
 ٢٣
 ج   

١٠١٨  ناهيد-جابلى    ٦٧  ١
 ١٠١٩  عبدالمحمود-جاماسبى  سال٣٠-بروجرد   بروجرد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
 ١٠٢٠  رضا-جامع انورى  سال٢٩-مشهد   وكيل آباد حلق آويز١٢/١١/٦٧ مجاهد ٩

 ١٠٢١  فهيمه-جامع كلخوران  سال٢٨   تهران حلق آويز٦٧ مجاهد ٩ش-٩

١٠٢٢ )سيروس( امير -جامع دار  سال٣٣-آبادان   عادل آباد تيرباران٦٧ مجاهد ٩
سال٢٩-الهيجان   رشت حلق آويز٧/٥/٦٧ مجاهد ٩ ١٠٢٣  على رضا -جامعى 
١٠٢٤  عبدالرسول-جانى  سال٢٨   اوين تيرباران٢٤/٨/٦٧ مجاهد ٩
١٠٢٥  باقر-جاويد پور    ٦٧  ١
١٠٢٦   دكتر جعفر-جاويد فر    ٦٧ حزب توده ٤
١٠٢٧  سيف اله-جاويد فر    ٦٧  ١
١٠٢٨  على-جاويد يار     كرمانشاه تيرباران١/٨/٦٧ مجاهد ٩
سال٢٤-خرم آباد   گوهردشت تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩ ١٠٢٩  مسعود-جاويد يار 
١٠٣٠  جليل-جبارپور    ٦٧  ٨
١٠٣١  رسول-جبارزاده    ٦٧ راه كارگر ٢
١٠٣٢ )خانم (-جبارى     كرمانشاه تيرباران٦٧مهرماه مجاهد ٩
١٠٣٣  جالل-جبارى    ران تهران تيربا٦٧شهريور مجاهد ٩
١٠٣٤  جليل-جبارى    ٦٧ اكثريت ٥
١٠٣٥  جليل-جبارى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٠٣٦  جميله-جبارى    ٦٧  ١
١٠٣٧  عليرضا-جبارى  سال٣٧-قزوين   قزوين اعدام٦٧مهر  مجاهد ٩
١٠٣٨  كريم-جبارى    ٦٧  ١
١٠٣٩  مهندس-جبارى    ٦٧  ٨
 ١٠٤٠ )خانم (-جباريان     اوين تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩-١

 ١٠٤١  ارفع-جبرييلى  سال٢٥-بيجار   تهران تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩

١٠٤٢  محمد سعيد-جبرييلى  سال٣٠ -بيجار    تهران حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩
١٠٤٣ -جبرائيليان    ٦٧  ١
١٠٤٤ -جبرائيليان    ٦٧  ١
١٠٤٥  -جبلى    ٦٧  ١
سال٢٧-مشهرقائ   قائمشهر تيرباران٦٧مرداد  مجاهد ٩-١ ١٠٤٦  موال-جبلى 
١٠٤٧  حسن-جدولى    ٦٧  ١
١٠٤٨  ابوبكر-جديد االسالم    ٦٧  ١
١٠٤٩  زهرا-جديدى  ١٩   اصفهان اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
١٠٥٠  عليرضا-جديديان  سال٢٧-مشهد   مشهد حلق آويز٢٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٠٥١  فرهاد-جره  سال٢٢-شيراز   اوين تيرباران٣/٦/٦٧ مجاهد ٩
١٠٥٢  خليل-جره كالنترى  سال٢٥-زنجان  نجان تيرباران ز٦٧ مجاهد ٩
١٠٥٣  حجت اله-جزع سركرده  سال٢٠-تهران   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٠٥٤ جزنى     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٠٥٥  روبرت-جستان     تهران تيرباران٦٧شهريور  مجاهد ٩
١٠٥٦  نادر-جعفرزادگان     عادل آباد اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٠٥٧  ايرج-جعفرزاده  سال٢٥-تهران   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٠٥٨  حسن-جعفرزاده  خوى    خوى تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٠٥٩  داوود-جعفرزاده     اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
 ١٠٦٠  مرتضى -جعفرزاده  خوى    خوى تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 ١٠٦١  محمود-ى جعفرزاده مرند سال٣٤-خوى   اروميه تيرباران٧/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
سال٢٣ -لنگرود ٦١  رشت٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش ١٠٦٢  اكبر -جعفرى 
١٠٦٣  بهنام-جعفرى  سال٣٤-تهران   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩



