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اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانفداییانخلقایران-۱۶آذر-درکشتار۶7
نامنامخانوادگینامنامخانوادگی

اوین اخوان	اقدم	لنگرودی	 2		ناصر	 اوین	 آذرنوش	 ۱		کیانوش	
اوین بیگدلی	 4		محمدعلی	 گوهردشت		سالن۱4	 باقری	 3		محمدحسین	

گوهردشت			سالن۱4	 دیوان	بیگی	 6		نصرت	 اوین	 خوشابی	 5		کاظم	
گوهردشت	سالن	۷	 رضاییان	 8		رسول	 گوهردشت	سالن۱3	 رحیم	زادگان	 ۷		خسرو	
اوین	بندیک	پایین	 سرحدی	 ۱0		منوچهر	 اوین	 زبردست	 9		علی	رضا	

		 اوین صباغ	پور	 ۱2		غالم	حسین	 اوین	بندیک	باال	 شهیدی	 ۱۱		حسن		
اوین صدرایی	 ۱4		علی		 اوین	بندیک	پایین	 صدرایی	 ۱3		حسین	

گوهردشت			سالن۱3	 علی	زاده	 ۱6		محمود	 گوهردشت		سالن6	 طبابتی	طبری	 ۱5		محمدرضا	
گوهردشت			سالن۱4	 کاظمی	 ۱8		زین	العابدین	 گوهردشت			سالن۱4	 قائم	آبادی	 ۱۷		جواد	
اوین	بندیک	پایین	 گل	چوبیان	 20		کامبیز	 اوین	بندیک	پایین	 کیانی	 ۱9		ستار	

اوین	اتاق	368	 معینی	چاغروند	 2۱		هیبت	اهلل	
																																																آسایشگاه

عالوه	بر	افراد	فوق	در	مرداد	6۷،	قادر	جرار،	اسفندیار	قاسمی	و	مجتبی	محسنی	در	اصفهان	اعدام	شدند.		
	 	

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانپیکاردرکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
تهران امامی	 2		محمدرضا	 گوهردشت	 ابراهیمی	 ۱		میرشمس	
تهران حدادیان	 4		بهرام	 گوهردشت	 پژمان	 3		محمدعلی	

گوهردشت	سالن8 	حیدری	 6		داوود	 اوین	بندیک	پایین	 حیدری	 5		حمید	
گوهردشت رییسی	 8		عباس	 گوهردشت	 رضایی	 ۷		حجت	

اوین	بندیک	باال زمردیان	 ۱0		علی	رضا	 اوین	 زارع	 9		عباس	
اوین قدیمی	 ۱2		حمید	 اوین	بند	یک	باال	 علی	زاده	رفیع	 ۱۱		جعفر	

گوهردشت موسایی	 ۱4		اسماعیل	 اوین	بندیک	پایین	 مقامی	 ۱3		جعفر	
گوهردشت مهدیون	 ۱6		فرهاد	 گوهردشت	 موسوی	 ۱5		اصغر	

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانفداییانخلقایران)اقلیت(درکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
اوین	 ابراهیمی	 2		انوش	 گوهردشت		سالن۱3	 آزادی	 ۱		همایون	

گوهردشت	 اسالمی	اشبال	 4		بیژن	 اوین	بند	یک	باال	 ابراهیمی	 3		خسرو	
اوین	 الماسی	 6		ناصر	 اوین	 اشکینه	 5		ناصر	

گوهردشت	 الیاسیان	 8		هاشم	 گوهردشت		سالن۷	 الماسیان	 ۷		سیامک	
گوهردشت	 باختری	 ۱0	مسعودعلی	 گوهردشت	 ایوانی	 9		مجید	
گوهردشت	 بیک	محمدی	هزاوه	 ۱2	احمدرضا		 گوهردشت	فرعی20		 به	کیش	 ۱۱	محمدعلی	

اوین پرتوی	 ۱4	سعید	 گوهردشت	 پاک	رخ	 ۱3	حمید		
اوین پناهی	شبستری	 ۱6	مهرداد	 گوهردشت	 پرویزی	 ۱5	محمد	
اوین	 توسلی	 ۱8	منصور	 اوین	 پنجه	شاهی	 ۱۷	اسداهلل	
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اوین	بندیک	پایین	 حدادی	مقدم	 20		محمدسعید	 گوهردشت	 حاجی	خانی	 ۱9		محمدرضا	
گوهردشت	 خسروی	 22		احمد	 اوین	بند۱پایین	 حسین	زاده	 2۱		علی	

