربارانغزنوی - كتایون2928

9مجاهدمرداد67 اسالم آباد تيرباراناسالم آباد-40سالغزوه - علی دمحم2929

9مجاهد9/5/67 گوهردشت حلق آویزكرج-27سالغضنفرپور مقدم - عليرضا2930

9مجاهد67 قائمشهر تيربارانقائمشهر-29سالغفار رشيدی - یزدان2931

9مجاهدآبان67 اردبيل تيرباراناردبيل-26سالغفارزادگان - داور2932

9مجاهدآبان67 قائمشهر تيربارانغفاری - (مرد)2933

9-ش3مجاهد67 گوهردشت حلق آویز60تهران- 31سالغفاری - جواد2934

9مجاهد67 تهران حلق آویزیاسوج-24سالغفاری - حميد2935

9مجاهدمرداد67 عادل آباد حلق آویزغفاری - حميد2936

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز27سالغفاری - سعيد2937

676غفاری - شهين2938

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزتایباد- 29سالغفاری - عبدالحكيم2939

9مجاهد67 حلق آویز28سالغفاری - هادی2940

671غفاری - هيبت اله2941

2942
غفاری كوچكسرایی- دمحم 

مهدی
9مجاهد67 مازندران تيربارانقائمشهر-31سال

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهرانغفاریان - سعيد2943

9مجاهد1/7/67 رشت تيربارانرشت -22سالغفوری رشت آبادی - ليدا2944

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-26سالغفوری غریب - حسن2945

9مجاهد67 مازندران تيربارانقادی كالغالم پور- ...2946

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-23سالغالم نيا - علی2947

9مجاهدمرداد67 اصفهان حلق آویزآبادان-27سالغالم رضا زاده - غالم رضا2948

1-9مجاهد8/5/67 سلماس تيربارانغالمی - ...2949

1-9مجاهدشهریور67 ساری حلق آویزقائمشهر-25سالغالمی - احمد2950

9مجاهدآذر67 اوین تيربارانتهران-23سالغالمی - احمد رضا2951
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزقائمشهر-25سالغالمی - اصغر2952

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزالهيجانغالمی - اصغر2953

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزرشتغالمی - اصغر2954

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزگرگان-28سالغالمی - اصغر2955

9مجاهد67 اروميه تيرباراناروميه-23سالغالمی - پروین2956

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزآبادان-25سالغالمی - حجت اله2957

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانتهران-25سالغالمی - حجت اله2958

9مجاهد67 قائمشهر اعدامقائمشهرغالمی - خدیجه2959

9مجاهد26/8/67 اوین تيربارانتهران-23سالغالمی - علی2960

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهد-32سالغالمی - علی اصغر2961

9مجاهدمرداد67 ساری حلق آویزقائمشهر-26سالغالمی-گلناز( منيره)2962

غالمی - دمحم2963
صومعه سرا-

26سال
9-ش3،30مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز62

9مجاهدمرداد67 ساری حلق آویزكرمانشاه-26سالغالمی - نير2964

2965
غالمی مفرد - حبيب 

(حامد)
9مجاهد67 اوین حلق آویزمشهد-33سال

671غنائی فرد -2966

1-9مجاهد13/8/67 اوین تيربارانتهران-28سالغنيمتی الكریزی - مجتبی2967

4-ش1،30حزب توده67 گوهردشت62حكم حبس ابدلرستان-45سالغياثوند - سيف اله2968

5اكثریت67غياثوند - محسن2969

9مجاهد67 گوهردشت اعدامغياثوند - دمحم رضا2970

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزنجف آباد-30سالغيور نجف آبادی - ابراهيم2971

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزشفت-24سالغيوری نصيرمحله - ابراهيم2972

9مجاهدشهریور67 تهران اعدامرودسرغيومی پور - فرزانه2973
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزبندرانزلی-29سالفاتحی - طاهر2974

671فارابی - دكتر2975

1-9مجاهد7/5/67 اوین حلق آویزتهران-26سالفارسی - حسن2976

671فارسی - حسين2977

9مجاهدآبان67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-40سالفارسی - كاظم2978

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمشهد- 30سالفاروقی - دمحم رضا2979

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرشت-21سالفاضل - ابراهيم2980

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزساوه-30سالفاطمی - سيدحسين2981

9مجاهد67 ساوه تيربارانساوه-27سالفاطمی - سيد محسن2982

9مجاهد11/5/67 اهواز تيربارانبهبهان-30سالفاطمی - سيد دمحم2983

ش،همجاهد67 اعدام شيرازشيرازفاطمی – زهره2984

2985
فاطمی سلجوقی - حبيب 

اله
671

4حزب توده67فانی – عباس2986

671فانی - دمحم حسن2987

فانی ریسفانی - دمحم2988
تربت حيدریه- 

30سال
9مجاهدشهریور67 مشهد حلق آویز

671 اعدامزندانيزمان شاهفتاح - جالل2989

فدایيان اقليتشهریور67 اعدام اوینفتاحی - جالل2990
10-1- ش7-

ش9

1-9مجاهد5/12/67 اسالم آباد حلق آویزاسالم آباد-65سالفتاحی - مهدی2991

9مجاهد67 اوین اعدامشهركرد-28سالفتاحيان - سهيال2992

1-678فتایی فر2993

671فتح آبادی -2994

671فتح الهی - حجت اله2995

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالفتح زنجانی - بهزاد2996

2997
فتح علی آشتيانی - 

صدری
9مجاهدآبان67 تهران تيرباران

2998
فتح علی آشتيانی - 

مهدی
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-ش6مجاهدشهریور67 تهران حلق آویز31سالفتح عليان - نيره2999

9مجاهد67 تهران اعدامتهرانفتحی - (مرد)3000

9مجاهدآبان67 سمنان تيربارانفتحی - احمد (علی)3001

671فتحی - بهمن3002

5-ش2اكثریت6567فتحی - جهانگير3003

9مجاهدمرداد67 تهران تيربارانتهرانفتحی - حسين3004

10-1-ش9اقليتشهریور67 اعدام64متولد مشگين شهرفتحی - رحمت3005

9مجاهد67 رشت تيربارانرشت-21سالفتحی - عباداله3006

9مجاهد17/5/67 اوین حلق آویزتهران-32سالفتحی - عباس3007

671فتحی - علی3008

63676دیوان دره- 26سالفتحی - كاك كریم3009

671فتحی - موسی3010

671فتحی - یاردمحم3011

9مجاهد22/6/67 اوین تيربارانالهيجان-29سالفتحی گوهردانه - آسيه3012

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانالهيجان-26سالفتحی گوهردانه - حسين3013

9مجاهد67 اصفهان تيربارانهفشجان- 27سالفتحی هفشجانی - سعيد3014

9مجاهد1/9/67 اوین تيربارانفخار - (مرد)3015

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتفرش- 28سالفخار - حسن3016

9مجاهد11/5/67 مشهد حلق آویزمشهد-25سالفخارزاده كرمانی - علی3017

ش3مجاهد67 گوهردشت60تهران- 27سالفخارعلی - محمود3018

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان- 27سالفخر - سيدعلی3019

9مجاهدآبان67 تيرباران26سال-فخری - نادر3020

فدایی - ابراهيم3021
سنقركليایی- 

38سال
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز

9ش،30مجاهدمرداد67 رشت اعدامهشتپر- 31سالفدایی - ایرج3022

671فدایی - داود3023
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-ش8-ش6مجاهد24/5/67 اوین حلق آویز60حكم10 سالتهران-25سالفدایی تبریزی - اشرف3024

9-ش12مجاهد10/5/67 اهواز تيرباراناهواز- 25سالفدایی نيا - فرهنگ3025

671فدایی نيا - هوشنگ3026

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران -38سالفدوی اصفهانی - دمحم3027

4حزب توده67فرامرز پور - حسين3028

9مجاهد20/11/67 بندرعباس تيرباران31سالفرامرزی - ناهيد3029

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالفراهانی - فرامرز3030

671فربد - عالس3031

1-9مجاهدآبان67 كرمانشاه تيربارانفرج پور - (مرد)3032

9مجاهد22/9/67 عادل آباد تيرباران27سالفرج پور - بيژن3033

9مجاهدمرداد67 اوین  حلق آویزتهران-32سالفرجاد - دمحم (مسعود)3034

4حزب توده67 گوهردشت62رشت-29سالفرجاد آزاد - مهرداد3035

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-24سالفرجی اسكندرانی- محمود3036

9مجاهدآذر67 كرمان اعدامشهربابك- 30سالفرح منش - محمود3037

9مجاهد67 ساری تيربارانبابلسر- 21سالفرحی - غالمرضا3038

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزفرد رئيسی - علی3039

9مجاهد67 بروجرد اعدامبروجرد-43سالفرد (پهلوان عزیز)-  ایرج3040

9مجاهدمرداد67 اوین  حلق آویزتهران-45سالفرد سعيدی - سيدعلی3041

678فردوزی - جمشيد3042

9مجاهد67 مسجدسليمان تيربارانمسجد سليمانفردی پور - پروین3043

فردی پور - كشور3044
مسجدسليمان-

29سال
9مجاهدمرداد67 اهواز تيرباران

1-9مجاهد14/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-32سالفرزانه ثانی - مهرداد3045

671فرزانه اصفهانی - بهزاد3046

671فرزین - اسداله3047

9مجاهدآبان67 شيراز حلق آویزكازرون- 35سالفرصت - دمحم جواد3048
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-1،ش،30مجاهدآبان 67 رشت حلق آویزفومن- 33سالفرقانيان آبكناری - حسن3049

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانفرم گاه-  مجيد3050

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزكرج-26سالفرمانی - دمحم3051

4حزب توده67فرمندیان - عباس3052

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهرانفروتن - عطا3053

9مجاهد19/8/67 رشت تيرباران خمام- 13سالفروزان - علی3054

3055
فروزنده هفشجانی - 

سعيد
1-9مجاهد13/5/67 اصفهان زیر شكنجههفشجان- 24سال

2راه كارگر67فرهاد3056

671فرهادپور - رضا3057

9مجاهد67 رشت تيربارانشهسوار-25سالفرهادی - بهرام3058

9مجاهد67 اعدامسنندج-25سالفرهادی - جمشيد3059

1- ش2راه كارگر67فرهادی - مصطفی3060

9مجاهددی 67 اوین اعدامتهران- 25سالفرهانی - حسين3061

671فرهتيان - عباس3062

9مجاهد67 بابل اعدامفرهمند -3063

671فرهمند - ژیال3064

فرهمند - دمحم3065
نورآباد ممسنی-

25سال
1-9مجاهدآذر67 عادل آباد تيرباران

9مجاهددی 67 رشت تيربارانالهيجان-29سالفرهمند - مرتضی3066

9مجاهد67 گرگان تيربارانبابل- 24سالفرهمند - مهدی3067

1-678فرهی - داود3068

9مجاهدشهریور67 تبریز تيرباران27سالفریاد آبادی - حسن3069

671فریادپور - رضا3070

9مجاهدبهمن67 اعدامكرمانشاهفرید - (مرد)3071

9مجاهد67 اهواز تيربارانفریدان - (مرد)3072

9-ش12مجاهد11/5/67 اهواز تيربارانفریدن-26سالفریدن اصفهانی- صادق3073
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآذر 67 اهواز تيرباراناهواز- 30سالفریدنی - ...3074

1-9مجاهدآبان67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالفریدونی - مهدی3075

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامالهيجان-26سالفریفته - مجيد3076

671فشاهی - هومن3077

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانتهران-26سالفضل علی - حسين3078

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-23سالفضل علی - عليرضا3079

9مجاهدآبان67 زنجان تيربارانزنجان-25سالفضلی - حسن3080

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-24سالفضلی - حسين3081

9مجاهدآبان 67 تهران تيربارانفضلی - عليرضا3082

3083
فغفور مغربی - محسن 

(دكتر)
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزمشهد-34سال

9مجاهدمرداد67 گوهردشت اعدامفقاری - سعيد3084

671فقيهی نژاد -3085

1-9مجاهدآذر 67 انفجارزندان اوینآمل -26سالفالح - سيروس3086

9مجاهدآذر67 الهيجان تيربارانالهيجان-28سالفالح پسند  - ابراهيم3087

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-21سالفالح پور - انوش3088

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزالهيجان-29سالفالح تهيدست - رضا3089

3090
فالح خيراندیش - دمحم 

علی
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزالهيجان-29سال

9مجاهد18/5/67 اوین حلق آویزالهيجان-30سالفالح روشن قلب - مسعود3091

9مجاهد67 اوین اعدامفالحتكار - (مرد)3092

671فالحتی - رضا3093

9-1،ش،کمجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالفالحتی حاج ميرزا - زهرا3094

671فالنكی - دمحمرضا3095

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالفالنيك - عليرضا3096

1-9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالفنایی - مهرداد3097

1-9مجاهدمرداد67 دزفول تيرباراناندیمشك-27سالفوالدوند - رحيم3098
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-9مجاهدآبان67 اوین اعداماصفهانفوالدی - بهنام3099

رشت- 30سالفوالدی - هادی3100
65 دومين 
دستگيری

9-ش3،30مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز

671فهيمی - صادق3101

9مجاهد67 گوهردشت اعدامفی فی - بهرام3102

1-8-9مجاهد8/5/67 خرم آباد تيربارانفياض پور - رضا3103

9مجاهد67 ساری تيربارانبابل- 26سالفيروز جایيان - علی زمان3104

9مجاهد67 تيربارانفيروز مند - غالم3105

671فيروزه ای - اصغر3106

9مجاهدمهر67 اوین حلق آویزتهران-25سالفيروزی - رضا3107

1-9مجاهد20/8/67 تهران تيرباراناراك-29سالفيروزی - عباس3108

1-9مجاهدشهریور67 اوین اعدامتهران- 23سالفيروزی - مهتاب3109

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراناراك25سالفيض آبادی - غالم حسن3110

9مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آویزاراك-27سالفيض آبادی - غالم حسين3111

9مجاهدمرداد67 سبزوار تيربارانسبزوار-26سالفيض آبادی - دمحم3112

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهرانفيض آقا باش - بهرام3113

9،ش،کمجاهدمرداد67 اوین  حلق آویز28سالفيض شندی - شيرین3114

1-ش8مجاهد67 اوین60فيض شبزی - نسرین3115

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزآذربایجانفيضی - بهرام3116

9مجاهد12/5/67 اوین حلق آویزاردبيل-29سالفيضی - شهریار3117

671فيضی - صالح3118

9مجاهدشهریور67 تبریز حلق آویزتبریز- 27سالفيضی - عليرضا3119
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