 ٢٤
١٠٦٤  داوود-جعفرى  سال٢٦   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٠٦٥  سيدمحمد رضا-جعفرى  سال٢٦-سبزوار   كرمانشاه تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩
١٠٦٦  عباس -فرى جع   ٦٧ اكثريت ٥
١٠٦٧  محرمعلى -جعفرى  سال٢٦-رشت   رشت تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٠٦٨  ظفر-جعفرى افشار  سال٢٧-زنجان   گوهردشت حلق آويز٢٢/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٠٦٩  عزيز-جعفرى گراشى  سال٢٩-شيراز   شيراز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٠٧٠  آقا محمد-جعفريان  سمنان   سمنان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٠٧١  هادى-جالل آبادى فراهانى  سال٢٦-تهران   تهران تيرباران٦٧ جاهدم ٩
١٠٧٢  همت-جاللوند    ٦٧  ١
١٠٧٣  حسن يا حسين-جاللى    ٦٧ حزب توده ٤
١٠٧٤  حسين-جاللى    ٦٧  ٨
١٠٧٥  خيراله-جاللى  سال٢٩-تهران   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٠٧٦  كريم-جاللى  سال٢٧   تهران تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩-١
سال٢٦-شاهرود   اوين اعدام٦٧آذر مجاهد ٩ ١٠٧٧  محمد-جاللى 
سال٢٩-كرمانشاه  گوهردشت حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩ ١٠٧٨  ميترا-جاللى 
١٠٧٩  على-جاللى خواه سال٢٨   اوين حلق آويز٦/٥/٦٧ مجاهد ٩
سال٢٥-الهيجان   رشت حلق آويز٦٧بهمن مجاهد ٩ ١٠٨٠  فرهاد-جاللى سفرى 
١٠٨١  محمدرضا-اللى فر ج   ٦٧  ١
١٠٨٢  عليرضا-جالليان  سال٢٥-همدان   همدان تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٠٨٣  مهدى -جالليان  سال٣١-قزوين   اوين تيرباران٦٧اسفند  مجاهد ٩
١٠٨٤  هادى-جالليان  سال٢٧-قزوين   اوين تيرباران٦٧اسفند  مجاهد ٩
١٠٨٥  ولى-جالليان    ٦٧  ١
١٠٨٦  على-جالير    ٦٧  ١
١٠٨٧  شهين -جلغازى  سال٢٨-قزوين   اوين حلق آويز٦٧مهر اهدمج ٩
١٠٨٨  على-جلوندى  سال٢١-تبريز ٦٥  اوين اعدام٦٧ راه كارگر ١٣ش
١٠٨٩  اسماعيل-جلوه دار    اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٠٩٠  جهانگير-جليل زاده  سال٢٧ -خوى   اروميه تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
سال٢٦-الهيجان  ز رشت حلق آوي٧/٥/٦٧ مجاهد ٩  ١٠٩١  بهمن -جليلى 
سال٣٢-الهيجان   تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ١٠٩٢  جعفر-جليلى 
١٠٩٣  على-جليلى  همدان   همدان اعدام٢٧/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٠٩٤  ناهيد-جليلى  سال٣٢-تبريز   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
سال٢٤-شاهرود   شاهرود اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩ ١٠٩٥  محسن-جمالى 
١٠٩٦ )پدر فرامرز (-جمشيدى  تهران   تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٠٩٧ )خانم (-جمشيدى  تهران   اوين اعدام١/٩/٦٧ مجاهد ٩
١٠٩٨  پروانه-جمشيدى  تهران    اوين اعدام١/٩/٦٧ مجاهد ٩
١٠٩٩  فرامرز-جمشيدى  سال٢٤-تهران   گوهردشت حلق آويز٢٢/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
 ١١٠٠  مسعود-جمشيدى  سال٢٦-تهران   اوين حلق آويز١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩
 ١١٠١  اسماعيل-جميلى    ٦٧ حزب توده ٤
٣٢-صومعه سرا   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
 ١١٠٢  محمد تقى-جنابزاده 

١١٠٣  محمد رضا-جنت رستمى  سال٣٢-تنكابن   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١١٠٤ )مرد (-جنتى  سال٢٥ -تهران   اوين تيرباران٦٧مهر  مجاهد ٩
١١٠٥  محمد-جنگزاده  سال٣٥-خوى  گوهردشت حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
 ١١٠٦  احمد-جنگا لو  سال٢٦-اروميه   اروميه تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩

١١٠٧  قدرت اله-جوان     اوين٦٧شهريور  سهند ٧ش-٦
١١٠٨  محمد-جوان     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
 ١١٠٩  قاسم-جوان شجاع  سال٣١-تهران  ق آويز گوهردشت حل١٥/٥/٦٧ مجاهد  ٩-١
 ١١١٠  غالمحسن-جوان شجاع مفر د  سال٣٠   اوين تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩
 ١١١١  اكبر-جوانى    ٦٧  ١
 ١١١٢  حسين-جودت    ٦٧ حزب توده ٤



 ٢٥
سال٣٠ -پلدختر   خرم آباد تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩ ١١١٣  فرهاد-جودكى 
 ١١١٤ تبى مج-جهان     بهشهر تيرباران٦٧ مجاهد ٩
 ١١١٥  حسن-جهان آرا  سال٢٧ -آبادان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١١١٦  كاميار -جهان بيگلرى   ٦٧ راه كارگر ٢
١١١٧  ابراهيم-جهانبخش  سال٣١-بهبهان   بهبهان اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
١١١٨  امير-جهانبخش     تهران تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
 ١١١٩  بتول-جهانبخش    ٦٧  ١
 ١١٢٠  بزرگ-بخش جهان   ٦٧  ١
 ١١٢١  جهانگير-جهانبخش    ٦٧ حزب توده ٤
١١٢٢  حسين-جهانبخش     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
–فرزند تسليم   اعدام٦٧آذر  حزب دمكرات ٧ -٦

 سلماس
١١٢٣  مدنى-جهانديده 

١١٢٤  منير-جهانديده    ٦٧  ١
١١٢٥  احمد-جهانگيرى  سال٢٣   بندرعباس تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١١٢٦  جعفر-جهانگيرى  سال٢٩   عادل آباد تيرباران٦٧شهريور مجاهد ١٠-٩-١
١١٢٧  منصور-جهانگيرى    ٦٧  ٦

 
 چ   

١١٢٨  مسعود-چاروسه  سال٢٨ -آبادان   اهواز تيرباران٦٧ مجاهد  ٩
١١٢٩  شعبان-چاكى  سال٣٢   اوين تيرباران٦٧ مجاهد  ٩
گورگه كور    اعدام٦٧ حزب دمكرات ٧

اشنويه فرزند 
 قادر

١١٣٠  ابراهيم-نى چاوشي

١١٣١  ابراهيم-چاووشى    ٦٧ حزب توده ٤
٢٢-كوچصفهان   گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩-١

 سال
١١٣٢  رحمان-چراغى 

١١٣٣  كريم-چراغى     تيرباران٦٧ مجاهد  ٩
سال٢٨-خرم آباد   تيرباران٦٧ مجاهد  ٩ ١١٣٤  محمد رضا-چراغى 
١١٣٥  صمد-چرتابى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد  ٩
١١٣٦  -چرغازى    ٦٧  ١
١١٣٧ چمن سرا    اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد  ٩
١١٣٨ )على( بهزاد -چمنى  سال٢٧-رشت   رشت تيرباران٦٧مهر مجاهد  ٩
١١٣٩  امير-چنارى     تهران تيرباران٦٧آذر  مجاهد  ٩
 ١١٤٠  فريبا-چنگيزى  سال٢٩-شيراز   شيراز تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩-١
٣ ش-٩- ٨  ١١٤١  ابراهيم-چوبدار  سال٢٨-اردبيل ٦٠ ردشت حلق آويز گوه٦٧ مجاهد
١١٤٢  كورش-چوبيان  تهران   اوين تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩-١
٢٢ -گچساران   گچساران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩-١

