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 م   
٣٥٦٧  عبدالرسول-ماجانى  سال٢٨ -نجف   تهران تيرباران٢٤/٨/٦٧ مجاهد ٩
٣٥٦٨  عيسى-مازنى  سال٢٥-گرگان   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٥٦٩  عبدالرحيم-ماكيانى     دزفول تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
٢٨-انديمشك   دزفول اعدام١١/٥/٦٧ مجاهد ٩-١

 سال
٣٥٧٠  عبدالكريم-ماكيانى 

٣٥٧١  سيف الدين-مأمور     اوين حلق آويز٦٧ردادم مجاهد ٩
سال٢٢ -اصفهان   اصفهان تيرباران١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩ ٣٥٧٢  حسين-ماندگارى 
٣٥٧٣  جالل -ماهرالنقش  سال٢٩-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٥٧٤  حسين-ماهيگير    ٦٧  ١
٣٥٧٥  عبدالرسول-مايائى    ٦٧  ١
٣٥٧٦  ايرج-مايل اسكندانى    ٦٧  ١
٣٥٧٧  ايرج-مايلى  سال٢٧ -تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٥٧٨ )فرهاد( مجتبى -مايلى كهن سال٢٩-تهران   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٥٧٩  نصرت اله-مبادى    ٦٧  ١
سال٢٨-شميران   اوين حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩ ٣٥٨٠  على-مباركى 
٣٥٨١  مهدى-مبينى كشه  لسا٢٤-تهران   گوهردشت تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
 دومين ٦٣  رشت تيرباران٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩

 دستگيرى
٣٥٨٢ )امير( رشيد -متقى طلب  ساله٢٥ -رشت

 دومين ٦٣  رشت تيرباران٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩
 دستگيرى

٣٥٨٣  رضا-متقى طلب  ساله٢٢-رشت

٣٥٨٤  رحمت اله-متقيان  سال٢٥-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٥٨٥  سعيد-م متي   ٦٧  ٨
٣٥٨٦  سعيد-متين    ٦٧ اكثريت ٥
٣٥٨٧  محمد رضا-مجازى     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٥٨٨  سهيال-مجاور  سال٢٤   تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٥٨٩  حسين-مجاور عقيلى     كردكوى اعدام٦٧ مجاهد ٩
١٧-اسالم آباد   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
٣٥٩٠  پرويز-مجاهد نيا 

سال٢٨-اصفهان   اصفهان تيرباران١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩-١ ٣٥٩١  فخرى-مجتبائى 
٣٥٩٢ -مجتهد    ٦٧  ١
٣٥٩٣  مرتضى-مجد اميرى  كرمانشاه   گوهردشت اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٥٩٤  مهدى-مجد محمدى    ٦٧  ١
٣٥٩٥  رضا-مجدآبادى  اراك   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٣٥٩٦  حسين-مجد الحسينى  سال٢٩-اصفهان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٥٩٧  جعفر-مجدد     تيرباران٦٧ مجاهد ٩
پارس آباد مغان    اردبيل تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 سال٢٧
٣٥٩٨  عسگر-مجرد 

٣٥٩٩  اصغر-مجنون محمدى  سال٢٨-تهران   اوين اعدام٦٧آبان مجاهد ٩
٣٦٠٠  اكبر-مجنون محمدى    ٦٧  ١
٣٦٠١  اصغر-مجيدى    ٦٧  ١
٣٦٠٢  اكبر-مجيدى  سال٢٧-اصفهان  ران اصفهان تيربا٦٧ مجاهد ٩
٣٦٠٣  امير-مجيدى    ٦٧  ١
٣٦٠٤  كيانوش -مجيدى    ٦٧ اكثريت ٥
٣٦٠٥  محمد رضا-مجيدى  سال٢٣ -تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٠٦  منوچهر-مجيدى  الهيجان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٠٧  نيلوفر-مجيدى    ٦٧  ١
٣٦٠٨  محمد رضا-محب پور  سال٢٨-فومن  باران صومعه سرا تير٦٧ مجاهد ٩
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٣٦٠٩  قاسم-محب على  سال٢٨ -كن   گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٦١٠  اصغر-محبوب    ٦٧ حزب توده ٤
٣٦١١  حسن-محبوب    ٦٧  ١
٣٦١٢  حمزه-محبوب    ٦٧  ١
٣٦١٣  حسن-محبوبى  سال٢٥   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦١٤  حسين-محبوبى  سال٣٦-تهران  لق آويز گوهردشت ح٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦١٥  مؤتمن-محبوبى  سال٢٢ -خمام ٦٣  رشت٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش
٣٦١٦  موسى-محبوبى  سال٢٨-رودسر ٦٢  رشت٨/٥/٦٧ راه كارگر ٣ش
٣٦١٧ ...-محبى    ٦٧  ١

٣٦١٨  محمدعلى-محبى پور  اهواز   تهران تيرباران٦٧ اقليت ١٢ش
٣٦١٩  مينا-محبيان     تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٦٢٠  مينو-محبيان     تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩
سال٢٥ -زيباكنار ٦٣  رشت٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش ٣٦٢١  احمد-محتشمى 
٣٦٢٢  اسماعيل-محتشمى    ٦٧  ١
٣٦٢٣  حمزه-محجوب  سال٢١-رودسر   رودسر تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
٣٦٢٤  مهدى-محجوب  سال٢٨-رودسر ٦٢  رشت٨/٥/٦٧ راه كارگر ٣ ش-٢
٣٦٢٥  امجد-محجوبى  سال٣٠-زنجان   زنجان اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٦٢٦  اكبر-محجوبيان    ٦٧ حزب توده  ٤
٣٦٢٧  حسن-محرمى  سال٣٠ -نمين ٦٠  رشت حلق آويز٩/٥/٦٧ مجاهد ٣ش-٩
٣٦٢٨  كاظم-محرمى     اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
٣٦٢٩  فرهاد-محسن پوده     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٣٠ )مصطفى( فرهاد -ر محسن پو   ٦٧ راه كارگر ٢
٣٦٣١  رضا-محسن آبادى    ٦٧  ١
٣٦٣٢  اميرحسين-محسنى     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٦٣٣  جمال-محسنى    ٦٧  ١
٣٦٣٤  كاظم-محسنى  سال٣٠   اهواز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٦٣٥ ]حسن[  مجتبى -محسنى  اراك ٦٣پاييز  اصفهان٦٧تابستان  فداييان خلق ٢ش-٣
٣٦٣٦  محسن-محسنى    ٦٧  ١
٣٦٣٧  يعقوب-محسنى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٦٣٨  يحيى-محسنى برنج آبادى  سال٢٥ -اروميه   تبريز اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٦٣٩  محسن-محسنى بهبهانى  سال٢٧-بهبهان   بهبهان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٦٤٠  جعفر-محالتى    ٦٧  ١
٣٦٤١  رضا-محمد آبادى     اراك اعدام٦٧مهر مجاهد ٩
٣٦٤٢  بهمن-محمد امينى  سال٢٧  يز شيراز حلق آو٦٧ مجاهد ٩
٣٦٤٣  محسن-محمد باقر  سال٢٥ -تهران   گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٦٤٤  حاجت-محمدپور    ٦٧  ١
٣٦٤٥  مهدى-محمدحسين پور  سال٢١   وكيل آباد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
سال٢٧-برازجان   اعدام٦٧دى مجاهد ٩ ٣٦٤٦  حسين-محمدحسينى 
سال٢٧-برازجان  باران بوشهرتير٦٧آبان مجاهد ٩ ٣٦٤٧  محمد-محمدحسينى 
٣٦٤٨  ماشااله-محمدحسينى     گوهردشت اعدام٥/٦/٦٧ اقليت ٧ش-٦
٣٦٤٩  سعيد-محمد خانى  سال٢٦-بهشهر   شاهرود تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٦٥٠  حسين-محمد خواه  اراك   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٥١  سهيال-محمد رحيمى  سال٢٣-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 فرنگيس -محمد رحيمى  سال٣٠-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 )مهرى(