5اكثریت67قائم آبادی - جواد3120

9مجاهدمرداد67 تبریز حلق آویزدیزج اسكو-23سالقائمی دیزجی - كریم3121

671قائمی نژاد - حسين3122

671قاباقلو - اصغر3123

671قاباقلو - حميد3124

9مجاهد4/9/67 اوین تيربارانقاجار - دمحم علی3125

9-ش5مجاهد67 اهواز تيربارانآبادان-34سالقادری - سكينه3126

قادری - محی الدین3127
فرزند حسن سقز- 

20سال
1-7 حزب دمكرات1/5/67 اعدام

671قاسم پور - حسين3128

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز26سالقاسم پور - عليرضا3129

9مجاهد67 گوهردشت تيربارانتهرانقاسم پور - قاسم3130

671قاسم آبادی - جواد3131

5اكثریت67قاسم نژاد - حسين3132

9مجاهدبهمن67 شيراز تيربارانشيراز- 25سالقاسمی -...3133

3134
قاسمی نيك منش- 

اسفندیار
3-ش2-ش5 فدایيان خلقاعدام در اصفهان تابستان67پایيز63شوشتر-30سال

671قاسمی - حسين3135

671قاسمی - داود3136

1-9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزرشت- 26سالقاسمی - رامين3137

678قاسمی - رحيم [ افسر]3138

671قاسمی - سلمان3139

9مجاهدآذر67 تهران تيربارانقاسمی - علی3140

1-9مجاهدآبان 67  اراك تيرباراناراكقاسمی - عليرضا3141

678قاسمی - محی الدین3142

5اكثریت67قاسمی پور - حسن3143

3144
قاسمی شكریازی- 

سلمان
9مجاهدشهریور67 اروميه تيربارانسلماس28سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

5-8اكثریت67قاسمی مالیی - عباس3145

671قاسمی نژاد - حسين3146

3147
قاسمی نژاد - حسين 

علی اصغر
4حزب توده67

6/6/67 گوهردشتقاضی پور - محمود3148
جناح چپ 

اكثریت
6-ش،307

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزقاضی حسينی - دمحم3149

9مجاهد67 تهران اعدامتبریز-20سالقاضی طباطبایی - پرویز3150

9مجاهددی 67 اوین تيرباران26سالقاضی طباطبایی - مسعود3151

3152
قانع شاطرحسين پور - 

دمحم
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویز25سال

رشت-32سالقانعی - حسن3153
65 دومين 
دستگيری

9-ش3مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز

671قباخلو - اصغر3154

4حزب توده67قباخلو - حسين3155

6سازمان اقليتتابستان67اوین33سالهقبادخلو - حميد3156

9مجاهد67 اوین تيرباراناهوازقباد - حسن3157

671قبادپور - مرضيه3158

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزاهواز- 29سالقبادپور - منوچهر3159

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامقبادیان - (خانم)3160

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز37سالقبادیان - حميد3161

1-9مجاهدمرداد67 اوین اعدام35سالقبادیان - مرضيه3162

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزقدرت آبادی - دمحم3163

9مجاهدمرداد67 رشت تيربارانكوچصفهان-25سالقدرتی - یونس3164

9مجاهدشهریور67 اوین تيرباران33سالقدسی نيا - سيمين3165

9مجاهد67 آذرشهر تيربارانقدك ساز - (خانم)3166

9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانآذرشهر-25سالقدك ساز - رحيم3167

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزآذرشهر-31سالقدك ساز - مجيد3168

9مجاهددی 67 آمل تيربارانقائمشهر-29سالقدمی - هوشنگ3169
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9ش 205پيکارشهریور67اوینتهران-27سالقدیانی - مجتبی3170

9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانقدیری -...3171

9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانقدیری -...3172

9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانقدیری -...3173

9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانقدیری -...3174

قدیمی - حميد3175
حكمش تمام 

شده بود
6-ش7-ش11سازمان پيكار9/6/67 اوین

678قدیمی - سامان3176

9مجاهدشهریور67 مشهدحلق آویزتربت جام- 30سالقرایی - مهدی3177

ش3ش204مجاهد9/5/67 رشت61لنگرود- 26سالقربان پور - قربانعلی3178

671قربان پور - نيره3179

9مجاهدآذر67 شيراز تيربارانقربان زاده- حسين3180

قربان زاده گيوی - ایوب3181
گيوی خلخال -

7سال
9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویز

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكن تهران-25سالقربان علی - دمحم رضا3182

678قربان نژاد3183

9-ش،303مجاهد8/5/67 رشت اعدام62رودسر-32سالقربان نژاد - علی3184

1ش204مجاهد67رشتلنگرودقربان نژاد - منير3185

4-ش7،30حزب توده5/6/67 گوهردشتقربان نژاد - هوشنگ3186

671قربانلو -3187

1-9مجاهد67 تيربارانساری- 29سالقربانی - بهرام3188

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران- 25سالقربانی - علی3189

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویز27سالقربانی - مهين3190

1-9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزاردستان-31سالقربانی اردستانی - صنوبر3191

671قروالوند - حسن3192

9مجاهد67 اعدامقرون (قرآن) - هادی3193

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویز28سالقره چه ای - مرتضی3194
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویزقره چه ای - هادی3195

671قریش - حسن3196

9مجاهد67 مسجدسليمان اعدامقریش وندی - ...3197

1-9مجاهدآبان67 سمنان تيربارانسمنانقریشی - سيد  ابوالفضل3198

4-ش1حزب توده6267حكم 10سال35سالقریشی - داود3199

ش7ش204رزمندگانخرداد 67 اوین62اوینلنگرودقریشی لنگرودی - رضا3200

3201
قریشی - مسيحا 

(سيدمسيح)
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویززنجان-27سال

9-ش6مجاهد67 اوین اعدامشمال-28سالقریشی - مهين3202

9مجاهد67 اروميه تيرباراننقده- 25سالقریشی - مهين3203

1-ش7-ش8رزمندگانخرداد 67 گوهردشت62قریشی لنگرودی - رضا3204

671قزل جائی - محسن3205

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانكرمانشاه-31سالقزوینی - حسين3206

9مجاهدشهریور67 اصفهان اعداماصفهان- 29سالقشقایی - خسرو3207

671قشقایی - مراد3208

9مجاهد67 مشهد حلق آویز30سالقشقایی - یداله3209

9مجاهدشهریور67 اصفهان  اعدامقشقایيان - رضا3210

9مجاهد67 شيراز تيربارانكارزون-33سالقصاب نژاد - بيژن3211

1-9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك-25سالقالوند - حجت اله3212

9مجاهد67 اندیمشكاندیمشكقالوند - شهناز3213

9مجاهد67 خرم آباد  تيرباراناندیمشك-22سالقالوند - عبدشاه3214

9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراندزفول-25سالقالوند - دمحم رضا3215

5اكثریت67قالوند - همت3216

1-9مجاهد14/5/67 دزفول تيرباراناندیمشك-25سالقالوند - یحيی3217

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز29سالقلعه ای - نادر3218

9مجاهد27/10/67 اوین اعدامقلعه ای - ناصر3219
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

4-ش2-ش10حزب تودهشهریور67 اوین62قلمبر - حسين3220

678قلم بر - سيامك3221

قلی پور - شعبان علی3222
گنج تپه همدان- 

27سال
9مجاهد13/5/67 همدان تيرباران

9مجاهدشهریور 67 زنجان تيربارانقلی پور- محمود3223

1-9مجاهدآذر67 قائمشهر تيربارانقائمشهرقلی پور - محمود3224

9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویزفومن-28سالقلی زاده - مسعود3225

671قنائی - سيد محمود3226

9-ش6مجاهدشهریور67 اوین اعدامتهران-29سالقنات آبادی - مهری3227

671قنبر نژاد - هوشنگ3228

9مجاهد67 گوهردشت حلق آویزهمدان-35سالقنبری - اسماعيل3229

كرمانشاه-48سالقنبری - بهمن3230
62حكم 20 

سال
4-ش1حزب توده67

قنبری -تيمور3231
مسجدسليمان- 

29سال
9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران

9مجاهد67 اوین حلق آویزهمدان-31سالقنبری - حسن3232

قنبری - سعيد3233
هشتپر طوالش- 

30سال
9مجاهد67 هشتپر تيرباران

671قنبری - سامان3234

9مجاهدمهر67 مسجدسليمان تيربارانقنبری - شهناز3235

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانالهيجانقنبری - طاهر3236

9مجاهد67 مسجدسليمان تيربارانمسجدسليمانقنبری - علی3237

9مجاهدآبان67 كرمان تيربارانجيرفت-31سالقنبری - هوشنگ3238

قنبری - یوسف3239
گله دار الرستان- 

32سال
9مجاهد67 شيراز اعدام

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران23سالقندهاری - باقر3240

9مجاهدآبان67 گوهردشت حلق آویزشميران-29سالقندهاری علویجه - منوچهر3241

4-ش1حزب توده326267سالقندی - ساسان3242

9مجاهد67 ماهشهر تيربارانماهشهر-24سالقنواتی- اسماعيل3243

9مجاهدمرداد67 تهران تيربارانماهشهر-26سالقنواتی - نصراله3244
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

قوامی - رستم3245
فرزند دمحم امين  
سنندج-26 سال

15/6/67  اعدام
سرلك  حزب 

دمكرات
7-1

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزالهيجان-29سالقوامی - سياوش3246

9مجاهدمرداد67 رشت تيربارانسياهكل-35سالقوامی - محسن3247

2،ش،30راه كارگر67تابستان رشتقوامی - موسی3248

3249
قوسی گله داری -

یاسين(یوسف)
گله دار الرستان- 

20سال
9مجاهدآبان67 بندرعباس تيرباران

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانقوميان - بهروز3250

1- ش2اكثریت6467قویدل - احمد3251

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزقهرمان - بهنام3252

671قهرمان - محسن3253

9مجاهد67 گوهردشت حلق آویزشهریار-26سالقهرمانی - حسن3254

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانقهرمانی - مرتضی3255

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانقهرمانی - مصطفی3256

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویززنجان-33سالقهرمانی - منصور3257

9مجاهدبهمن 67 اوین تيربارانبناب- 24سالقهرمانی فام- ایوب3258

قه الته ره شی- عمر3259
فرزند دمحم امين  
پيرانشهر-23سال

7حزب دمكرات7/8/67  اعدام

671قياسوند - محسن3260

671قياسی - اكبر3261

9مجاهدآبان67 اوین تيرباران24سالقيامتی - علی3262

9مجاهد67 اهواز تيربارانقيامی - (زن)3263
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-ش7رزمندگانخرداد67 اوین62كائد پور - داریوش3264

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالكابلی (حقيقی) - حميد3265

3266
كارگر شعاعی روی - رضا 

(فریدون)
9مجاهدمرداد67 رشت تيربارانالهيجان-28سال

9مجاهدمرداد67 اهواز   تيربارانآبادان-28سالكارگر فرد - بهرام3267

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامكازرونی -دمحم رضا3268

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكازرونكازرونی- دمحم رضا3269

20سالكاسب قانع - دمحم3270
28/7/67 آستانه اشرفيه 

تيرباران
9مجاهد

كاسبان - مرتضی3271
آرادان گرمسار- 

24سال
9مجاهدآبان67 سمنان تيرباران

671كاشانی - عليرضا3272

1-9مجاهد67 تهران تيربارانتهران-29سالكاشانی اقدم - غالمرضا3273

3274
كاشانيان (كاشانی) - 

كيومرث
1-9مجاهدآبان67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه-25سال

9مجاهدمرداد67 اوین    حلق  آویزتهران-25سالكاظم زاده اردبيلی - احد3275

ش3مجاهد9/5/67 رشت60الهيجان-23 سالكاظمی - بهروز3276

1-10شهریور 67كاظمی - جعفر3277

3278
كاظمی - زین العابدین [ 

نام مستعار  عبدی ]
3-ش2/204فدایيان خلقتابستان67پایيز63لنگرود-41سال

5اكثریت67كاظمی - سعيد3279

9مجاهد67 تيربارانسياهكلكاظمی - عليرضا3280

3281
كاظمی زاده نيشابوری - 

محسن
1-9مجاهد11/5/67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-29سال

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران-30سالكاظمی فرد - مهدی3282

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزميانهكاغذكنانی - احمد3283

9مجاهد4/6/67 یزد تيربارانكافی - رضا3284

9مجاهدشهریور67 نوشهر تيربارانكالردشت- 27سالكاكا سلطانی - فيض اله3285

9مجاهدمرداد67 گوهردشت  حلق آویزآغاجاری- 18سالكاكایی - نسرین3286

كامران - جمشيد3287
فرزندعبدالكریم  
سلماس-28سال

1-7حزب دمكرات67 اعدام

9مجاهدآبان67 كرمان تيربارانجيرفت- 35سالكامرانی مهنی - هوشنگ3288
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

5اكثریت67كامرانی ميهنی - هوشنگ3289

9مجاهدبهمن 67 اراك تيرباراناراككاوه - (مرد)3290

كاویانی - بهناز3291
رشت شفت-

20سال
9مجاهد67 رشت تيرباران

671كاویانی - حبيب3292

9مجاهد9/5/67 گوهردشت حلق آویزشيراز-27سالكباری - مسعود3293

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز40سالكبابی پور (زاده) - داریوش3294

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالكبریتی - حميدرضا3295

671كبير حسينی - امير افشار3296

كچالمی - قنبر3297
رشت كچالم-

26سال
9مجاهد8/8/67 الهيجان تيرباران

9مجاهدآبان67  بهبهان تيرباران29سالكدخدا - فریدون3298

1-9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-35سالكرامتی - دمحم3299

9مجاهد20/8/67 ساری تيربارانبندرگز-32سالكردجزی - دمحم اسماعيل3300

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزبندرگز-37سالكرد رستمی - دمحم رضا3301

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتبریز-26سالكركوتی - حميد3302

9مجاهدآبان67 تيربارانكركی - حسن3303

19مجاهدمرداد67 زنجان اعدامخرمدره-35سالكرمی - احمد3304

9مجاهد15/9/67 عادل آباد تيربارانشيرازكرمی - جمشيد3305

671كرمی - خالق3306

9مجاهدمرداد67 تبریز اعدامميانه- 25سالكرمی مهابادی - بوذرجمهر3307

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزبابل-34سالكرمی نسب - محمود3308

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزسبزوار-27سالكروبی - محسن3309

9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویزتهران-29سالكریم - حسين3310

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزگرگان-26سالكریم آبادی- داوود3311

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزكرج-27سالكریم خواه - موسی3312

671كریم زاده - اسماعيل3313
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد1/8/67 گوهردشت حلق آویزاردبيل- 25سالكریم زاده- صابر3314