 سال
١١٤٣  غالم شاه-چهارده چريك 

١١٤٤  -چهارروستا  شيراز   شيراز اعدام٢٨/١١/٦٧ مجاهد  ٩
١١٤٥  تورج-چهارمحالى  سال٣٠  ز شيراز حلق آوي٦٧ مجاهد  ٩
١١٤٦  بيژن-چهرازى  ٦١  اوين اعدام٦٧ كومله ٨ش
١١٤٧  ابوالفضل-چهره آزاد     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد  ٩
١١٤٨  ذبيح اله-چهرى  سال٢٦-هرسين   گوهردشت تيرباران٦٧شهريور  مجاهد  ٩

 
 ح   

١١٤٩  پروين -حائرى  سال٢٩   تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد  ٩



 ٢٦
١١٥٠  اسداله-حاتمى    ٦٧  ١
 ١١٥١  امير-حاتمى    ٦٧  ١
١١٥٢  رحيم-حاتمى    ٦٧  ١
١١٥٣  محمد-حاتمى    ٦٧  ١
١١٥٤  هدايت اله-حاتمى    ٦٧ حزب توده ٤
١١٥٥  اميرحسين-حاتمى كيا  سال٢٧   تهران حلق آويز١/٦/٦٧ مجاهد  ٩
١١٥٦  اميرعلى-حاتمى كيا  سال٣٠-تهران   تهران تيرباران٦٧ مجاهد  ٩
١١٥٧  بهرام-حاتميان  سال٢٦   اعدام٥/١٢/٦٧ جاهد م ٩
٢٣-انديمشك   خوزستان اعدام٦٧ مجاهد  ٩

 سال
١١٥٨  محسن-حاتميان 

١١٥٩  ابوالقاسم-حاج آقايى  سال٣٣-ابهر   گوهر دشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد  ٩
 ١١٦٠  بهروز-حاج آقايى  سال٢٤-ابهر   زنجان تيرباران٦٧مرداد مجاهد  ٩

 ١١٦١  سهيال-حاج اكبرى    اوين تيرباران ٦٧شهريور مجاهد  ٩

١١٦٢  عليرضا-حاج صمدى  سال٣٢ -اردبيل   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد  ٩
١١٦٣  محمد-حاج عبدالعظيم نراقى  سال٣٦   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد  ٩
١١٦٤  ناصر-حاج عسگرى    ٦٧  ١
١١٦٥  محبوبه -حاج على  سال٢٦   اوين تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩-١
 – ٦١ ٦٧ راه كارگر ١ش-٢

 ١٥حكم
 سال

١١٦٦  حسين-حاج محسن  سال٢٩

١١٦٧  امير حسين-حاج محسن    ٦٧  ٨
١١٦٨  حبيب-حاج محمدى    ٦٧  ١
١١٦٩  زهره-حاج محمدى  سال٢٥   تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩-١
١١٧٠  عليرضا-حاج محمدى    ٦٧  ١
١١٧١  اسحاق-حاجى ملكى    ٦٧ حزب توده ٤
١١٧٢  زهره-حاج ميراسماعيلى سال٢٥   اوين حلق آويز٦٧دمردا مجاهد  ٩
١١٧٣  فرهاد-حاج ميرزايى    ٦٧   ١
سال٣٢ -شهريار ٦٠  گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩ ١١٧٤  على-حاجى 
١١٧٥ )صديقه( ليال -حاجى زاده     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١١٧٦  مسعود-زاده حاجى  سال٢٠-شيراز   شيراز تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١١٧٧  -حاجى پور    ٦٧  ١
سال٢٧-الهيجان   رشت تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩ ١١٧٨  على اصغر-حاجى صالحى 
١١٧٩  ناصر-حاجى عسگرى  سال٢٣-زنجان    اوين حلق آويز٦٧دى  مجاهد ٩
١١٨٠  مظاهر-حاجى محمدى    ٦٧  ١
١١٨١  ليال-حاجى نجات  سال٢٦-تهران   تهران تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١١٨٢  على -حاجى نژاد  سال٢٨ -خوى   گوهردشت تيرباران١٠/٩/٦٧ مجاهد ٩
١١٨٣  ليال-) حاجى نژاد(حاجيان  سال٢٥   تهران حلق آويز٦٧آبان  مجاهد ٦ش-٩
١١٨٤  نيال-حاجيان  سال٢٣ -تهران ٦٠  تهران اعدام٦٧ مجاهد ٨ش-٩
١١٨٥  فاطمه-حاجيان گله دار اصل  سال٢٩ -آبادان   اهواز تيرباران٦٧ مجاهد ٥ش-٩
١١٨٦  -حاجيانپور    ٦٧  ١
١١٨٧  مهدى-حاجيان نژاد    ٦٧ حزب توده ٤
١١٨٨  حميد-حاجيانى  شيراز   عادل آباد تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١١٨٩  محمد على-حافظى نيا  سال٢٥   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١١٩٠  امير-حالتى    ٦٧  ٦-١
 ١١٩١  نادر-حيدر دوست حامد  سال٢٥-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١١٩٢  گلى -حامدى  سال٢٤   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
سال٢٦ -اصفهان   اصفهان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩ ١١٩٣  فردوس-حبيب اخبارى 



 ٢٧
 -) حبيب پور(حبيب راد مرد     اوين تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩

 ) مرد(

١١٩٤

١١٩٥  ابراهيم-ى حبيب سال٣١ -تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١١٩٦  جابر -حبيبى  سال٢٦ -مرند    اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١١٩٧  حسن-حبيبى    ٦٧  ١
١١٩٨  منصور-حبيبى    ٦٧  ٦
١١٩٩  نادر-حبيبى    ٦٧  ٨-١
 ١٢٠٠  نادر-حبيبى فوالد كوهى    ٦٧ اكثريت ٥
 ١٢٠١  سيدرضا-حجازى  سال٢٢-بابلسر   بابل تيرباران٢٠/٦/٦٧ مجاهد ٩-١
١٢٠٢  محمد رضا-حجازى  سال٢٨-تهران   گوهردشت حلق آويز١٠/٥/٦٧ دمجاه ٩-١
١٢٠٣  محمود-حجازى     تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
١٢٠٤  عباس-حجرى بجستانى    ٦٧ حزب توده ٤
١٢٠٥  -حداديان    ٦٧  ١
١٢٠٦  محمد سعيد-حدادى مقدم    ٦٧ راه كارگر ٢
سال٢٤ -اصفهان   اصفهان تيرباران١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩ ١٢٠٧ حمد تقى م-حديدى 
١٢٠٨  احمد-حريرى  سال١٧   اوين تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩-٦
١٢٠٩  جعفر-حريرى  سال٢٨-زنجان   اوين حلق آويز٥/٩/٦٧ مجاهد ٩-٦
 ١٢١٠  خليل-حريرى  سال٢١ -زنجان   زنجان تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 ١٢١١  عباس-حريرى     كرج تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩-٦
١٢١٢  محسن-حريرى  سال٢٥-شتر   رشت تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩-١
١٢١٣  مسعود -حريرى  سال٢٨   تهران حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩-٦
١٢١٤  مسعود-حريرى     مشهد حلق آويز٦٧آذر مجاهد ٩-٦
١٢١٥  مقصود-حريرى     رشت تيرباران٦٧مهر  مجاهد ٩
١٢١٦  محمود-حريرى    ٦٧  ١
١٢١٧  منصور-حريرى  سال٣٣-رشت   گوهردشت حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩-١
١٢١٨  نادر-حريرى    ٦٧  ١
١٢١٩  يعقوب-حريرى  زنجان    زنجان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١٢٢٠  مسعود-حريريان  سال٣٤-تهران   اوين حلق آويز٦٧آذر مجاهد ٩
١٢٢١  سهيال-حسام  سال٢٥ -رشت   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٢٢٢  سيف اله-حسامى  سال٢٩-اهواز   اهواز تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩-٦
١٢٢٣  محمدعلى -حسامى  بيرجند   بيرجند اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٢٢٤  مهدى-حسن آبادى  سال٣٠-مشهد   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٢٢٥  حسن-حسن پور  سال٢٦ -اروميه   اروميه تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١

١٢٢٦  غالمرضا-حسن پور  سال٢٥ -رشت ٦٠  گوهردشت٦٧ مجاهد ٣ش
١٢٢٧  لطيف-حسن پور  سال٢٥-تهران   تهران تيرباران١٩/٧/٦٧ مجاهد ٩
١٢٢٨  محمود-حسن پور اصل    ٦٧  ١
١٢٢٩  ابراهيم-حسن پور شيرازى    ٦٧ حزب توده ٤
٢٥-كسما رشت   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٢٣٠  غالم رضا-حسن پور كما 

١٢٣١  محمد-حسنخانى    ٦٧  ٦-١
١٢٣٢  محمد-حسن خانى كارگر    ٦٧  ٨
١٢٣٣  على -ن زاده حس    تيرباران٦٧شهريور  ١٠
١٢٣٤  فريدون-حسن زاده  سال٢٣-مراغه   مراغه تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٢٣٥  قاسم-حسن زاده  سال٢٧-لنگرود   لنگرود تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩
١٢٣٦  مهيار-حسن زاده  سال٢٨-رشت   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٢٣٧  -حسن وند     مسجد سليمان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٥ -روستاى گواران   تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٢٣٨  حسن-حسنى 



 ٢٨
١٢٣٩  داود-حسنى  سمنان   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
١٢٤٠  سيد احمد-حسنى  سال٣٠-تهران   تهران حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٢٤١  سيد حسن-حسنى  تهران    اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٢٤٢  مجتبى-حسنى    ٦٧  ٨
١٢٤٣  محمد-حسنى  سال٣٢  ق آويز اوين حل٦٧آبان مجاهد ٩-١-٦
١٢٤٤  محمد تقى-حسنى  شاهرود   تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٢٨ -قم راونج   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٢٤٥  يعقوب-حسنى 

١٢٤٦ محمود ) يك كالم(حسنى  سال٢٨-تهران   اوين تيرباران٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٢٤٧  مهدى-حسنى پاك    ٦٧ حزب توده ٤
١٢٤٨  حميدرضا-حسنى زاده    تهران تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
٦١-آستانه اشرفيه   رشت اعدام٦٧دى  مجاهد ٩

  سال
١٢٤٩ )پدر (-حسين پور 

١٢٥٠ )مرد (-حسين پور     گناوه تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩
١٢٥١  امير-حسين پور    ٦٧  ١
١٢٥٢  رحيم-حسين پور  رودسر   تهران حلق آويز٦٧ راه كارگر ٨ش-١
سال٢٩-الهيجان  ت رش٦٧ مجاهد ٩ ١٢٥٣  رضا-حسين پور 
١٢٥٤  شادى-حسين پور    ٦٧  ١
١٢٥٥  شاهپور-حسين پور    ٦٧  ١
١٠ حكم ٦٢ ٦٧ حزب توده ١ ش- ٤

 سال
١٢٥٦  شفيع-حسين پور  سال٣٥

١٧-آستانه اشرفيه   رشت اعدام١/١٠/٦٧ مجاهد ٩
 سال

١٢٥٧  عيسى-حسين پور 

١٢٥٨  غالم-حسين پور     بوشهر تيرباران٦٧آذر  مجاهد ٩
١٩-آستانه اشرفيه   رشت اعدام٦٧مرداد  مجاهد ٩

 سال
١٢٥٩  موسى-حسين پور 

١٢٦٠  نازلى-حسين پور    ٦٧  ١
١٢٦١  رحيم-حسين پور رودسرى    ٦٧ راه كارگر ٢
١٢٦٢  داوود-حسينخانى  سال٢٥-تهران   گوهر دشت حلق آويز١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٢٦٣  محمد-حسينخانى    ٦٧  ٨-١-٦
١٢٦٤  محمد على-انى حسين خ   ٦٧ حزب توده ٤
١٢٦٥  هوشنگ-حسين خواه  سال٣٥   اوين اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩
١٢٦٦  رحيم-حسين زاده    ٦٧ حزب توده ٤-١
١٢٦٧  منوچهر-حسين زاده  سال٢٧-بهبهان   بهبهان تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩-١
 سوسن -حسين زاده اربانى  سال٢٥-رشت   رشت تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩

 )سوزان(
١٢٦٨

١٢٦٩  مهرداد-حسين زندى  سال٢٥-تهران   حلق آويز٦٧مرداد جاهدم ٩
١٢٧٠  محسن-حسين نژاد    ٦٧ حزب توده ٤
١٢٧١  محمد-حسين نژاد    ٦٧  ١
١٢٧٢  اسماعيل-حسينى  سال٣٠ -تهران   اوين تيرباران٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٢٧٣  اكبر-حسينى  سال٢١   تهران تيرباران٦٧آذر  مجاهد ٩
١٢٧٤  اميرحسين-حسينى  سال٢٥ -تهران  ق آويز اوين حل٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٢٧٥  بهزاد-حسينى    ٦٧  ١
٣٠-گچساران   گچساران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ١٠-٩-١

 سال
١٢٧٦  پرويز-حسينى 

١٢٧٧  جمال-حسينى    ٦٧  ١
سال٢٦ -شهر رى  اوين حلق آويز مجاهد ٩ ١٢٧٨  حبيب اله-حسينى 
١٢٧٩  حسن-حسينى     بوشهر تيرباران٦٧آذر  مجاهد ٩
١٢٨٠  حسن-حسينى    ٦٧ اكثريت ٥



 ٢٩
١٢٨١  حميد-حسينى    ٦٧  ١
١٢٨٢  رضا-حسينى  سال٢٥   اوين تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
١٢٨٣  سعيد-حسينى    ٦٧  ١
١٢٨٤  سيد احمد-حسينى  سال٣٠-شيراز   شيراز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
 -گله دار  الرستان   اعدام٦٧ مجاهد ٩

  سال٣١
١٢٨٥  سيد اكبر-حسينى

١٢٨٦  سيد باقر-نى حسي   ٦٧  ١
٢٦-گنبدكاووس   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٢٨٧  سيدحبيب-حسينى 

١٢٨٨  سيدحسن-حسينى  سال٢٨-آمل   گوهر دشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٢٨٩  سيد سعيد-حسينى  سال٢٤ -نطنز   گوهر دشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٤ -سنقركليايى   گوهردشت تيرباران٦٧آذر  مجاهد ٩

 سال
١٢٩٠  سيد نصراله-سينى ح

١٢٩١  عبداله-حسينى     تيرباران٦٧شهريور  ١٠
١٢٩٢  عترت-حسينى  سال٤٢-جهرم   شيراز تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٢٩٣  عليرضا-حسينى     گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٢٩٤  غالمحسين-حسينى     اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٢٩٥  ليال-حسينى  الس٣١   تهران حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ١-٩
١٢٩٦  محمدتقى-حسينى    ٦٧  ١
سال٢٧-برازجان   بوشهر اعدام٦٧بهمن مجاهد ٩ ١٢٩٧  محمد حسين -حسينى 
١٢٩٨  محمود-حسينى    ٦٧  ١
سال٣٠ -اسفراين   وكيل آباد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩ ١٢٩٩  حجت اله-حسينى ايرج 
٢٤-برز كاشان   گوهر دشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٣٠٠  سيد سعيد- برزى حسينى

١٣٠١  محمد-حسينى رجبى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٠٢  مهران-حسينى زاده  سال٢٦-مالير   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٠٣  محسن-حسينى نژاد    ٦٧  ١
١٣٠٤  على نقى-حسينيان    ٦٧  ١
١٣٠٥  سهيال-حصان  سال٢٥ -رشت   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٣٠٦  حسين -حضرتى  سال٣٠-سبزوار  اوين حلق آويز ٦٧آذر مجاهد ٩
١٣٠٧  حميد-حق امينى    ٦٧  ١
١٣٠٨  بيژن-حق بالينى    ٦٧  ١
١٣٠٩  غالم-حق بيان    ٦٧  ١
١٣١٠  غالمرضا-حق بيان    ٦٧  ١
١٣١١  غالم عباس-حق شناس   سال٢٩فسا    شيراز تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩-١
٢٨-بريزممقان ت   اوين تيرباران١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٣١٢  على-حق وردى ممقانى 

٢٣ -الهيجان ٦٠  رشت تيرباران٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩
 سال

١٣١٣  حسين-حقانى 

١٣١٤  على-حقانى   سال٢٤-بابل   بابل تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٣١٥  محبوب-حقدوست  آستارا   رشت اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣١٦  مهدى-حقى  سال١٨-تبريز   تبريز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٣١٧  حميد-حقى منيع  سال٢٣ -تبريز   تبريز حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩-٨-١
١٣١٨  حسن-حقيقت     تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
١٣١٩  يحيى -حقيقت خواه  الهيجان   الهيجان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٢٠  محمد حسين-حقيقت گو  سال٣٠-تهران   تهران تيرباران١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
١٣٢١  عبدالعلى - حقيقتيان رودسرى   ٦٧  ١
١٣٢٢  اكبر-حقيقى    ٦٧  ١
١٣٢٣  سعيد-حقيقى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٢٤  شاهين-حقيقى  سال٢٣   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩



 ٣٠
٣٠ -قائمشهر   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٣٢٥  عقيل-حقيقى 

١٣٢٦  منظر-حقيقى  تهران   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
١٣٢٧  محمد-حقيقى فرد    تهران تيرباران ٦٧شهريور مجاهد ٩
سال٢٦ -اصفهان   اصفهان تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ١٣٢٨  مجيد-حقيقيان 
١٣٢٩  زهرا-حقيقيان رودسرى  رودسر   گوهردشت تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٣٣٠  علينقى-حقيقيان رودسرى  سال٢٩-رودسر   رودسر تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٣٣١  -حكمت    ٦٧  ١
١٣٣٢ ابوالحسن -حكيم    ٦٧  ١
١٣٣٣  سيروس-حكيمى     تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٣٣٤  شهريار-حكيمى   سال٢٧ -تهران   اوين تيرباران٢٧/٨/٦٧ مجاهد ٩
١٣٣٥  ناصر-حكيمى    ٦٧  ١
١٣٣٦  -حكيمى ريزى بندى    ٦٧  ١
١٣٣٧  احمد-حكيمى نژاد    ٦٧  ١
١٣٣٨  خيراله-حاللى     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٣٣٩ حلوايى بهبهان   بهبهان اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٤٠  ناصر-حليمى اصل    ٦٧ اكثريت ٥
١٣٤١  احمد-حليمى نژاد    ٦٧  ١
١٣٤٢  محمد-حمامى  سال٣٠-قوچان   وكيل آباد حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٤٣  فاطمه-حمزه اى  سال٣٠ -تهران   تهران حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٣٤٤  محمد-حمزه لوئيان  سال٢٣-كارا   اراك تيرباران١/٧/٦٧ مجاهد ٩-١
١٣٤٥  زهرا-حميدى  سال٢٣   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٣٤٦  سهيال-حميدى  سال٢٣-تهران   اوين حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩
١٣٤٧  فرشته-حميدى  سال٢٤-تهران   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩-١
١٣٤٨  على نقى-حميديان    ٦٧  ٨-١
١٣٤٩  محسن-حنايى    د حلق آويز وكيل آبا٦٧شهريور مجاهد ٩
١٣٥٠  محمد رضا-حنايى  مشهد   مشهد حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٥١  -حنيف     اروميه تيرباران١٢/٨/٦٧ مجاهد ٩
١٣٥٢  فريدون-حنيف زاده  سال٢١ -دزفول   دزفول تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٣٥٣ ش داريو-حنيفه پورزيبا  سال٢٦ -تهران   گوهردشت حلق آويز٢٢/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٣٥٤  رقيه-) حنيف(حنيفى  سال٣٠ -تهران   تهران حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٣٥٥  ناهيد-حوائجى    ٦٧ اكثريت ٥
١٣٥٦  طيبه-حياتى   ٦٠  اوين٦٧ مجاهد ٨ش
٢٥-بندر ماهشهر   بندر ماهشهر تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩-١