اوین	بند	یک	پایین	 رازی	 24		شهریار	 گوهردشت	 خوش	نام	 23		غالم	
اوین	بند	یک	پایین		 رستم	علی	پور	 26		پرویز	 گوهردشت	 رجب	زاده	 25		محسن	

اوین سالیانی	 28		مجید	 گوهردشت	 رستمی	 2۷		جمشید	
گوهردشت	سالن۷	 صفاییان	 30		امیرهوشنگ	 گوهردشت		سالن8	 سرخوش	 29		جهان	بخش	

اوین	 طاهری	 32		حمید	 اوین	 صمدزاده	 3۱		علی	رضا	
گوهردشت	 34		هاشم										عادل	مشهدی	سری	 گوهردشت	 ظریفی	 33		نقی	

گوهردشت	سالن۱3	 عمرانی	 36		بهزاد	 اوین	 عباسی	 35		نبی	اهلل	
اوین	بند	۱	 فتحی	 38		رحمت	 گوهردشت		سالن۱3	 فتاحی	 3۷		جالل	

گوهردشت		سالن۷	 محمدحسینی	 40		بیژن	 گوهردشت		سالن۷	 کیانی	 39		امان	اهلل	
گوهردشت		سالن۷	 مصطفوی	 42		کیوان	 گوهردشت		سالن۱3	 محمد	حسینی	 4۱		ماشاءاهلل	

گوهردشت	 مالطالقانی	 44		حسین	 اوین	 معظمی	 43		رضا		
گوهردشت	سالن۱3 نصیری	مقدم	 46		حمیدرضا	 اوین	بند	۱	باال	 منصوری	 45		کیومرث		
اوین	بند	یک	پایین	 نورعلی	 48		جهانگیر	 اوین	 نوایی	لواسانی	 4۷		حمید	

اوین هوشیاری	 50		خلیل	 گوهردشت	سالن۷	 ولی	 49		مجید	

عالوه	بر	افراد	فوق،	آرمائیس	دارابیانس،	فرهاد	سلیمانی	و	عبداهلل	لیچایی	در	مرداد	6۷	در	رشت	اعدام	شدند.

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانراهکارگردرکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
اوین	بندیک	پایین	 تشید	 2		علی	رضا	 اوین	 آبخون	 ۱		یوسف	
اوین	بندیک		باال جلوندی	 4		علی	 شهریور	6۷۱	 جهان	بیگلری	 3		کامیار	

اوین حسین	پوررودسری	 6		رحیم	 گوهردشت	 حاج	محسن	 5		حسین	
شهریور	6۷	 خوشدل	 8		کاظم	 شهریور	6۷	 خضرایی	 ۷		غالمرضا	
شهریور	6۷	 رضاییان	 ۱0		بهروز	 شهریور	6۷	 دین	خواه	 9		حمید	
گوهردشت	 ریاحی	 ۱2		محمدصادق	 گوهردشت	 ریاحی	 ۱۱	جعفر	

اوین	بندیک	پایین سراج	جباری	 ۱4		رسول	 اوین	بندیک	باال	 زاغی	 ۱3		حیدر	
خرداد-اوین	 صلواتی	 ۱6		لهراسب	 اوین	بندیک	پایین	 سیم	یاری	 ۱5		عبدالمجید	

		اوین ۱8		بهرام									طاهرپورگل		 گوهردشت	 طالبی	 ۱۷		عادل	
شهریور	6۷	 عقیلی	 20		محمد	 شهریور6۷	 عبداهلل	پور	 ۱9		فرهاد	

اوین	بندیک	پایین	 محسن	پور	 22		فرهاد	 شهریور6۷	 علی	دوست	 2۱	مسعود	
شهریور	6۷	 محبوبی	 24		موسی	 گوهردشت	سالن۱3	 فرهادی	 23		مصطفی	
گوهردشت میرعرب	بایگی	 26		امیر	 شهریور	6۷	 معارفی	 25		اسماعیل	

اوین	بندیک	پایین	 نادری	 28		ضیا	الدین	 شهریور	6۷	 معینی	 2۷		عطا	
گوهردشت	 نجاران	 30		ابراهیم	 اوین	بندیک	باال	 نجاتی	 29		منصور	

اوین	بندیک	باال والی	 3۱		احمد	
	

۱-	در	این	لیست		ها	هرکجا	آمده	است	»شهریور	6۷«،	به	منزله	ی	آن		است	که	نمی	دانم	در	اوین	یا	گوهردشت	اعدام	شده	است.			