٣٦٥٢

سال٢٥ -شهررى   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ٣٦٥٣  عليرضا-محمد رضانيا 
٢٨-اسفرجان   اهواز تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩

 سال
 -محمد رضايى اسفرجانى

 )قاسم(عبدالعظيم  

٣٦٥٤
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٣٦٥٥  جواد-محمد زاده    ٦٧ دهحزب تو ٤
٣٦٥٦  حسن-محمد زاده    ٦٧ حزب توده ٤
٣٦٥٧  رحيم-محمد زاده     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٥٨  شكر-محمد زاده  سال٣٠تهران   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٥٩  غالمرضا-محمد زاده  سال٢٦   شيراز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٦٦٠  صابر -م محمد زاده اقد   ٦٧ حزب توده ٤
٣٦٦١  رفعت-محمد زاده اخگر    ٦٧ حزب توده ٤
٣٦٦٢  شعبانعلى-محمد على زاده  سال٣١-كياكال   بابل تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٦٣  سعيد-محمد طاهر نجار سال٢٩-تهران   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
سال٢٥-رامهرمز   اهواز اعدام٦٧ مجاهد ٩-١ ٣٦٦٤  جمال -محمد نژاد 
٣٦٦٥  صادق-محمدنژاد  سال٢٢ -ماكو   اروميه تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
٢٨ -الهيجان ٦٠  گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٣ش-٩

 سال
٣٦٦٦  هادى-محمدنژاد 

٢٥-كوچصفهان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 سال

٣٦٦٧  يونس-محمد ويسى 

٣٦٦٨ )آقا (-محمدى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٦٦٩  احمد-محمدى  سال٢٨-هرانت   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٧٠  اسماعيل-محمدى     اوين اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٧١  اصغر-محمدى     تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٣٦٧٢  بهروز-محمدى  سال٢٩   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٧٣  حجت اله-محمدى    ٦٧  ١
٣٦٧٤  حسن-محمدى    ٦٧  ١
٣٦٧٥  سعيد-محمدى  زنجان   زنجان٦٧مرداد مجاهد ٩
  -فرزند مصطفى   اعدام٦٧ حزب دمكرات ٧

 پاوه
٣٦٧٦  شكراله-محمدى 

٣٦٧٧  شهناز-محمدى    ٦٧ مجاهد ٩-١
٣٦٧٨  على-محمدى  سال٣١ -قم   اوين اعدام٦٧بهمن مجاهد ٩-١
٣٦٧٩  عليرضا-محمدى    ٦٧ حزب توده ٤
٣٦٨٠  غالم-محمدى  سال٣٠   عادل آباد اعدام٦٧ مجاهد ٩
سال٢٨-شاهرود  دام شاهرود اع٦٧ مجاهد ٩-١ ٣٦٨١  غالمرضا-محمدى 
٢٣-مسجدسليمان   مسجدسليمان تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١

 سال
٣٦٨٢  فيروز-محمدى 

٢٦-مسجدسليمان   اصفهان تيرباران١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩
 سال

٣٦٨٣  محسن-محمدى 

٣٦٨٤  محسن-محمدى  سال٢٢-كرمان   كرمان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٨-مسجدسليمان  ران مسجد سليمان  تيربا٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٦٨٥  محمد-محمدى 

فرزند شريف     اعدام٦٧ حزب دمكرات ٧
 سال٢٤-سنندج

٣٦٨٦  محمد نجيب-محمدى 

٣٦٨٧  مريم-محمدى    ٦٧  ١
٢٨-مسجدسليمان   مسجد سليمان تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٦٨٨  مهدى-محمدى 

٣٦٨٩  ميرزا-محمدى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٦٩٠  مينو-محمدى  سال٢٢ -قزوين  ن قزوين تيربارا١٧/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٦٩١  ناصر-محمدى    ٦٧  ١
٣٦٩٢  ولى-محمدى     تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٦٩٣  ابوالقاسم-محمدى ارژنگى سال٤٧-تهران   گوهردشت حلق آويز٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٦٩٤   رضا-محمدى بهمن آبادى  سال٣٥-تهران   اوين حلق آويز١٧/٨/٦٧ مجاهد ٩-١
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٣٦٩٥  مريم-محمدى بهمن آبادى  سال٢٥-تهران  اوين حلق آويز ٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٣٦٩٦  عليرضا-محمدى بيدجانى    ٦٧  ١
٣٦٩٧  ايرج-)جمشيدى(محمدى  سال٢٧-بهبهان   در انفجار زندان اوين٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٦٩٨  اصغر-محمدى خبازان سال٢٤ -تهران   گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٦٩٩ )مرد (-محمدى رضايى     اصفهان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٠٠  بهمن-محمدى زاده  كرمان   كرمان تيرباران٦٧ مجاهد ١-٩
٣٧٠١  مهدخت-محمدى زاده    اوين اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٠-سروستان   عادل آباد تيرباران٦/١١/٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٧٠٢  غالمرضا-محمدى سروستانى 