 سال
١٣٥٧ عوض-حياتى 

١٣٥٨  جاويد-حيدرپور    ٦٧  ١
١٣٥٩ احمد -حيدر زاده    ٦٧  ٨
١٣٦٠  احمد-حيدرنژاد    ٦٧  ١
١٣٦١  كريم-حيدرنژاد    ٦٧  ١
١٣٦٢  سعيد-حيدرنيا فتح آباد  سال١٧ -تبريز   تبريز حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٣٦٣ )مرد (-حيدرى  مشهد   مشهد حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩-١
١٣٦٤ )مرد (-حيدرى  مشهد   مشهد حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩
١٣٦٥  اكبر-حيدرى  سال٣٤   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
ش-٧ش-٦
 ١١ ش٨

 حكم٦٣  اعدام٦٧  سازمان پيكار
  سال١٥

١٣٦٦  حميد-حيدرى  

ش-٧ش-١
١١ 

١٣٦٧  داود-حيدرى   ٦٠  اوين اعدام٥/٦/٦٧ سازمان پيكار

١٣٦٨  زهره-حيدرى  سال٢٤-قم   اوين تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٣٦٩ يدعلى س-حيدرى  سال٢٧ -تهران   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٧٠  سيدمحمد-حيدرى     اعدام٦٧ مجاهد ٩



 ٣١
١٣٧١  شهريار-حيدرى    ٦٧  ١
٢٥-انديمشك   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩-١

 سال
١٣٧٢  شهين-حيدرى 

١٣٧٣  شيرين-حيدرى  سال٢٩ -دماوند   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٣٧٤  فرح-حيدرى  سال٣٠   تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٣٧٥  فرخ-حيدرى    ران تيرباران ته٦٧آبان مجاهد ٩
١٣٧٦  ظفر-حيدرى    ٦٧  ١
١٣٧٧  عبدالعظيم-حيدرى    ٦٧  ٨
١٣٧٨  محمد-حيدرى  همدان   همدان اعدام٦٧ مجاهد ٩
٢٥-گچساران   شيراز تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩

 سال
١٣٧٩  محمد رضا-حيدرى 

١٣٨٠  محمد مهدى-حيدرى  سال٢٥-پاوه    گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٣٨١  مرتضى-حيدرى    ٦٧  ١
١٣٨٢  مهدى-حيدرى    ٦٧  ١
١٣٨٣  مهرى-حيدرى    ٦٧  ١
١٣٨٤  جسومه-حيدرى زاده  سال٢٧-ايالم   ايالم تيرباران١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٣٨٥  احمد-حيدرى زاده مطلق    ٦٧ حزب توده ٤-٦
٢٥-گچساران   اصفهان اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٣٨٦  سيدمحمد-حيدرى شهى 

١٣٨٧  حسين-حيدريه  سال٢٧-كربال   مشهدتيرباران٨/٧/٦٧ مجاهد ٩
١٣٨٨  محمد-حيدريه  سال٢٣-كربال   مشهدحلق آويز٨/٧/٦٧ مجاهد ٩

 
 خ   

١٣٨٩  على-خاتمى    ٦٧  ١
١٣٩٠  محمد-خاتمى    ٦٧ حزب توده ٤
١٣٩١  محمد حسن-خاتمى  سال٣٥   گوهردشت حلق آويز٢٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٣٩٢  سيد خالد-خاتونى    ٦٧  ١
١٣٩٣  على-خاتونى    ٦٧  ١
١٣٩٤  حسين-خادمى     كرمان تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
سال١٩-گچساران   عادل آباد تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩ ١٣٩٥  على اكبر-خادمى 
سال٢١-گلپايگان   اصفهان تيرباران١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩ ١٣٩٦  مجيد-خادمى 
١٣٩٧  حسن-خاركن    ٦٧  ١
١٣٩٨  محمد على-خاشع    ٦٧  ١
١٣٩٩  محمد تقى-اشع خ   ٦٧ اكثريت ٨-٥
 ١٤٠٠  اكبر-خاك باريك  رودسر   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩

٣٩ -قاسم آباد ٦٢  رشت٨/٥/٦٧ مجاهد ٣ش
 سال

 ١٤٠١  حسين-خاك باريك 

٢٧-قصرشيرين   گوهردشت تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩-٦-١
 سال

١٤٠٢  عباس-خاكسار 

١٤٠٣  عمر-خالدى    ٦٧  ٦-١
سال٢٧-الهيجان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩ ١٤٠٤  شاپور-خالق پرست 
١٤٠٥  محسن-خالقى     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٤٠٦  مصطفى-خالقى  سال٤٠-مشهد   وكيل آباد حلق آويز١٧/٦/٦٧ مجاهد ٩
١٤٠٧  محمد حسن-خالقى زاده  سال٣١ -همدان   گوهردشت حلق آويز٢٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٤٠٨  احمد-خاموشى    ٦٧  ١
١٤٠٩  اسد-خاموشى    ٦٧  ١
 ١٤١٠  اسعد-خاموشى    ٦٧  ١