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكریم زاده - فریدون3315

9مجاهد67 تهران تيربارانتهران-25سالكریم نژاد - صابر3316

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزورامين-29سالكریم نژاد - محسن3317

678كریمی3318

9مجاهدآبان67 تيرباران31سالكریمی -3319

671كریمی - احمد3320

9مجاهد67 اعدامكریمی - ابراهيم3321

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز26سالكریمی - اردالن3322

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكریمی -اكبر3323

3324
كریمی - اميرحسين 

(اميرهوشنگ)
9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سال

9مجاهد67 مشهد حلق آویزبيرجند-25سالكریمی - جواد3325

كریمی - حسن3326
آستانه اشرفيه-

25سال
9مجاهد67 الهيجان تيرباران

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزاراك-30سالكریمی - صادق3327

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزورامين-25سالكریمی - علی3328

9مجاهد67 تيربارانگرگانكریمی - فرهاد3329

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكریمی - فریدون3330

9مجاهد67 اعدامكریمی - مجتبی3331

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالكریمی - محسن3332

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالكریمی - دمحمرضا3333

9مجاهدمهر67 اوین حلق آویزتهران-22سالكریمی - دمحم شاه3334

9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویزتهران- 24سالكریمی - محمود3335

9مجاهد67 اوین حلق آویز30سالكریمی - محمود3336

9مجاهدآبان67 تيربارانكریمی - مسلم3337

3338
كریمی جعفری (ورامينی)-

 اصغر
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزورامين-28سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

3339
كریمی جعفری (ورامينی)-

 علی
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزورامين-29سال

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزكالچای-31سالكریمی مقدم-زكریا (بهمن)3340

671كریمی نژاد -3341

3342
كریميان - معصومه 

(شورانگيز)
9-1-ش6مجاهد8/9/67 اوین تيرباران

9-1-ش6مجاهد8/9/67 اوین تيربارانكریميان - مهری (زهرا)3343

9مجاهد18/6/67 اوین حلق آویزتهران-28سالكزازی - جالل3344

9مجاهدآبان67 رشت تيربارانرشت-27سالكساری - هادی3345

9مجاهد67 اعدامكسانی - خسرو3346

9مجاهدبهمن67 اهواز تيربارانماهشهركسرایی - محمود3347

9مجاهد67 داراب اعدامكسری - ثریا3348

9مجاهد67 داراب اعدامدارابكسری - هما3349

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-30سالكشانی - علی3350

671كشاورز - اسداله3351

ش3-6-9مجاهد67 گوهردشت  حلق آویز61رشت- 25سالكشاورز - بيژن3352

كشاورز - صمد3353
نورآباد ممسنی- 

25سال
9مجاهد14/5/67 زاهدان تيرباران

9مجاهدشهریور67 اعدامكشاورز - عبدالحسين3354

1-9مجاهدشهریور67 شيراز اعدامكشاورز - غالمحسن3355

9مجاهدشهریور 67 گچساران تيربارانگچسارانكشاورز - فتح اله3356

9مجاهدمرداد67 عادل آباد اعدامدهدشت-24سالكشاورز - دمحم حسين3357

كشاورز - مسعود3358
صومعه سرا-

27سال
9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویز

3359
كشایی (گشایی) - دمحم 

رضا
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتویسركان- 25سال

كشتكار - دمحم3360
صومعه سرا-

29سال
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

9مجاهد8/5/67 تهران حلق آویزتهرانكشتگر - دمحم رضا3361

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویزتهران-28سالكشميری - علی اصغر3362

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكشميری - علی رضا3363
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67آبادان-27سالكعبی - جابر3364

9مجاهد67 اهواز تيربارانكاشان-22سالكفاش - علی3365

1-9مجاهدآبان 67 كرمانشاه تيربارانجيرفت- 24سالكفاش پور - هوشنگ(ایرج)3366

9مجاهددی 67 تهران تيربارانكفاشيان- (مرد)3367

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانكفاشيان- (مرد)3368

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز28سالكفاشيان- حسين3369

9مجاهدشهریور67 عادل آباد تيربارانگچساران-كفایی- حميد رضا3370

كالئی - محمود3371
فرزند دمحم طاهر - 

جوانرو قشالخ
7حزب دمكرات67 اعدام

9مجاهد67 اعدامكالح - رضا3372

671كالحی -3373

9مجاهدآبان67 شيراز تيربارانساری-23سالكالنتر - مریم3374

3375
كالنتری (كالنتر)- 

ابوالقاسم
9مجاهدآبان67 شيراز تيرباران

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزبهبهان-30سالكالنتری - اردشير3376

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسنقر- 26سالكالنتری - حامد (شهریار)3377

9مجاهدآذر 67 زنجان تيربارانخرم دره-30سالكالنتری - حميد3378

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزرامهرمز-29سالكالنتری - فرنگيس (گلی)3379

671كالنتری - شهریاد3380

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز29سالكالنتری - نادر3381

9مجاهد1/9/67  اوین حلق آویزتهران-23سالكالنكی - كمال(تورج)3382

9مجاهد11/5/67 دزفول تيرباراناندیمشككالوند - حجت اله3383

671كاله دوزی - شهال3384

9مجاهد67 شيراز حلق آویز26سالكاله سفيد زیتونی - علی3385

9مجاهدبهمن67 اهواز تيربارانماهشهر-22سالكاله كج - مسعود3386

671كاله قوچی - شهال3387

671كالهی - علی3388
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد27/9/67 گوهردشت تيربارانكرج- 22سالكلهر - اسفندیار3389

671كلی - فيض اله3390

671كمال كنی - صدیقه3391

671كمالی - مدرس3392

9-1-ش6مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-26سالكمالی - مژگان3393

671كمپانی - رضا3394

4-ش1حزب تودهتابستان6267حكم ابد62سالكمپانی - مرتضی3395

9مجاهدآبان67 تهران تيرباران50سالكمپانی - هوشنگ3396

671كمند - مهرداد3397

9مجاهدآذر67 اوین تيربارانكنی - (مرد)3398

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكوثری - آذر3399

9مجاهد67 اعدامشيراز- 29سالكوثری - فاطمه3400

671كوچكی - حسين3401

كوچكی - فخرالدین3402
صومعه سرا-

28سال
ش3،30مجاهد9/5/67 رشت61

كوچكی - دمحم حسن3403
صومعه سرا-

30سال
1-9مجاهدمرداد67 اوین  حلق آویز

9مجاهد67 تيرباراناصفهانكوچكی - مرتضی3404

671كوچی - محمود3405

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانتهران-34سالهكودیری – عليرضا3406

شاهد کمجاهدتابستان 67 اصفهان         اصفهانکوروشی – سيامک3407

9مجاهد1/8/67 اوین حلق آویزبروجرد-26سالكوسچی - دمحم3408

678كوسه چی - دمحم3409

671كوفه چی - محمود3410

1-9مجاهدمرداد67 مشهدحلق آویزقوچان-29سالكوهساری - دمحم علی3411

كوهستانی - شهال3412
مسجدسليمان-

26سال
9-ش6،کمجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

6-ش3،30مجاهد9/5/67 رشت61رودبار-27سالكوهی - خالق3413
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدشهریور67 تبریز تيربارانسلماسكوهی - عباسعلی3414

9مجاهد67سلماس تيربارانسلماسكوهی - غالم عباس3415

3416
كوهی جالليان -غالم 

مهدی
9مجاهدآذر67 اوین تيربارانقزوین

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه-19سالكهریزی - سيروس (شاپور)3417

9مجاهد1/8/67 دیزل آباد تيربارانكهریزی - علی3418

9مجاهد25/5/67 اوین  حلق آویزتهران-25سالكهندانی - علی اصغر3419

9مجاهد67 وكيل آبادحلق آویزمشهد-25سالكهنسال- حجت3420

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-25سالكهنسال- مختار3421

9مجاهد67 تيربارانكهنه ای - باقر3422

678كی چایی - عبداله3423

1-678كی خواه - صمد3424

3425
كی خواه - عبدالصمد 

(عباس
9مجاهد4/8/67 عادل آباد حلق آویزشيراز- 30سال

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزیزد- 31سالكی نژاد - داریوش3426

671كی نژاد - هوشنگ3427

9مجاهدآبان67 كردكوی تيربارانكيا - اكبر3428

9مجاهد67 ساری حلق آویزقائمشهر-27سالكيا - كمال3429

1-9مجاهدشهریور67 كردكوی تيربارانگرگان- 30سالكيا احمدی - عزت اله3430

1-9مجاهدشهریور67 گرگان تيربارانكيااحمدی - وجی اله3431

1-9مجاهدشهریور67 گرگان تيربارانكيا احمدی - وحيد3432

671كياپرست - حسين3433

9-ش3،30مجاهد8/5/67 رشت تيرباران63آبكنار انزلی-26سالكيازاده آبكناری - هادی3434

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالكياكجوری - غالمرضا3435

5اكثریت67كياالشكی - كورش3436

كيامرزی - منصور3437
فيروزآباد شيراز- 

29سال
9مجاهد67 اوین حلق آویز

5-8اكثریت67كيابی - عليرضا3438
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد10/8/67 عادل آباد اعدامكيان پور -3439

671كيان پور - بهزاد3440

9مجاهدمرداد67 تهران تيربارانتهران-20سالكيان پور - خسرو3441

9مجاهدمهر 67 گرگان تيربارانكرد كویكيان پور- علی اصغر3442

1-9مجاهد67 تهران تيربارانتهرانكيان فر - حسن3443

671كيان فر  - حسين3444

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالكيانی - خسرو3445

3-ش2فدایيان خلقاعدام تهران 67 63 تهرانممسنی- 38سالكيانی - ستار3446

9مجاهد67 اوین تيربارانكيانی - سردار3447

9مجاهد67 كازرون تيربارانقلعه كهنه-29سالكيانی - سهام3448

6-678كيانی - سهراب3449

671كيانی - شهاب3450

676كيانی - عليرضا3451

671كيانی - محبوبه3452

3453
كيانی دهكردی - 

سيميندخت
1-9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانشهركرد-29سال

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز30سالكيایی - داریوش3454

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانتهران-33سالكيایی - زهرا(محبوبه)3455

9مجاهد67 گرگان اعدامكردكویكيایی پور (زاده)-3456

9مجاهدمهر67 اهواز تيربارانایزه-25سالكيكاووسی - فریده3457

9-ش5مجاهدآذر67 اهواز تيرباراناهواز- 26سالكيكاووسی - ناهيد3458

671كيوان - جمشيد3459

9مجاهددی 67 تهران تيربارانكيوان پور - مصطفی3460

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانتهران-24سالكيوان فر - جمشيد3461

1-9مجاهدمرداد 67 تهران تيربارانتهران- 33سالكيوان فر - حسن3462

671كيوانی - ایرج3463
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 اوین اعدام25سالكيوانی - فرنگيس3464

9مجاهد8/5/67 اصفهان تيربارانهفشجان-25سالكيوانی هفشجانی -ایرج3465

4حزب توده67كيهان - مهدی3466
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزگانی - حبيب3467

9مجاهد67 اصفهان تيربارانشهرضا-26سالگرامی - رمضان3468

671گراميان - عهدیه3469

9مجاهد67 همدان تيربارانهمدان-24سالگرانپایه - مهرداد3470

9مجاهد67 قائمشهر تيربارانقائمشهر-26سالگرایيلی - بهرام3471

678گرجا - دكتر3472

678گرجانی - دكتر3473

1-9مجاهدشهریور67 تيربارانگرجی - (مرد)3474

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویززرند ساوه-30سالگرجی - احمد3475

1-9مجاهدمهر67 اوین حلق آویز29سالگرجی - علی دمحم3476

671گرجی - نسرین3477

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانبندر انزلی-26سالگرجی نيا - جواد3478

9مجاهد67 شاهرود تيربارانشاهرود-28سالگرگانی -زهرا3479

9مجاهد5/5/67 گوهردشت حلق آویزمشهد-28سالگرگانی - سعيد3480

671گرگی - خسرو3481

671گرگی - مجيد3482

671گرگين - یوسف3483

1-9مجاهدمهر67 اراك تيرباراناراك-26سالگرم رودی - منوچهر3484

3485
گرمارودی گلپایگانی - 

منوچهر
671

671گزان - عطيه3486

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزگل اله پور - حسين3487

1-9مجاهد8/5/67 اصفهان تيربارانهفشجان- 28سالگل دمحمی - عزت اله3488

گالویز - علی3489
1307بوکا ن 

60ساله
1ش 67105  بوکان تيرباران61

9مجاهدمرداد67 اصفهاناصفهان-23سالگالب زاده - دمحم3490

6-ش7رزمندگان67 اوینگالب لو - فتح اله3491
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانشهرضا-24سالگالبی - محمود3492

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه-28سالگلبرگ - بهرام3493

678گلپایگانی3494

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانگلپایگان- 22سالگلپایگانی - ایرج3495

9مجاهددی67 گرمسار تيربارانگرمسار-25سالگلپایگانی - حسن3496

9مجاهد1/10/67 سمنان تيربارانگرمسار-33سالگلپایگانی - دمحم3497

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزگلپایگانی - دمحم رضا3498

1-5اكثریت67گلپایگانی - دمحم رضا3499

3-ش2-ش10فدایيان خلقشهریور 67  اوین اعدامپایيز63تهران-36سالگل چوبيان - كامبيز3500

9مجاهدآبان67 كرج تيرباران23سالگلچين - خدیجه3501

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-30سالگلچين - علی3502

9،ش،30مجاهدمهر67 اعدام ،زندان رشتگلچينی - خدیجه3503

9مجاهد67 عادل آباد اعدامشيراز-40سالگلداری - راضيه3504

9مجاهد67 شيراز تيربارانشيراز-40سالگلدان - مرضيه3505

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-گلزاده غفوری - حسين3506

9-1-ش6مجاهدآذر67 اوین تيربارانتهران- 29سالگلزاده غفوری - مریم3507

3508
گلستان هاشمی - 

سيددمحم رضا
9مجاهدمرداد67 شيراز حلق آویز33سال

9مجاهد67 شيراز اعداماصفهان- 33سالگلستانی -كمال3509

9مجاهد15/5/67 زاهدان تيربارانزابل-22سالگلشایی- حسن علی3510

9مجاهد15/5/67 زاهدان تيربارانزابل-24سالگلشایی - قاسم علی3511

9مجاهدآذر67 خرم آباد تيربارانگله دار - (مرد)3512

671گلی - سيف اله3513

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویزمشهد-22سالگلی - علی3514

671گلی - فتح اله3515

6-678گلی - فيض اله3516
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتنكابن-27گليج - خدایار3517

