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 راه آارگر . اميرحسين حاج محسن. ٣٤٩

 آومله . فرهاد حاج ميرزايي. ٣٥.
 حزب توده ايران . اسحاق حاج ملكي. ٣٥١
 مجاهد . ليال حاجيان نژاد. ٣٥٢
 عدام در اروميه ا. حاجي. ٣٥٣
 حجازي . ٣٥٤
 ناصر حبيبي فوالدآالهي . ٣٥٥
 حزب توده ايران . عباس حجري بجستاني. ٣٥٦
 مجاهد . محسن حريري. ٣٥٧
 مجاهد . منصور حريري. ٣٥٨
 حزب توده ايران . ابراهيم حسن پور شيرازي. ٣٥٩

 حزب توده ايران . مهدي حسن پاك. ٣٦.
 آومله . حسن حسن پور. ٣٦١
 حزب توده ايران . حسن حسيني نژادم. ٣٦٢
 شفيع حسين پور . ٣٦٣



 راه آارگر . رحيم حسين پور رودسري. ٣٦٤
 حزب توده ايران . محمد حسين خاني. ٣٦٥
 حميد حسيني . ٣٦٦
 حزب دموآرات آردستان . جمال حسيني. ٣٦٧
  اقليت –چريك هاي فدايي . پرويز حسيني. ٣٦٨
 محمود حسيني . ٣٦٩

 اعدام در سنندج . حسينيسيد فاضل . ٣٧.
 مجاهد . اميرحسين حسيني. ٣٧١
 آومله . غالم حق بيان. ٣٧٢
 مجاهد . حسن حقيقت. ٣٧٣
 مجاهد . عبدالعلي حقيقيان رودسري. ٣٧٤
 مجاهد . حميد حقي منيع. ٣٧٥
  اآثريت –فداييان خلق . ناصر حليمي اصل. ٣٧٦
 علينقي حميديان . ٣٧٧
  اآثريت –لق فداييان خ. ناهيد حوائجي. ٣٧٨
  اقليت –چريك هاي فدايي . حياتي. ٣٧٩

 حزب توده ايران . احمد حيدري زاده مطلق. ٣٨.
 آومله . شهريار حيدري. ٣٨١
 ظفر حيدري . ٣٨٢
 آريم حيدرنژاد . ٣٨٣
 اهللا حسامي  سيف. ٣٨٤
 رحيم حسين زاده . ٣٨٥
 مهدي حاجيان نژاد . ٣٨٦
 اآبر حقيقي . ٣٨٧
 حسن حبيبي . ٣٨٨
  محمود حريري .٣٨٩

 اسماعيل حسيني . ٣٩.
 مهدري حيدري . ٣٩١
 رحيم حاتمي . ٣٩٢
 ناصر حاج عسگري . ٣٩٣
 حبيب حاج محمدي . ٣٩٤
 زهرا حاج محمدي . ٣٩٥
 عليرضا حاج محمدي . ٣٩٦
 حاجي پور . ٣٩٧
  اقليت –چريك هاي فدايي . سعيد حدادي مقدم. ٣٩٨
 حداديان . ٣٩٩

 سعيد حسيني . ٤..
  حسين پور امير. ١٫٤
 شادي حسين پور . ٢٫٤
 شاهپور حسين پور . ٣٫٤
 نازلي حسين پور . ٤٫٤
 منوچهر حسين زاده . ٥٫٤
 ليال حسيني . ٦٫٤
 سيد باقر حسيني . ٧٫٤
 حميد حق امنيني . ٨٫٤
 حسين حقيقت گو . ٤٫٩
 حق شناس .. ٤١
 ابوالحسن حكيم . ٤١١
 فرشته حميدي . ٤١٢
 هانيه حيدرپور . ٤١٣
 د حيدري نژاد احم. ٤١٤
 داوود حيدري . ٤١٥
 شهين حيدري . ٤١٦
 شيرين حيدري . ٤١٧
 مرتضي حيدري . ٤١٨
 بهزاد حسيني . ٤١٩

 رحيم حسين پور . ٤٢.
 اسداهللا حاتمي . ٤٢١
 امير حالتي . ٤٢٢
 مظاهر حاج محمدي . ٤٢٣
 منصور حبيبي . ٤٢٤

 داوود حكمي . ٤٢٥
 محبوبه حاج علي . ٤٢٦
  محمدتقي حسيني. ٤٢٧
 حامد حيدرپور . ٤٢٨
 طهمورث حيدري نژاد . ٤٢٩

 حزب توده ايران . ناخدا حكيمي. ٤٣.
 شهريار خير . ٤٣١
 آومله . خالدعلي خاتوني. ٤٣٢
  اآثريت –فداييان خلق . محمدتقي خاشع. ٤٣٣
  اآثريت –فداييان خلق . تقي خان. ٤٣٤
  اآثريت –فداييان خلق . حسين خانباباپور. ٤٣٥
 اعدام در زندان اروميه . لديعمر خا. ٤٣٦
 مجاهد . حميد خاورپور. ٤٣٧
 مجاهد . خدامراد. ٤٣٨
 آومله . جمشييد خردفرضي. ٤٣٩

 طاهره خسروآبادي . ٤٤.
  اقليت –چريك هاي فدايي . پرويز خسروي. ٤٤١
 ) خسرونژاد(خسرو خسروي . ٤٤٢
 مجاهد . مهرداد خسروي. ٤٤٣
  اعدام در زندان سقز. مصطفي خزري. ٤٤٤
 حزب توده ايران . ابوالحسن خطيب. ٤٤٥
 حزب توده ايران . اآبر خطيبي. ٤٤٦
 خضابي . ٤٤٧
 مجاهد . شهريار خليقي. ٤٤٨
  اآثريت –فداييان خلق ). فرامرز(خشاريان خواحيان . ٤٤٩

  اآثريت –فداييان خلق . حميد خواجه گيري. ٤٥.
 مجاهد . حسن خوانسار. ٤٥١
  اآثريت – خلق فداييان. آاظم خوشابي. ٤٥٢
 آاظم خوشدل . ٤٥٣
 آومله . آريم خوش قشالق. ٤٥٤
 جمشيد خرازي . ٤٥٥
 فريده خوش ارسنجان . ٤٥٦
 حسن خارآي . ٤٥٧
 احمد خطيبي . ٤٥٨
 ممهدي خضرائي . ٤٥٩

 دآتر علي اآبر خطيبي . ٤٦.
 عثمان خاموشي . ٤٦١
 خانم خانيان . ٤٦٢
 محمد خان محمدي . ٤٦٣
 عباس خاآسار . ٤٦٤
 علي خاتمي . ٤٦٥
 عمر خالدي . ٤٦٦
 اسد خاموشي . ٤٦٧
 احمد خاموشي . ٤٦٨
 يحي خان محمدي . ٤٦٩