٣٧٠٣ عيد س-محمدى قنادى  سال٢٧-هشتپر   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٠٤  عليرضا-محمدى كميجانى    ٦٧ اكثريت ٥
 دوست -محمدى گل گلى قبادى  سال٢١-لرستان   پل دختر تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 خدا
٣٧٠٥

٣٧٠٦  مصطفى-محمدى محب سال٣٧   گوهردشت حلق آويز١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٧٠٧  على-محمدى ميرمقيمى سال٣٠   اوين اعدام٦٧آذر مجاهد ٩
٣٧٠٨  مهرى-محمدى ور    تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٧٠٩  نادر-محمديان  سال٢٣-آبادان   اصفهان تيرباران١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٧١٠  اكبر-محمودآبادى سال٣٢   شيراز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٧١١ -محمود زاده     فسا تيرباران١٨/٧/٦٧ مجاهد ٩-١
٣٧١٢  اصغر-محمود زاده  سال٢٨ -انزلى   اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٧١٣ )مرد (-محمودى  سال٢٢  رباران كازرون تي٦٧آبان مجاهد ٩
٣٧١٤  احمد-محمودى     تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧١٥  ارسطو-محمودى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧١٦  حسن-محمودى  مهاباد   اعدام ٦٧ حزب دمكرات ٧
٣٧١٧  داوود-محمودى  سال٢٨   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧١٨  ساسان-محمودى  سال٢٧-تهران   اوين در انفجار زندان٤/٨/٦٧ مجاهد ١-٩
٣٧١٩  سعيد-محمودى    ٦٧  ١
 -اسدآبادهمدان   همدان تيرباران٤/٥/٦٧ مجاهد ٩

 سال٢٩
٣٧٢٠  محمود-محمودى 

٣٧٢١  منصور-محمودى  سال٢٢-تهران   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٢٢  عبداله-محمودى فر    ٦٧  ١
٣٧٢٣  عبداالحد-حمودى فرم سال٢٧-تهران   اوين حلق آويز١٢/٨/٦٧ مجاهد ٩
٣٧٢٤  عبداالحد-محمودى فر    ٦٧  ٨
٣٧٢٥ على-محموديان  سال٣٠-ايالم   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٢٦  محمد-محيايى     اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٧٢٧  محمود-مختابيتان    ٦٧  ١
٣٧٢٨  سهيال-مختارزاده  سال٢٤-تهران   اوين زيرشكنجه٦٧ مجاهد ١-٩
٣٧٢٩  ليال-مدائن  تهران  ن تيرباران اوي٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٣٠  مهدى-مداح  سال٢٥ -رودبار ٦٠  گوهردشت حلق آويز٦٧ مرداد مجاهد ٣ش-٩
٣٧٣١  نصرت اله-مدافعى    ٦٧  ١
٣٧٣٢  مهدى-مدرس كمالى  سال٢٧   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٣٣ )مرد (-مدرسى     اصطهبانات اعدام٦٧ مجاهد ٩-١
٣٧٣٤  سيد مرتضى-مدنى  سال٢٨-تهران  لق آويز اوين ح٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٣٥  عباس-مرائيان     عادل آباد اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٧٣٦  رضا-مرآتى  سنقر   تيرباران٦٧اسفند مجاهد ٩
٣٧٣٧  دكتر محسن-مرآتى    ٦٧  ١
٣٧٣٨  ...-مراد پور    ٦٧  ٦
٣٧٣٩  بندعلى-مرادپور    ٦٧ حزب توده ٤
-)بندى(مرادپور دوشانلو    ٦٧ اكثريت ٥ ٣٧٤٠



 ٨١

 بندعلى
٣٠-سروستان   عادل آباد تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٧٤١  جالل-مراد زاده سروستانى 

٣٧٤٢  باقر-مرادى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٤٣  بيژن-مرادى    ٦٧  ١
قلعه كهنه نورآباد   تيرباران٦٧ مجاهد ٩ ٣٧٤٤  سهان-مرادى 
٢٨-كرمانشاه   كرمانشاه اعدام٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٧٤٥  على اصغر-مرادى 

٣٧٤٦  قوام-مرادى  سال٣٠-شيراز   عادل آباد تيرباران٢/٩/٦٧ مجاهد ٩-١
٣٧٤٧  محمد باقر-مرادى فر سال٢٦   شيراز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٧٤٨  رضا-مراديان    ٦٧  ١
٣٧٤٩  بهروز-مربى  سال٢٦-تبريز   تبريز تيرباران٢٣/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
٢٦-شاهكرمان   كرمانشاه تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩

 سال
٣٧٥٠  شهريار-مرتضايى سنجابى 

٣٧٥١  رحيم-مرتضوى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٥٢  سيدحسن-مرتضوى  سال٣١-اصفهان   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٥٣  سيدحسين-مرتضوى  سال٢٩-گيالن   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٧٥٤  محمد-مرتضوى    ٦٧ اكثريت ٥-١
٣٧٥٥  محمدرضا-مرتضوى تزنگى  سال٣٢-تهران   شيراز زير شكنجه٦٧شهريور مجاهد ٩-١
٣٧٥٦  شهرام-مرجوعى  اردبيل   مشهد حلق آويز٢٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
٢١-سرپل ذهاب  ٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٧٥٧  مراد-مردانى 

٣٧٥٨  مصطفى-مردانى  سال٢٦-تهران   گوهردشت حلق آويز١/٦/٦٧ مجاهد ٩-١
٣٧٥٩  سليمان-مردفر  سال٣١ -نتهرا   گوهردشت حلق آويز١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٧٦٠   سليمان-مردنو    ٦٧  ١
٣٧٦١  جمشيد-مردمى  سال٣٠-تبريز   تبريز حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩-١
٣٧٦٢ )مرد (-مرزجى     گنبدكاووس اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٧٦٣  رضا-مرشدزاده     اهواز اعدام٦٧ مجاهد ٩
٢٨-شهربابك   كرمان اعدام٦٧آذر مجاهد ٩

 سال
٣٧٦٤ محمد على-ى مرشدى شهربابك

٣٧٦٥  مجيد-مرندى  سال٢٥   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٣٧٦٦  عبدالنبى-مروتى  سال٣٠-ايالم   ايالم تيرباران١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
 ايالم تصادف حين ١٨/٥/٦٧ مجاهد  ٩-١

