
 ٣٤

 د   
١٥٥٢  محمد تقى-دائمى    ٦٧  ١
١٥٥٣ )خانم (-دائى    ٦٧  ١
١٥٥٤  رسول-دادخواه     عادل آباد اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٥٥٥  فرج اله-دادخوى    ٦٧  ١
١٥٥٦  زرى -دادستان  سال٢١-رودسر   رشت تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٥٥٧  سعيد-دادسرشت  سال٣٠-همدان   همدان تيرباران٢٠/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٥٥٨  امير-دادگر  سال٣٠-كرمان  اوين انفجار در زندان٦٧شهريور هدمجا ٩
١٥٥٩  فرزاد-دادگر    ٦٧ حزب توده ٤
 ١٥٦٠  مجيد-دادگر     اعدام٢٨/٧/٦٧ مجاهد ٩
 ١٥٦١  معصومه-دادگر    اعدام٢٨/٧/٦٧ مجاهد ٩
١٥٦٢  فرج اله-دادمرزى    ٦٧ حزب توده ٤-٨
١٥٦٣  بهرام-دادور    ٦٧ حزب توده ٤
١٥٦٤  حميد-دارابى  سال٢٦-تهران   اوين تيرباران١٧/٩/٦٧ مجاهد ٩-٨
١٥٦٥  حميد رضا-دارابى  سال٢٨-تهران   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٥٦٦  رضا-دارابى بروجرد   بروجرد اعدام٦٧مهر مجاهد ٩
١٥٦٧  محسن-دارابى بروجرد   بروجرد اعدام١/٧/٦٧ مجاهد ٩
١٥٦٨  مسعود-دارابى  سال٢٥-بروجرد   بروجرد تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩-١
١٥٦٩  منصور-دارابى بروجرد   بروجرد اعدام١/٧/٦٧ مجاهد ٩
١٥٧٠  منصوره-دارابى سال٢٤-بروجرد   بروجرد زيرشكنجه٦٧شهريور مجاهد ٩
سال٢٤-الهيجان ٦١  گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٣ش-٩  ١٥٧١  اردكان-دارآفرين 
سال٢٢-الهيجان ٦١  گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٣ش-٩ ١٥٧٢ )بهمن( اردالن -دارآفرين 
١٥٧٣  آرامانيس-داريانس  سال٣٤-انزلى ٦٢  رشت٨/٥/٦٧ فدايى خلق ٣ش
١٥٧٤  اسداله-داريك بندى    ٦٧  ١
١٥٧٥  حسن-دالمن  سال٢٤-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٧٦  حسن-دالوند  سال٢٦-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٧٧  حسن-دامغانيان سال٢٦-سمنان   مشهد حلق آويز٦٧يورشهر مجاهد ٩
١٥٧٨  رضا-دامغانيان     گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
  -فرزند كريم   اعدام-٢/٦/٦٧ حزب دمكرات ٧

 سال٢٢ -نقده 
١٥٧٩  رسول-دانايى 

١٥٨٠  محمد ابراهيم-دانايى  سال٢٨ -سمنان   سمنان حلق آويز١/٨/٦٧ مجاهد ٩-١
١٥٨١ )دكتر دانش( احمد -دانش    ٦٧تابستان حزب توده ٨ش-١
١٥٨٢  بهرام-دانش     اوين اعدام٦٧ حزب توده ١٠ش-٤
١٥٨٣  خسرو-دانش آبكنارى   سال٢٨ -آبكنار ٦٠  رشت تيرباران٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩
١٥٨٤  احمد-دانش شريعت پناهى    ٦٧ حزب توده ٤
١٥٨٥  على-دانشپور    ٦٧ اكثريت ٥
١٥٨٦  اشرف-دانشگر    ٦٧ اكثريت ٥
١٥٨٧  محمد رضا-) كاشانى(دانشور   سال٣٠   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٥٨٨  سيد-دانيال      ١
١٥٨٩  سعيد-دانيالى سال٢١   اوين تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
 ١٥٩٠  سهيل-دانيالى  سال٢٣-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧آبان  مجاهد ٩
 ١٥٩١  -داود زاده     رشت تيرباران٦٧مهر  مجاهد ٩
١٥٩٢  منصور-داوران    ٦٧ ريتاكث ١
١٥٩٣  غالمرضا-داورى سال٢٩-زنجان   زنجان تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٥٩٤  غالمعلى-داورى    ٦٧ حزب توده ٤
١٥٩٥  محمد تقى-داورى سال٢٥ -تهران  گوهردشت حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٥٩٦  محسن-داوودپور  سال٢٤-ماكو   اروميه اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩



 ٣٥

١٥٩٧  جالل-داوودى     تهران اعدام٦٧ دمجاه ٩-١
١٥٩٨  حسين-داوودى  سال٢٦-بابل   بابل تيرباران٧/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
١٥٩٩  رضا-داوودى  سال٢٧ -ورامين   تهران حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
 ١٦٠٠  طاهره-داوورى  سال٢٩    تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
 ١٦٠١  غالم-داودى    ٦٧ حزب توده ٤
 ١٦٠٢   محمد ابراهيم-داوودى  سال٣٢ -بابل  ويز  بابل حلق آ٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٦٠٣  محمد تقى-داوودى  سال٢٥ -تهران   گوهردشت حلق آويز٨/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
 ١٦٠٤  محسن-دايجانى    ٦٧ حزب توده ٤
 ١٦٠٥  على رضا-دبيرى    ٦٧  ٨
 ١٦٠٦  مهرى-درخشانى نيا  سال٢٣   تهران حلق آويز٦٧آبان  مجاهد ٩
 ١٦٠٧  عبدالرسول-واه درخ    شيراز اعدام٦٧ مجاهد ٩
 ١٦٠٨  سيرنگ-درستكار  سال٣٠-رشت   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٦٠٩  اسداله-درگنبادى    ٦٧  ٨
 ١٦١٠  محمد-درود  سال٢٦   قزلحصار تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
 ١٦١١  عبداله-درودى  سال٢٤-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٦١٢  على-درودى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
 ١٦١٣  ...-دروديان    ٦٧  ٦
 ١٦١٤  حسن-دروديان    ٦٧  ١
 ١٦١٥  حسين-دروديان     تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
 ١٦١٦  حمدعلى-دروديان  سال٢٩-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٦١٧  مصطفى-دروديان  سال٢٧   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٦١٨  رشيد-كيكى دروى اش سال٣٠-رشت   گوهردشت حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
 ١٦١٩  عبدالرحمن-درويش  سال٣٠-هشتپر ٦٠  گوهردشت٦٧ مجاهد ٣ش
ش-٨ش-٥
٦ 