 ٣٢
 ١٤١١  عثمان-خاموشى    ٦٧  ١
١٤١٢  تقى-خان    ٦٧ اكثريت ٥
١٤١٣  حسين-خانباباپور    ٦٧ حزب توده ٤
١٤١٤  حسين-خانبابا پور    ٦٧ اكثريت ٥
١٤١٥  محسن-خانباباپور    ٦٧  ٦
١٤١٦  محمد-خانبابا پور    ٦٧  ١
١٤١٧  حسين-خانبابائى    ٦٧  ١
١٤١٨ ) مالحت( مريم -خانبان  زوينق   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
١٤١٩  نرگس-خانبانها     هشتپراعدام٦٧ مجاهد ٩
١٤٢٠  نسرين-خانجانى  سنگسر   سمنان تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
 ٥٥-سرپل ذهاب   كرند حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٤٢١  خيدان-خانمحمدى 

٢٦-كرمانشاه   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
 سال

١٤٢٢ حمد حنيف م-خانمحمدى 

١٤٢٣  يحيى-خانمحمدى  سال٢٩ -تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٤٢٤  حسن-خانوار    ٦٧  ١
١٤٢٥  عباس-خانى    ٦٧  ١
٢٤ -كرمانشاه   گوهردشت اعدام٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٤٢٦  فرهاد-خانى 

١٤٢٧  منصور-خاوران    ٦٧ اكثريت ٥
١٤٢٨  حميد-خاورپور     تيرباران٦٧  ٩-١
١٤٢٩  على-خاورپور  سال٢٦ -بابل   سارى تيرباران٦٧داد مر مجاهد ٩-١
١٤٣٠  زهرا-خبازكار     رشت اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٤٣١  ايرج-خدابخش  سال٢٨   اوين حلق آويز٦٧دى  مجاهد ٩
١٤٣٢  يزدان-خدابخش  سال٣١   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٦-نفت شهر   گوهردشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٤٣٣  سهراب-خدابخشى 

١٤٣٤  سهراب-خدابخشى  سال٣٠-مهران   كرمانشاه تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٤٣٥  تراب-خدابخشى    ٦٧  ١
١٤٣٦  قاسم-خدابنده  سال٢٨-قزوين   قزوين تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
١٤٣٧  حسين-خداپرستى  سال٣٦-لنگرود   چالوس تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
سال٢٧-الهيجان   اوين اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩ ١٤٣٨  محمد-جو خدا
١٤٣٩  مسيح اله-خدادادپور سال٢٦   عادل آباد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٤٤٠  مجيد-خدامى سال٣٥-شيراز   عادل آباد تيرباران٧/١٠/٦٧ مجاهد ٩
١٤٤١  مرتضى-خراد سال٢٩ -شيراز   عادل آباد اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
١٤٤٢  جمشيد-خرازى    ٦٧  ١
١٤٤٣  مصطفى-خرازى    ٦٧  ٨
سال٢٥ -اصفهان   اصفهان تيرباران١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩ ١٤٤٤  فرهاد-خرازى اصفهانى 
١٤٤٥  مرضيه-خراسانى  سال٢٩-بهبهان   شيراز تيرباران١/٩/٦٧ مجاهد ٩
١٤٤٦ )مهناز( زكيه -خردمندى  سال٢٨-شيراز   عادل آباد تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
١٤٤٧  جمشيد-خردوزى    ٦٧  ١
١٤٤٨  سعيد-رسندى خ سال٢٥   كرمانشاه تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١٤٤٩  محمود-خرقى  سال٢٤   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٤٥٠  حسين -خرم  رامسر   قزلحصار اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٤٥١  سعيد-خرمنگاه    ٦٧  ١
١٤٥٢  حسين-خزائلى  سال٤٠ ٦٢ ٦٧ حزب توده ١ش-٤
١٤٥٣  خشايار-خزائى    ٦٧  ١



 ٣٣
٢٣-تربت حيدريه   وكيل آباد حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٤٥٤  محمدصادق-اعى خز

١٤٥٥  محمود-) خزاعى(خزايى  سال٢٨ -بوشهر   بوشهر تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٤٥٦  اصغر-خزرى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٤٥٧  محسن-خزعلى  سال٢٩-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٤٥٨ طاهره -خسرو آبادى     سبزوار اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
١٤٥٩ طيبه-خسرو آبادى  سال٢٥-وارسبز   تهران تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١٤٦٠  عباس-خسرو آبادى  سبزوار   تهران تيرباران١٣/٨/٦٧ مجاهد ٩-١
١٤٦١  مسعود-خسرو آبادى  سال٢٩-سبزوار   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-٦
١٤٦٢  منصور-خسرو آبادى  سال٢٤-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٤٦٣  مهدى-خسروانى  لسا٢٨   بوشهر اعدام٦٧آبان  مجاهد ٩
١٤٦٤ خسروانى    تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٤٦٥  حميد-خسرو گرجى  دماوند   اوين تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
١٤٦٦  محمود-خسرو گرجى  سال٢٩-تهران   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٤٦٧  خسرو-خسرو نژاد  سال٢٨ -رودبار   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩-٦
١٤٦٨ )خانم (-خسروى  كرج  اوين تيرباران ٦٧دى  مجاهد ٩
سال٤٠ -اسد آباد   كرج تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ١٤٦٩  اميرحسين-خسروى 
١٤٧٠  پرويز-خسروى    ٦٧  ١٠-١
١٤٧١  جعفر-خسروى  سال٣٢-رشت ٦٠  گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٣ش-٩
١٤٧٢  خسرو-خسروى    ٦٧  ١
١٤٧٣ )رويا ( زهرا-خسروى     گوهردشت حلق آويز٦٧آذر  مجاهد ٩
١٤٧٤  مهرداد-خسروى     تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
١٤٧٥  امير-خسروى راد  سال٢٥ -تهران   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٤٧٦ )مرد (-خسى     اوين تيرباران١٠/٩/٦٧ مجاهد ٩
١٤٧٧  زين العابدين-خشك بيجارى     اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٤٧٨  وحيد-خشنودى  سال٢٢-سنقر   گوهردشت حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٤٧٩  نادر-خضر صفايى منش  سال٢٤-دماوند   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٤٨٠  غالمرضا-خضرائى    ٦٧ راه كارگر ٢
١٤٨١  مهدى-خضرائى    ٦٧  ١
١٤٨٢  سيداصغر-خضرى  سال٢٦ -تهران   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٤٨٣  سيد حميد-خضرى  سال٢٢ -تهران   تهران حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٤٨٤  مصطفى-خضرى     گوهردشت تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩-١
١٤٨٥  -خطايى    ٦٧  ١
١٤٨٦  ابوالحسن-خطيب  اصفهان  ٦٧ حزب توده ٤
١٤٨٧  اكبر-خطيب  اصفهان  ٦٧ حزب توده ٤
١٤٨٨  حسن-خطيب زاده     گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٤٨٩ )ادرم (-خطيبى     اوين تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٤٩٠  احمد-خطيبى    ٦٧ حزب توده ٤
١٤٩١  حسينعلى-خطيبى     گوهردشت حلق آويز١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٤٩٢  على اصغر-خطيبى    ٦٧ حزب توده ٤
١٤٩٣  دكتر على اكبر-خطيبى    ٦٧  ٨ -٦
١٤٩٤  على-خلج  سال٢٨ -قزوين   قزوين تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩-١
١٤٩٥  محمد-خلخالى شانديز  سال٢٨ -تهران    مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٤٩٦  رفعت-خلدى سال٢٦ -تهران   تهران اعدام٦٧آبان  مجاهد ٩
١٤٩٧  نصرت-خلدى     تهران تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٤٩٨  كاظم-خلقت بخش    ٦٧  ١
١٤٩٩  ناصر-خلقى     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٥٠٠ )مرد (-  خلوت زاده سال٢٠-شيراز   عادل آباد تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٥٠١  شهريار-خليقى    ٦٧  ٨