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتنكابن-23گليج - علی3518

3519
گنبدی خرم آبادی - 

غالمرضا
671

9مجاهد1/10/67 رشت حلق آویزرشت-27سالگنجه ای - بهروز3520

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانتهران- 25سالگنجی خانی - بهروز3521

9مجاهددی 67 قزوین تيربارانقزوین- 30سالگوارایی - علی3522

671گورایی – هادی3523

671گودرزی - احمد3524

9مجاهد67 تهران تيربارانتهران-24سالگودرزی - بهرام3525

9مجاهدمرداد67 كرمانشاه تيربارانكرمانشاه- 33سالگودرزی - پرویز3526

9مجاهد67 تهران اعدامتهرانگودرزی - پرویز3527

9مجاهد67 تهران اعدامهمدانگودرزی - پرویز3528

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزخرم آبادگودرزی -حجت اله3529

5اكثریت67گودرزی - حسن3530

9مجاهدآبان67 تيربارانگودرزی - حسن3531

1-9مجاهد2/9/67 عادل آباد حلق آویز30سالگودرزی - شهباز3532

9مجاهد67 خرم آباد تيربارانگودرزی - علی3533

1-9مجاهدمهر 67 اراك تيربارانگودرزی - كيومرث3534

9-1-ش10مجاهدآبان67 خرم آباد تيربارانمرداد67بروجرد28-سالگودرزی - ميرزا3535

گودرزی - مينو3536
نورآباد ممسنی-

25سال
1-9مجاهد1/11/67 عادل آباد اعدام

671گوران – هادی3537

كرمانشاه- 23سالگوهرنيا – فریده3538
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهد67 تيربارانكوچصفهانگيلوایی – قدرت3539

671گيوه قال – رسول3540
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-34سالالجوردی - حميد3541

9مجاهدشهریور67 تهران حلق آویزتهران-25سالالری لواسانی- دمحم حسن3542

671الریجانی - دمحم3543

678المعی3544

4حزب توده67المعی - حسين3545

9مجاهد67 تيربارانالهيجانی -3546

4حزب توده67الهيجانيان - دمحم جواد3547

9مجاهد67 اعدامالیتناهی –3548

9مجاهد11/5/67 اهواز تيربارانبهبهان 22سالهالیق - شاپور3549

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران 28 سالهالیقی - جالل3550

1شهریور 67لركی - حمداله3551

9مجاهدمهر67 زاهدان تيربارانرامهرمز 33 سالهلركی - رحمان3552

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران 28 سالهلسانی - نادر3553

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد 25 سالهلشگری - ابوالفضل3554

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزکرمان 31 سالهلشگری - ایرج3555

5اكثریت67لطف اله زاده - خليل3556

9مجاهدشهریور67 اصفهان اعداملطفی - (خانم)3557

6-ش7اكثریت25/3/ 67 اوین25.05.1962تهران 39 سالهلطفی - انوشيروان3558

9مجاهدمرداد67 اروميه تيرباراناروميه 34 سالهلطفی - سيروس3559

9مجاهد67 اصفهان تيربارانگلپيایگان 22سالهلطفی - عليرضا3560

9-ش8مجاهد5/5/67 تهران تيرباران60آبادان-30ساللطفی - مينا3561

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانتهران 31سالهلطيف - علی اكبر3562

9مجاهدآذر67 عادل آباد تيربارانآباده 29 سالهلطيف پور - رضيه3563

1-9مجاهدمرداد67 الهيجان تيربارانسياهکل 34 سالهلطيفی - حجت اله3564

9مجاهدمهر67 تهران تيرباران تهران 27 سالهلطيفی - مژگان3565
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 ساری تيربارانبابل 30سالهلطيفی - ناصر3566

9مجاهدآبان67 خرم آباد تيربارانبروجرد-29ساللعلی - جمشيد3567

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزلقایی - فریبرز3568

671لنگرودی -3569

5ش204اكثریتتابستان67لنگرودلنگرودی - حسن3570

1ش204تابستان67لنگرودی - منيژه3571

671لنگرودی - ناطق3572

9مجاهدآذر67 شيراز تيربارانلوالیی - مجيد3573

9مجاهد67 تهران اعدام26 سالهلهراسبی - فریبا3574

9/5/67 رشت59رشت 28 سالهليجایی - عبداله3575
فدایی جناح 

چپ
5-ش،3،9،30
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد24/8/67 تهران تيرباراننجف- 28سالماجانی - عبدالرسول3576

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانگرگان-25سالمازنی - عيسی3577

1-9مجاهد11/5/67 دزفول اعداماندیمشك-28سالماكيانی - عبدالكریم3578

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمأمور - سيف الدین3579

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان- 22سالماندگاری - حسين3580

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالماهرالنقش - جالل3581

671ماهيگير - حسين3582

671مایائی - عبدالرسول3583

671مایل اسكندانی - ایرج3584

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 27سالمایلی - ایرج3585

3586
مایلی كهن- مجتبی 

(فرهاد)
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران-29سال

671مبادی - نصرت اله3587

9مجاهدمهر67 اوین حلق آویزشميران-28سالمباركی - علی3588

9مجاهدآذر67 گوهردشت تيربارانتهران-24سالمبينی كشه - مهدی3589

رشت- 25سالهمتقی طلب - رشيد (امير)3590
63 دومين 
دستگيری

9-ش3مجاهد9/5/67 رشت تيرباران

رشت-22سالهمتقی طلب - رضا3591
63 دومين 
دستگيری

9-ش،303مجاهد9/5/67 رشت تيرباران

9،ش3،30مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالمتقيان - رحمت اله3592

678متيم - سعيد3593

5اكثریت67متين - سعيد3594

9مجاهد67 تهران اعداممجازی - دمحم رضا3595

9مجاهد67 تهران اعدام24سالمجاور - سهيال3596

9مجاهد67 كردكوی اعداممجاور عقيلی - حسين3597

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراناسالم آباد-17سالمجاهد نيا - پرویز3598

1-9مجاهد15/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان-28سالمجتبائی - فخری3599

671مجتهد -3600
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 گوهردشت اعدامكرمانشاهمجد اميری - مرتضی3601

671مجد دمحمی - مهدی3602

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزاراكمجدآبادی - رضا3603

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزاصفهان-29سالمجد الحسينی - حسين3604

9مجاهد67 تيربارانمجدد - جعفر3605

مجرد - عسگر3606
پارس آباد مغان 

27سال
9مجاهد67 اردبيل تيرباران

9مجاهدآبان67 اوین اعدامتهران-28سالمجنون دمحمی - اصغر3607

671مجنون دمحمی - اكبر3608

671مجيدی - اصغر3609

9مجاهد67 اصفهان تيرباراناصفهان-27سالمجيدی - اكبر3610

671مجيدی - امير3611

5اكثریت67مجيدی - كيانوش3612

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 23سالمجيدی - دمحم رضا3613

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزالهيجانمجيدی - منوچهر3614

671مجيدی - نيلوفر3615

9مجاهد67 صومعه سرا تيربارانفومن-28سالمحب پور - دمحم رضا3616

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزكن- 28سالمحب علی - قاسم3617

4حزب توده67محبوب - اصغر3618

671محبوب - حسن3619

671محبوب - حمزه3620

9،ش،30مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز21سالمحبوبی - حسن3621

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-36سالمحبوبی - حسين3622

ش3مجاهد9/5/67 رشت63خمام- 22سالمحبوبی - مؤتمن3623

ش3،30راه كارگر8/5/67 رشت62رودسر-28سالمحبوبی - موسی3624

671محبی -...3625
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 تهران تيربارانمحبيان - مينا3626

9مجاهد67 تهران تيربارانمحبيان - مينو3627

ش3،30مجاهد9/5/67 رشت63زیباكنار- 25سالمحتشمی - احمد3628

671محتشمی - اسماعيل3629

9مجاهدمهر67 رودسر تيربارانرودسر-21سالمحجوب - حمزه3630

2- ش3راه كارگر8/5/67 رشت62رودسر-28سالمحجوب - مهدی3631

9مجاهد67 زنجان اعدامزنجان-30سالمحجوبی - امجد3632

4حزب توده67محجوبيان - اكبر3633

9-ش3،30مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز60نمين- 30سالمحرمی - حسن3634

1-9مجاهد67 اوین اعداممحرمی - كاظم3635

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمحسن پوده - فرهاد3636

3637
محسن پور - فرهاد 

(مصطفی)
2راه كارگر67

671محسن آبادی - رضا3638

9مجاهد67 تهران اعداممحسنی - اميرحسين3639

671محسنی - جمال3640

9مجاهد67 اهواز تيرباران30سالمحسنی - كاظم3641

3642
محسنی - مجتبی [ 

حسن]
3-ش2فدایيان خلقتابستان 67 اصفهانپایيز63اراك

671محسنی - محسن3643

9مجاهد67 اعداممحسنی - یعقوب3644

3645
محسنی برنج آبادی - 

یحيی
9مجاهد67 تبریز اعداماروميه- 25سال

3646
محسنی بهبهانی - 

محسن
9مجاهد67 بهبهان تيربارانبهبهان-27سال

671محالتی - جعفر3647

9مجاهدمهر67 اراك اعدامدمحم آبادی - رضا3648

9مجاهد67 شيراز حلق آویز27سالدمحم امينی - بهمن3649

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 25سالدمحم باقر - محسن3650
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671دمحمپور - حاجت3651

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویز21سالدمحمحسين پور - مهدی3652

9مجاهددی67 اعدامبرازجان-27سالدمحمحسينی - حسين3653

9مجاهدآبان67 بوشهرتيربارانبرازجان-27سالدمحمحسينی - دمحم3654

3655
دمحمحسينی – 

ماشااله_بيژن
روستای گلدسته 

تهران 25ساله
اقليت5/6/67 گوهردشت اعدام

-6
ش،307ش210

9مجاهدشهریور67 شاهرود تيربارانبهشهر-26سالدمحم خانی - سعيد3656

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزاراكدمحم خواه - حسين3657

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامتهران-23سالدمحم رحيمی - سهيال3658

3659
دمحم رحيمی- فرنگيس 

(مهری)
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-30سال

9مجاهد67 اوین تيربارانشهرری- 25سالدمحم رضانيا - عليرضا3660

3661
دمحم رضایی اسفرجانی- 

عبدالعظيم  (قاسم)
9مجاهدمرداد67 اهواز تيرباراناسفرجان-28سال

4حزب توده67دمحم زاده - جواد3662

4حزب توده67دمحم زاده - حسن3663

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزدمحم زاده - رحيم3664

9،ش،کمجاهدمرداد67 اوین تيربارانتهران30سالدمحم زاده - شكر3665

9مجاهد67 شيراز حلق آویز26سالدمحم زاده - غالمرضا3666

4حزب توده67دمحم زاده اقدم - صابر3667

تابستان67دستگيری6361ساله آباداندمحم زاده اخگر - رفعت3668
کمينه مرکزی 

حزب توده
4ش210

3669
دمحم علی زاده - 

شعبانعلی
9مجاهدمرداد67 بابل تيربارانكياكال-31سال

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-29سالدمحم طاهر نجار- سعيد3670

1-9مجاهد67 اهواز اعدامرامهرمز-25سالدمحم نژاد - جمال3671

9مجاهدمهر67 اروميه تيربارانماكو- 22سالدمحمنژاد - صادق3672

9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60الهيجان- 28سالدمحمنژاد - هادی3673

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكوچصفهان-25سالدمحم ویسی - یونس3674

9مجاهد67 اعدامدمحمی - (آقا)3675
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالدمحمی - احمد3676

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامدمحمی - اسماعيل3677

9مجاهدآبان67 تهران تيرباراندمحمی - اصغر3678

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباران29سالدمحمی - بهروز3679

671دمحمی - حجت اله3680

671دمحمی - حسن3681

9مجاهدمرداد67 زنجانزنجاندمحمی - سعيد3682

7حزب دمكرات67 اعدامفرزند مصطفی-  پاوهدمحمی - شكراله3683

1-9مجاهد67دمحمی - شهناز3684

1-9مجاهدبهمن67 اوین اعدامقم- 31سالدمحمی - علی3685

4حزب توده67دمحمی - عليرضا3686

9مجاهد67 عادل آباد اعدام30سالدمحمی - غالم3687

1-9مجاهد67 شاهرود اعدامشاهرود-28سالدمحمی - غالمرضا3688

دمحمی - فيروز3689
مسجدسليمان-

23سال
1-9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران

دمحمی - محسن3690
مسجدسليمان-

26سال
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران

9مجاهدمرداد67 كرمان تيربارانكرمان-22سالدمحمی - محسن3691

دمحمی - دمحم3692
مسجدسليمان-

28سال
9مجاهد67 مسجد سليمان  تيرباران

دمحمی - دمحم نجيب3693
فرزند شریف  

سنندج-24سال
7حزب دمكرات67 اعدام

671دمحمی - مریم3694

دمحمی - مهدی3695
مسجدسليمان-

28سال
9مجاهد67 مسجد سليمان تيرباران

9مجاهد67 اعدامدمحمی - ميرزا3696

9مجاهد17/5/67 قزوین تيربارانقزوین- 22سالدمحمی - مينو3697

671دمحمی - ناصر3698

9مجاهد67 تهران تيرباراندمحمی - ولی3699

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-47سالدمحمی ارژنگی- ابوالقاسم3700
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-9مجاهد17/8/67 اوین حلق آویزتهران-35سالدمحمی بهمن آبادی -  رضا3701

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالدمحمی بهمن آبادی - مریم3702

671دمحمی بيدجانی - عليرضا3703

9مجاهدمرداد67 در انفجار زندان اوینبهبهان-27سالدمحمی (جمشيدی)- ایرج3704

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 24سالدمحمی خبازان- اصغر3705

9مجاهد67 اصفهان تيرباراندمحمی رضایی - (مرد)3706

9-1مجاهد67 كرمان تيربارانكرماندمحمی زاده - بهمن3707

9،ش،کمجاهدمرداد67 اوین اعدامدمحمی زاده- مهدخت3708

3709
دمحمی سروستانی - 

غالمرضا
9مجاهد6/11/67 عادل آباد تيربارانسروستان-30سال

9مجاهد67 رشت تيربارانهشتپر-27سالدمحمی قنادی - سعيد3710

5اكثریت67دمحمی كميجانی - عليرضا3711

3712
دمحمیگل گلی قبادی - 

دوست خدا
9مجاهد67 پل دختر تيربارانلرستان-21سال

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویز37سالدمحمی محب- مصطفی3713