 ١٦٢٠ )سهيال( سرور -درويش كهن     خودكشى زير جيره شالق٦٧ اكثريت

١٥حكم  ٦٧ حزب توده ٢ش-٤
 سال

 نصرت -درويش مخلص آبادى  مازندران
 اله

١٦٢١ 

١٦٢٢  محمد-ى درويش نور سال٢٨-كرج   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ٢٩ -مسجدسليمان   مسجد سليمان تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٦٢٣  محمد-درويش وند 

١٦٢٤  عبدالرحمن-درويشى  طوالش رشت   گوهردشت حلق آويز٢٠/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٦٢٥  بهروز-درى    ٦٧  ١
١٦٢٦  محمد-درى    ٦٧  ١
١٦٢٧  محمد-دريابارى    ٦٧ اكثريت ٥
١٦٢٨ دريابارى    اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٦٢٩  مهدى-دريابارى  سال١٨-فسا   شيراز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
 ١٦٣٠  رهبر-درياسرى    ٦٧  ١
 ١٦٣١  رامين-دزفولى  سال٢١   اوين تيرباران١٥/٧/٦٧ مجاهد ٩
١٦٣٢  محمد حسن-دزيانى  سال٢٦-شاهرود   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٦٣٣  مهرداد-دستگير    ٦٧ حزب توده ٤
١٦٣٤ ت نعم-دست آموز    ٦٧  ١
١٦٣٥  اكبر-دستيان  سال٢٧-بابل   آمل اعدام٦٧آبان مجاهد ٩
١٦٣٦ )حسن شرق( حسن -دشت آرا   ٦٥  اعدام٦٧ اكثريت ٨ش-٥
١٦٣٧  حيدر-دشتبان     عادل آباد اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٦٣٨  فريبا-دشتى  سال٢٥-آبادان   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٨ش-٩-١
١٦٣٩  آفاق-دكنما سال٣٠-شيراز   اوين حلق آويز١/٨/٦٧ مجاهد ٩
 ١٦٤٠  مجيد-دكنما سال٢٦-شيراز   شيراز اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٦٤١  ايرج-دل زنده     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٦٤٢  رضا-دالل زاده    ٦٧  ٨



 ٣٦

١٦٤٣  منصور-دالل زاده جهانگير    ٦٧  ١
١٦٤٤  رضا-دالور     گنبدكاووس اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩-١
١٦٤٥  غالم رضا-دالورى    تيرباران سمنان ٦٧آبان مجاهد ٩
سال٢٤-الهيجان ٦٢  گوهردشت حلق آويز١٣/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩ ١٦٤٦  محمدرضا-دلجوى ثابت 
سال٢٤-الهيجان   تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ١٦٤٧  محمدرضا-دلخوش 
١٦٤٨  اكبر-دلسوزى  سال٢٤   مشهد حلق آويز٢٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٦٤٩  سكينه-دلفى  لسا٢٦-آبادان   اهواز تيرباران٢٨/٦/٦٧ مجاهد ٩
 ١٦٥٠  فرامرز-دلكش  سال٢٥-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩
 ١٦٥١  فرهاد-دلكش  سال٢٥ -كرج   كانون كرج حلق آويز٦٧ مجاهد ٩-١
١٦٥٢  محسن-دليجانى    ٦٧  ٨-٦
١٦٥٣  مريم -دليرى  رشت   رشت تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٦٥٤  مسعود-دليرى  الس٢٧-تهران   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٧-آستانه اشرفيه   رشت حلق آويز٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٦٥٥  پرويز-دليلى 

٢٦-آستانه اشرفيه   رشت تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩
 سال

١٦٥٦  حميد-دليلى 

١٦٥٧  رضا-دليلى    ٦٧  ٨
١٦٥٨  عليرضا-دليلى    ٦٧ حزب توده ١٠-٤
١٦٥٩  ليلى-دليلى    ٦٧  ٨-٦
 ١٦٦٠ ضا محمد ر-دليلى    ٦٧ حزب توده ٤
 ١٦٦١  مصطفى-دمخورى    ٦٧  ١
١٦٦٢  حسن-دنكوب  گرگان   گرگان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٦٦٣  غالمرسول-دنيوى  سال٣٥-زاهدان   زاهدان تيرباران١٤/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٦٦٤  جمشيد-دواچى  تهران   اوين حلق  آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٦٦٥ على محمود-دورانديش  سال٢٩-زاهدان   اوين حلق آويز٢٦/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٦٦٦  حميد-دوست محمدى  سال٣٣-سمنان   تهران حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩-١
١٦٦٧  خليل-دوست محمدى    ٦٧  ١
١٦٦٨ )خانم (-دولت آبادى     سبزوار تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٦٦٩  احمد-دولت آبادى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
 ١٦٧٠ مود مح-دولت آبادى  سال٣١-سبزوار   وكيل آباد حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩
 ١٦٧١ -دولتشاهى     تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٦٧٢  عليرضا-دولتى    ٦٧تيرباران شهريور  
١٦٧٣  محمد-دولتى  كرمانشاه   كرمانشاه تيرباران١٠/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٦٧٤  رمضانعلى-دولتى توده  سال٣٢-گرگان  ١/٦/٦٧ مجاهد ٩
١٦٧٥  قنبر-دولتى توده  سال٣٠-گرگان   گرگان تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
١٦٧٦  امان اله-دهپناه  سال٢٦   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٦٧٧ سهيال-)ده خاقانى(دهخوارقانى     تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٦٧٨  پرويز-دهدار     شيراز اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
١٦٧٩  اكبر-دهقان    ٦٧  ١
 ١٦٨٠  حسين-دهقان  سال٣٠-برازجان   حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٦٨١   محمود-دهقانزاده  سال٢٤-اهواز  ران اهواز تيربا٦٧مهر مجاهد ٩
١٦٨٢  مسعود-دهقانى  سال٣١-ماكو   اروميه تيرباران١٢/٧/٦٧ مجاهد ٩
١٦٨٣  يداله-دهقانى سال٢٣   رشت تيرباران٢٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٦٨٤  على اكبر-) دهقان(دهقانى  سال٢٩   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٦٨٥  احمد-دهنادى  الس٣١-تهران   اوين حلق آويز٦٧آذر مجاهد ٩-١
١٦٨٦  مهدى-ديارى  سال٢٤-فسا   شيراز تير باران٨/٧/٦٧ مجاهد ٩-١
١٦٨٧  فتح اله-ديانت   ٦٥  اوين اعدام٦٧ اكثريت ٢ش-٥