	سفیدی
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اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانفداییانخلق)اکثریت(درکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
اوین	بندیک	پایین آذرآز	 2		حیبب	 اوین	 آراسته	 ۱		اصغر	

شهریور	6۷	 ابراهیمی	 4		همت	 گوهردشت	سالن۱3	 آرین	 3	حشمت)امیر(	
اوین	بندیک	باال	 6		سیروس)پیروز(			احیا	 گوهردشت	سالن۱3	 ابراهیمی	قطاع	 5		اسداهلل	

اوین اسداللهی	 8		رحیم	 گوهردشت	سالن۱3	 ۷	غالمرضا	)سیروس(			ادیبی	
اوین	بندیک	باال	 ۱0علی	رضا)شاپور(		اسکندری	 شهریور	6۷	 اسفندیاری	 	...............		9

اوین	بندیک	پایین	 اسالمی	طاهری	 ۱2	صمد	 اوین	 اسالمی	شهرکر	 ۱۱	مرتضی	
۱4	سیاوش									اکبرزاده	شکوهی					گوهردشت	 گوهردشت	 اشراقی	 ۱3		احمد	

اوین	بندیک	پایین	 اللهی	 ۱6		پرویز	 اوین	 الماسی	 ۱5		حمزه	
اوین باقرزاده	 ۱8	بهمن	 شهریور6۷	 انصاری	 ۱۷		احمد	

گوهردشت	فرعی20	 به	کیش	 20		محمود	 شهریور	6۷	 بهزادپور	 ۱9		اکبر	
گوهردشت	سالن	5	 پژمان	 22		اسداهلل	 اوین	 پاک	دل	 2۱		کمال	الدین	

اوین پورمحمدی	 24	اسماعیل	 شهریور	6۷		 پوراحمدی	 23		علی	نقی	
اوین 26	احمد)به	تاش(		ثقلینی	 اوین	 تاج	الدینی	 25		حمید	
اوین جعفری	 28	عباس	 اوین	 جباری	 2۷		جلیل	

شهریور6۷	 حسینی	 30		حسن	 	اوین	 حبیبی	فوالد	 29		نادر	
شهریور6۷	 خاشع	 32		محمدقلی	 شهریور	6۷	 حلیمی	اصل	 3۱		اصغر	

خان	باباپور												گوهردشت	سالن۱3	 34		حسن		 اوین	 خان	 33		تقی	
اوین خواجیان	 36		خشایار	 اوین	 خواجوی	 35		حمید	

گوهردشت	 داوران	 38		منصور	 اوین	 خوانساری	 3۷		حسن	
اوین	بند۱باال	 دریاباری	 40		محمد	 شهریور	6۷	 دانش	پور	 39		علی		

اوین دیانت	 42		منصور	 اوین	 دشت	آرا	 4۱		حسن	
اوین دیانک	شوری	 44		محمدحسن	 اوین	 دیانت	 43		فتح	اهلل	

شهریور	6۷	 رحیمیان	 46		مهرداد	 اوین	 رجبیه	شایان	 45		خسرو	
اوین رضایی	 48		احمد	 گوهردشت	سالن۱3	 رستاک	 4۷		سیامک	

شهریور	6۷	 زندی	 50	محمود	 شهریور	6۷	 روشنایی	 49		محمد	
گوهردشت	سالن۷	 شهبازی	 52		جلیل	 شهریور	6۷	 شکوهی	 5۱		سیامک	

اوین صادقی	 54	مجید	 شهریور	6۷	 صادقی	 53		یداهلل	
شهریور	6۷	 صفا	 56		کاوه	 گوهردشت	سالن8	 صادقی	بناب	 55		اکبر	