 عباس خاني . ٤٧.
 سعيد خرمنگاه . ٤٧١
 خشايار خزائي . ٤٧٢
 مسعود خسروآبادي . ٤٧٣
 عباس خسروآبادي . ٤٧٤
 منصوره خسروآبادي . ٤٧٥
 پرويز خسروي . ٤٧٦
 آاظم خلقت بخش . ٤٧٧
 ي خليليان علي نف. ٤٧٨
 احمد خورشيدفر . ٤٧٩

 خطائي . ٤٨.
 مليحه خوش سليقه . ٤٨١
 خوييني . ٤٨٢
 مجيد خرم گاه . ٤٨٣
 علي خاورپور . ٤٨٤
 فرشيد خسروي طلب . ٤٨٥



 يوسف خوش خوي جعفرآبادي . ٤٨٦
 خوشنويس . ٤٨٧
 خسرواني . ٤٨٨
 حزب توده ايران . فرزاد دادگر. ٤٨٩

 وده ايران حزب ت. اهللا دادمرزي فرج. ٤٩.
 حزب توده ايران . بهرام دادفر. ٤٩١
 مجاهد . دآتر دارابي. ٤٩٢
 ابراهيم دانايي . ٤٩٣
 حزب توده ايران . دآتر احمد دانش شريعت پناهي. ٤٩٤
 حزب توده ايران . بهرام دانش. ٤٩٥
  اآثريت –فداييان خلق . منصور داوران. ٤٩٦
 مجاهد . ممحدتقي داوودي. ٤٩٧
 دي حسين داوو. ٤٩٨
 ) چهار عضو خانواده(داوودي . ٤٩٩
 مجاهد . حسين دروديان. ٣٫٥
  اآثريت –فداييان خلق . سهيال درويش آهن. ٤٫٥
  اآثريت –فداييان خلق . محمد درياباري. ٥٫٥
  اآثريت –فداييان خلق . حسن دشت آرا. ٦٫٥
 منصور دالل زاده . ٧٫٥
 رضا دالور . ٨٫٥
 ران حزب توده اي. محسن دليجاني. ٩٫٥

 حزب توده ايران . عليرضا دليلي. ٥١.
 حزب توده ايران . محمدرضا دليلي. ٥١١
 مجاهد . ليلي دليلي. ٥١٢
 حمبد دوست محمدي .. ٥١٣
  اقليت –چريك هاي فدايي . عليرضا دولتي. ٥١٤
 احمد دهنادي . ٥١٥
  اآثريت –فداييان خلق . اهللا ديانت فتح. ٥١٦
  اآثريت –فداييان خلق . ريديانك شو) منصور(محمدحسن . ٥١٧
 راه آارگر . حميد دين خواه. ٥١٨
 محمد دين خواه . ٥١٩

 مجيد ديواني . ٥٢.
 مصطفي دم خوري . ٥٢١
 حزب توده ايران . غالمعلي داوري. ٥٢٢
 اسداهللا ديكوندي . ٥٢٣
 اهللا دادخوي  فرج. ٥٢٤
 بهرام دادور . ٥٢٥
 يران حزب توده ا. نصرت اهللا درويش مخلص آبادي. ٥٢٦
 مهرداد دستگير . ٥٢٧
 اشرف دانشگر . ٥٢٨
 ) داعي(خانم دائي . ٥٢٩

 مهدري دري . ٥٣.
 رهبر درياسري . ٥٣١
 دارايي . ٥٣٢
 سعيد دانيال . ٥٣٣
 آراميس درنياز . ٥٣٤
 بهروز دري . ٥٣٥
 اعدام در زندان سنندج . نعمت دست آموز. ٥٣٦
 فريبا دشتي . ٥٣٧
 ) ديلمان(رسول ديده بان . ٥٣٨
 خليل دوست محمدي . ٥٣٩

 اآبر دهقان . ٥٤.
 حزب دموآرات آردستان . مصطفي دمكري. ٥٤١
 دياري . ٥٤٢
 محسن داوري . ٥٤٣
 آمال دادگر . ٥٤٤
 حزب توده ايران . اسماعيل ذوالقدر. ٥٤٥
 پرويز ذوالفقاري . ٥٤٦
 ذاآري . ٥٤٧
 حزب توده ايران . بهزاد ذآي. ٥٤٨
 بهمن ذآي . ٥٤٩

 مجاهد . دمنشاصغر را.. ٥٥
  اآثريت –فدائيان خلق . سيامك راستاك. ٥٥١
 حزب توده ايران . حسين راسي. ٥٥٢
  اقليت –چريك هاي فدايي . شهرياري راضي. ٥٥٣
 حزب توده ايران . تيمور راوندي. ٥٥٤
 حزب توده ايران . طفان ربيعي. ٥٥٥
  اقليت –چريك هاي فدايي . جمشيد رستمي. ٥٥٦
 حزب توده ايران . ي فرمحمدرضا رجال. ٥٥٧
 حزب توده ايران . محمد رجائي مند. ٥٥٨
  اقليت –چريك هاي فدايي . رجب پور. ٥٥٩

 مجاهد . خانم رجبي. ٥٦.
 خسرو رجبي . ٥٦١
 آومله . ح رجبي صال. ٥٦٢
 رحمتيان . ٥٦٣
 خسرو رحيم زادگان . ٥٦٤
 حسين رحيمي پور . ٥٦٥
 احمد رحيمي . ٥٦٦
  آذر ١٦ انشعاب -يان خلق فداي. عسگر رحيمي. ٥٦٧
 محمد رزاقي . ٥٦٨
 حزب توده ايران . آصف رزم ديده. ٥٦٩

  اقليت -چريك هاي فدايي . پور پرويز رستم علي. ٥٧.
 بهزاد رشيدي . ٧١
 روشن زاده . ٥٧٢
 حزب توده ايران . احمدعلي رصدي. ٥٧٣
 آومله . جمال رضايي. ٥٧٤
  اآثريت –فدائيان خلق . احمد رضايي. ٥٧٥
 شاهري رضايي . ٥٧٦
  آذر ١٦ انشعاب -فدائيان خلق . رسول رضائيان. ٥٧٧
 مجاهد . منوچهر رضايي. ٥٧٨
 بهزاد رمزي . ٥٧٩

 مجاهد . سعيد رمضان لو. ٥٨.
 مجاهد . حسين روزبهاني. ٥٨١
 حزب توده ايران . عادل روزه دار. ٥٨٢
 رودري . ٥٨٣
 مجاهد ). ياريگيوند(حكيمه ريزي بندري . ٥٨٤
 راه آارگر . محمد رياحي. ٥٨٥
 راه آارگر . جعفر رياحي. ٥٨٦
 محمود رئيسي . ٥٨٧
 زهرا همسر محمود رئيسي . ٥٨٨
  اقليت –چريك هاي فدايي . محسن رجب زاده. ٥٨٩

 محمد رحيم زاده . ٥٩.
 آاك رستم . ٥٩١
 رحمان رمضاني . ٥٩٢
 خانم رامش . ٥٩٣
 عباس ربيعي . ٥٩٤
 منصور رحيمي . ٥٩٥
 عيد رسولي س. ٥٩٦
 اهل بانه . ابراهيم فرزند رسول. ٥٩٧
 داريوش رضايي . ٥٩٨
 يوسف رضايي . ٥٩٩