 انتقال
٣٧٦٧  محمد نبى-مروتى  سال٢٤-ايالم 

٢٧-شهرياركرج   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
 لسا

٣٧٦٨  سيد محمد-مروج 

٣٧٦٩  ابوبكر-مرودى    ٦٧  ١
٣٧٧٠  مصطفى-مروزاده    ٦٧  ١
٣٧٧١  على-مريد على     دزفول تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٧٢ منظر--مريدى  سال٢٧-تهران   اوين حلق آويز٦٧آذر مجاهد ٩
٣٧٧٣  محمد باقر-مريدى وطن    شيراز حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٧٧٤  بهزاد-مريوانى  سنندج   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٧٥  كامران-مريوانى     تيرباران٦٧ مجاهد ١-٩
٣٧٧٦  مهرداد-مريوانى  سال٢٦   اوين حلق آويز٢٠/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٧٧٧  طاهر-مزار     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٧٧٨  بندعلى-مزداپور    ٦٧  ١
٣٧٧٩  حسن-مزى    ٦٧  ١
٣٧٨٠  امير-مساوات    ٦٧  ١
سال٢٤-جانبراز   اعدام٦٧ مجاهد ٩ ٣٧٨١ حسن--مساوات 



 ٨٢

٣٧٨٢ محسن--مساوات  برازجان   بوشهر اعدام١٠/٩/٦٧ مجاهد ٩
٣٧٨٣  مهدى-مستوفى     تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
٣٧٨٤  محمود-مستوفى زاده  همدان   همدان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٨٥  ...-مسجد مكى  زاهدان   زاهدان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٨٦  اصغر-مسجدى  سال٢٩-تهران  لق آويز گوهردشت ح١١/٦/٦٧ مجاهد ٩
٣٧٨٧  على-مسچى  سال٢٢-مشهد   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٧٨٨  مسعود-مسچى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٧٨٩  جمشيد-مسعودى    ٦٧  ١
٣٧٩٠  سعيد-مسعودى  سال٢٧-زنجان   زنجان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٩١  مسعود-مسعودى  سال٣٢-زنجان   زنجان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٩٢  عليرضا-مسعودى فر  سال٢٧ -بم   در انفجار زندان اوين٦٧ مجاهد ٩-١
٣٧٩٣  حبيب اله-مسكين بجار سرى  رودسر   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٧٩٤  جمشيد-مسگرى  گچساران   گچساران تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٧٩٥  ابوالقاسم-مسلخى  سال٢٥   اروميه اعدام٦٧مهر مجاهد ٩
٣٧٩٦  عباس-مسلمى  سال٣٢   اعدام قزوين٦٧ مجاهد ٩-١
٢٤-گچساران   گچساران اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩-١

 سال
٣٧٩٧  پرويز-مسيح 

٣٧٩٨  خانم-مسيح نيا    ٦٧  ١
٣٧٩٩  منيژه-مسيحا لنگرودى  سال٢٩-لنگرود   لنگرود اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨٠٠  پرويز-مسيحى    ٦٧  ١
٣٨٠١  حسن-مسينى    ٦٧ اكثريت ٥
٣٨٠٢  محمد-مشاط  سال٢٩-تهران  حلق آويز گوهردشت ٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٨٠٣  محمدرضا-مشاط    ٦٧  ١
٣٨٠٤  محمد-مشاق     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨٠٥  محمود-مشتاقى  سال٣٠-بابل   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٨٠٦  محمود-مشتاقيان    ٦٧  ١
٣٨٠٧  مجيد-مشرف  سال٢٥ -قم   گوهردشت حلق آويز١٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٨٠٨  جواد-مشعوف  سال٣٠-رودسر ٦٢  رشت١٤/٥/٦٧ راه كارگر ٣ش-٢
٣٨٠٩  مجيد-مشعوف     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨١٠  حميد رضا-مشعوفى  سال٢٥-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 -)حجت االسالم(مشكوه سال٣٨   اعدام٦٧ مجاهد ٩

 محمدحسن

٣٨١١

٣٨١٢ القاسم ابو-مشكورى  سال٣٣-رامسر   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
٣٨١٣  غالمحسين-مشهدى ابراهيم  سال٢٥-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-١
سال٣٠-استرآباد   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩ ٣٨١٤  سرور-مشهدى استرآبادى 
٣٨١٥  محمد على-مشهدى رضا  سال٣٠-مشهد   مشهد حلق آويز٢٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٨١٦  اكبر-مشهدى قاسم  الس٢٦   گوهردشت حلق آويز٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
 -مشهدى محمد على خراط  سال٣٣-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩

 احمد
٣٨١٧

٣٨١٨  منصور-مشهولى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨١٩  ناصر-مشهولى     اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨٢٠ )مرد (-مصدقى فر  اصفهان   اصفهان اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨٢١  محمدرضا-مصطفايى     اشترنيان اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨٢٢   دكتر رحيم-مصطفوى    ٦٧  ١
٣٨٢٣ على-مصطفوى  تهران   تهران حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٨٢٤  كيوان-مصطفوى    ٦٧شهريور  اكثريت ١٠-٥
٣٨٢٥  كيوان-مصطفوى     تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٣٨٢٦  كيوان-مصطفوى    ٦٧ حزب توده ٤
٣٨٢٧  رحيم-مصطفوى خويى    اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩



 ٨٣

٣٨٢٨  صادق-مصطفى    ٦٧  ١
فرزند خدر    اعدام١٥/١٠/٦٧ حزب دمكرات ٧

٢٢ -زمزيران ربط
 سال

٣٨٢٩  رحمان-مصطفى نژاد

٣٨٣٠  اصغر-مصفا    ٦٧ اكثريت ٨
٣٨٣١  تقى خان-مصفا    ٦٧  ٦
٣٨٣٢  منصوره-مصلحى  سال٢٧-تهران   تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٣٨٣٣  فرحناز-ى مصل    تهران حلق آويز٦٧ مجاهد ٦ش-٩
٣٨٣٤  جعفر-مصيب پور  سال٢٢-هشتپر ٦٠  گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٣ش
٣٨٣٥  مجتبى-مطلبى زاده    ٦٧  ١
٣٨٣٦  مجتبى-مطلع سراب    ٦٧ اكثريت ٥
٢٨-كوچصفهان   اعدام٦٧آذر مجاهد ٩