اوین صلواتی	 58		نادر	 گوهردشت	 	صفدریان	 5۷		بیژن	
اوین ضیغمی	 60		علی	اصغر	 تیرماه-اوین	 صوفی	 59		فرامرز	
اوین عبداللهی	 	62		بهزاد	 گوهردشت	 طباطبایی	 6۱		سعید	

اوین	بند	۱	باال	 عطایی	 64		ناصر		 شهریور	6۷	 عسگری	 63	منصور	
اوین غیاثوند	 66		محسن	 اوین	 عماری	 65		مهدی	

گوهردشت	 قاسم	نژاد	 68		حسین	 اوین	 فتحی	 6۷		جهانگیر	
شهریور	6۷	 قاسمی	موالیی	 ۷0		عباس	 شهریور	6۷	 قاسمی	پور	 69		حسن	

اوین کاظمی	 ۷2		سعید	 شهریور	6۷	 قالوند	 ۷۱		همت	
شهریور	6۷ کیاالشکی	 ۷4		کوروش	 	شهریور	6۷	 کامرانی	میهنی	 ۷3		هوشنگ	

اوین گلپایگانی	 ۷6		محمدرضا	 گوهردشت	 کیایی	 ۷5		علی	رضا	
اوین لطف	اهلل	زاده	 ۷8	خلیل	 اوین	 گودرزی	 ۷۷		حسن	
اوین	 متین	 80		سعید		 خرداد-اوین	 لطفی	 ۷9		انوشیروان	

			اوین	 محمدی	کمیجانی			 82		علی	رضا	 اوین	 مجیدی	 8۱		امیرحسین	
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		اوین مرادپوردوشانلو	 84		بندعلی	 شهریور	6۷	 مرتضوی	 83		محمد	
گوهردشت	سالن۱3	 مصفا	 86		اصغر	 مشینی	لنگرود			شهریور	6۷	 85		حسن	

اوین منتظری	 88		حمید	 	اوین	 ملکی	 8۷		سیامک	
شهریور	6۷	 میرزایی	 90		اکبر	 		اوین	 منشی	رودسری	 89		عباس	علی	
شهریور	6۷	 نادری	 92		کریم	 شهریور	6۷		 مینا	 9۱		اصغر	
شهریور	6۷	 نوربخش	 94		حسن	 شهریور6۷	 نظم	آبادی	 93		جواد		
گوهردشت	 وثوقی	 96		توفیق	 95	ابراهیم)بهرام(	نیک	آفرین					گوهردشت	سالن۱3	
شهریور	6۷	 همدانیان	 98		کاظم	 تابستان	6۷	 هم	جوار	 9۷		محمدتقی	
شهریور	6۷	 یاقوتی	 ۱00		منصور	 شهریور	6۷	 هوشیاری	 99		خلیل	

			اوین یوسف	پورلزرجانی		 ۱02		بهروز	 اوین	 یزدانی	 ۱0۱		بهمن	
	اوین یگانه	 ۱04		حسام	 شهریور	6۷	 یوسفی	 ۱03		داریوش	

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
حزبتودهایراندرکشتار۱۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
گوهردشت	سالن۷	 آتیک	 2		گل	علی		 اوین29	تیرآسایشگاه	 آذرنگ	 ۱		سعید	
گوهردشت	سالن۷ ادریسیان	 4		احمد	 گوهردشت	فرعی20	 ابرقویی	 3		خلیل	
گوهردشت	فرعی20	 افخم	 6		عبدالوهاب	 اوین	بندیک	پایین	 افرایی	 5		ابوالقاسم	

گوهردشت	 امیرهاشمی	 8		محمدحسین	 گوهردشت	سالن5	 اکبری	کردستانی		 ۷		کسری	
اتاق400آسایشگاه2 باقرزاده												 ۱0		ابوتراب	 گوهردشت	سالن۱3	 بابانژاد	 9		ستار	
گوهردشت	سالن	۷	 بستاره	 ۱2		عباس	 گوهردشت	سالن۷	 براتی	 ۱۱		رضا	
اوین	بنددوپایین بهزادی	 ۱4		منوچهر	 گوهردشت	 بلدی	 ۱3		رئوف	