 بيژن رضايي جهرامي . ٦..
 آاووس رضايي جهرمي . ١٫٦
 بهنام رضايي جهرمي . ٢٫٦
 صمد رنجبر . ٣٫٦
 جالل روحي . ٤٫٦
 محمد راجي . ٥٫٦
 سيد احمد رضوي . ٦٫٦
 سيمين راوندي . ٧٫٦
  مصطفي راوي. ٨٫٦
 محمد راعي . ٩٫٦
 نسرين رسولي .. ٦١



 مسعود رشتچيان . ٦١١
 حسن رشيدي . ٦١٢
 سيروس رشيدي . ٦١٣
 جمال رصدي . ٦١٤
 محسن رفيع . ٦١٥
 حسين روحاني . ٦١٦
 سليمان روزبهاني . ٦١٧
 غالم رهبري . ٦١٨
 معين راسي . ٦١٩
 صولت رياحي .. ٦٢
 احمد ريكائي . ٦٢١
 رفعت رحيم شمسي . ٦٢٢
 حسن رحيميان . ٦٢٣
 حسن رحيمي رودسري . ٦٢٤
 حيسين رياحي . ٦٢٥
 علي رياحي . ٦٢٦
 هما رادمنش . ٦٢٧
 شهال رجبي . ٦٢٨
 ابراهيم رجبي . ٦٢٩

 حزب توده ايران . محمد رحيمي. ٦٣.
 عادل روستا . ٦٣١
 داوود رحيمي . ٦٣٢
 منيره رجوي . ٦٣٣
 بهروز رجائي سرواني . ٦٣٤
 مجاهد . فاطمه زارعي. ٦٣٥
 حزب توده ايران . اهللا زارع عزت. ٦٣٦
 حزب توده ايران . آيومرث زرشناس. ٦٣٧
 سازمان پيكار . علي زمرديان. ٦٣٨
 حزب توده ايران . زماني. ٦٣٩

 زنحاني . ٦٤.
  اقليت –چريك هاي فدايي . محمود زندي. ٦٤١
 آومله . هوشنگ زندي. ٦٤٢
 حميد زارعي . ٦٤٣
 ناصر زرين قلمي . ٦٤٤
 مد زنگنه اح. ٦٤٥
 اي  آيومرث زواره. ٦٤٦
 محمد زالي . ٦٤٧
 ) سه عضو يك خانواده(زارع . ٦٤٨
 آيومرث زهرايي مقدم . ٦٥١
 حميد زراعي . ٦٥٢
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . منوچهر سرحدي. ٦٥٣
 علي سعيدي . ٦٥٤
 امير سعيدي . ٦٥٥
  اقليت –چريك هاي فدايي . مهري سالحي. ٦٥٦
 توده تهمينه س. ٦٥٧
 مجاهد . اسماعيل سجاديان. ٦٥٨
 رسول سلجوقي . ٦٥٩

 مجاهد .  سوهان آجيني٦٦..
سازمان رزمندگان در راه آزادي طبقه آارگر . عباس سليمي. ٦٦١
 حبيب سالياني . ٦٦٢
 مجاهد . شهريار سنجابي. ٦٦٣
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . حسين سياق پور. ٦٦٤
 سياوش پور . ٦٦٥
  سياه قلم حسين. ٦٦٦
 آومله . آمال سيف مرادي. ٦٦٧
 آومله . جمال سيف مرادي. ٦٦٨
 مجاهد . زهرا سيدي سياه اسطلخي. ٦٦٩

 راه آارگر . مجيد سيمياري. ٦٧.
 منوچهر سروري . ٦٧١
 حزب دموآرات آردستان . آريم سقزي. ٦٧٢
 حسن سالمت پور . ٦٧٣

 حسين سجادي . ٦٧٤
 بهروز سيف پور . ٦٧٥
 عد آمال س. ٦٧٦
  اقليت –چريك هاي فدايي . فرهاد سليماني. ٦٧٧
 صالح سيفي . ٦٧٨
 آريم سقزي . ٦٧٩

 سيد فاطمي . ٦٨.
 مجاهد . شهين سامي. ٦٨١
 حميد سامي . ٦٨٢
 مهدي سيروس نژاد . ٦٨٣
 ساماني . ٦٨٤
 ستارپور . ٦٨٥
 سرداري . ٦٨٦
 حزب دموآرات آردستان . رستم سوز. ٦٨٧
 امين ستاريان . ٦٨٨
  اسداهللا سخائي .٦٨٩

 اسماعيل سخائي . ٦٩.
 منصور سخائي . ٦٩١
 سهيلي . ٦٩٢
 محسن سراب زاده . ٦٩٣
 امير سرفراز . ٦٩٤
 سيد اسماعيل سرفراز . ٦٩٥
 علي سعيدي فرد . ٦٩٦
 حسين سنائي . ٦٩٧
 امير سعيدي . ٦٩٨
 دآتر سعيدي . ٦٩٩

 اسداهللا سلجوقي . ٧..
 علي سلطاني . ١٫٧
 سليمان پور . ٢٫٧
 محمود سمندري . ٣٫٧
 رضا سجادپور . ٤٫٧
 اسداهللا سياه قلم . ٥٫٧
 بهمن سيداحمد . ٦٫٧
 سيمين سيدي . ٧٫٧
 داريوش سيفي . ٨٫٧
 سوسن سيفي . ٩٫٧

 قاسسم سيفيان . ٧١.
 حسين سياه پوش . ٧١١
 اسماعيل سنجريان . ٧١٢
 پرويز سگوند . ٧١٣
 آسري سعيدي . ٧١٤
 حامد سليمان پور . ٧١٥
  اقليت –چريك هاي فدايي . في شادمانيمصط. ٧١٦
 مجاهد . اآبر شاآري. ٧١٧
 بهمن شاآري . ٧١٨
 مجاهد . مجيد شاه حسيني. ٧١٩

 حزب توده ايران . ناصر شاهسوندي. ٧٢.
 اسماعيل شجريان . ٧٢١
 مجاهد . بهروز شاه مقني. ٧٢٢
 حزب توده ايران . علي شعباني. ٧٢٣
 مجاهد . چنگيز شريفي. ٧٢٤
 حزب دموآرات آردستان . يار شريعتيشهر. ٧٢٥
 پرويز شريفي . ٧٢٦
 اصغر شريفي . ٧٢٧
 مجاهد . ژاله شريفي. ٧٢٨
 مجاهد . شريعت. ٧٢٩

 ابراهيم شعباني . ٧٣.
 مجاهد . جبار شعباني. ٧٣١
 ) حسين(سروان شفيع پور . ٧٣٢
  اآثريت –فداييان خلق . سيامك شكوهي. ٧٣٣
 مجاهد . مجيد شمس. ٧٣٤