9مجاهدآذر67 اوین اعدام30سالدمحمی ميرمقيمی- علی3714

9مجاهد67 تهران اعدامدمحمی ور- مهری3715

9مجاهد15/5/67 اصفهان تيربارانآبادان-23سالدمحمیان - نادر3716

9مجاهد67 شيراز حلق آویز32سالمحمودآبادی- اكبر3717

1-9مجاهد18/7/67 فسا تيربارانمحمود زاده -3718

9مجاهد67 اعدامانزلی- 28سالمحمود زاده - اصغر3719

9ش215تابستان67عادل اباد شيراز21ساله آباده فارسمحمودی - عارف3720

9مجاهد67 تهران تيربارانمحمودی - احمد3721

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمحمودی - ارسطو3722

7حزب دمكرات67 اعداممهابادمحمودی - حسن3723

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز28سالمحمودی - داوود3724

9-1مجاهد4/8/67 در انفجار زندان اوینتهران-27سالمحمودی - ساسان3725
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671محمودی - سعيد3726

محمودی - محمود3727
اسدآبادهمدان- 

29سال
9مجاهد4/5/67 همدان تيرباران

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-22سالمحمودی - منصور3728

671محمودی فر - عبداله3729

9مجاهد12/8/67 اوین حلق آویزتهران-27سالمحمودی فر- عبداالحد3730

678محمودی فر - عبداالحد3731

9مجاهد67 اوین تيربارانایالم-30سالمحمودیان -علی3732

9مجاهد67 اوین حلق آویزمحيایی - دمحم3733

671مختابيتان - محمود3734

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانتهرانمدائن - ليال3735

9-ش3مجاهد مرداد67 گوهردشت حلق آویز60رودبار- 25سالمداح - مهدی3736

671مدافعی - نصرت اله3737

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویز27سالمدرس كمالی - مهدی3738

1-9مجاهد67 اصطهبانات اعداممدرسی - (مرد)3739

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-28سالمدنی - سيد مرتضی3740

9مجاهد67 عادل آباد اعداممرائيان - عباس3741

9مجاهداسفند67 تيربارانسنقرمرآتی - رضا3742

671مرآتی - دكتر محسن3743

676مراد پور - ...3744

4حزب توده67مرادپور - بندعلی3745

3746
مرادپور دوشانلو (بندی) - 

بندعلی
5اكثریت67

3747
مراد زاده سروستانی - 

جالل
9مجاهد67 عادل آباد تيربارانسروستان-30سال

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمرادی - باقر3748

671مرادی - بيژن3749

9مجاهد67 تيربارانقلعه كهنه نورآبادمرادی - سهان3750
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 كرمانشاه اعدامكرمانشاه-28سالمرادی - علی اصغر3751

1-9مجاهد2/9/67 عادل آباد تيربارانشيراز-30سالمرادی – قوام3752

3753
مرادی فریدون 

افسردانشجوی پزشکی
ش210دستگيری3062ساله قزوین

9مجاهد67 شيراز حلق آویز26سالمرادی فر- دمحم باقر3754

671مرادیان - رضا3755

1-9مجاهد23/5/67 تبریز تيربارانتبریز-26سالمربی - بهروز3756

3757
مرتضایی سنجابی - 

شهریار
9مجاهدآبان67 كرمانشاه تيربارانكرمانشاه-26سال

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمرتضوی - رحيم3758

مرداد67 گوهردشت حلق آویزاصفهان-31سالمرتضوی - سيدحسن3759
وابستگی 
9،ش،21گروهی 

9مجاهد67 اوین حلق آویزگيالن-29سالمرتضوی - سيدحسين3760

1-5اكثریت67مرتضوی - دمحم3761

1-9مجاهدشهریور67 شيراز زیر شكنجهتهران-32سالمرتضوی تزنگی - دمحمرضا3762

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویزاردبيلمرجوعی - شهرام3763

9مجاهد67سرپل ذهاب-21سالمردانی - مراد3764

1-9مجاهد1/6/67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالمردانی - مصطفی3765

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 31سالمردفر - سليمان3766

671مردنو -  سليمان3767

40422مجاهدمرداد 67 تبریز حلق آویزتبریز-30سالمردمی - جمشيد3768

9مجاهد67 گنبدكاووس اعداممرزجی - (مرد)3769

9مجاهد67 اهواز اعداممرشدزاده - رضا3770

3771
مرشدی شهربابكی - 

دمحم علی
9مجاهدآذر67 كرمان اعدامشهربابك-28سال

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز25سالمرندی - مجيد3772

9مجاهد18/5/67 ایالم تيربارانایالم-30سالمروتی - عبدالنبی3773

ایالم-24سالمروتی - دمحم نبی3774
18/5/67 ایالم تصادف حين 

انتقال
1-9مجاهد

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزشهریاركرج-27سالمروج - سيد دمحم3775
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671مرودی - ابوبكر3776

671مروزاده - مصطفی3777

9مجاهد67 دزفول تيربارانمرید علی - علی3778

9مجاهدآذر67 اوین حلق آویزتهران-27سالمریدی --منظر3779

9مجاهد67 شيراز حلق آویزمریدی وطن- دمحم باقر3780

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسنندجمریوانی - بهزاد3781

9-1مجاهد67 تيربارانمریوانی - كامران3782

9مجاهد20/5/67 اوین حلق آویز26سالمریوانی - مهرداد3783

9مجاهد67 تهران اعداممزار - طاهر3784

671مزداپور - بندعلی3785

671مزی - حسن3786

671مساوات - امير3787

9مجاهد67 اعدامبرازجان-24سالمساوات --حسن3788

9مجاهد10/9/67 بوشهر اعدامبرازجانمساوات --محسن3789

9مجاهدآذر67 تيربارانمستوفی - مهدی3790

9مجاهد67 همدان تيربارانهمدانمستوفی زاده - محمود3791

9مجاهدمرداد67 زاهدان تيربارانزاهدانمسجد مكی - ...3792

9مجاهد11/6/67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالمسجدی - اصغر3793

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد-22سالمسچی - علی3794

9مجاهد67 اعداممسچی - مسعود3795

671مسعودی - جمشيد3796

9مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان-27سالمسعودی - سعيد3797

9مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان-32سالمسعودی - مسعود3798

1-9مجاهد67 در انفجار زندان اوینبم- 27سالمسعودی فر - عليرضا3799

3800
مسكين بجار سری - 

حبيب اله
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرودسر
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 گچساران تيربارانگچسارانمسگری - جمشيد3801

9مجاهدمهر67 اروميه اعدام25سالمسلخی - ابوالقاسم3802

1-9مجاهد67 قزوین اعدام32سالمسلمی - عباس3803

1-9مجاهدشهریور67 گچساران اعدامگچساران-24سالمسيح - پرویز3804

671مسيح نيا - خانم3805

9ش204مجاهد67 لنگرود اعداملنگرود-29سالمسيحا لنگرودی - منيژه3806

671مسيحی - پرویز3807

5اكثریت67مسينی - حسن3808

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالمشاط - دمحم3809

671مشاط - دمحمرضا3810

9مجاهد67 اعداممشاق - دمحم3811

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزبابل-30سالمشتاقی - محمود3812

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزقم- 25سالمشرف - مجيد3813

2-ش3،30راه كارگر14/5/67 رشت62رودسر-30سالمشعوف - جواد3814

9مجاهد67 تهران اعداممشعوف - مجيد3815

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالمشعوفی - حميد رضا3816

3817
مشكوه(حجت االسالم)- 

دمحمحسن
9مجاهد67 اعدام38سال

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرامسر-33سالمشكوری - ابوالقاسم3818

3819
مشهدی ابراهيم - 

غالمحسين
1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سال

3820
مشهدی استرآبادی - 

سرور
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزاسترآباد-30سال

9مجاهد25/5/67 مشهد حلق آویزمشهد-30سالمشهدی رضا - دمحم علی3821

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویز26سالمشهدی قاسم - اكبر3822

3823
مشهدی دمحم علی خراط -

 احمد
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-33سال

9مجاهد67 اعداممشهولی - منصور3824

9مجاهد67 اعداممشهولی - ناصر3825
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 اصفهان اعداماصفهانمصدقی فر - (مرد)3826

9مجاهد67 اشترنيان اعداممصطفایی - دمحمرضا3827

671مصطفوی -  دكتر رحيم3828

9مجاهد67 تهران حلق آویزتهرانمصطفوی -علی3829

5-10اكثریتشهریور 67مصطفوی - كيوان3830

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانمصطفوی - كيوان3831

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمصطفوی خویی- رحيم3832

671مصطفی - صادق3833

مصطفی نژاد- رحمان3834
فرزند خدر زمزیران 

ربط- 22سال
7حزب دمكرات15/10/67 اعدام

8اكثریت67مصفا - اصغر3835

676مصفا - تقی خان3836

9،ش،کمجاهدآبان67 تهران تيربارانتهران-27سالمصلحی - منصوره3837

9-ش6مجاهد67 تهران حلق آویزمصلی - فرحناز3838

ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60هشتپر-22سالمصيب پور - جعفر3839

671مطلبی زاده - مجتبی3840

5اكثریت67مطلع سراب - مجتبی3841

9مجاهدآذر67 اعدامكوچصفهان-28سالمطلوب پسند - عزیز3842

671مطلق - مجتبی3843

9مجاهدمرداد 67 حلق آویزمطهری - كيومرث3844

9مجاهد6/10/67 تهران اعدامهمدانمظاهر - ابراهيم3845

1-9مجاهد12/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان-33سالمظاهری - سعيد3846

671مظاهری - مجيد3847

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-24سالمظفری - احمد3848

9مجاهد6/7/67 اسالم آباد حلق آویزاسالم آبادمظفری - حشمت3849

9مجاهد67 شيراز اعداممظفری - دمحم رضا3850
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 گوهردشت تيربارانمعادی - رضا3851

4حزب توده67معاونيان - حسين3852

1-9مجاهد67 اوین تيربارانهمدان-26سالمعبودی - حجت اله3853

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزمعبودی - حسن3854

9مجاهدآبان67 تهران تيرباران21سالمعبودی - عزت3855

9مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان-21سالمعبودی - عليرضا3856

671معتبری - فرشيد3857

1-9مجاهدآبان67 رشت تيربارانرشتمعتمد - فرشته3858

9ش206مجاهد10/10/67 عادل آباد تيربارانزرقان38سالمعدلی - كاووس3859

2راه كارگر67معروف - جواد3860

9مجاهد13/6/67 اوین تيربارانتهران-26سالمعروف خانی - احمد3861

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزكرج-27سالمعروف خانی - مجيد3862

معروفی - هژمن3863
فرزنداحمد پاوه- 

21سال
7حزب دمكراتمهر 67 اعدام

671معزانی - مصطفی3864

9مجاهدمرداد67 شيراز تيربارانكازرون-30سالمعزنی - خداداد3865

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزخوی- 26سالمعزی - اشرف3866

9مجاهدمهر67 اروميه حلق آویزخوی- 23سالمعزی - حسن3867

9مجاهد67 خوی تيربارانخویمعزی - علی3868

9مجاهد67 خوی تيربارانخویمعزی - دمحم3869

9مجاهدشهریور67 اوین تيرباران31سالمعزی اسماعيلی- بهزاد3870

9مجاهد8/5/67 وكيل آباد حلق آویزبافت كرمان-24سالمعصومی - حسين3871

671معصومی - حميد3872

9مجاهدمرداد67 گوهردشت اعداممعصومی - رضا3873

678معصومی - دمحمرضا3874

3875
معصومی گودرزی - 

حميدرضا
9مجاهد4/8/67 خرم آباد تيربارانبروجرد-31سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

تهران-32سالمعظمی - رضا3876
بهار59- حكم 

5سال
5-ش1سچفخا67 اعدام

3877
معظمی گودرزی - 

ميرزاعلی
9مجاهدمهر67 تهران تيربارانبروجرد-28سال

671معقول -3878

تهرانمعلم - هدایت اله3879
دستگيری62 

بدون حکم
4ش219حزب توده 67 اوین

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانمعلميان - خداداد3880

9ش206مجاهد67 شيراز تيرباراندارابمعمار - کاظم3881

9مجاهدمهر67 اوین تيربارانتهران-24سالمعماران كاشانی - افشين3882

671معمارزاده - بهزاد3883

3884
معمارزاده (معمارپور) - 

صمد
9مجاهد18/8/67 داراب تيرباران

671معمارزاده - مریم3885

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالمعمولی كارگر - دمحم3886

معنوی - سعيد3887
فيروزآباد فارس- 

20سال
9مجاهدبهمن67 شيراز تيرباران

671معيدی - فيروزه3888

9مجاهدشهریور67 اوین حلق آویزتهران-23سالمعيری - حميدرضا3889

9مجاهد67 تهران اعداممعين - ...3890

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانمعين - (خانم)3891

1-9مجاهد67 تهران تيربارانمعينی - رضا3892

2راه كارگر67معينی - عطا3893

671معينی - كامران3894

671معينی - كيومرث3895

3896
معينی چاغروند - هيبت 

اله [نام مستعار همایون ]
خرم آباد-38سال

 17/8/62
حكم حبس ابد

3-ش2- ش10فدایيان خلق8/6/ 67 اعدام

1-ش2اكثریت67معينی قرائی - احمد3897

671مفتاحی - جالل3898

9مجاهد67 اهواز تيربارانخوزستان-22سالمفتاحی - مهران3899

6-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالمفخم - مجيد3900
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

1-10شهریور 67مفرد طاهری - حميدرضا3901

4حزب توده67مفيدی -3902

6-ش7-ش11سازمان پيكار67 اوین اعدام59قم30سالمقامی - جعفر3903

671مقبلی - پچمان3904

9مجاهد10/9/67 اوین تيربارانمقبلی - فرشيد (فرید)3905

1-ش2-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-26سالمقبلی - مسعود3906

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-30سالمقدم - حميد3907

9مجاهد7/7/67 كرج تيربارانمقدم - سيدعلی اكبر3908

9مجاهد67 مشهد حلق آویزسبزوار-24سالمقدم - علی3909

671مقدم - عليرضا3910

9مجاهدشهریور67 سبزوارتيربارانسبزوار-29سالمقدم - قاسم3911

671مقدم - كيومرث3912

9مجاهدشهریور67 مشهد حلق آویزسبزوار-21سالمقدم - دمحم3913

9مجاهد6/5/67 تهران حلق آویزتهرانمقرب - (خانم)3914

9مجاهد6/5/67 تهران اعدامتهران-30سالمقرب - علی اكبر3915

9مجاهد67 اعدام55سالمقصودی (سرگرد)- ...3916

9مجاهد67 اوین حلق آویزتهران-28سالمقصودی - قاسم علی3917

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزهمدانمقيمی - سعيد3918

3919
مقيمی - قدرت 

اله_افسرنيروی دریایی
1ش210حزب تودهتابستان3867ساله

3920
مقيمی قادیكالیی - كریم 

اله
9مجاهد67 اوین اعدامقائمشهر

9مجاهدشهریور67 گرگان تيربارانبندرگز-26سالمالحی - كریم اله3921

9مجاهدبهمن67 اردبيل تيرباراناردبيل- 29سالمال زاده - یحيی3922

3923
مالعباس اصفهانی - 

مسعود
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزاصفهان- 25سال

3924
مالعبدالحسينی - علی 

اكبر
9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-35سال

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالمالعبدالحسينی - مرتضی3925
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد1/8/67 گوهردشت حلق آویزكرج-26سالمالیری - علی (آصف)3926