گوهردشت	سالن	6	 بیگدلی	 ۱6		محسن	 گوهردشت	سالن۱3	 بیژنی	 ۱5		شاپور	
اتاق400آسایشگاه پورهرمزان									 ۱8		محمد	 گوهردشت	فرعی20	 بینایی	ماسوله	 ۱۷		خلیل	
گوهردشت	سالن۱3	 جاویدفر	 20		جعفر	 گوهردشت	سالن	8	 پیمان	دوست	 ۱9		غالم	رضا	
اوین		بنددوپایین	 جودت	 22	حسین	 گوهردشت	سالن۱3	 جاللی	 2۱		حسن	
اوین		بنددوپایین	 حاتمی	 24		هدایت	اهلل	 گوهردشت		بند	8	 جهان	بخش	 23		جهانگیر	
حجری		بجستانی					اتاق400آسایشگاه 26		عباس		 گوهردشت	سالن8	 حاج	ملکی	 25		اسحاق	
	گوهردشت	سالن6	 حسنی	پاک	 28		مهدی	 	گوهردشت	فرعی20	 حسن	پور	شیراز	 2۷		ابراهیم	
حسین	نژاد													گوهردشت	سالن۷	 30		محسن	 اوین	 حسین	خانی	 29		محمدعلی	
32		احمد											حیدری	زاده	مطلق			گوهردشت	سالن۱3	 گوهردشت	سالن۷	 حکیمی	 3۱		سیروس	

اوین	 خطیب	 34		ابوالحسن	 گوهردشت	سالن۱3	 خزائلی	 33		امیرحسین	
اتاق368آسایشگاه	 دادگر														 36	فرزاد	 گوهردشت	فرعی20	 خطیبی	 35		اکبر	
اوین	بند		دو	پایین دانش	 38		بهرام	 گوهردشت	سالن۷	 دادمرزی	 3۷		فرج	اهلل	

گوهردشت	فرعی20 داوری	 40	غالم	علی		 	اوین	 دانش	شریعت	 39		احمد	
گوهردشت	سالن۱3 دستگیر	 42مهرداد	 اوین	 درویش	مال	 4۱		نصرت	اهلل	
گوهردشت	فرعی20	 دلیلی	 44		علی	رضا	 گوهردشت	فرعی20	 دلیجانی	 43		محسن	
اتاق400آسایشگاه	 ذوالقدر															 46		اسماعیل	 گوهردشت	فرعی20	 دلیلی	 45		محمدرضا	
اوین	بندیک	پایین	 راوندی	 48		تیمور	 اوین	 راسخ	قاضیانی	 4۷		حسین	

اوین	 رجالی	فرد	 50		محمدرضا	 گوهردشت	فرعی20	 ربیعی	 49		طوغان	

۱-اسامی	تعدادی	از	قتل	عام	شدگان	به	طور	مشترک	از	سوی	حزب	توده	و	سازمان	فداییان	اکثریت	به	عنوان	اعضای	شان	اعالم	شده	است.	
2-اتاق	368	آسایشگاه	و	اتاق	400	آسایشگاه	در	زندان	اوین	واقع	است.
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اتاق400آسایشگاه	 رزم	دیده														 52		آصف	 گوهردشت	سالن۷	 رحیمی	 5۱		محمد	
گوهردشت	سالن۷	 روزدار	 54		عادل	 اوین	بنددو	پایین	 رصدی	 53		احمدعلی	

اوین29تیرآسایشگاه زرشناس	 56		کیومرث	 اوین	 زارع	کاشانی	 55		عزت	اهلل	
	گوهردشت	سالن۱3	 زمانی	 58		مهدی			 گوهردشت	سالن۱3	 زمانی	 5۷		مهدی	
گوهردشت	فرعی20	 شعبانی	 60		علی	 گوهردشت	فرعی20	 شاهسوند	 59		ناصر	
گوهردشت	فرعی20	 شهبازی	 62		محمدعلی	 اوین	بند۱پایین	 شمسی	 6۱		رحیم	