 حزب توده ايران . د رحيم شمسيسرگر. ٧٣٥
  اآثريت –فداييان خلق . جليل شهبازي. ٧٣٦
 حزب توده ايران . علي شهبازي. ٧٣٧
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . حسن شهيدي. ٧٣٨
 محمدرضا شهير افتخار . ٧٣٩
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . بيژن شيرواني. .٧٤
 شفاف . ٧٤١
 جالل شاهي . ٧٤٢
 الدين  شمس. ٧٤٣
 داوود شاهي . ٧٤٤
 خسرو شايان . ٧٤٥
  شهبازي عبداهللا. ٧٤٦
 آاظم شجاع جوان . ٧٤٧
 علي شريف طبرستاني . ٧٤٨
 ) دو برادر عضو يك خانواده(شفيعي . ٧٤٩
 احمد شايان . ٧٥١
 عبدالمحمود شاميان . ٧٥٢
 ناصر شايان . ٧٥٣
 علي شايان فر . ٧٥٤
 زهرا شب زنده دار . ٧٥٥
 شرافت . ٧٥٦
 محمدرضا شريف آبادي . ٧٥٧
 نديمه شريفي . ٧٥٨
 ير شكاري ام. ٧٥٩

 سياوش شكوهي . ٧٦.
 شهباز شهباززاده . ٧٦١
 رضا شهرباني . ٧٦٢
 مهرداد شهميري . ٧٦٣
 علي شيخي . ٧٦٤
 محمدحسن شهبازي . ٧٦٥
 حسين شايان . ٧٦٦
  اآثريت –فداييان خلق . اآبر صادقي بناب. ٧٦٧
 مجاهد . ابوالحسن صادقي. ٧٦٨
  اآثريت –فداييان خلق . يداهللا صادقي. ٧٦٩

 حزب توده ايران . فريبرز صالحي. ٧٧.
 مهرداد صالحي . ٧٧١
 مجاهد . رضا صالحي. ٧٧٢
 احمد صالحي . ٧٧٣
 نادر صبري . ٧٧٤
  ارتش رهايي بخش -چريك هاي فدايي . عبدالعظيم صبوري. ٧٧٥
 احمد صبوري . ٧٧٦
 حسن صداقت پور . ٧٧٧
 حزب توده ايران . جعفر صداي وطن. ٧٧٨
 زب رنجبران ح. آمال صدرزاده. ٧٧٩

  اعدام در زندان نشتارود -مجاهد . حبيب صديق. ٧٨.
 حزب توده ايران . حسن صراف پور. ٧٨١
 مجاهد . صفري. ٧٨٢
 مجاهد . اسكندر طبري. ٧٨٣
 مجاهد . صفاري. ٧٨٤
  اآثريت –فداييان خلق . بيژن صفدريان. ٧٨٥
 مجاهد . صفاتيان. ٧٨٦
 حزب توده ايران . حسين صفوي نيا. ٧٨٧
 حميد صفوي . ٧٨٨
  اآثريت –فداييان خلق . نادر صلواتي. ٧٨٩

 راه آارگر . لهراسب صلواتي. ٧٩.
 عليرضا صلواتي خوش قلب . ٧٩١
 مهران صمدزاده . ٧٩٢
  اآثريت –فداييان خلق . فرامرز صوفي. ٧٩٣
 حزب رنجبران . مصطفي صادقي. ٧٩٤
 حزب دموآرات آردستان . آاك سيد فاضل صلواتي. ٧٩٥
  عادل صلواتي .٧٩٦
 مصطفي صلواتي . ٧٩٧

 بهمن صلواتي . ٧٩٨
 دآتر سيروس صارمي . ٧٩٩

 هاله صفا . ٨..
 تقي صدامت . ١٫٨
 صفائيان . ٢٫٨
 ناصر صابر . ٣٫٨
 محمد صابرزاده . ٤٫٨
 محسن صادق زاده . ٥٫٨
 حميد صادقي . ٦٫٨
 عبدالحسين صادقي . ٧٫٨
 يوسف صادقي نراقي . ٨٫٨
 قامت صارمي . ٩٫٨

 بابك صارمي . ٨١.
 اعدام در بانه . شريف صالحه. ٨١١
 حسين صباغ پور . ٨١٢
 الوالحسن صبوري . ٨١٣
 حسين صداقت پور . ٨١٤
 حسن صدر . ٨١٥
 عبداهللا صدري . ٨١٦
 ابراهيم صفائي . ٨١٧
 مسعود صفائي . ٨١٨
 محسن صفري نژاد . ٨١٩

 ستار صادقي . ٨٢.
 سكينه صفوي . ٨٢١
 نظام صمدزاده . ٨٢٢
 علي صميمي . ٨٢٣
 حسين صادق زاده . ٨٢٤
 منصور صميمي . ٨٢٥
 رضا صوفي آبادي . ٨٢٦
 رضا صدوقي . ٨٢٧
 حسين صياد . ٨٢٨
 رضا صيادپور . ٨٢٩

 هاتف صابرزاده . ٨٣.
 پروانه صفاميرزايي . ٨٣١
  اآثريت –فداييان خلق . علي اصغر ضيغمي. ٨٣٢
 عليرضا ضيايي . ٨٣٣
 هاتف ضامن . ٨٣٤
  ضيايي محمد. ٨٣٥
 راه آارگر . عادل طالبي. ٨٣٦
  اقليت –چريكهاي فدايي . حميد طاهري. ٨٣٧
 مجاهد . صفري طاهري و همسرش. ٨٣٨

 حزب توده ايران . انوشه طاهري. ٨٤.
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . محمدرضا طبابتي طبري. ٨٤١
  اآثريت –فداييان خلق . سعيد طباطبايي. ٨٤٢
 جاهد م. آزاده طيب. ٨٤٣
 حسن طالبي . ٨٤٤
 طاهرخاني . ٨٤٥
 مجاهد . دآتر طبيبي نژاد. ٨٤٦
 حميد طالقاني . ٨٤٧
 نصرت طاهري . ٨٤٨
 طاهرزاده . ٨٤٩

 مجيد طاهري . ٨٥.
 حميدرضا طاهريان . ٨٥١
 حزب توده ايران . حسين طاليي. ٨٥٢
 طالمان . ٨٥٣
 عبدالهاشم طاهري . ٨٥٤
 مجاهد . علي شريف طبرستاني. ٨٥٥
 مجاهد . برادر علي شريف طبرستاني. ٨٥٦
 سرهنگ صابر ظفرحيدري . ٨٥٧
 فرحناز ظروفچي شيرازي . ٨٥٨
 مجيد ظهوري . ٨٥٩

 مجاهد . ظهيراالسالم. ٨٦.