 ٣٧

١٦٨٨  قاسم -ديانت  سال٢٨-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٦٨٩  منصور-ديانت    ٦٧ اكثريت ٥
 ١٦٩٠  محمد حسن-ديانك شورى    ٦٧ اكثريت ٥
 ١٦٩١  رضا-ديبايى  سال٢٢-رشت   رشت تيرباران١٩/٨/٦٧ جاهدم ٩
١٦٩٢  رسول-ديده بان    ٦٧  ١
١٦٩٣  اسداله-ديكوندى    ٦٧  ١
١٦٩٤  رسول-ديلمان    ٦٧  ١
١٦٩٥  رحيم-ديناروند     دزفول تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
١٦٩٦  حميد-دينخواه  خوى   خوى٦٧تابستان راه كارگر ٨ش-٢
١٦٩٧  محمد-دينخواه    ٦٧  ١
١٦٩٨  مجيد-ديوانى    ٦٧  ١
١٦٩٩  رسول-ديوه خان    ٦٧  ١

 
 ذ   

 ١٧٠٠  داوود-ذاكرى  فسا   عادل آباد تيرباران٨/١٠/٦٧ مجاهد ٩-١
 ١٧٠١  ربابه-ذاكرى     عادل آباد تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
 ١٧٠٢  محمد-ذاكرى  سال٣٣   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٠٣  رضا-ذكايى  الس٣٠-تهران   اوين حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩
 ١٧٠٤  بهزاد-ذكى    ٦٧  ١
سال٣٥ -سلماس   اروميه تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩ ١٧٠٥  احمد-ذوالفقارى 
 ١٧٠٦  اكبر-ذوالفقارى  سال٣٠ -تهران   سمنان تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
سال٣٠-شهركرد   شهركردحلق آويز٦٧آبان  مجاهد ٩-١ ١٧٠٧  پرويز-ذوالفقارى 
سنگسر طالب   لق آويز اوين ح٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال٢٥ -آباد
١٧٠٨  حجت-ذوالفقارى 

 ٢٥ -مسجدسليمان  مسجدسليمان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
 سال

 ١٧٠٩  منوچهر-ذوالفقارى 

 ١٧١٠  اسماعيل-ذوالقدر    ٦٧ حزب توده ٤
 ١٧١١  اعظم-ذوالقدر  سال٢٥-شيراز   شيراز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
 ١٧١٢  پروين-ذوالقدر  لسا٢٤-شيراز   شيراز تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 
 ر   

١٧١٣  احمد-رئوف بشرى دوست  سال٢٤ -آستارا   تهران حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٧١٤  زهره-رئيسى    ٦٧  ١
١٧١٥  سعيد-رئيسى سال٣٠ -تهران   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٧١٦  سعيد-رئيسى  بروجرد   اعدام٦٧ مجاهد ٩
- ٧ش-٦
 ١١ش

حكمش   گوهردشت اعدام٩/٦/٦٧ سازمان پيكار
تمام شده 

 بود

١٧١٧  عباس-رئيسى  دشتستان

١٧١٨  محمود-رئيسى    ٦٧  ١
١٧١٩  محمد-رائى    ٦٧  ١
١٧٢٠  محمد-راجى    ٦٧  ١
١٧٢١  على اصغر -راحتى  سال٣٤-تهران   خوى حلق آويز١٧/٨/٦٧ مجاهد ٩
١٧٢٢  هما-رادمنش  سال٣٣   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٢٥-كرمانشاه  گوهردشت حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩-١

 سال
 على  -)رادمنشيان(رادمنش 

 اصغر
١٧٢٣

١٧٢٤  فريده-رازبان  سال٣٥-تهران   تهران حلق آويز٢٨/٥/٦٧ مجاهد ٩



 ٣٨

١٧٢٥  محمد-رازقى    ٦٧  ١
١٧٢٦  رجب على-رازى  سال١٩ -فومن   تبريز حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٢٧  شهريار-رازى     تيرباران- ٦٧شهريور  ١٠-١
١٧٢٨  مهرداد-راستگو     تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٧٢٩  سيامك-راستاك    ٦٧ اكثريت ٥
١٧٣٠  حسين-راسخ    ٦٧ حزب توده ٤
١٧٣١  معين-راسخ    ٦٧  ١
١٧٣٢  شاهرخ-راسخى  سال٢٨   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٣٣  احمد-راشد مرندى سال٣٨   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٣٤  شهريار-راضى    ٦٧  ١
٣٥ -مسجدسليمان  ان تيرباران مسجدسليم٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٧٣٥  عبدالرضا-راكى پور 

 مسجدسليمان ٦٧شهريور مجاهد ٩
 تيرباران

٢١ -مسجدسليمان 
 سال

١٧٣٦  حميد-)شجاعى(راكى 

١٧٣٧ )خانم (-رامش    ٦٧  ١
١٧٣٨  محمدعلى-رامش  سال٢٥-بابلسر   سارى حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٧٣٩  -رامينى     گوهردشت اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٧٤٠  امير-راوندى     تهران تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩
٢٠ حكم٦٢ ٦٧ حزب توده ١ش-٤