9مجاهداسفند67 اوین حلق آویزتهران-24سالمالیری - مهوش3927

671مالیی - عباس3928

671ملغم - مجيد3929

9مجاهد15/5/67 اصفهان تيربارانگزبرخوارملكوتی - منصور3930

9-1مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسنقر-25سالملكی - اسداله3931

671ملكی - خانم3932

5اكثریت67ملكی - سيامك3933

9-1مجاهدآبان67 كرمانشاه حلق آویزكرمانشاه-24سالملكی - شمس اله3934

671ملكی - علی3935

9مجاهد67 دیزل آباد اعدامكرمانشاهملكی - عين اله3936

671ملكی - فرید3937

671ملكی - كریم3938

9مجاهددی67 شاهرود تيربارانشاهرود-26سالملكی - مریم3939

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالملكی اناركی - سعيد3940

9-1مجاهد10/8/67 تهران تيربارانتهران-25سالملكی اناركی - مجيد3941

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز28سالملكيان - جواد3942

9مجاهدبهمن67 اوین تيربارانتهران-22سالمناجات زاده- مجيد3943

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهانمنافی - كاظم3944

9ش202حزب تودهآبان67 تهرانتهرانمينری - دمحم3945

ش2ش218مجاهدمرداد67تهرانمنتظری - حميد3946

5ش فااكثریتحکم ابد اعدامآذر67دستگيری351365 سالمنتظری - حميد3947

9مجاهدآذر67 اروميه تيربارانرامسرمنتظری - محمود3948

9مجاهدآبان67 وكيل آباد اعدام22سالمنتظری - مرتضی3949

3950
منشی رودسری - 

عباسعلی
5اكثریت67
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان67 مشهد حلق آویزمنصوری - (مرد)3951

9مجاهد18/5/67 تبریز اعداماهر-34سالمنصوری - ستار3952

9مجاهدمرداد67 تهران اعداماراكمنصوری - سودابه3953

10پایيز 67منصوری - كيومرث3954

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالمنصوری - ناصر3955

671منصوری آقازاده - ناصر3956

678منصوری كولی -3957

9مجاهدمرداد67 اوین تيربارانگرگان-32سالمنصوریان - (برادر)3958

3959
منصوریان طبایی - كمال 

الدین
9-1مجاهد2/9/67 عادل آباد تيربارانممسنی-28سال

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانمنعم - ...3960

4-ش10ش210حزب تودهشهریور6267خرم آباد36سالمنوچهر آبادی - علی اصغر3961

1-678منيری - مجيد3962

671موحدی - آذر3963

9مجاهدمرداد67 بابل تيربارانبابل-29سالموحدی - مسعود3964

9مجاهدآبان67 اصطهبانات تيرباراندارابمؤدب - حسن3965

9مجاهدشهریور67 مشهد حلق آویزبيرجند- 29سالمودی - خليل3966

موسایی - اسماعيل3967
حكمش تمام 

شده بود
6-1-ش11سازمان پيكار9/6/67 گوهردشت

موسوی - طاهره3968
شهریور76در زندان رشت 

اعدام
10،ش،30مجاهد

9مجاهدشهریور67 شيراز تيربارانجهرم-20سالموسوی - (خانم)3969

9مجاهدآذر67 تهران تيربارانتهران-34سالموسوی - اشرف3970

9مجاهدمرداد67 رشت اعدامهشتپرموسوی - رحيم3971

671موسوی - رسول3972

9مجاهدمرداد67 صومعه سرا اعدامصومعه سراموسوی - سيدجمشيد3973

9مجاهد7/7/67 كرج تيربارانموسوی - سيد عباس3974

671موسوی - فریبرز3975
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-1مجاهد67 اصفهان تيربارانموسوی - محمود3976

671موسوی - منصور3977

9مجاهدشهریور67 گرگان اعدامقائمشهرموسوی - مهدی3978

9مجاهددی67 اراك تيرباراناراك-26سالموسوی فرد- سيد ناصر3979

9مجاهدشهریور67 اوین تيرباران28سالموسوی نژاد - رضا3980

شهركرد-26سالموسویان - رضا3981
مهرماه62محکو
ميت 5 سال

9،ش،طمجاهد1/6/67 اصفهان تيرباران

9،ش،طمجاهدمرداد67 ،شهرکرد تيربارانشهركرد-26 سالهموسویان دهكردی- عليرضا3982

3983
موسی پور لفمجانی- 

بهمن
1-9ش، خوامجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزرشت-31سال

671موسی غفاری – حسن3984

3985
موسی خانی - موسی 

(همایون)
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمرند-31سال

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزقوچان-26سالموقر مقدم - اصغر3986

9مجاهدمرداد67 وكيل آباد حلق آویزقوچان-31سالموقر مقدم - غالمحسين3987

9مجاهد1/8/67 سمنان حلق آویزسنگسر-29سالموكدی - حسين3988

10شهریور67موالیی - رضا3989

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزقم- 29سالموالیی - عباس3990

671موالیی - دمحم3991

671مولودی - ابوبكر3992

4حزب توده67مؤمنی - دمحم مهدی3993

9مجاهد67 مشهد حلق آویزقائن-25سالمهاجر - رضا3994

-1-ش، دال،1کوموله67سنندجمهاجر - كيوان3995

9مجاهدمهر67 اوین تيربارانزنجان-25سالمهاجر - مریم3996

9مجاهدشهریور67 تهران اعداماصفهانمهاجر - مصطفی3997

9مجاهدبهمن67 اوین تيربارانتهران-26سالمهاجر آیرملو - حميد رضا3998

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراناصفهان- 32سالمهاجری - علی (دمحم رضا)3999

4000
مهداوی - سرهنگ دكتر 

هوشنگ
671
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

برازجان- 35سالمهدوی - عبدالمجيد4001
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9مجاهد

9مجاهد13/5/67 گوهردشت حلق آویزآبكنار- 27سالمهدوی آبكناری - محسن4002

9مجاهد67 اوین اعدام26سالمهدی - فریدون4003

9مجاهد67 رشت تيربارانرشت- 23سالمهدی پور - اسماعيل4004

مهدی پور - سيروس4005
مسجدسليمان- 

27سال
9مجاهدشهریور67 اصفهان اعدام

9مجاهدآبان67 الهيجان تيربارانایشكا- 30سالمهدی پور - دمحم4006

1-9مجاهدمهر67 رودسر تيرباران18سالمهدی زاده - (خانم)4007

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانمهدی زاده - احمد4008

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزرشت-27سالمهدی زاده - علی رضا4009

9مجاهدآبان67 تهران تيربارانمهدی زاده - فرهاد4010

مهدی زاده - مجيد4011
آستانه اشرفيه-

25سال
9مجاهددی 67 رشت تيرباران

سازمان پيكارشهریور67 گوهردشتمهدیون - فرهاد4012
6-1-ش7-

ش11

9مجاهدآذر67 تهران تيربارانمهرابيان - علی4013

1-9مجاهدمهر67 گرگان تيرباران31سالمهرانی - محسن4014

4حزب توده67مهربان – نادر4015

حزب توفانحزب توفانتيرباران 67 اویندستگيری1360مهرعليان-مهدی(هاشم)4016

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرودسرمهرپور - بهروز4017

9مجاهدشهریور67 تهران تيربارانمهرچين - عمران4018

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزمهرریزی - مجيد4019

671مهری - صحبت اله4020

671مهری - نادر4021

9مجاهد67 اعدام28سالمهری پور - دمحم4022

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالمهریزی - حميد رضا4023

شاهد 30 حزب توفانتابستان 76 اعدام زندان رشتمهری پاشاکی- فرهاد4024

4حزب توده67مهشيد - كيوان4025
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدشهریور67 ساری تيربارانبابل-29سالمهيمنی - جعفر4026

9مجاهدآذر67 اهواز تيرباراناهوازمياحی - (خانم)4027

9مجاهدآذر67 اهواز اعداماهوازمياحی - (خانم)4028

9مجاهدآذر67 اهواز تيرباراناهوازمياحی - حبيب4029

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانتهران-25سالميانه - داریوش4030

671ميثاقی - دكتر4031

4ش204حزب تودهتابستان67لنگرودميثمی لنگرودی - حسن4032

9مجاهدآبان67 عادل آباد تيربارانآبادانميرایيان - عباس4033

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامتهران-26سالميرآب زاده - محسن4034

9مجاهد67 شيراز اعداماندیمشك-23سالميرآلی - عابدین4035

9-1مجاهد15/8/67 اوین تيربارانبرازجان- 30سالميرباقری - سيد اسماعيل4036

671ميربها - پرویز4037

9-1مجاهدآبان67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالميرجعفری - فرشاد4038

4039
ميرحسين سروستانی - 

سيدفرج اله
9مجاهد28/9/67 عادل آباد تيربارانسروستان-28سال

9مجاهد67 خرم آباد تيربارانلرستان-25سالميردریگوند- رحيم4040

9مجاهدآذر67 اوین اعدامميرزاده -...4041

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزآبادان-25سالميرزاده- دمحم رضا4042

2راه كارگر67 گوهردشت62مير عرب - امير4043

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانتهران- 40سالميردمحمی - سيدمرتضی4044

671ميرزاپور -4045

9مجاهدآبان67 كرج تيربارانميرزا زاده - (مرد)4046

9-1مجاهدآبان67 اراك تيرباراناراك-64سالميرزا دمحمی -  دمحم4047

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزميرزایی - احمد4048

5اكثریت67ميرزایی - اكبر4049

ميرزایی -پرویز4050
آستانه اشرفيه-

32سال
9مجاهد7/5/67 رشت حلق آویز
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزورامين- 30سالميرزایی - حجت اله4051

9-1مجاهد20/5/67 تهران تيربارانهمدان-33سالميرزایی - حسين4052

9مجاهد67 اوین اعدامميرزایی - حسين4053

9-ش5مجاهدآذر67 اهواز تيرباراناهواز-25سالميرزایی - زهرا4054

671ميرزایی - شاهرخ4055

9-1مجاهدشهریور67 همدان حلق آویزميرزایی - شهناز4056

9مجاهدشهریور67 زنجان تيربارانزنجان- 29سالميرزایی - محسن4057

9-1مجاهد20/5/67 اوین تيربارانهمدان- 20سالميرزایی - مصطفی4058

9مجاهد13/5/67 همدان تيربارانهمدان- 23سالميرزایی - معصومه4059

9مجاهد19/8/67 رشت تيربارانخمام-22سالميرزایی اشكيكی- كورش4060

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزاصفهانميرزایی علویچه- احمد4061

4062
ميرزایی گودرزی- قاسم 

(پلنگ)
9مجاهددی 67 اراك تيرباراناراك-35سال

9-1مجاهدمرداد67 كرمان تيربارانجيرفت- 26سالميرساردو - لطفعلی4063

9-1مجاهد1/9/67 اوین تيربارانمشهد-31سالميرسيدی عنبران- حميد4064

9مجاهدمرداد67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-25سالميرشاهی - علی4065

671ميرشكاری -4066

9مجاهدشهریور67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-22سالميرشهيدی - جمشيد4067

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزرشت- 33سالميرفاروق - سيد دمحم4068

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانتهران-43سالميرفخرایی (سرهنگ)-...4069

9مجاهد67 خرم آباد اعدامحسينيه لرستانميرقالوند - عبداله4070

9مجاهد3/8/67 گرگان تيربارانگرگان-40سالميركریمی - رضا4071

9مجاهدمرداد67 گوهردشت اعدامقائمشهرميردمحمی - امير4072

9مجاهدآبان 67 اوین تيربارانتهران-40سالميردمحمی - سيد مرتضی4073

671ميردمحمی - دكتر دمحم4074

4075
ميردمحمی (مهر دمحمی) - 

مهدی
9مجاهدمرداد 67 اوین حلق آویزتهران-28سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

4076
ميردمحمی برنجستانكی- 

سيدعقيل
9مجاهدمهر67 گوهردشت حلق آویزقائمشهر-24سال

ميرمرادی (مرادی) - منيره4077
مسجدسليمان-

28سال
9-ش5مجاهدمرداد 67 اهواز تيرباران

9مجاهد67 مشهد حلق آویززنجان-50سالميرمصطفایی - حاجی4078

9مجاهد10/5/67 گوهردشت حلق آویزالهيجان-26سالميرمعصومی - رضا4079

9مجاهد11/6/67 رشت تيرباران29سالميرواسع - دمحم علی4080

9مجاهد67 تيربارانميروهاب زاده - ...4081

671ميرهادی - سيامك4082

671ميرهادی - قامت4083

تهران-25سالميرهادی - كيومرث4084
شهریور67 گوهردشت حلق 

آویز
9-1مجاهد

671ميرهاشمی - كورش4085

671ميرهاشمی - مهرداد4086

4087
ميزانی (جوانشير) - فرج 

اله
4حزب توده67

671ميزانی - اشرف4088

9-1مجاهد67 تيربارانميكایيل - حميد4089

671ميالیی - عباس4090

9مجاهدمرداد 67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالميمنت - محمود4091

671ميمنی - هوشنگ4092

5اكثریت67مينا - اصغر4093

9مجاهد16/9/67 تهران تيرباران35سالمينایی (سرگرد) - خليل4094

671ميهنی - هوشنگ4095
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان67 اوین تيربارانشهررینادری - (مرد)4096

2راه كارگر67نادری - ضياالدین4097

ش3مجاهد67 گوهردشت60تهران- 24سالهنادری - سيامك4098

نادری - عباداله4099
هفت چشمه ایالم-

 27سال
9مجاهدآبان67 ایالم تيرباران

5اكثریت67نادری - كریم4100

9-1مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزسوادكوه-27سالنادری - منوچهر4101

9مجاهد67 مشهد حلق آویزمشهد-23سالنادری نيا – مجيد4102

شاهد 30مجاهد67 زندان رشت اعدامرشتنارسيس -....4103

6-ش،307كوملهشهریور 67 گوهردشتناصری - داود4104

9مجاهد67 اوین تيربارانایالم-27سالناصری- شاهرخ4105

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزناصری- محمود4106

9مجاهد67 تهران تيربارانناصری- منوچهر4107

9مجاهد11/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-30سالناصری رازليقی- مسعود4108