  اقليت –چريك هاي فدايي . عبدالهاشم عادل. ٨٦١
 مصطفي عابديني آبكناري . ٨٦٢
 مجاهد . مهرداد عاطفي. ٨٦٣
 ت آردستان حزب دموآرا. عبد ممارف. ٨٦٤
 مجاهد . محمدجواد عباسي. ٨٦٥
 آرمان مستضعفين . عباس پور. ٨٦٦
 اعدام در اروميه . عمر عبداهللا پور. ٨٦٧
  اآثريت –فداييان خلق . بهزاد عبداللهي. ٨٦٨
 اعدام در زندان سنندج . رسول عبدي. ٨٦٩

 باقي عثماني . ٨٧.
 عرب وزيري . ٨٧١
 اآثريت  –فداييان خلق . منصور عسگري. ٨٧٢
  اآثريت –فداييان خلق . ناصر عطايي. ٨٧٣
 فضيله عالمه . ٨٧٤
 مجاهد . مسعود عاليي خستو. ٨٧٥
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . محمود عليزاده. ٨٧٦
  اآثريت –فداييان خلق . مهدي عماري. ٨٧٧
 احمد عيوضي . ٨٧٨
 سرهنگ ابوالقاسم عطايي . ٨٧٩

 سيروس عبدي . ٨٨.
  عارف عبداهللا. ٨٨١
 مومن عارفي . ٨٨٢
 فروزنده عبدي . ٨٨٣
 ناهيد عقيلي . ٨٨٤
 داوود عزيزي . ٨٨٥
 پرويز علي پور . ٨٨٦
 جمشيد عظيم رادبرگ . ٨٨٧
 غالمرضا عبيدي . ٨٨٨
 مجيد عبداللهي . ٨٨٩

 امير عبداللهي . ٨٩.
 اآبر علي بيك  علي. ٨٩١
 زهرا عين اليقين . ٨٩٢
 فريبا عمومي . ٨٩٣
  عبادي رحيم. ٨٩٤
 محمداسماعيل عبدي . ٨٩٥
 مهدي عبادتي . ٨٩٦
 زهرا عكاشه . ٨٩٧
 محسن عبداهللا زاده . ٨٩٨
 ) دو عضو يك خانواده(عطايي . ٨٩٩
 اآبر علي خاني . ١٫٩
 عاقلي . ٢٫٩
 مصطفي عابديني آبكناري . ٣٫٩
 عبدالستار . ٤٫٩
 ميرفتاح عبداللهي . ٥٫٩
 رسول عبدي . ٦٫٩
 پرويز عراقي . ٧٫٩
 زهرا عسگرشاهي . ٨.٩

 منصور عاليي . ٩٫٩
 غفاري . ٩١.

  اآثريت –فداييان خلق . محسن غياث وند. ٩١١
 حزب توده ايران . دآتر سيف اهللا غياث وند. ٩١٢
 غيور . ٩١٣
 احمد غالمي . ٩١٤
 شهين غفاري . ٩١٥
 مجتبي غنيمتي غيور . ٩١٦
 آومله . اهللا فاتحي آرجو حبيب. ٩١٧
  اقليت –چريك هاي فدايي . جالل فتاحي. ٩١٨
 مجاهد . حسين فارسي. ٩١٩
 مجاهد . حس فارسي.. ٩٢
 نيره فتحعلي . ٩٢١
  اآثريت –فداييان خلق . جهانگير فتحي. ٩٢٢

  اقليت –چريك هاي فدايي . رحمت فتحي. ٩٢٣
 علي فتحي . ٩٢٤
 حزب دموآرات آردستان . آريم فتحي. ٩٢٥
 ران حزب توده اي. مهرداد فرجاد آزاد. ٩٢٦
 فرج پور . ٩٢٧
 مجاهد . مهرداد فرزانه ثاني. ٩٢٨
 داوود فرهي . ٩٢٩

 عباس فرهمنديان . ٩٣.
 مجاهد . محمد فرهمند. ٩٣١
 خانم فالحت . ٩٣٢
 فنايي فر . ٩٣٣
 فوالدي . ٩٣٤
 پور  رضا فياض. ٩٣٥
 سوسن فيض شيري . ٩٣٦
 آومله . صالح فيضي. ٩٣٧
 مجاهد . عباس فيروزي. ٩٣٨
 فاني عباس . ٩٣٩

 حسين فرامرزپور . ٩٤.
 محمدحسين فاني . ٩٤١
 حسين فرامرزپور . ٩٤٢
 محمدحسين فاني . ٩٤٣
 عباس فريد . ٩٤٤
 اصغر فيروزآبادي . ٩٤٥
 بهمن فتحي . ٩٤٦
  اآثريت –فداييان خلق . حسن فرقانيان آبكناري. ٩٤٧
 حبيب اهللا فاطمي سلجوقي . ٩٤٨
 هومن فشاهي . ٩٤٩

 دآتر فارابي . ٩٥.
 دآتر حسين فاطمي . ٩٥١
 مهدي فريدوني . ٩٥٢
 فقيهي نژاد . ٩٥٣
 هوشنگ فدايي نيا . ٩٥٤
 محمد فدوي . ٩٥٥
 رضا فالحتي . ٩٥٦
 يارمحمد فتحي . ٩٥٧
 داوود فدايي . ٩٥٨
 فتح آبادي . ٩٥٩

 بهزاد فرزانه اصفهاني . ٩٦.
 اسداهللا فرزين . ٩٦١
 رضا فرهادپور . ٩٦٢
 مصطفي فرهادي . ٩٦٣
 يال فرهمند ژ. ٩٦٤
 فالح . ٩٦٥
 رضا فالدآي . ٩٦٦
 رحيم فوالدوند . ٩٦٧
 صادق فهيمي . ٩٦٧
 مهتاب فيروزآبادي . ٩٦٩
 مجاهد . شهريار فيضي. ٩٧٠
 مرضيه فالحت . ٩٧١
 محمود فالحت . ٩٧٢
 مريم فالحت . ٩٧٣
 حزب توده ايران . اصغر قباخلو. ٩٧٤
 آومله . زمانه قادري. ٩٧٥
 اعدام در زندان سقز . يمحي الدين قادر. ٩٧٦
  اآثريت -فداييان خلق . حيسبن قاسم نژاد. ٩٧٧
  اآثريت –فداييان خلق . عباس قاسمي ماليي. ٩٧٨
  اآثريت –فداييان خلق . حسين قاسمي پور. ٩٧٩

 سلمان قاسمي . ٩٨.
 عليرضا قاسمي . ٩٨١
 مجاهد . رامين قاسمي. ٩٨٢
 حزب دموآرات آردستان . عمر قاضي. ٩٨٣



  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . آبادي جواد قائم. ٩٨٤
 مرضيه قباديان . ٩٨٥
 حميد قباديان . ٩٨٦
 حزب توده ايران . هوشنگ قربان نژاد. ٩٨٧
 نبر قربان پور . ٩٨٨
 العابدين قرباني  زين. ٩٨٩

 مجاهد . بهرام قرباني. ٩٩.
 حزب توده ايران . داوود قريشي. ٩٩١
 ابوالفضل قريشي . ٩٩٢
سازمان رزمندگان در راه آزادي طبقه . رضا قريشي لنگرودي. ٩٩٣