 سال
٣٨٣٧  عزيز-مطلوب پسند 

٣٨٣٨  بهزاد-مطلق    ٦٧  ١
٣٨٣٩  سراب-مطلق    ٦٧  ١
٣٨٤٠  مجتبى- مطلق   ٦٧  ١
٣٨٤١ ]سهراب[ مهرداد -مطلق    ٦٧  ١
٣٨٤٢  كيومرث-مطهرى     حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩
٣٨٤٣  ابراهيم-مظاهر  همدان   تهران اعدام٦/١٠/٦٧ مجاهد ٩
سال٣٣-اصفهان   اصفهان تيرباران١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩-١ ٣٨٤٤  سعيد-مظاهرى 
٣٨٤٥  مجيد-مظاهرى    ٦٧  ١
٣٨٤٦  احمد-مظفرى  سال٢٤-هرانت   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٨٤٧  حشمت-مظفرى  اسالم آباد   اسالم آباد حلق آويز٦/٧/٦٧ مجاهد ٩
٣٨٤٨  محمد رضا-مظفرى     شيراز اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨٤٩  رضا-معادى     گوهردشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٨٥٠  حسين-معاونيان    ٦٧ حزب توده ٤
٣٨٥١  حجت اله- معبودى سال٢٦-همدان   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
٣٨٥٢  حسن-معبودى     گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٨٥٣  عزت-معبودى  سال٢١   تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٣٨٥٤  عليرضا-معبودى  سال٢١-زنجان   زنجان تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٨٥٥  فرشيد-معتبرى    ٦٧  ١
٣٨٥٥  فرشيد-معتبرى    ٦٧  ١
٣٨٥٦  فرشته-معتمد  رشت   رشت تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩-١
سال٣٨-لرستان   عادل آباد تيرباران١٠/١٠/٦٧ مجاهد ٩ ٣٨٥٧  كاووس-معدلى 
٣٨٥٨  جواد-معروف    ٦٧ راه كارگر ٢
٣٨٥٩  احمد-معروف خانى  سال٢٦-تهران   اوين تيرباران١٣/٦/٦٧ مجاهد ٩
٣٨٦٠  مجيد-معروف خانى  سال٢٧-كرج   گوهردشت حلق آويز٨/٥/٦٧ مجاهد ٩
 فرزنداحمد   اعدام٦٧ر مه حزب دمكرات ٧

 سال٢١ -پاوه
٣٨٦١  هژمن -معروفى 

٣٨٦٢  مصطفى-معزانى    ٦٧  ١
٣٨٦٣  خداداد-معزنى  سال٣٠-كازرون   شيراز تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٨٦٤  اشرف-معزى  سال٢٦ -خوى   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٨٦٥  حسن-معزى  سال٢٣ -خوى   اروميه حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩
٣٨٦٦  على -معزى  خوى   خوى تيرباران٦٧ اهدمج ٩
٣٨٦٧  محمد-معزى  خوى   خوى تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٨٦٨  بهزاد-معزى اسماعيلى سال٣١   اوين تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٢٤-بافت كرمان   وكيل آباد حلق آويز٨/٥/٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٨٦٩  حسين-معصومى 



 ٨٤

٣٨٧٠  حميد-معصومى    ٦٧  ١
٣٨٧١  رضا-معصومى    شت اعدام گوهرد٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٨٧٢  محمدرضا-معصومى    ٦٧  ٨
٣٨٧٣  حميدرضا-معصومى گودرزى  سال٣١-بروجرد   خرم آباد تيرباران٤/٨/٦٧ مجاهد ٩
 -٥٩بهار  اعدام٦٧ سچفخا ١ش-٥

سال٥حكم 
٣٨٧٤  رضا-معظمى  سال٣٢-تهران

٣٨٧٥  ميرزاعلى-معظمى گودرزى  سال٢٨-بروجرد   تهران تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
٣٨٧٦ -معقول    ٦٧  ١
٣٨٧٧  هدايت اله-معلم  تهران   اوين٦٧  حزب توده ٤
٣٨٧٨  خداداد-معلميان     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٨٧٩  اكبر-معمار  داراب   شيراز تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٨٨٠  افشين-معماران كاشانى  سال٢٤-تهران   اوين تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
٣٨٨١ اد بهز-معمارزاده    ٦٧  ١
٣٨٨٢  صمد-) معمارپور(معمارزاده     داراب تيرباران١٨/٨/٦٧ مجاهد ٩
٣٨٨٣  مريم-معمارزاده    ٦٧  ١
٣٨٨٤  محمد-معمولى كارگر  سال٢٥-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
 -فيروزآباد فارس   شيراز تيرباران٦٧بهمن مجاهد ٩

 سال٢٠
٣٨٨٥  سعيد-معنوى 

٣٨٨٦  فيروزه-معيدى    ٦٧  ١
٣٨٨٧  حميدرضا-معيرى  سال٢٣-تهران   اوين حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٨٨٨  ...-معين     تهران اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٨٨٩ )خانم (-معين     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٨٩٠  رضا -معينى     تهران تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
٣٨٩١  عطا-معينى    ٦٧ راه كارگر ٢
٣٨٩٢  كامران-معينى    ٦٧  ١
٣٨٩٣  كيومرث-معينى    ٦٧  ١
 -٢ش-٣
 ١٠ش

 ١٧/٨/٦٢  اعدام٦٧/ ٨/٦ فداييان خلق
حكم حبس ا

 بد

٣٨-خرم آباد
 سال

نام [ هيبت اله -معينى چاغروند 
 ]مستعار همايون 

٣٨٩٤

٣٨٩٥  احمد-معينى قرائى    ٦٧ اكثريت ٢ش-١
٣٨٩٦  جالل-مفتاحى    ٦٧  ١
٢٢-خوزستان   اهواز تيرباران٦٧ مجاهد ٩

 سال
٣٨٩٧  مهران-مفتاحى 

٣٨٩٨  مجيد-مفخم  سال٢٥-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-٦
٣٨٩٩  حميدرضا-مفرد طاهرى    ٦٧شهريور   ١٠١-
٣٩٠٠ -مفيدى    ٦٧ حزب توده  ٤
ش-٧ش-٦
١١ 

٣٩٠١  جعفر-مقامى  سال٣٠ قم٥٩  اوين اعدام٦٧ سازمان پيكار

٣٩٠٢  پچمان-مقبلى    ٦٧  ١
٣٩٠٣ )فريد( فرشيد -مقبلى     اوين تيرباران١٠/٩/٦٧ مجاهد ٩
٣٩٠٤  مسعود-مقبلى  سال٢٦-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩-٢ش-١
٣٩٠٥  حميد-مقدم  سال٣٠-تهران   اوين تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٣٩٠٦  سيدعلى اكبر-مقدم     كرج تيرباران٧/٧/٦٧ مجاهد ٩
٣٩٠٧  على-مقدم  سال٢٤-سبزوار   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٩٠٨ ا عليرض-مقدم    ٦٧  ١
٣٩٠٩  قاسم-مقدم  سال٢٩-سبزوار   سبزوارتيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٩١٠  كيومرث-مقدم    ٦٧  ١
٣٩١١  محمد-مقدم  سال٢١-سبزوار   مشهد حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩



 ٨٥

٣٩١٢ )خانم (-مقرب  تهران   تهران حلق آويز٦/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٩١٣ بر على اك-مقرب  سال٣٠-تهران   تهران حلق آويز٦/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٩١٤  ... -)سرگرد(مقصودى  سال٥٥   اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٩١٥  قاسم على-مقصودى  سال٢٨-تهران   اوين حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٩١٦  سعيد-مقيمى  همدان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩١٧  سرهنگ قدرت اله-مقيمى    ٦٧  ١
٣٩١٨  كريم اله-مقيمى قاديكاليى  قائمشهر   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٩١٩  كريم اله-مالحى  سال٢٦-بندرگز   گرگان تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٩٢٠  يحيى-مال زاده  سال٢٩ -اردبيل   اردبيل تيرباران٦٧بهمن مجاهد ٩
سال٢٥ -اصفهان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩ ٣٩٢١  مسعود-مالعباس اصفهانى 
٣٩٢٢  على اكبر-نى مالعبدالحسي سال٣٥-تهران   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٩٢٣  مرتضى-مالعبدالحسينى  سال٢٩-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٢٤ )آصف( على -ماليرى  سال٢٦-كرج   گوهردشت حلق آويز١/٨/٦٧ مجاهد ٩
٣٩٢٥  مهوش-ماليرى  سال٢٤-تهران   اوين حلق آويز٦٧اسفند مجاهد ٩
٣٩٢٦  عباس-ماليى    ٦٧  ١
٣٩٢٧  مجيد-ملغم    ٦٧  ١
٣٩٢٨  منصور-ملكوتى  گزبرخوار   اصفهان تيرباران١٥/٥/٦٧ هدمجا ٩
٣٩٢٩  اسداله-ملكى  سال٢٥-سنقر   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ١-٩
٣٩٣٠  خانم-ملكى    ٦٧  ١
٣٩٣١  سيامك-ملكى    ٦٧ اكثريت ٥
٢٤-كرمانشاه   كرمانشاه حلق آويز٦٧آبان مجاهد ١-٩

 سال
٣٩٣٢  شمس اله-ملكى 

٣٩٣٣  على-ملكى    ٦٧  ١
٣٩٣٤  عين اله-ملكى  كرمانشاه   ديزل آباد اعدام٦٧ مجاهد ٩
٣٩٣٥  فريد-ملكى    ٦٧  ١
٣٩٣٦  كريم-ملكى    ٦٧  ١
سال٢٦-شاهرود   شاهرود تيرباران٦٧دى مجاهد ٩ ٣٩٣٧  مريم-ملكى 
٣٩٣٨  سعيد-ملكى اناركى  سال٢٩-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٣٩  مجيد-ملكى اناركى  سال٢٥-رانته   تهران تيرباران١٠/٨/٦٧ مجاهد ١-٩
٣٩٤٠  جواد-ملكيان  سال٢٨   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٤١  مجيد-مناجات زاده سال٢٢-تهران   اوين تيرباران٦٧بهمن مجاهد ٩
٣٩٤٢  كاظم-منافى  اصفهان   اصفهان تيرباران١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٩٤٣  محمد-منبرى  تهران   تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٣٩٤٤  حميد-منتظرى    ٦٧ مجاهد ٢ش
٣٩٤٥  حميد-منتظرى    ٦٧ اكثريت ٥
٣٩٤٦  محمود-منتظرى  رامسر   اروميه تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
٣٩٤٧  مرتضى-منتظرى  سال٢٢   وكيل آباد اعدام٦٧آبان مجاهد ٩
٣٩٤٨  عباسعلى-منشى رودسرى    ٦٧ اكثريت ٥
٣٩٤٩ )مرد (-منصورى     مشهد حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩
٣٩٥٠  ستار-منصورى  سال٣٤-اهر   تبريز اعدام١٨/٥/٦٧ اهدمج ٩
٣٩٥١  سودابه-منصورى  اراك   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٥٢  كيومرث-منصورى    ٦٧پاييز   ١٠
٣٩٥٣  ناصر-منصورى  سال٢٨-تهران   گوهردشت حلق آويز١٥/٥/٦٧ مجاهد ٩
٣٩٥٤  ناصر-منصورى آقازاده    ٦٧  ١
٣٩٥٥  -منصورى كولى    ٦٧  ٨
٣٩٥٦ )برادر (-منصوريان  سال٣٢-گرگان   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
سال٢٨-ممسنى   عادل آباد تيرباران٢/٩/٦٧ مجاهد ١-٩ ٣٩٥٧  كمال الدين-منصوريان طبايى 
٣٩٥٨  ...-منعم     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩



 ٨٦

٣٨ -خرم آباد ٦٢ ٦٧شهريور حزب توده ١٠ش-٤
 سال

٣٩٥٩ غر على اص-منوچهر آبادى 

٣٩٦٠  مجيد-منيرى    ٦٧  ٨-١
٣٩٦١  آذر-موحدى    ٦٧  ١
٣٩٦٢  مسعود-موحدى  سال٢٩-بابل   بابل تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٦٣  حسن-مؤدب  داراب   اصطهبانات تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
سال٢٩ -بيرجند   مشهد حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩ ٣٩٦٤  خليل-مودى 
حكمش  دشت گوهر٩/٦/٦٧ سازمان پيكار ١١ش-٦-١