 ٣٤
٢٨ -گرگرجلفا   گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٥٠٢  نوراله-خليل پور گرگرى 

١٥٠٣  داوود-خليل زاده  سال٢٩-نقده   اروميه تيرباران١/٦/٦٧ مجاهد ٩
١٥٠٤  ابراهيم-خليلى  سال٣٢   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٥٠٥  اسماعيل-خليلى  لسا٣٠   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٥٠٦  پرويز-خليلى  سال٣٠ -كرج ٦٠  گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٣ش-٩
١٥٠٧  شهريار-خليلى    ٦٧  ١
١٥٠٨  علينقى-خليليان    ٦٧  ١
١٥٠٩  مسعود-خمامى    ٦٧  ٦-١

١٥١٠  پرى-خمسه    اوين٦٧ مجاهد ٨ش
 ١٥١١  فريدون-خندان     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥١٢  عفت-خوئى   ٦٠ اوين ٦٧ مجاهد ٨ش
١٥١٣  -خوئينى    ٦٧  ١
١٥١٤  حميد-خواجوى    ٦٧ اكثريت ٥
١٥١٥  حميد-خواجه پيرى    ٦٧  ١
١٥١٦  حميد-خواجه گيرى    ٦٧ اكثريت ٨-٥
١٥١٧  رضا-خواجه نورى  سال٢٨-يزد   مشهد حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩
١٥١٨ )فرامرز( خشايار-خواجيان    ٦٧ اكثريت ٥
١٥١٩ سن ح-خوانسارى    ٦٧  ١
١٥٢٠  سيدحسن-خوانسارى زاده  سال٢٩ -تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٢١  حسين-خور سال٢٧   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٢٢  احمد-خورشيدفر    ٦٧  ١
١٥٢٣  عباس -خورشيدوش  سال٢٤ -همدان   همدان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٢٤  فريده-خوش ارسنجان    ٦٧  ١
١٥٢٥  كريم-وش اسالم خ   ٦٧  ١
١٥٢٦ خليل-خوش افكار سال٢٥ -اردبيل   اردبيل تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٥٢٧ كريم-خوش افكار سال٣٠-اردبيل   گوهردشت حلق آويز١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٥٢٨  عباس-خوش خواه سال٣١-شيراز   عادل آباد تيرباران٣/٧/٦٧ مجاهد ٩
٣٠-بندر انزلى   رشت تيرباران١٠/٥/٦٧ مجاهد ٩-١

 الس
١٥٢٩  مليحه-خوش سليقه 

١٥٣٠  كريم-خوش قشالق    ٦٧  ١
١٥٣١  حسين -خوش گفتار    تهران تيرباران٦٧شهريور  مجاهد ٩
١٥٣٢  مجيد-خوش گفتار  سال٢٨   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٣٣  كاظم-خوشابى   ٦٥ ٦٧ اكثريت ٢ش-٥
١٥٣٤  سعيده-خوشبويى سال٢٠-جهرم   شيراز تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٥٣٥  سوسن-خوشبويى سال٢٢ -جهرم   شيراز تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٥٣٦  سياوش-خوشبويى سال١٨   عادل آباد تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٥٣٧ باقر-خوشحال  سال٢٥   تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٢٨-كوچصفهان   رشت تيرباران٦٧بهمن مجاهد ٩

 سال
١٥٣٨  يوسف-خوشخو 

١٥٣٩  كاظم-خوشدل    ٦٧ راه كارگر ٢ش-١
١٥٤٠  مسعود-خوشرو  سال٢٣-تهران   مشهد حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٤١  على-خوشفام  سال١٩   رودسر تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٥٤٢  على-خوشنويس     وكيل آباد حلق آويز٦٧شهريور مجاهد  ٩-١
-)رحيلى خراسانى(خوشنويس    مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩

 سيمين
١٥٤٣

١٥٤٤  حسن-خويى  خوى   خوى تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٥٤٥  زكى-خويى  خوى   خوى تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٥٤٦  زهرا-خويى  خوى   خوى تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٥٤٧  شهريار-خير    ٦٧  ١



 ٣٥
١٥٤٨  بهرام-) خيراتى(خيرانى  سال٢٧   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٥٤٩  فتح اله-خيرخواه سال٢٨-سمنان   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٨-آستانه اشرفيه   رشت حلق آويز٦٧مرداد دمجاه ٩

 سال
١٥٥٠  يحيى-خيرخواه

١٥٥١  خيراله-خيرى نژاد  تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 