ش8تابستان67 دار آویخته شدناصریان - دادیار4109

9مجاهد2/6/67 اوین حلق آویز26سالناصریان - محمود4110

9مجاهد67 اعدامناطقی - قاسم4111

671ناظر - فتح اله4112

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالناظری  - جواد4113

9مجاهد11/5/67 كاشان تيرباران23سالناظری - رضا4114

9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالناظری - منوچهر4115

9مجاهدمرداد67 اصفهان تيربارانكاشان- 25سالناظری فينی - زهرا4116

9مجاهدمرداد67 اصفهان تيربارانكاشان-23سالناظری فينی- دمحمرضا4117

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزشمال- 28سالناظم البكاء - اسكندر4118

9مجاهدمرداد67 گلپایگان  تيربارانناظمی - (مرد)4119

9مجاهدآبان67 اوین تيرباران27سالناظمی - علی4120
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزهمدانناظمی - یداله (علی )4121

4122
ناظمی (عباداله زاده) - 

روح اله
9مجاهد67 ایالم اعدامایالم

4123
ناظمی [ نيك آئين] - 

اميرهوشنگ
4-ش2حزب توده6267

9مجاهد67 شيراز تيرباراننام آور - علی4124

9مجاهدمرداد67 رودسر حلق آویزرودسر-31سالنامجو - علی4125

671نامدار - حسين4126

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز33سالنامدار - علی اشرف4127

9-1مجاهد67 اعدامنامدار- فرح4128

9مجاهدمرداد67 تبریزاعدامتبریز- 23سالنامدار اكبری- غالمرضا4129

نامدار مسجدی - شاهرخ4130
مسجدسليمان- 

31سال
9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران

9مجاهدمرداد67 اراك تيرباراناراك-33سالنامدار مالیری - حسين4131

671نامداری - شاهرخ4132

9مجاهد6/6/67 اوین حلق آویزاردبيل-30سالنامور - سيف الدین4133

9مجاهد67 گوهردشت اعدامنامور - ناهيد4134

9مجاهد67 گوهردشت اعدامنامور - نسرین4135

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزسنقر- 27سالنامور - هاجر4136

9مجاهد67 تهران حلق آویزتهران-25سالنانسا - منصوره4137

9-ش6مجاهدشهریور67 اوین حلق آویز26سالنانكلی - سيمين4138

9-1مجاهد67 اوین تيربارانقزوین- 30سالنانكلی - فرج4139

9مجاهد67 زنجان اعدامميانه-25سالنبوی – ميرفرج4140

قزوین 27 سالهنبوی – سيدامير4141
محکوميت 

10سال
67 زندان چوبين دره قزوین

هوادار رزم 
انقالبی برای 
آزادی طبقه 

شاهد ه

671نبی عامری - رامين4142

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهد-25سالنجاتی - مجيد4143

2ش رفراه كارگرشهریور67دستگيری331364سالهنجاتی - منصور4144

4145
نجاتی كتمجانی - 

سيدحسين
9مجاهد10/6/67 اوین حلق آویزانزلی-29سال
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد25/5/67 وكيل آباد حلق آویزبجنورد-31سالنجاتی محرمی - امين4146

2-ش7-ش8اقليتشهریور67 اوین اعدام64نجاران - ابراهيم4147

4148
نجاری نژاد صلواتی - 

مصطفی
5اكثریت67

9مجاهد67 تهران اعدامنجاریان – ابراهيم4149

شاهد 30مجاهد67 زندان رشت اعدامرشتنجایی - دمحم4150

9مجاهد67 تهران تيرباراننجف آبادی - فاطمه4151

9مجاهد67 تهران اعدامنجف آبادی - قنداله4152

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالنجف قليان- اكبر (علی)4153

671نجفی – س عيد4154

9-1مجاهد67 اراك تيربارانخمين-32سالنجفی - صفر4155

9-1مجاهد67 كرمانشاه حلق آویز22سالنجفی  (ملكی) - مهتاج4156

671نجفی - یداله4157

9مجاهد67 رشت حلق آویزنجفی آزاد - عابدین4158

شهریور67 گوهردشت61جنوب-39سالنجفی شوشتری - منصور4159
وحدت كمونيس

تی
1-ش7-ش1

671نجلی - اكبر4160

9مجاهدمرداد67 داراب تيرباراندارابنجيب زاده - رضا4161

671نجيب دمحمی - دمحم4162

671نجيبی - مجيد4163

9مجاهد67 شيراز اعدامنخعی - اكبر4164

9مجاهدمهر67 تنكابن تيربارانرامسر-26سالندافيان - سعيد4165

9مجاهد67 دیزل آباد حلق آویزندیمی - (مرد)4166

9-1مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه-25سالندیمی - جواد4167

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزنراقی-  دمحم4168

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالنریمانی - رامين4169

671نساج - دمحم4170
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویز31سالنساج - محمود4171

9مجاهد7/6/67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه- 29سالنسبی - اعظم السادات4172

9مجاهد67 اعداماصفهان-26سالنسيم - فخری4173

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران- 31سالنشاطی - علی4174

671نصارا - حسن4175

9مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آویزكرج-25سالنصاری -كاوه4176

9مجاهد67 تهران تيربارانسبزوار-25سالنصرآبادی - مجيد4177

9مجاهدآذر67 اوین اعدامنصرآبادی - نصر4178

9مجاهد67 شيراز حلق آویزنصرالهی - ایرج4179

ش3آرمان8/5/67 رشت61كالچای- 28سالنصرتی - غالمرضا4180

مجاهد10/5/67 گوهردشت حلق آویز60كرج- 33سالنصرتی - [ دكتر ] فرزین4181
-9

ش3،ش210 ب

4182
نصرتی خوشرو - 

احمد(مراد)
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزگيالن-25سال

9مجاهدمرداد67 همدان تيربارانهمدان- 30سالنصری - سيددمحم مهدی4183

9مجاهد67 تهران اعدامنصری - قدرت4184

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه-26سالنصوری - پوران4185

9مجاهدمرداد67 خرم آباد تيربارانپل دختر-29سالنصير مقدم - نظر4186

9مجاهدمرداد67 وكيل آباد حلق آویزمشهد-25سالنصيری - (مرد)4187

9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آویزمشهد-28سالنصيری - جواد4188

9مجاهدبهمن 67 تهران اعدامتهراننصيری - حسين4189

9مجاهدمرداد67 انزلی تيربارانآبكنار-30سالنصيری - صابر4190

671نصيری - نسرین4191

پل دختر- 29سالنصيری مقدم - حميد4192
آبان60-خرم آباد 

حكم 7سال
8-ش4-ش10 اقليتشهریور67 اعدام

9-ش3، 30مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز60كوچصفهان-28سالنظام پسند - حسن4193

9مجاهد67 عادل آباد اعدامنظام زاده - (برادر)4194

4حزب توده67نظامی - بهمن4195

 183



تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

4حزب توده67نظامی - سيد دمحم4196

678نظامی - سعيد دمحم4197

نظامی - سيد محمود4198
فرزند سيداحمد 

مهاباد-20سال
7 حزب دمكرات17/6/67 اعدام

4199
نظامی زاده - سرهنگ 

بهمن
671

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران- 22سالنظرعلی زاده - فریدون4200

4201
نظرعلی كسمایی - 

محمود
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكسماء

9-1مجاهدمرداد67 همدان تيربارانمالیر-29سالنظری - احمد4202

6-ش7حزب توده5/6/67 گوهردشتنظری - حسن4203

9-1مجاهدمرداد67 رودسر تيرباراناملش- 28سالنظری - حمزه4204

671نظری - حميدرضا4205

5اكثریت67نظم آبادی - جواد4206

9مجاهدمهر67 اروميه تيربارانخوی- 30سالنظمی - عباس4207

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز28سالنظيری خامنه - خسرو4208

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-27سالنعلبندی - احمد4209

671نعمان پور - بيژن4210

9مجاهد67 اوین تيربارانتهران-19سالنعمت الهی - عباس4211

9مجاهدمرداد 67 اصفهان تيرباراناصفهان-24سالنعمت بخش - اكبر4212

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان-23سالنعمت بخش - رضا4213

9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباراناصفهان-26سالنعمت بخش - سوفيا4214

671نعمت وندی - بيژن4215

9مجاهد67اوین اعدامنعمتی - ...4216

9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آویزطالقان-28سالنعمتی - قنبر4217

671نعمتی - موسی4218

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز29سالنعمتی اللهی عرب- امير4219

9مجاهد67 اوین اعدامسبزوار-27سالنعمتی راد- دمحم رضا4220
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد30/6/67 ایالم تيربارانایالم- 35سالنعمتی زاده- موسی4221

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-29سالنعمتی عرب - دمحم رضا4222

4223
نعمتی وركی- فرشيد 

(نقی)
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزقزوین

9-1مجاهد13/5/67 اوین حلق آویزتهران-28سالنعيم - دمحم رضا4224

33سالنعيمی – علی4225
62-حكم 
10سال

1-ش1حزب توده67

شاهد 30سازمان طوفانتابستان 67 زندان رشت اعدامرشت نعيمی – رجب4226

9مجاهد67 تاكستان تيرباراننفتی - ...4227

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-28سالنقاش زاده - مسعود4228

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزبجنورد-28سالنقدی -...4229

9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-31سالنقدی دورباطی - دمحم رفيع4230

9مجاهد67 ایالم تيربارانایالمنقمی زاد - موسی4231

9مجاهد67 وكيل آباد حلق آویزبجنورد-28سالنقوی - (مرد)4232

4233
نقی پور اميرزادی - 

غالمرضا
9مجاهد16/8/67 وكيل آباد حلق آویز35سال

9مجاهد67 تهران اعدامتهراننقی نژاد - مجتبی4234

676نكی - بهمن4235

9-ش3مجاهد9/5/67 رشت حلق آویز60رشت- 23سالنگهبان - حسين4236

9مجاهد67 اراك اعدامنمكيان - حبيب اله4237

9مجاهد67 اراك تيرباراناراك-30سالنمكيان - دمحم حسن4238

9مجاهد23/5/67 تبریز تيربارانتبریز-21سالنمونه خواه- اصغر4239

9مجاهد67 همدان حلق آویزنوایی - اشرف4240

ش3مجاهد9/5/67 رشت60هشتپر- 27سالنوایی - ایرج4241

ش2فدایيان اقليت67نوایی لواسانی - حميد4242

9-1مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویز27سالنوپرور - دمحم4243

9مجاهدآبان67 اعدامفهليان حسنینوذری - حبيب اله4244

671نوذری - فریده4245
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671نور - مهناز4246

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالنورامين - احمد رضا4247

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزنورامين- دمحم رضا4248

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-26سالنورانی جوان - دمحم4249

9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباراناصفهان-23سالنورایی مطلق - علی4250

9مجاهد67 تهران زیر شكنجه20سالنوربخش - فرهاد4251

9مجاهدشهریور67 اوین اعدامتهران-26سالنورمجدی - اسماعيل4252

9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراننورمازندران-30سالنور دمحم نوری - پروانه4253

4254
نور دمحم نوری - صالحه 

(ساقی)
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزنورمازندران-24سال

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالنور دمحمی - اسماعيل4255

9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60قزوین- 25سالهنوردمحمی - زیداله4256

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزنوردمحمی - منصور4257

671نور دمحمیان - پروانه4258

671نور دمحمیان - صالح4259

5اكثریت67نوربخش - حسن4260

9ش206مجاهدآذر67 شيراز تيرباران38سالنوروزی - اسماعيل4261

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرودسر-28سالنوروزی - تقی4262

نوروزی - طهمورث4263
صومعه سرا-

26سال
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزنوروزی - علی4264

9مجاهدشهریور67 اوین اعدام19سالنوروزی - فریدون4265

9مجاهدآذر67 عادل آباد اعدام25سالنوروزی - كاظم4266

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزكرج-26سالنوروزی - كيانوش4267

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزشهریار-30سالنوروزی - دمحم4268

9مجاهد67 اروميه اعداماروميه-31سالنوروزی - دمحم رضا4269

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانتهران-24سالنوروزی - مهدی4270
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-1مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالنوروزی - ناصر4271

9مجاهد67 اوین تيرباران27سالنوری - احمد4272

9مجاهد20/5/67 گوهردشت حلق آویزكرمانشاه-23سالنوری - جالل4273

9مجاهد67 اوین تيرباراننوری - حسين4274

9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-28سالنوری - عادل4275

9مجاهدشهریور67 تهران تيرباراننوری - علی4276

نوری - علی4277
گله دارالرستان-

31سال
9مجاهد67 شيراز اعدام

9مجاهدمرداد67 گوهردشت تيربارانكرمانشاه- 26سالنوری - غالم4278

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالنوری - قدرت اله4279

1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-27سالنوری - دمحم4280

9مجاهد67 اعدام22سالنوری - دمحم شفيع4281

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزنوری - محمود4282

9مجاهدشهریور67 اروميه  تيرباراناروميه- 23سالنوری - نرگس4283

9مجاهد67 اوین اعدامنوری - نعيم4284

4285
نوری فر-یداله(سروان 

شهربانی
67  اوین  اعدام

سازمان دکتر 
بختيار

5ش 102

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 30سالنوری نيك- دمحم4286

9مجاهدمهر67 گوهردشت حلق آویزتهران- 29سالنوری نيك- مهناز4287

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزگيالننياجليلی- جعفر4288

9مجاهد67 كازرون تيربارانكازرون-31سالنياكان- احمد4289

9-1مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 25سالنياكان - حسين4290

9مجاهدآبان67 اروميه تيربارانتهران- 19سالنياكان - زهرا4291

9مجاهدمهر67 تهران اعدامنياوند - عبداله4292

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزنيایش - مسعود4293

6-671نيراق داغ - ...4294

9-1مجاهد67 مشهد حلق آویز27سالنيرومند - حميد4295
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدآبان67 كازرون تيرباران18سالنيرومند - حميد4296

9مجاهد67 تهران اعدامنيری - محسن4297

9مجاهدمرداد67 تهران حلق آویزتهران-22سالنيری - ناصر4298

671نيك آئين - ابراهيم4299

671نيك آئين - حميد4300

5اكثریت67نيك آفرین - بهرام4301

671نيك اقبال - نازنين4302

9مجاهد20/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالنيك بين - دمحم علی4303

671نيك پور - علی اصغر4304

671نيك پور - همایون4305

678نيك پور فرخ - همایون4306

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-29سالنيك پور فرخ – همایون4307