تمام شده 
 بود

٣٩٦٥  اسماعيل-موسايى  

٣٩٦٦  ...-موسوى    ٦٧شهريور   ١٠
٣٩٦٧ )خانم (-موسوى  سال٢٠-جهرم   شيراز تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٩٦٨  اشرف-موسوى  سال٣٤-تهران   تهران تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
٣٩٦٩  رحيم-موسوى  هشتپر   رشت اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٧٠ ول رس-موسوى    ٦٧  ١
٣٩٧١  سيدجمشيد-موسوى  صومعه سرا   صومعه سرا اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٧٢  سيد عباس-موسوى     كرج تيرباران٧/٧/٦٧ مجاهد ٩
٣٩٧٣  فريبرز-موسوى    ٦٧  ١
٣٩٧٤  محمود-موسوى     اصفهان تيرباران٦٧ مجاهد ١-٩
٣٩٧٥  منصور-موسوى    ٦٧  ١
٣٩٧٦  مهدى-موسوى  قائمشهر   گرگان اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٩٧٧  سيد ناصر-موسوى فرد سال٢٦-اراك   اراك تيرباران٦٧دى مجاهد ٩
٣٩٧٨  رضا-موسوى نژاد  سال٢٨   اوين تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
سال٢٦-شهركرد   اصفهان تيرباران١/٦/٦٧ مجاهد ٩ ٣٩٧٩  رضا-موسويان 
سال٣٣-شهركرد   مشهد تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩ ٣٩٨٠  عليرضا-موسويان دهكردى
٣٩٨١  بهمن-موسى پور لفمجانى سال٣١-رشت   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ١-٩
٣٩٨٢  حسن–موسى غفارى    ٦٧  ١
٣٩٨٣ )همايون( موسى -موسى خانى  سال٣١-مرند   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٨٤  اصغر-موقر مقدم  سال٢٦-قوچان   وكيل آباد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٩٨٥  غالمحسين-موقر مقدم  سال٣١-قوچان   حلق آويز وكيل آباد٦٧مرداد مجاهد ٩
سال٢٩-سنگسر   سمنان حلق آويز١/٨/٦٧ مجاهد ٩ ٣٩٨٦  حسين-موكدى 
٣٩٨٧  رضا-مواليى    ٦٧شهريور  ١٠
٣٩٨٨  عباس-مواليى  سال٢٩ -قم   تهران حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٣٩٨٩  محمد-مواليى    ٦٧  ١
٣٩٩٠  ابوبكر-مولودى    ٦٧  ١
٣٩٩١  محمد مهدى-مؤمنى    ٦٧ حزب توده ٤
٣٩٩٢  رضا-مهاجر  سال٢٥-قائن   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
٣٩٩٣  كيوان-مهاجر    ٦٧  ١
٣٩٩٤  مريم-مهاجر  سال٢٥-زنجان   اوين تيرباران٦٧مهر مجاهد ٩
٣٩٩٥  مصطفى-مهاجر  اصفهان   تهران اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩
٣٩٩٦  حميد رضا-رملو مهاجر آي سال٢٦-تهران   اوين تيرباران٦٧بهمن مجاهد ٩
سال٣٢ -اصفهان   اوين تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩ ٣٩٩٧ )محمد رضا( على -مهاجرى 
 سرهنگ دكتر -مهداوى    ٦٧  ١

 هوشنگ
٣٩٩٨

سال٣٥ -برازجان  گوهردشت حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩ ٣٩٩٩  عبدالمجيد-مهدوى 
 ٤٠٠٠  محسن- مهدوى آبكنارى سال٢٧ -آبكنار   گوهردشت حلق آويز١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩
 ٤٠٠١  فريدون-مهدى  سال٢٦   اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
٤٠٠٢  اسماعيل-مهدى پور  سال٢٣ -رشت   رشت تيرباران٦٧ مجاهد ٩



 ٨٧

٢٧ -مسجدسليمان   اصفهان اعدام٦٧شهريور مجاهد ٩
 سال

٤٠٠٣  سيروس-مهدى پور 

٤٠٠٤  محمد-مهدى پور  سال٣٠ -ايشكا   الهيجان تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٤٠٠٥ )خانم (-مهدى زاده  سال١٨   رودسر تيرباران٦٧رمه مجاهد ١-٩
٤٠٠٦  احمد-مهدى زاده     اوين تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٤٠٠٧  على رضا-مهدى زاده  سال٢٧-رشت   گوهردشت حلق آويز١٢/٥/٦٧ مجاهد ٩
٤٠٠٨  فرهاد-مهدى زاده     تهران تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٢٥-آستانه اشرفيه   رشت تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩

 سال
٤٠٠٩  مجيد-مهدى زاده 

-٧ش-٦-١
 ١١ش

 ٤٠١٠  فرهاد-مهديون     گوهردشت٦٧شهريور سازمان پيكار

 ٤٠١١  على-مهرابيان     تهران تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
٤٠١٢  محسن-مهرانى  سال٣١   گرگان تيرباران٦٧مهر مجاهد ١-٩
٤٠١٣  نادر-مهربان    ٦٧ حزب توده ٤
٤٠١٤  بهروز-مهرپور  رودسر   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠١٥  عمران-مهرچين     تهران تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٤٠١٦  مجيد-مهرريزى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠١٧  صحبت اله-مهرى    ٦٧  ١
٤٠١٨  نادر-مهرى    ٦٧  ١
٤٠١٩  محمد-مهرى پور  سال٢٨   اعدام٦٧ مجاهد ٩
٤٠٢٠  حميد رضا-ى مهريز سال٢٥-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠٢١  كيوان-مهشيد    ٦٧ حزب توده ٤
٤٠٢٢  جعفر-مهيمنى  سال٢٩-بابل   سارى تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٤٠٢٣ )خانم (-مياحى  اهواز   اهواز تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
٤٠٢٤ )خانم (-مياحى  اهواز   اهواز اعدام٦٧آذر مجاهد ٩
٤٠٢٥ ب حبي-مياحى  اهواز   اهواز تيرباران٦٧آذر مجاهد ٩
٤٠٢٦  داريوش-ميانه  سال٢٥-تهران   اوين تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٤٠٢٧  دكتر-ميثاقى    ٦٧  ١
٤٠٢٨  حسن-ميثمى لنگرودى    ٦٧ حزب توده ٤
٤٠٢٩  عباس-ميراييان  آبادان   عادل آباد تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٤٠٣٠  محسن-ميرآب زاده  سال٢٦-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٢٣-انديمشك   شيراز اعدام٦٧ مجاهد ٩

 سال
٤٠٣١  عابدين-ميرآلى 

سال٣٠ -برازجان   اوين تيرباران١٥/٨/٦٧ مجاهد ٩-١ ٤٠٣٢  سيد اسماعيل-ميرباقرى 
٤٠٣٣  پرويز-ميربها    ٦٧  ١
٤٠٣٤  فرشاد-ميرجعفرى  سال٢٩-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧آبان مجاهد ٩-١
٢٨-سروستان   عادل آباد تيرباران٢٨/٩/٦٧ مجاهد ٩