 سال
١٧٤١  تيمور-راوندى  سال٤٠-شمال

١٧٤٢  سيمين  -راوندى    ٦٧  ١
١٧٤٣  مصطفى-راوى    ٦٧  ١
١٧٤٤  محمدمهدى-راه شبديز  سال٢٤-تهران   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٤٥  شهروز-راهساز  سال٢٥ -تبريز   تبريز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٧٤٦  محمدتقى -راهنما  سال٣٣تبريز   تبريز اعدام١٨/٦/٦٧ مجاهد ٩
١٧٤٧  تقى-راهنماييان  سال٣٠   تبريز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٧٤٨  مصطفى-راهى  سال٢٣-تهران   اوين حلق آويز٦٧بهمن مجاهد ٩
١٧٤٩  منصور-راهى  سال٢٥ -تهران   تهران تيرباران٢٠/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٧٥٠ )زن(-رباطى     تيرباران٦٧ هدمجا ٩
١٧٥١  احمد-ربكائى    ٦٧  ١
١٧٥٢  ناصر-ربيبى  سال٣٠-بروجرد   همدان تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
سال٢٥-الهيجان   رشت تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩ ١٧٥٣  يداله -ربيع نژاد 
١٧٥٤  -ربيعى     تهران تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
١٧٥٥  طغان-ربيعى    ٦٧  ١
١٧٥٦  طغيان-ربيعى    ٦٧  ١
١٧٥٧  عباس-ربيعى  سال٣٠   قزوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٧٥٨  ناصر-ربيعى  همدان   همدان تيرباران٢٧/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٧٥٩  ابراهيم-ربيعى زاده     اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٧٦٠  محمد-رجافر    ٦٧  ٨
١٧٦١  احمد-رجايى  سال٣٢-بروجرد   خرم آباد تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٧٦٢  عليرضا-رجايى  سال٣٠ -تهران   اوين تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٧٦٣ )بهروز( قاسم -رجايى  سال٣١-رشت ٦٠  رشت حلق آويز٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩
١٧٦٤  محمد-رجايى    ٦٧  ٨
١٧٦٥  فاطمه -رجايى پور سال٢٦ -آستارا   اوين تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٧٦٦  خسرو-رجايى شايان    ٦٧  ١
١٧٦٧   محمد على-رجايى فرد     گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٦٨  محمد رضا-رجالى فر    ٦٧ حزب توده ٢ش-٤
١٧٦٩  محمد-رجالى مند    ٦٧ حزب توده ٤



 ٣٩

١٧٧٠ رجب پور     تيرباران٦٧شهريور   ١٠-١
١٧٧١  محسن-رجب زاده     تيرباران٦٧شهريور  ١٠-١
١٧٧٢  ابراهيم-رجبى    ٦٧  ٦-١
١٧٧٣   حسين-رجبى  سال٢٨-همدان  باران همدان تير٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٧٤  حميد-رجبى     سمنان تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٧٧٥  شهال-رجبى    ٦٧  ٦-١
١٧٧٦  محمد ابراهيم-رجبى سال٥٨   گرگان تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٧٧٧  محمد حسين-رجبى     اعدام٦٧مرداد  مجاهد ٩
١٧٧٨  صالح-رجبى    ٦٧  ١
١٧٧٩  نسرين-رجبى  سال٢٦-ايالم  ان ايالم تيربار١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٧٨٠ عيسى( رحيم -)رحمانى(رجلى  سال٣٠-مراغه   اوين حلق آويز٦٧شهريور  مجاهد ٩
١٧٨١  صالح-رجوى    ٦٧  ١
١٧٨٢  منيره-رجوى  سال٣٨-مشهد   اوين تيرباران٦٧آبان مجاهد ٦ش-٩-١
١٧٨٣  ناصر-رحمان زاده  سال٣٨   اوين حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩
 ٢٣-آغاجارى   زاهدان تيرباران٦٧نآبا مجاهد ٩

 سال
١٧٨٤  اسماعيل-رحمانى

سال٢٧-شاهرود   تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ١٧٨٥  حسن-رحمانى
١٧٨٦ )عزيز( ستار -رحمانى سال٢٤-قزوين   قزوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٧٨٧  فريدون-رحمانى  سال٣٠-سامان   شهركرد  تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٧٨٨  مهدى-رحمانى رشت  ز گوهردشت حلق آوي٦٧مرداد مجاهد ٩
١٧٨٩  ناصر-رحمانى سال٢٨ -تهران   تهران  حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٧٩٠  محسن-رحمانيان سال٢٤   عادل آباد تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٧٩١ -رحمانيان     عادل آباد تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٧٩٢ )خانم (-رحمتى     ايالم حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٧٩٣  عبدالرحمن-رحمتى سال٢٧   گوهردشت تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
١٧٩٤  مرضيه-رحمتى سال٢٦   ايالم حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٧٩٥  حسين-رحمتيان    ٦٧  ١
١٧٩٦ )مرد (-رحمتيان     اراك تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩-١
١٧٩٧  مهدى-رحيلى خراسانى  سال٣٢-مشهد   مشهد تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٧٩٨  خسرو-رحيم زادگان  سال٤٥ ٦١آذر  اوين تيرباران٦٧شهريور  اكثريت ٥
١٧٩٩  عليرضا-رحيم زاده  اصفهان   اصفهان تيرباران١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٨٠٠  مجتبى-رحيم زاده     اصفهان تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
١٨٠١  مجيد-رحيم زاده     تيرباران٦٧شهريور  ١٠
ش-١٠-٦-١
٧ 