 آارگر 
  اآثريت –فداييان خلق . همت قالوند. ٩٩٤
 حزب توده ايران . حسين قلم بر. ٩٩٥
 اصغر قلم گري اشتري . ٩٩٦
 مجاهد . محمود قلي پور. ٩٩٧
 حزب توده ايران . سرهنگ بهمن قنبري. ٩٩٨
 ن حزب توده ايرا. ساسان قندي. ٩٩٩
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . اسفنديار قاسمي. ١٠٠٠
 محسن قزل جايي . ١٠٠١
 اعدام در زندان سنندج . تم قواميرس. ١٠٠٢
 حسن قريش . ١٠٠٣
 حسن قروالوند . ١٠٠۴
 بر قياسياک.١٠٠۵
  صنوبر قرباني .١٠٠۶
 داوود قاسمي .١٠٠٧
 ان لو قري.١٠٠٨
 اهللا قالبند .١٠٠٩
 يحيي قالوند . ١٠١٠
 آومله . شهال قالقوچي. ١٠١١
 سيد محمود قناعي . ١٠١٢
 محسن قهرماني . ١٠١٣
 حميد قباخلو . ١٠١۴
 عباس قائمي خوانساري . ١٠١۵
سازمان رزمندگان در راه آزادي طبقه . داريوش آائدپور. ١٠١۶
 آارگر 
  اآثريت –فداييان خلق . سعيد آاظمي. ١٠١٧
 آذر ١٦ انشعاب –ق فداييان خل. زين العابدين آاظمي. ١٠١٨
 هوشنگ آامراني مهيني . ١٠١٩
 حزب دموآرات آردستان ايران . جمشيد آامران. ١٠٢٠
 آفاش پور . ١٠٢١
 اسماعيل آريم زاده . ١٠٢٢
 مجاهد . آريمي. ١٠٢٣
 مجاهد . آريمي نژاد. ١٠٢۴
 ) دو خواهر(آريميان . ١٠٢۵
 حزب توده ايران . مرتضي آمپاني. ١٠٢۶
 حسن آوچكي . ١٠٢٧
 مجاهد . محمد آوسه چي. ١٠٢٨
 مجاهد). حجت(مختار آهنسال  ١٠٢٩
 مجاهد. باقر آهنه اي .١٠٣٠
  اآثريت–فداييان خلق . آوروش آياالشكي.  ١٠٣١
 مجاهد. سيميندخت آياني دهكردي. ١٠٣٢
 سهراب آياني. ١٠٣٣
  اآثريت–فداييان خلق . علي رضا آيايي. ١٠٣۴
 مجاهد. صمد آي خواه. ١٠٣۵
 حزب توده ايران. هدي آيهانم. ١٠٣۶
 مژگان آمالي. ١٠٣٧
 سيروس آهريزي . ١٠٣٨
 صديقه آمال آني . ١٠٣٩
 چي  محمود آوفه. ١٠۴٠
 خالق آوهي . ١٠۴١
 شهريار آالنتري . ١٠۴٢

 مجاهد . هادي آيازاده آبكناري. ١٠۴٣
 هوشنگ آي نژاد . ١٠۴۴
 حبيب آاوياني . ١٠۴۵
 حميدرضا آبريتي . ١٠۴۶
 رامتي محمد آ. ١٠۴٧
 علي آالهي . ١٠۴٨
 مدرس آمالي . ١٠۴٩
 مهرداد آمند . ١٠۵٠
 حسين آوچكي . ١٠۵١
 محمود آوچكي . ١٠۵٢
 آوه دري . ١٠۵٣
 حسين آياپرست . ١٠۵۴
 بهزاد آيان پور . ١٠۵۵
 حسين آيانفر . ١٠۵۶
 محبوبه آياني . ١٠۵٧
 جمشيد آيوان . ١٠۵٨
 ذر  آ١٦ انشعاب -فداييان خلق . ستار آياني. ١٠۵٩
 اسداهللا آشاورز . ١٠۶٠
 شهال آالهدوزي . ١٠۶١
 حسن آوآلي . ١٠۶٢
 محمد آرجي . ١٠۶٣
 مجيد آامياران . ١٠۶۴
 مجاهد . محسن آريم نژاد. ١٠۶۵
 ) يا گرافيان(عهديه گراگيان . ١٠۶۶
 ) يا گرمارودي(منوچهر گرم رودي . ١٠۶٧
 آومله . عطيه گزان. ١٠۶٨
  اآثريت –ان خلق فدايي. محمدرضا گلپايگاني. ١٠۶٩
 مجاهد . گلپايگاني. ١٠٧٠
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . آامبيز گل چوبيان. ١٠٧١
 مجاهد . علي گلچين. ١٠٧٢
 مريم گل زاده غفوري . ١٠٧٣
 اهللا گلي  فثض. ١٠٧۴
  اآثريت –فداييان خلق . حسين گودرزي. ١٠٧۵
 مجاهد . ميرزا گودرزي. ١٠٧۶
 ر اروميه اعدام د. حسين گودل. ١٠٧٧
 رسول گيوه خان . ١٠٧٨
 مجيد گرگي . ١٠٧٩
 خسرو گرگي . ١٠٨٠
 هادي گوارايي . ١٠٨١
 حزب توده ايران . علي گالويژ. ١٠٨٢
 نسرين گرجي . ١٠٨٣
 علي گرجي . ١٠٨۴
 سيف اهللا گلي . ١٠٨۵
 غالمرضا گنبدي خرم آبادي . ١٠٨۶
 حزب توده ايران . المعي. ١٠٨٧
 حزب توده ايران . انمحمدجواد الهيجاني. ١٠٨٨
  اقليت –چريك هاي فدايي . حمداهللا آرآي. ١٠٨٩
  اآثريت –فداييان خلق . خليل اهللا لطف زاده. ١٠٩٠
 خانم لطيفي . ١٠٩١
  اآثريت –فداييان خلق . حسن لنگرودي. ١٠٩٢
 مسعود لواساني . ١٠٩٣
  اآثريت –فداييان خلق . عبداهللا ليچايي. ١٠٩۴
 ناطق لنگرودي . ١٠٩۵
 حجت اهللا لطفي . ١٠٩۶
 منيژه لنگرودي . ١٠٩٧
 حزب توده ايران . محمد الريجاني. ١٠٩٨
  اآثريت –فداييان خلق . سعيد متين. ١٠٩٩
 مجاهد . مدرسي. ١١٠٠
 حزب دموآرات آردستان . حسين مارني. ١١٠١
 حزب تودهايران . اسماعيل مجملي. ١١٠٢
 حزب توده ايران . اصغر محبوب. ١١٠٣