 سال
 سيدفرج-ميرحسين سروستانى 

 اله
٤٠٣٥

٤٠٣٦  رحيم-ميردريگوند سال٢٥-لرستان   خرم آباد تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٤٠٣٧ ...-ميرزاده     اوين اعدام٦٧آذر مجاهد ٩
٤٠٣٨  محمد رضا-ميرزاده سال٢٥-آبادان   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠٣٩  امير-مير عرب   ٦٢  گوهردشت٦٧ راه كارگر ٢
٤٠٤٠  سيدمرتضى-ميرمحمدى  سال٤٠ -تهران   اوين تيرباران٦٧آبان جاهدم ٩
٤٠٤١ -ميرزاپور    ٦٧  ١
٤٠٤٢ )مرد (-ميرزا زاده     كرج تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩
٤٠٤٣   محمد-ميرزا محمدى  سال٦٤-اراك   اراك تيرباران٦٧آبان مجاهد ٩-١
٤٠٤٤  احمد-ميرزايى     اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠٤٥  اكبر-ميرزايى    ٦٧ اكثريت ٥
٣٢-اشرفيهآستانه   رشت حلق آويز٧/٥/٦٧ مجاهد ٩ ٤٠٤٦ پرويز-ميرزايى 



 ٨٨
 سال

٤٠٤٧  حجت اله-ميرزايى  سال٣٠ -ورامين   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠٤٨  حسين-ميرزايى  سال٣٣-همدان   تهران تيرباران٢٠/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
٤٠٤٩  حسين-ميرزايى     اوين اعدام٦٧ مجاهد ٩
٤٠٥٠  زهرا-ميرزايى  سال٢٥-اهواز   اهواز تيرباران٦٧آذر مجاهد ٥ش-٩
٤٠٥١  شاهرخ-ميرزايى    ٦٧  ١
٤٠٥٢  شهناز-ميرزايى     همدان حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩-١
٤٠٥٣  غالم-ميرزايى    ٦٧  ١
٤٠٥٤  كورس-ميرزايى    ٦٧  ١
٤٠٥٥  كورش-ميرزايى    ٦٧  ١
٤٠٥٦  محسن-ميرزايى  سال٢٩ -نزنجا   زنجان تيرباران٦٧شهريور مجاهد ٩
٤٠٥٧  مصطفى-ميرزايى  سال٢٠ -همدان   اوين تيرباران٢٠/٥/٦٧ مجاهد ٩-١
٤٠٥٨  معصومه-ميرزايى  سال٢٣ -همدان   همدان تيرباران١٣/٥/٦٧ مجاهد ٩
٤٠٥٩  كورس-ميرزايى اشكيكى سال٢١-خمام   رشت تيرباران١٩/٨/٦٧ مجاهد ٩
٤٠٦٠  كورش-ميرزايى اشكيكى الس٢٢-خمام   رشت تيرباران١٩/٨/٦٧ مجاهد ٩
٤٠٦١  احمد-ميرزايى علويچه اصفهان   اوين حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
)پلنگ( قاسم -ميرزايى گودرزى سال٣٥-اراك   اراك تيرباران٦٧دى  مجاهد ٩ ٤٠٦٢
سال٢٦ -جيرفت   كرمان تيرباران٦٧مرداد مجاهد ٩-١ ٤٠٦٣  لطفعلى-ميرساردو 
٤٠٦٤  حميد-ميرسيدى عنبران سال٣١-مشهد   اوين تيرباران١/٩/٦٧ مجاهد ٩-١
٤٠٦٥  على-ميرشاهى  سال٢٥-مشهد   وكيل آباد حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠٦٦  -ميرشكارى    ٦٧  ١
٤٠٦٧  جمشيد-ميرشهيدى  سال٢٢-مشهد   وكيل آباد حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩
٤٠٦٨  سيد محمد-ميرفاروق  سال٣٣ -رشت   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠٦٩ ... -)سرهنگ(ميرفخرايى  سال٤٣-تهران   اوين تيرباران٦٧آبان جاهدم ٩
٤٠٧٠  عبداله-ميرقالوند  حسينيه لرستان   خرم آباد اعدام٦٧ مجاهد ٩
٤٠٧١  رضا-ميركريمى  سال٤٠-گرگان   گرگان تيرباران٣/٨/٦٧ مجاهد ٩
٤٠٧٢  امير-ميرمحمدى  قائمشهر   گوهردشت اعدام٦٧مرداد مجاهد ٩
٤٠٧٣  سيد مرتضى-ميرمحمدى  سال٤٠-تهران   اوين تيرباران٦٧آبان  مجاهد ٩
٤٠٧٤  دكتر محمد-ميرمحمدى    ٦٧  ١
 -) مهر محمدى(ميرمحمدى  سال٢٨-تهران   اوين حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩

 مهدى
٤٠٧٥

سال٢٤-قائمشهر   گوهردشت حلق آويز٦٧مهر مجاهد ٩  -ميرمحمدى برنجستانكى
 سيدعقيل

٤٠٧٦

٢٨-مسجدسليمان  هواز تيرباران ا٦٧مرداد  مجاهد ٥ش-٩
 سال

٤٠٧٧  منيره-) مرادى(ميرمرادى 

      ٤٠٧٨
٤٠٧٩  حاجى-ميرمصطفايى  سال٥٠-زنجان   مشهد حلق آويز٦٧ مجاهد ٩
سال٢٦-الهيجان   گوهردشت حلق آويز١٠/٥/٦٧ مجاهد ٩ ٤٠٨٠  رضا-ميرمعصومى 
٤٠٨١  محمد على-ميرواسع  سال٢٩   رشت تيرباران١١/٦/٦٧ مجاهد ٩
٤٠٨٢  ...-ميروهاب زاده     تيرباران٦٧ مجاهد ٩
٤٠٨٣  سيامك-ميرهادى    ٦٧  ١
٤٠٨٤  قامت-ميرهادى    ٦٧  ١
٤٠٨٥  كيومرث-ميرهادى  سال٢٥-تهران  گوهردشت حلق آويز٦٧شهريور مجاهد ٩-١
٤٠٨٦  كورش-ميرهاشمى    ٦٧  ١
٤٠٨٧  مهرداد-ميرهاشمى    ٦٧  ١
٤٠٨٨  فرج اله-) جوانشير(ميزانى    ٦٧ حزب توده ٤
٤٠٨٩  اشرف-ميزانى    ٦٧  ١
٤٠٩٠  حميد-ميكاييل     تيرباران٦٧ مجاهد ٩-١
٤٠٩١  عباس-مياليى    ٦٧  ١



 ٨٩

٤٠٩٢  محمود-ميمنت  سال٢٨-تهران   گوهردشت حلق آويز٦٧مرداد  مجاهد ٩
٤٠٩٣  هوشنگ-ميمنى    ٦٧  ١
٤٠٩٤  اصغر-مينا    ٦٧ اكثريت ٥
٤٠٩٥ خليل -) سرگرد(مينايى  سال٣٥   تهران تيرباران١٦/٩/٦٧ مجاهد ٩
٤٠٩٦  هوشنگ-ميهنى    ٦٧  ١

 