ش213مجاهدتابستان67رشتالهيجاننيکجو پهمدانی4308

9مجاهدآذر67 رشت اعدامكوچصفهان-23سالنيك خواه - ابراهيم4309

9مجاهدآذر67 تيرباراننيك خواه - علی4310

9مجاهد67 زنجان تيربارانميانه- 27سالنيك خواه - فيروز4311

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزنيك خویی- حجت اله4312

9مجاهدمرداد67 در انفجار زندان گرگان30سالنيك روش- اسماعيل4313

9مجاهدمرداد 67 رشت تيربارانرودسر-29سالنيك فر - احمد4314

9ش204مجاهد67 رشت تيربارانشلمان-30سالنيك فرشلمانی - علی4315

9مجاهد67 رشت تيربارانرودسر-25سالنيك فر - دمحم رضا4316

9مجاهدآبان67 اعدام22سالنيك كار - دمحم4317

9مجاهدشهریور67 شيراز تيرباراننيك كار (نيكان) - رضا4318

671نيك منش - اسفندیار4319

9-1مجاهد2/9/67 عادل آباد تيربارانممسنی- 25سالنيكنام - علی4320
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-25سالنيكو - حسين4321

4حزب توده67نيكو - حيدر4322

671نيكو - علی اصغر4323

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانتهران-22سالنيكو - فریبا4324

9-1مجاهدآذر67 اوین تيربارانتهران-28سالنيكو اقبال تك- فاطمه زهرا4325

9مجاهدآذر67 شيرازتيرباراناهواز- 26سالنيكوپور دیلمی- علی اصغر4326

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزكرج- 27سالنيلغاز- خيراله (رشيد)4327

9مجاهدشهریور67 تهران تيرباراننيلغاز - علی (خيراله)4328
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9-1ش، 30مجاهدآبان67 رشت تيربارانرشت-26سالواحدی - مریم (فخری)4329

671وارسته - اكبر4330

9مجاهدمرداد67 اهواز تيربارانآبادان-25سالواصفی - شاهين4331

9مجاهدمرداد67 بابل تيربارانبابل- 28سالواعظ زاده - سيد محسن4332

واعظی -  طاهر4333
هشترود ميانه-

34سال
1-9مجاهدآذر67 زنجان تيرباران

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-27سالوثوق - حميد رضا4334

671وثوق آبكناری - احمد4335

9مجاهدمرداد67 رشت حلق آویزانزلیوثوق آبكناری - حميد4336

5اكثریت67وثوقی - دمحم جعفر4337

678وثوقی - جعفر4338

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزگلپایگان-29سالوثوقيان - مهدی4339

9مجاهدبهمن67 اردبيل اعدام27سالوثيق - كاظم4340

9مجاهدمرداد67ساری تيربارانبابل- 30سالوحيدیان - جواد4341

9-1،ش،30مجاهدآبان67زندان رشت تيرباران26سالوخشوری – علی اصغر4342

678ورپشتی - كبری4343

1-9مجاهدمرداد67 اصفهان تيربارانشهركرد-24سالورپشتی - كبری4344

671وزی - اسداله4345

9مجاهد7/5/67 اوین حلق آویزتهران-34سالوزیران ثانی - دمحم4346

9مجاهد67 مشهد حلق آویزتركمن صحرا-30سالوزیری - حسين علی4347

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-32سالوزیری - دمحم4348

9مجاهدآبان67 سمنان تيربارانگرمسار-31سالوزیری فر - عليرضا4349

9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران-34سالوزین - دمحم محسن4350

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزرشت-23سالوصلی - سيدعلی4351

9مجاهدمرداد67 اوین اعدامتهرانوصلی - سيدعلی4352

9مجاهد67 شيراز اعدامجهرم-20سالوطن پرست - منوچهر4353
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

4حزب توده67وطنخواه - اسماعيل4354

4حزب توده67وطنخواه - محسن4355

7 حزب دمكرات4/5/67 اعدامسقزوطنخواه - مصطفی4356

671وطن دوست - شایسته4357

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزوفا - عليرضا4358

9مجاهدشهریور67 اوین تيربارانوفایی - قاسم4359

9-ش6مجاهدآبان67 اوین تيربارانتهران- 25سالوفایی زاده - فرح4360

671وفایيان - فرخ4361

671وقری - بهزاد4362

9مجاهدآبان67 وكيل آباد حلق آویزقوچان- 25سالوكيلی - مسعود4363

9مجاهدمرداد67 اوین تهران26سالوكيلی راد - دمحم4364

ولی - مجيد4365
روستای گل دسته 

تهران25ساله
6-ش7/210اقليت5/6/67 گوهردشت

مسجد سليمانولی وند - وحيد4366
مهر67 مسجد سليمان 

تيرباران
9مجاهد

671وليد - دمحم4367

1-9مجاهد5/5/67 اوین حلق آویزتهران-23سالوهاب زاده - احمد علی4368
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

4369
671هاتف - حجت

4370
1حزب توده67هاتفی - رحمان (منفرد)

4371
671هادی - ناصر

4372
1-9مجاهدشهریور67 كرمانشاه تيربارانكرمانشاه- 29سالهادی بيگی - بهزاد

4373
9-1-ش12مجاهدشهریور67 اهواز حلق آویزشوشتر-37سالهادی پور - سيدحميد

4374
ش3مجاهد8/5/67 رشت61رودسر-26سالهادی پور - غالمرضا

4375
1مهر67 اوین حلق آویزهادی خانلو - اميرهوشنگ

4376
9مجاهد67 تهران تيربارانهادی خانلو - بيژن

4377
9مجاهدآبان67 اهواز تيرباراناهواز- 22سالهادی زاده - مرتضی

4378
1-9مجاهد67 اوین تيربارانهادیان- حميد رضا

4379
9مجاهد67 همدان حلق آویزنهاوند- 31سالهادیان - كریم

4380
9مجاهد67 همدان تيرباراننهاوند- 23سالهادیان - هادی

4381
671هارشكوهی -

4382
9مجاهد67 شيراز تيربارانشيرازهاشم پور - صدراله

4383
1-9مجاهد67 حلق آویزتبریز-28سالهاشمی - امير

4384
9مجاهد67 تهران حلق آویز27سالهاشمی- پروین

4385
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-26سالهاشمی- پریوش

4386
671هاشمی - جمشيد

4387
9مجاهدشهریور67 نوشهر تيرباراننوشهر-22سالهاشمی- حسين

4388
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-26سالهاشمی- سعيد

4389
هاشمی - سيد 

جعفر(طاهر)
تربت حيدریه-

30سال
1-9مجاهد6/5/67 گوهردشت حلق آویز

4390
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزهاشمی- دمحم

4391
9مجاهد67 تهران تيرباراناصفهان- 26سالهاشمی- مرتضی

4392
9مجاهد17/9/67 اوین تيربارانتهرانهاشمی- مهدخت

4393
9مجاهد67 تهران حلق آویز22سالهاشمی- ناصر
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

4394
هاشمی نژاد عباس 
افسرنيروی در یایی

ش210حزب تودهتابستان 67دستگيری62خمين 40ساله

4395
هاشمی باجگيرانی- 

سيدجمشيد
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيربارانآبادان-29سال

4396
1-9مجاهد67 قزوین تيربارانقزوینهاشميان -...

4397
9مجاهدشهریور67 قزوین تيرباران24سالهاشميان - ابوالفضل

4398
9مجاهددی 67 در انفجار  زندان اوینقزوین-33سالهاشميان - دمحم

4399
671هاشميان - مهتاب

4400
9مجاهدمهر67 كرمانشاه تيربارانقزوین- 17سالهاشميان- مينا

4401
9مجاهدآذر67 كرمان اعدامشهربابك-22سالهاوشكی - رضا

4402
671هاوشكویه -

4403
آستانه اشرفيه-هجرتی - ميرزمان

22سال
9مجاهددی 67 رشت تيرباران

4404
9مجاهدمرداد67 كنگاور حلق آویزكنگاور-29سالهجرتی - وحيد

4405
9مجاهد15/5/67 اوین حلق آویزورامين-25سالهداوند ميرزایی - روح اله

4406
محکوميت لنگرود 29سالههدایتی - سيدرضا

10سال
9،ش،25مجاهد67 اوین اعدام

4407
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویز29سالهدایتی- دمحم

4408
9مجاهد67 اوین تيربارانآبادان-24سالهشت و چهار- علی

4409
ش2كودتا نوژه ییتابستان67هالكویی - سهراب

4410
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباراناصفهان-45سالهالكویی - سهراب

4411
1-9مجاهد67 زنجان تيربارانزنجان-23سالهمایونی - پرویز

4412
9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزهمایونی راد- مهدی

4413
9مجاهد67 سمنان تيربارانسمنان-24سالهمتی - اقدس

4414
9مجاهد67 سمنان اعدامسمنان-21سالهمتی - پروین

4415
9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60تهران- 31سالهمتی - حميدرضا

4416
671همجوار - سهيال

4417
4حزب توده67همجوار - فيروز

4418
5اكثریت67همجوار - دمحم تقی
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

4419
9مجاهد67 همدان تيربارانسنندج-33سالهمدانی - حسن

4420
1-9مجاهد15/5/67 كرند غرب حلق آویزكرند-17سالهمدانی - فرهاد

4421
9مجاهد67همدان-29سالهمدانی فراز - مرتضی

4422
5اكثریت67همدانيان - كاظم

4423
9-ش،303مجاهد8/5/67 رشت تيرباران63انزلی- 25سالهندیجانی - فرید

4424
671هندیجانی - فریده

4425
هواكشيان - 

قدسيه(حميده)
1-9مجاهدمرداد67 اوین تيرباراناصفهان- 30سال

4426
1-9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-25سالهوشمند - جعفر

4427
9مجاهد67 اوین تيربارانتهرانهوشمند - اسماعيل

4428
بلغان لرستان- هوشمند- امان اله (بهمن

25سال
9مجاهدمرداد67 شيراز تيرباران

4429
9،ش،3،30،قمجاهد8/5/67 رشت تيرباران61آبكنار-26سالهوشمند - حجت اله

4430
671هوشمند - حميد

4431
9مجاهد5/5/67 گوهردشت اعدامهوشمند - فرشيد

4432
1-9مجاهدآبان 67 كرمانشاه تيربارانهوشنگی - (خانم)

4433
1-9مجاهدشهریور67 تبریز اعدامتبریز-23سالهوشی - محمود

4434
5-ش1ش204اقليت67 اوین58حكم-2ساللنگرود-38سالهوشياری لنگرودی - خليل

4435
1-678هوشياری - سعيد خليل

4436
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزتهران- 25سالهویدا - مهران

4437
9مجاهدمرداد67 كرمانشاه اعدامكرمانشاههيبتی - احمد

4438
9مجاهدمرداد67 كرمانشاه اعدامكرمانشاههيبتی - نصرت

4439
9مجاهد67 مسجدسليمان اعداماهواز –36سالهيبدی - یوسف
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

9مجاهد67 اعدامهمدان-30سالیادگار - محمود4440

1-9مجاهد67 كرند تيرباران24سالیادگاری - جهانگير4441

9مجاهد13/5/67 اوین اعدامیاراحمدی - هوشنگ4442

یاقوتی - دمحم4443
صومعه سرا-

29سال
9مجاهد67 صومعه سرا تيرباران

1اكثریت6467یاقوتی - منصور4444

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزآبكنار انزلی-27سالیاوری - كيانوش4445

فدایيان خلق67پایيز63فارسیحيایی - ستار4446

9مجاهد67 اصفهان اعداماصفهان-21سالیدالهی - (خانم)4447

1-9مجاهد67 تهران تيربارانیزدان پناه - علی اكبر4448

5-ش2 اكثریتتابستان6567شهركردیزدانی - بهمن4449

671یزدانی - محمود4450

1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت  حلق آویزتهران-28سالیزدانی (یزدانی) - مرتضی4451

9مجاهد67 اعدامیزدانی - مهران4452

9مجاهدآبان67 رشت تيربارانرشت-33سالیزدانی پور طالمی- مهدی4453

9مجاهددی 67 اوین تيربارانیزدانی طبایی زواره - احمد4454

9مجاهدمرداد67 اوین حلق آویزتهران-26سالیزدجردی - محمود4455

671یزدی - (خواهر اول)4456

671یزدی - (خواهر دوم)4457

9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز60تهران- 21سالیزدی - مرتضی4458

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزاصفهان- 26سالیزدی پور - مرتضی4459

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویزتهران-26سالیشمی نيا - مجتبی4460

9مجاهدمهر67 شهركرد تيربارانسامان-29سالیعقوبی - بهروز4461

9مجاهدآبان67 تيربارانیعقوبی - حجت اله4462

9مجاهد67 اعدامیعقوبی - مریم4463

9مجاهدمرداد67 اعدامیعقوبی - یوسف4464
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تاریخ، محل و نحوه  شهادتتاریخ دستگيریتاریخ و محل تولدنام خانوادگی -  نام
وابستگی 
سازمانی

منبع و 
مالحظات

671یك بندی - محمود رضا4465

1-9مجاهد6/5/67 بابل حلق آویزبابل- 25سالیگانگی - هادی4466

5-ش10/217اكثریتشهریور67 اعدام65خرم آباد- 31 سالیگانه -غالمرضا حسام4467

9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آویزتبریز-30سالیگانه جاهد - عباس4468

9مجاهدآبان67 كرج تيرباران23سالیگانه موسوی - طاهر4469

9مجاهدبهمن67 اوین اعدامخوی-30سالیمنی - محسن4470

5اكثریت67یوسف پور - بهروز4471

1-9مجاهد10/8/67 عادل آباد تيربارانیوسف نژاد - دمحم4472

9مجاهدبهمن67 اوین تيربارانتهران-32سالیوسفی- امير4473

9مجاهد67 تهران تيربارانتهرانیوسفی- چنگيز4474

9مجاهد67 گوهردشت تيربارانهرسين-32سالیوسفی- حسين4475

671یوسفی - حيدر4476

یوسفی- داریوش4477
مسجدسليمان-

27سال
9مجاهدآبان67 مسجدسليمان تيرباران

5اكثریت67یوسفی - داریوش4478

9مجاهدشهریور67 عادل آباد تيربارانآباده- 27سالیوسفی- شيردمحم4479

9مجاهدشهریور67 زنجان تيرباران32سالیوسفی- علی4480

9مجاهد67 شيراز تيربارانشيرازیوسفی- علی4481

671یوسفی - كمال4482

9مجاهدبهمن67 اوین تيربارانتهران-22سالیوسفی- محسن4483

9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آویز29سالیوسفی- دمحم4484

9-1-ش6مجاهدمرداد67 اوین تيربارانساوه-27سالیوسفی لویه - مهناز4485

9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آویزاصفهان-25سالیوسفيان - اسماعيل4486

671یونسی – مراد4487

یوسفی - فریدون4488
رودسر 24 ساله-

نام پدر قاسم
ش،زمجاهد67اعدام

 196