١٨٠٢  محمد-رحيم زاده     گوهردشت تيرباران٦٧شهريور  سهند

١٨٠٣  طهمورث -رحيم نژاد  سال٤٠-گرگان   گرگان تيرباران٣/٨/٦٧ مجاهد ٩
١٨٠٤  رفعت-رحيم شمس    ٦٧  ١
١٨٠٥ )پدر (-رحيمى  سال٥٣-قزوين   گرگان تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٨٠٦ )مرد (-رحيمى     عادل آباد اعدام١٠/٨/٦٧ مجاهد ٩
١٨٠٧ )مرد (-رحيمى    فسا تيرباران٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
سال٣٧-سلماس  ميه تيرباران ارو٦٧شهريور مجاهد ٩-١ ١٨٠٨  احمد-رحيمى 
١٨٠٩  پرى-رحيمى  سال٢٦ -تهران   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨١٠  خيراله-رحيمى  سال١٩-اردبيل   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٨-كرمانشاه   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٦ش-٩

 سال
١٨١١  سهيال-رحيمى

١٨١٢  عسگر-رحيمى    ٦٧  ٨
١٨١٣  كيوان-رحيمى  سال٢٦   اوين تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩



 ٤٠

١٨١٤  محمد-رحيمى    ٦٧  ١
١٨١٥  منصور-رحيمى    ٦٧  ١
١٨١٦  مهدى-رحيمى    تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٨١٧  مهرى-رحيمى   ٦٠  گوهردشت٦٧ مجاهد ٨ش
١٨١٨  ميترا-رحيمى كرمانشاه   كرمانشاه تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨١٩  حسين-رحيمى پور    ٦٧ اكثريت ٥
١٨٢٠  حسن-رحيمى رودسرى    ٦٧  ١
١٨٢١  حسن -رحيمى مطعم  سال٣٢-تهران   گوهردشت حلق آويز٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٨٢٢  حسن-رحيميان    ٦٧  ١
١٨٢٣  حسين-رحيميان    ٦٧ اكثريت ٥
١٨٢٤  مهرداد-رحيميان  سال٢٤   عادل آباد حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩
الس٢٤-شميران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩ ١٨٢٥ )محسن( احمد-رزاقى 
١٨٢٦  محمد-رزاقى    ٦٧ مجاهد ٢ش-١
١٨٢٧  مهرداد-رزاقى    ٦٧  ١
سال٣٤-شميران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩ ١٨٢٨ )حسين( مهشيد -رزاقى 
١٨٢٩  آصف-رزم ديده   ٦٢  اوين٦٧شهريور حزب توده ١٠ش-٤
١٨٣٠ -رستاك    ٦٧  ١
١٨٣١  سيامك-رستاك    ٦٧  ١
١٨٣٢  رضا -رستگار  سال٢٥-تبريز  يز اعدام تبر٦٧ مجاهد ٩
١٨٣٣  محمد-رستگار  سال٢٦-رشت   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٨٣٤  محمود-رستگار  سال٢٧-رشت   اعدام٩/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٨٣٥  كاك-رستم    ٦٧  ١
١٨٣٦  پرويز-رستم پور    ٦٧  ١
 -رستم زاده طهماسب كندى  سال٢٩-ماكو   ماكو تيرباران١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩

 اكبر
١٨٣٧

٢٥-روستاى ايلوار   تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
 سال

١٨٣٨ )رستم( نعمت -رستمانى ايلوار

١٨٣٩  پرويز-رستمعلى پور    اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩-١
١٨٤٠  جمشيد-رستمى     مسجد سليمان تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩-١
١٨٤١  حميد-رستمى  سال٢٦-آبادان   شيراز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٨٤٢  مجيد-رستمى  سال٢٩-زنجان  جان تيرباران زن٦٧ مجاهد ٩
١٨٤٣  مجيد-رستمى  سال٢٥ -زنجان   زنجان اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٨٤٤ -) شاه راجى(رستمى  سال٢٦-رشت   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩
-صوفيان  تبريز   تبريز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩

 سال٣٠
١٨٤٥ -رستمى صوفيانى 

 -صوفيان تبريز   تبريز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
 سال٣٥

١٨٤٦ -رستميان صوفيانى 

١٨٤٧  امير-رسولى     اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٨٤٨  سعيد-رسولى  تهران   تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
١٨٤٩  على-رسولى     اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٨٥٠  محمد-رسولى  سال٣٦ -تهران   اهواز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٨٥١  نسرين-رسولى    ٦٧  ١
١٨٥٢  سعيد-رسولى نژاد  تهران   اهواز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٨٥٣  داوود-رسوم جاللى  بابل   بابل تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٨٥٤  مسعود-رشت چيان  سال٣١ -زنجان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
١٨٥٥  مسعود-) رشديان(رشتيان     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
١٨٥٦ عباس-رشيد      اوين تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٨٥٧  امير-رشيدى  سال٢٩-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨٥٨  بهزاد-رشيدى    ٦٧   ١



 ٤١

١٨٥٩  حسن-رشيدى  -تفرش   تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
١٨٦٠  حميد-رشيدى  سال٢٥   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٨٦١  سيروس-رشيدى  خنج   شيراز تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩-١
١٨٦٢  محسن-رشيدى  سال٢٤ -تهران   اوين حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩
١٨٦٣  محمد-رشيدى سال٢٦   اهواز تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
سال٢٧ -هفتگل   اهواز تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩ ١٨٦٤  غالمحسين-رشيديان 
١٨٦٥  احمد على-رصدى    ٦٧ حزب توده ٤
١٨٦٦  جمال-رصدى    ٦٧  ١
١٨٦٧  على اصغر-رضا  سال٣٨   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٨٦٨  فاطمه-رضا سلطانى  سال٢٢   تهران حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
١٨٦٩  احمد-رضا پور     تهران تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٨٧٠  اصغر-رضاخانى     گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٨٧١ )زهره( سودابه -رضازاده  سال٢٢-تهران   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٨٧٢  غالمرضا-ازاده رض ٢٦-آبادان   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨٧٣ كورش-رضازاده  سال٢٣-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨٧٤  محمد رضا-رضازاده  سال٣٠   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٣-صومعه سرا   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٨٧٥  رضا-رضازاده اسالم 