 مجاهد . ه محبوبحمز. ١١٠۴
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . مجتبي محسني. ١١٠۵
 رضا محسن آبادي . ١١٠۶
 رفعت محمدزاده . ١١٠٧
 حزب توده ايران . صابر محمدزاده. ١١٠٨
 مجاهد . جمال محمدنژاد. ١١١٠
  اآثريت –فداييان خلق . عليرضا محمدي آميجاني. ١١١١
 ان حزب توده اير. حجت اهللا محمدي. ١١١٢
 مجاهد . محمدرضا محمدي بهمن آبادي. ١١١٣
 مجاهد . مريم محمدي بهمن آبادي. ١١١٤
 محمدزاده . ١١١٥
 مجاهد . محمودزاده. ١١١٦
 مجاهد . عبدالحد محمودي فر. ١١١٧
  اآثريت –فداييان خلق . بندعلي مرادپور. ١١١٨
 آومله . علي مرادي. ١١١٩

 رضا مراديان . ١١٢.
 مجاهد . قوام مردادي.١١٢١
 مجاهد . بهروز مربي. ١١٢٢
  اآثريت –فداييان خلق . محمد مرتضوي. ١١٢٣
 مجاهد . مصطفي مرداني. ١١٢٤
 مجاهد . آامران مريواني. ١١٢٥
 مسعودي فر . ١١٢٦
 مجاهد . خانم مسيحا. ١١٢٧
 مجاهد . محمود مشتاقيان. ١١٢٨
 مجاهد . محمدرضا مشاط. ١١٢٩

 مجاهد . قاسم مشكوري. ١١٣.
  اقليت –چريك هاي فدايي . آيوان مصطفوي. ١١٣١
 مجاهد . دآتر رحيم مصطفوي. ١١٣٢
  اآثريت –فداييان خلق . اصغر مصفا. ١١٣٣
 مجاهد . سعيد مظاهري. ١١٣٤
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . مهرداد مطلق. ١١٣٥
 حميد معصومي . ١١٣٦
  اآثريت -فداييان خلق . رضا معظمي. ١١٣٧
 حزب توده ايران . هللا معلمهدايت ا. ١١٣٨
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . هيبت اهللا معيني چاغروند. ١١٣٩

 راه آارگر . عطا معيني. ١١٤.
  اقليت –چريك هاي فدايي . حميدرضا مفرد ظاهري. ١١٤١
 پيمان مقبلي . ١١٤٢
 مجاهد . مسعود مقبلي. ١١٤٣
 مجاهد . عليرضا مقدم. ١١٤٤
 بيژن مكوندي . ١١٤٥
  اآثريت –فداييان خلق . سيامك ملكي. ١١٤٦
 اعدام در زندان سقز . علي ملكي. ١١٤٧
  اآثريت –فداييان خلق . حميد منتظري. ١١٤٨
  اآثريت –فداييان خلق . عباسعلي منشي رودسري. ١١٤٩

 مجاهد . آمال الدين منصوريان. ١١٥.
 مجاهد . منصور آولي. ١١٥١
 ايران حزب توده . اصغر منوچهرآبادي. ١١٥٢
 حزب توده ايران . مجيد منبري. ١١٥٣
 سازمان پيكار . اسماعيل موسايي. ١١٥٤
 رسول موسوي . ١١٥٥
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . عسگر موسوي. ١١٥٦
سازمان رزمندگان در راه آزادي طبقه . منصور موسوي. ١١٥٧
 آارگر 
 آومله . آيوان مهاجر. ١١٥٨
 ايران حزب توده . نادر مهربان. ١١٥٩

 مهديان . ١١٦.
 حزب توده ايران . آيوان مهشيد. ١١٦١
 خالد ميرابي . ١١٦٢
 ميرزامحمد ميرزا محمدي . ١١٦٣
 آوروس ميرزايي . ١١٦٤

 آوروش ميرزايي . ١١٦٥
 مجاهد . شهناز ميرزايي. ١١٦٦
 مجاهد . لطفعلي ميرساردو. ١١٦٧
 مهرداد ميرهاشمي . ١١٦٨
 حزب توده ايران ). رجوانشي(اهللا ميزاني  فرج. ١١٦٩

 مجاهد . حميد ميكائيل. ١١٧.
 سرهنگ قدرت اهللا مقيمي . ١١٧١
 حسين معاونيان . ١١٧٢
 حسن موسي غفاري . ١١٧٣
 حسن ميثمي لنگرودي . ١١٧٤
 ميرشكاري . ١١٧٥
 نيلوفر مجيدي . ١١٧٦
 اسماعيل محتشمي . ١١٧٧
  اآثريت –فداييان خلق . مجتبي مطلع سرابي. ١١٧٨
 حزب توده ايران . عود اخگرمس. ١١٧٩
 آيانوش مجيدي .. ١١٨
 فيروزه معبدي . ١١٨١
 رضا معيني . ١١٨٢
 مصطفي مروزاده . ١١٨٣
 بهزاد مطلق . ١١٨٤
 پرويز ميربها . ١١٨٥
 فريبرز موسوي . ١١٨٦
 حسن محمدي . ١١٨٧
 حاجت محمدپور . ١١٨٨
 اسد ملكي  .١١٨٩

 جمال محسني . ١١٩.
 مجيد مفخم . ١١٩١
 جمشيد مردمي . ١١٩٢
 مريم معمارزاده . ١١٩٣
 آامران معيني . ١١٩٤
 مجاهد . سعيد ملكي. ١١٩٥
 مجاهد . مجيد ملكي. ١١٩٦
 مجاهد . ساسان محمودي. ١١٩٧
 آذر موحدي . ١١٩٨
 مجاهد . دآتر ميثاقيم. ١١٩٩

 مجاهد . حميد ميرسعيدي. ١٢..
 آيومرث ميرهادي . ١٫١٢
 ايرج مايل اسكنداني . ٢٫١٢
 نصرت اهللا مبارآي . ٣٫١٢
 فخري مجتبائي . ٤٫١٢
 اآبر مجنون محمدي . ٥٫١٢
 امير مجيدي . ٦٫١٢
 حسن محبوب . ٧٫١٢
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . علي محبي. ٨٫١٢
 محسن محسني . ٩٫١٢

 جعفر محالتي . ١٢١.
 غالمرضا محمدي . ١٢١١
 فيروز محمدي . ١٢١٢
 ناصر محمدي . ١٢١٣
 سعيد محمودي . ١٢١٤
 سهيال مختارزاده . ١٢١٥
 نصرت اهللا مدافعي . ١٢١٦
 سليمان مردفر . ١٢١٧
 مجيد مرندي . ١٢١٨
 محمد مروج . ١٢١٩
 حسين مشهدي ابراهيم .. ١٢٢
 فرشيد معتبري . ١٢٢١
 فرشته معتمد . ١٢٢٢
 مصطفي معزايي . ١٢٢٣
 ) مقدم(آيومرث معيني . ١٢٢٤
 خانم ملكي . ١٢٢٥



 علي محمدي . ١٢٢٦
 حزب دموآرات آردستان . مدنجيب محمديمح. ١٢٢٧
 اعدام در زندان سنندج . آريم ملكي. ١٢٢٨
 اصغر مجيدي . ١٢٢٩

 ناصر منصوري آقازاده . ١٢٣.
 محمد موسوي . ١٢٣١
 بهمن موسوي پور . ١٢٣٢
 ابوبكر مولودي . ١٢٣٣
 مهديزاده . ١٢٣٤
 دآتر محسن مهراتي . ١٢٣٥
 اسماعيل ميرباقري . ١٢٣٦
 ميرجعفري فرشاد . ١٢٣٧
 مصطفي ميرزايي . ١٢٣٨
 مهدي ميرمحمدي . ١٢٣٩

 قامت ميرهادي . ١٢٤.
 دآتر محمد ميرمحمدي . ١٢٤١
 ميرزاپور . ١٢٤٢
 شاهيري ميرزايي . ١٢٤٣
 هادي محمدنژاد . ١٢٤٤
 مجتهد . ١٢٤٥
 محسن ميراب زاده . ١٢٤٦
 فاطمه مصباح . ١٢٤٧
 محمدنجيب محمدي . ١٢٤٨
  سيدرضا ميرمعصومي. ١٢٤٩

 سهيال مكتبي . ١٢٥.
 مهدي مدرس آمالي . ١٢٥١
 امير مساوات . ١٢٥٢
 جالل ماهرالبخش . ١٢٥٣
 عبدالرسول ماجاني . ١٢٥٤
 رضا ميرآريمي . ١٢٥٥
 ايرج مادئدي . ١٢٥٦
 حزب توده ايران . علي اصغر محجوبيان. ١٢٥٧
 حميدرضا نصيري . ١٢٥٨
  اآثريت –فداييان خلق . آريم نادري. ١٢٥٩

 مجاهد . منوچهر نادري. ١٢٦.
 حزب توده ايران ). نيك آئين(اميرهوشنگ ناظمي . ١٢٦١
  اآثريت –فداييان خلق . مصطفي نجاري نژادصلواتي. ١٢٦٢
 سازمان وحدت آمونيستي . منصور نجفي شوشتري. ١٢٦٣
 حسن نصارا . ١٢٦٤
 مجاهد . فرشيد نصرتي. ١٢٦٥
 نظر نظيرمقدم . ١٢٦٦
 بيژن نعمان پور . ١٢٦٧
 موسي نعمتي . ١٢٦٨
  اآثريت –فداييان خلق . حسن نوربخش. ١٢٦٩

 ناصر نوروزي . ١٢٧.
  اآثريت –فداييان خلق . يداهللا نوري فر. ١٢٧١
 مجاهد . پروانه نورمحمديان. ١٢٧٢
 مجاهد . صالح نورمحمديان. ١٢٧٣
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . نيك آفرين) بهرام(ابراهيم . ١٢٧٤
 مجاهد .  نيك پور فرخهمايون. ١٢٧٥
  آذر ١٦ انشعاب -فداييان خلق . اسفنديار نيك منش. ١٢٧٦
 مجاهد . علي نيك نام. ١٢٧٧
 زهرا نيكو اقبال . ١٢٧٨
 سرهنگ بهمن ناظمي زاده . ١٢٧٩

 علي نعيمي . ١٢٨.
 سيد محمد نظامي . ١٢٨١
 حيدر نيكو . ١٢٨٢
 فرخ نانكلي . ١٢٨٣
 سعيد نجفي . ١٢٨٤
 ري حمزه نظ. ١٢٨٥
 صبا نظيرمقدم . ١٢٨٦

 نسرين نظيري . ١٢٨٧
 فريده نوذري . ١٢٨٨
 مهناز نور . ١٢٨٩

 شاهرخ نامداري . ١٢٩.
 مجيد نجيبي . ١٢٩١
 حميدرضا نظري . ١٢٩٢
 بيژن نعمك وندي .. ١٢٩٣
 محمدرضا نعيم . ١٢٩٤
 محمد نوري . ١٢٩٥
 حسين نيكان . ١٢٩٦
 حميد نيرومند . ١٢٩٧
 ال نازنين نيك اقب. ١٢٩٨
 علي اصغر نيكو . ١٢٩٩
 اآبر نجفي . ١٣٠٠
 دآتر فرزين نصرتي . ١٣٠١
 راه آارگر . ابراهيم نجاران. ١٣٠٢
 حسن نيك خو . ١٣٠٣
 اعدام در سنندج ). نعيمي(محمد نجيمي . ١٣٠۴
 قدرت اهللا نوري . ١٣٠۵
 بهمن نظامي . ١٣٠۶
 نجاتي . ١٣٠٧
 جالل نوري . ١٣٠٨
 نيري . ١٣٠٩
  اآثريت –فداييان خلق . قيتوفيق وثو. ١٣١٠
  اآثريت –فداييان خلق . محمدجعفر وثوقي. ١٣١١
 مجاهد . آبري ورپشتي. ١٣١٢
 محمد وليد . ١٣١٣
 حزب توده ايران . اسماعيل وطنخواه. ١٣١٤
 محسن وطنخواه . ١٣١٥
 واحدي . ١٣١٦
 مجاهد . حميد وقوق آبكناري. ١٣١٧
 اآبر وارسته . ١٣١٨
 ي دآتر طاهر واعظ. ١٣١٩

 اسداهللا وزي . ١٣٢.
 شايسته وطن دوست . ١٣٢١
 فرخ وفائيان . ١٣٢٢
 وهاب زاده . ١٣٢٣
 مهدي وثوق . ١٣٢٤
 واصف . ١٣٢٥
 ورجاوند . ١٣٢٦
 عليرضا وزيري . ١٣٢٧
 فرخ وفالي زاده . ١٣٢٨
 آومله . ناصر هادي. ١٣٢٩

 رحيم هاتمي . ١٣٣.
 پرويز همايوني . ١٣٣١
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 مجاهد . رشيد دراوي اشكيكي. ١٤١٢
 دان بوشهر مجاهد؛ اعدام دز زن. مهندس عبدالرضا اسعد. ١۴١٣
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . منصور غالمحسينى فرد. ١۴١۴
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . محسن مساوات. ١۴١۵
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . داريوش برقاك. ١۴١۶
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . عبداهللا احمدى. ١۴١٧
 شهر مجاهد؛ اعدام دز زندان بو. حسين برانى. ١۴١٨
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . سيد مصطفى حسينى. ١۴١٩
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . مصطفى هاشمى. ١۴٢٠
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر ) . رنگبر(پرويز رنجبر . ١۴٢١
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . حسين محمد حسينى. ١۴٢٢
  بوشهر مجاهد؛ اعدام دز زندان. محمدرضا پناهى. ١۴٢٣
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . حسين دهقانى. ١۴٢۴
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . منصور شاه ولى. ١۴٢۵
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . ناصر شاه ولى. ١۴٢۶
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . محمد بازيارپور. ١۴٢٧
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . عباس بازيارپور. ١۴٢٨
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . سيد رضا علوى. ١۴٢٩
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . محمد مهدى امينى خواه. ١۴٣٠
 مجاهد؛ اعدام دز زندان بوشهر . محمد مهدى خسروانى. ١۴٣١
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