٣٣-صومعه سرا   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
 سال

١٨٧٦  رضا-ده قصابسرايىرضازا

١٨٧٧  عبداله-رضاشاهى بندرعباس   بندرعباس تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٨٧٨  غالم-رضاشاهى     بندرعباس تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٨٧٩ )مرد (-رضايى     تهران  تيرباران٦٧شهريور  مجاهد ٩
١٨٨٠  احمد-رضايى    ٦٧ اكثريت ٥-١
١٨٨١  اصغر-رضايى  سال٣٠-تفرش   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨٨٢  اكبر-رضايى     اصفهان تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩-١
سال٢٧-شهررى   تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ١٨٨٣  پريسا-رضايى 
١٨٨٤  حجت-رضايى  سال٢٠-چالوس ٦١ ٦٧ سازمان پيكار ١١ش
١٨٨٥  حسن-رضايى  سال٢٥-قوچان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨٨٦  حسن-رضايى  الشم   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٨٨٧  جمال-رضايى    ٦٧  ١
سال٢٢-كرمانشاه   كرمانشاه تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١ ١٨٨٨  داريوش-رضايى 
١٨٨٩  شاهرخ-رضايى  سال٢٨-شمال   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٢٨-ماساله رشت   اوين حلق آويز٦٧دى  مجاهد ٩

 سال
١٨٩٠  شهريار-رضايى 

١٨٩١  عباس-رضايى  سال٢٩-تهران  لق آويز گوهر دشت ح١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٨٩٢  عليرضا-رضايى     اهواز تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
١٨٩٣  منوچهر-رضايى    ٦٧  ١
١٨٩٤  مهرداد-رضايى    ٦٧  ١
١٨٩٥  نادره-رضايى     اهواز تيرباران٦٧آذر مجاهد ٥ش-٩
١٨٩٦  يوسف-رضايى    ٦٧  ١
١٨٩٧  بيژن-رضايى جهرمى    ٦٧  ٦
١٨٩٨  منوچهر-رضايى جهرمى  سال٢٨-آبادان  ردشت  تيرباران گوه٦٧مرداد مجاهد ٩
١٨٩٩  بهنام-رضايى جهرمى زاده    ٦٧  ١
 ١٩٠٠  كاووس-رضايى جهرمى زاده    ٦٧  ١
 ١٩٠١  منوچهر-رضايى جهرمى زاده    ٦٧  ١
١٩٠٢  عليرضا-رضايى زاده     تهران تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٩٠٣  حجت-به رضايى طرق سال٣٠   سمرقند زيرشكنجه٦٧ مجاهد ٩
١٩٠٤  محمود-رضايى نيكو  سال٣١-تبريز  گوهردشت حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩



 ٤٢

١٩٠٥  بهروز-رضاييان    ٦٧ راه كارگر ٢
ش-١ش-٨
٨ 

 ٦٣مهر  ٦٧ فداييان خلق
١٠حكم 
 سال

١٩٠٦  رسول-رضاييان  سال٣٦-شمال

١٩٠٧  محمد-رضاييان  سال٢٦-رودسر   رودسر تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٩٠٨  حسين-رضوانى سال٢٦-تهران  فهان تيرباران اص١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٩٠٩  عليرضا-رضوانى سال٢٨-تهران   گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
 ١٩١٠  غالمرضا -رضوانى سال٣١-شاهرود   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
 ١٩١١  ناصر-رضوانى  سال٢٨ -گيالن   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٩١٢  ناصر-ضوانى ر سال٣٠-مشهد   اعدام٦٧ مجاهد ٩
 مسجدسليمان  ٢٣/٨/٦٧ مجاهد ٩-١

 تيرباران
٣٠-مسجد سليمان 

 سال
١٩١٣  سيداحمد-رضوى 

١٩١٤  غالم-رضوى     اوين تيرباران٦٧  ٦- ٩
١٩١٥  زين العابدين-رضى پور  بابل    تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٢٥-شبستر رشت   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٩١٦  مرتضى-رغبتى 

١٩١٧  مصطفى-رغبتى  سال٣٠  هران تيرباران ت٦٧ مجاهد ٩
١٩١٨  بهزاد-رفرى    ٦٧  ٦
١٩١٩  محسن-رفيع    ٦٧  ١
١٩٢٠  على -رفيع پور  سال٢٣-چالوس   نوشهر تيرباران٦٧شهريور  مجاهد ٩
٣١-صومعه سرا   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
١٩٢١  بهرام-رفيع پور كسمايى 

١٩٢٢ محمد -رفيع نقدى     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٩٢٣  بهزاد-رمزى اسماعيلى  سال٢٨-تهران   تهران حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩
سال٣٢-الهيجان   الهيجان زيرشكنجه٧/٥/٦٧ مجاهد ٩ ١٩٢٤  حميد رضا-رمضان پور 
١٩٢٥  حميد-رمضان پور بندر چى  سال٢٧ -رشت   اوين زيرشكنجه١٧/٦/٦٧ مجاهد ٩
٢٣-رضوانشهر   رشت تيرباران١٠/٥/٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٩٢٦  حوريه-رمضان نژاد 

١٩٢٧  سعيد-رمضانلو  سال٢٧   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
١٩٢٨  حبيب-رمضانى  سال٢٦   اوين تيرباران٢٥/٩/٦٧ مجاهد ٩-١
١٩٢٩  رحمان -رمضانى    ٦٧  ١
١٧ -اسالم آباد   اسالم آباد تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٩٣٠  محمد حسين-رمضانى 

١٩٣١  يوسف-رمضانى  سال٢٩ -بابل  ان اعدام  گرگ٦٧مرداد  مجاهد ٩
١٩٣٢  سيامك-رمضانيان  سال٢٣-قوچان   مشهد حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩
١٩٣٣  ارژنگ-رمقى آبكنارى  سال٢٦ -خوى   همدان تيرباران١١/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٩٣٤  -رنجانى زاده    ٦٧  ١
١٩٣٥ )مرد (-رنجبر     الهيجان تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
سال٢٦-قائمشهر   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩ ١٩٣٦  رضا-رنجبر 
١٩٣٧  رضا-رنجبر  رشت    رشت اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٩٣٨  زهرا-رنجبر  سال٣٠-شيراز   شيراز تيرباران٦٧دى مجاهد ٩
سال٢١-قائمشهر   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩ ١٩٣٩  محمد-رنجبر 
سال٢٧ -كالچاى   قزلحصار تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ١٩٤٠  هادى-رنجبر 
١٩٤١  پرويز -رنجبر برومند   سال٣٥-بوشهر   تيرباران٦٧ اهدمج ٩
١٩٤٢  صمد-رنجبر شوره دل  سال٢٦-تهران   گوهر دشت حلق آويز٢٤/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
 ٢٥-انديمشك   دزفول اعدام٦٧ مجاهد ٩

 سال
١٩٤٣  طاهر-رنجبر ماسوره اى 

١٩٤٤  طاهره-رنجبر ماسوره اى  سال٢٩   تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٩٤٥  حسن-روح  سال٢٧-رشت  شت تيرباران ر٦٧ مجاهد ٩-١



 ٤٣

١٩٤٦  مهرى-روح آزاد    ٦٧  ١
١٩٤٧  مهدى-روح اله زاده  سال٢٩-بابلسر   بابل تيرباران١/٩/٦٧ مجاهد ٩
١٩٤٨  احمد-روح پرور  تبريز   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٩٤٩  اسد-روح پرور     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٩٥٠ )خانم (-ى روحان    اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٩٥١  حسين-روحانى    ٦٧  ١
١٩٥٢  زهرا-روحانى  قائمشهر   قائمشهر تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
سال٣٣-قائمشهر   قائمشهر اعدام٦٧مرداد  مجاهد ٩ ١٩٥٣  فريده-روحانى 
١٩٥٤ فرامرز-روحنده  سال١٨ -بابل   زاهدان حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
١٩٥٥  جالل-روحى    ٦٧  ١
١٩٥٦  محمد-رود  سال٢٦-تهران   حلق آويز اوين٦٧آبان مجاهد ٩
سال٣١-رودبافت   كرمان تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١ ١٩٥٧  سيامك-رودرى 
١٩٥٨  گرامى -رودرى  سال٣١-كرمان   كرمان تيرباران١٦/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٩٥٩  -رودى    ٦٧  ١
١٩٦٠  حسين-روزبهانى     تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
١٩٦١  سليمان-روزبهانى    ٦٧  ١
١٩٦٢  مراد-هانى روزب   ٦٧  ١
١٩٦٣  مجيد-روزبهانى     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٩٦٤  كريم-روزگارى  تبريز   تبريز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
سال٢٧-شهر رى   اوين تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩-١ ١٩٦٥  عادل -روزه دار 
١٩٦٦  عادل-روزه دار    ٦٧ حزب توده ٤
١٩٦٧ حمد ا-روزى طلب  شيراز   شيراز اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٩٦٨  پرويز-روزى طلب  سال٢٥-شيراز   شيراز تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
١٩٦٩  عادل-روستا    ٦٧  ١
١٩٧٠  مسعود-روستا  سال٢٧-رشت   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٩٧١  غالمحسين-روستايى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٩٧٢ روستايى ماهشهر   اهواز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٩٧٣ -روشن زاده    ٦٧ حزب توده ٤
١٩٧٤  محمد-روشنائى    ٦٧ اكثريت ٥
١٩٧٥  سعيد-روغنى    ٦٧  ١
ش-١ش-٦
٧ 

حكم ابد٦١  گوهردشت٩/٦/٦٧ حزب رنجبران ١٩٧٦  بهمن-رونقى  سال٥٢

٢٥-انديمشك   اوين حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩
 سال

١٩٧٧ )ابى( ابراهيم -رويج زاده 

١٩٧٨  محمود-رهبر  لنگرود   رشت اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٩٧٩  غالمعلى-رهبرى  سال٣٧-فسا   عادل آباد تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩-١
١٩٨٠  مجيد-رهبرى  سال٢١-تهران   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٩٨١ )خانم ( -رهسپار  كازرون   شيراز تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٩٨٢  فريده-رهسپار     شيراز اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٩٨٣  داوود-انيا رهنم تبريز   تبريز اعدام٦٧مرداد  مجاهد ٩
١٩٨٤  كاظم-رهنما نيا  سال٢٩-تبريز   تبريز اعدام١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٩٨٥  محمد تقى-رهنمانيا  سال٣٠ -تبريز   تبريز حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٩٨٦  جعفر-رياحى    ٦٧ راه كارگر ٦ش-٢
١٩٨٧  حسين-رياحى    ٦٧  ٦ش-١
١٩٨٨  صولت-رياحى     تيرباران٦٧شهريور   ٩ش-١
١٩٨٩  على-حى ريا   ٦٧  ١
١٩٩٠  محمد صادق-رياحى    ٦٧ راه كارگر ٢
١٩٩١  هوشى-رياحى     تيرباران٦٧شهريور   ٩ش



 ٤٤

١٩٩٢  حميد-رياضى  سال٣٣-درگز   مشهد حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
١٩٩٣  احمد-ريحانى  سال٢٥-همدان   همدان تيرباران٧/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٩٩٤  عباس- ريحانى سال٢٧-همدان   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ١-٩
١٩٩٥  مهدى-ريحانى  سال٢٥-همدان   همدان تيرباران٦/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٩٩٦  -ريحانى  همدان   همدان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
١٩٩٧  حكيمه-ريزوندى  سال٢٧-ايالم   ايالم تيرباران١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
١٩٩٨ )مرد (-ريشهرى     بوشهر تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
١٩٩٩  حكيمه -ريگى وند    ٦٧  ١
 ٢٠٠٠  على اصغر-رييس كريمى     عادل آباد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
 ٢٠٠١  محمدتقى-رييس كريمى  سال٢٩   شيراز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩

 
 ز   

٢٠٠٢  على -زاد رمضانى  سال٢٢-رودسر   گوهر دشت حلق آويز٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
٢٠٠٣  رحمت اله-زارع  شيراز   عادل آباد تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
ش-٧ش-٦
١١ 

٢٠٠٤  عباس-زارع     اوين اعدام٦٧  پيكارسازمان

٢٠٠٥  عزت اله-زارع    ٦٧  ١
٢٠٠٦  فرهاد-زارع  سال١٩   زاهدان تيرباران١/٦/٦٧ مجاهد ٩-١
٢٠٠٧ كيومرث-زارع  شيراز   شيراز تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩-١
٢٠٠٨  ناصر-زارع  سال٢٨   گوهر دشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٠٠٩  عزت اله-زارع كاشانى    ٦٧ حزب توده ٤
 ٢٠١٠  حميد-زارعى    ٦٧  ١
سال٢٨-خرم آباد   اوين اعدام٦/٥/٦٧ مجاهد ٩  ٢٠١١  على-زارعى 
٢٠١٢  فاطمه-زارعى  آباده شيراز   عادل آباد تيرباران١٣/٩/٦٧ مجاهد ٦ش-٩-١
٢٠١٣  نجف-زارعى  بوشهر   كرمان تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩-١
٢٠١٤  حيدر-زاغى    ٦٧ راه كارگر 
٢٠١٥  محمد-زالى    ٦٧ حزب توده 
ش-٣ش-٩
٩ 

٢٠١٦  نقى-زاهدى  سال٢٥ -رشت ٦٠  رشت٩/٥/٦٧ مجاهد

٢٠١٧  معصومه-زاهدى بازيارپور  سال٣٥-بوشهر   شيراز اعدام٦٧ مجاهد ٩
٢٦-سروستان   شيراز تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩

 سال
٢٠١٨  سهراب-زاهدى سروستانى 

٢٠١٩ ]جالل[ نادر -ت زبردس سال٣٣ -رشت ٦٣پاييز  تهران–اعدام  فداييان خلق ٢ش-٣
سال٢٦-خرمشهر   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩ ٢٠٢٠  ناهيد-زركانى 
٢٠٢١  داوود-زرگر  سال٢٩-سمنان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٠٢٢ )سپيده(  صديقه -زرگر  سال٢٨   اوين حلق آويز٦٧آذر مجاهد ٩
٢٠٢٣  عيسى-زرگران  كردكوى   كردكوى تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩-١
ش-٨ش-١
١٠ 

٢٠٢٤  كيومرث-زرشناس   ٦٢  حلق آويز٦٧شهريور حزب توده

٢٠٢٥  كورش-زرندى  سال٢٦-كرج   گوهردشت تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩
٢٠٢٦  على رضا-زرين قلم     تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٢٠٢٧  ناصر-زرين قلم  سال٣٠-تهران   گوهر دشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٢٠٢٨  بهزاد-زكى    ٦٧  ١
٢٠٢٩  بهمن-زكى     تيرباران٦٧ اهدمج ٩-١
٢٠٣٠ )بهرام( محمود -زكى  سال٢٨-تهران   گوهردشت حلق آويز١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
٢٠٣١  مهران-زكى    گوهر دشت اعدام٦٧ مجاهد ٩



 ٤٥

٢٠٣٢  مينا-زكى     تهران اعدام٦٧آبان  مجاهد ٩
٢٠٣٣  احمد-زلفى  سال٢٧-مشهد   وكيل آباد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٢٠٣٤ ن بهم-زلى    ٦٧  ١
٢٠٣٥  اسداله-زمانى  گرمسار   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٢٠٣٦  داود-زمانى    ٦٧  ١
٢٠٣٧  محمد-زمانى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٠٣٨  منوچهر-زمانى  سال٢٢   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
سال٢٨-الهيجان   رشت حلق آويز٧/٥/٦٧ مجاهد ٩ ٢٠٣٩ )گداعلى( على -زمانى پور 
٢٠٤٠  ...-زمانى قادرى    ٦٧  ٦-١
٢٠٤١  ايرج-زمرد نيا     تيرباران٦٧ مجاهد ٩
ش- ٢ش-١
 ١١ش- ٧

٢٠٤٢  عليرضا-زمرديان   ٦١  اوين اعدام٦٧شهريور سازمان پيكار

٢٠٤٣  احمد-زنگنه    ٦٧  ١
٢٠٤٤  -زنجانى     اروميه تيرباران١٢/٨/٦٧ مجاهد ٩-١
٢٠٤٥  اسماعيل- زنجانى زاده سال٢٣   اروميه تيرباران٦٧مرداد  مجاهد ٩
٢٠٤٦  رضا-زند  سال٢٩ -تهران   گوهر دشت حلق آويز١٠/٥/٦٧ مجاهد ٩
٢٠٤٧  محمد-زندى    ٦٧  ١
٢٠٤٨  محمود-زندى    ٦٧ اكثريت ٥
٢٠٤٩  هوشنگ-زندى    ٦٧  ١
٢٠٥٠  كيامرث-زواره اى  سال٢٦-تهران   اوين تيرباران٦٧شهريور مجاهد ١-٩
سال٢٨-برازجان   تهران تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩ ٢٠٥١  ابوالقاسم-زهرايى 
٢٠٥٢  غالمرضا-زهرايى  سال٣٠   بوشهر تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٢٠٥٣  مقدم-زهرائى    ٦٧  ١
سال٢٩ -سنندج   تهران تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩-١ ٢٠٥٤  كيومرث-زهرائى مقدم 
٢٠٥٥ )دكتر(- -زهيرى    ٦٧  ٨
٢٠٥٦  محمود-زيبايى  سال٢٩-كاشمر   وكيل آباد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٢٠٥٧  احمد -زينايى  سال٢٥-شيراز   شيراز حلق آويز٦٧آذر مجاهد ٩
٢٠٥٨  صمد-زينايى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٢٠٥٩  محمد-زينايى     شيراز تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩

 
 ژ   

٢٠٦٠ )مرد (-ژاسمى     شيراز تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
 