گوهردشت صراف	پور	 64		حسن	 اوین	 صالحی	 63		فریبرز	
گوهردشت	سالن۷ طاهری	 66		انوشه	 گوهردشت	فرعی20	 صفوی	نیا	 65		حسین	
اوین	بندیک	پایین غیاثوند	 68		سیف	اهلل	 گوهردشت	فرعی20	 ظفرحیدری	 6۷		صابر	
گوهردشت	سالن۱3 قباخلو	 ۷0		علی	اصغر	 اوین	بند۱	باال	 فرجادآزاد	 69		مهرداد	
گوهردشت	فرعی20	 قریشی	 ۷2		داوود	 گوهردشت	فرعی20	 قربان	نژاد	 ۷۱		هوشنگ	
اوین	بندیک	پایین قنبری	 ۷4		بهمن	 اوین	 قلم	بر	 ۷3		حسین	
گوهردشت	فرعی20	 کمپانی	 ۷6		مرتضی	 گوهردشت	فرعی20	 قندی	 ۷5		ساسان	
گوهردشت	سالن۱3	 المعی	 ۷8		حسین	 اوین	بنددو	پایین	 کیهان	 ۷۷		مهدی	
گوهردشت	سالن8	 محبوب	 80		اصغر	 گوهردشت	سالن8	 الهیجانیان	 ۷9		محمدجواد	
	اتاق400آسایشگاه	 محمدزاده)اخگر(			 82	رفعت	مسعود	 گوهردشت	سالن۷	 محبوبیان	 8۱		اکبر	
گوهردشت	فرعی۱3	 محمدزاده	گازرگاه		 84		جواد	 اتاق400آسایشگاه	 محمدزاده						 83		صابر	

گوهردشت مرادی	 86		فریدون		 محمدزاده	گازر		گوهردشت	فرعی20	 85		حسن	
اتاق400آسایشگاه	 معلم																		 88		هدایت	اهلل	 گوهردشت	فرعی20	 معقول	 8۷		حسن	
گوهردشت	سالن۷ منبری	 90		مجید	 گوهردشت	فرعی20	 مقیمی	 89		قدرت	اهلل	
گوهردشت	سالن۷ مومنی	 9۱		محمدمهدی	 گوهردشت	سالن۱3	 منوچهرآبادی	 9۱		اصغر	
گوهردشت	فرعی20	 مهشید	 94		کیوان	 گوهردشت	سالن8	 مهربان	 93		نادر	
اتاق400آسایشگاه ناظمی)نیک	آیین(		 96	هوشنگ-امیر	 میزانی	جوانشیر		اوین	 95		فرج	اهلل	
گوهردشت	سالن	8 نعیمی	 98	علی	 اوین	بند۱	پایین	 نظامی	نرج	آباد	 9۷		بهمن	
گوهردشت	سالن8 واحد	 ۱00غالم	علی	 گوهردشت	 نیکو	 99		حیدر	
	گوهردشت	فرعی20	 هاشمی	نژاد	 ۱02عباس	 گوهردشت	سالن8	 وطن	خواه	 ۱0۱		اسماعیل	
گوهردشت	سالن8	 یزدان	دوست	 ۱04محمدرضا	 گوهردشت	 هم	جوار	 ۱03		فیروز	

اسامیزندانیاناعدامشدهی
وابستهبهگروههایمختلفسیاسیدرکشتار۶7

نامنامخانوادگی
					جناح	چپ	اکثریت 																	گوهردشت	سالن	8	 						زمان	زاده	 ۱		فرامرز	
جناح	چپ	اکثریت گوهردشت	سالن	۷	 قاضی	پور	 2		محمود	

حزب	رنجبران گوهردشت	سالن	۷	 رونقی	 3		بهمن	
حزب	رنجبران اوین	بند	یک	پایین	 صادق	 4		مصطفی	
حزب	رنجبران اوین	بند	یک	پایین	 صدرزاده	 5		کمال	
وحدت	انقالبی گوهردشت	 صبوری	گرگری	 6		محمد	
وحدت	انقالبی اوین	بند	یک	پایین		 محمدپور	 ۷		حاجت	

اتحادیه	کمونیست	ها گوهردشت	 بازرگان	 8		بیژن	
اتحادیه	کمونیست	ها اوین	 بیات	 9		جعفر	

سهند اوین	 پرتوی	 ۱0		محمدعلی	
سهند شهریور	6۷	 حسینی	 ۱۱		داوود	
سهند اوین	بند	یک	پایین	 دالل	زاده	جهانگیری	 ۱2		منصور	
سهند گوهردشت	 رحیم	زاده	 ۱3		محمد	
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ی



328

سهند گوهردشت	 شکری	 ۱4		قربان	علی		
سهند گوهردشت	 صفری	 ۱5		علی	
سهند شهریور	6۷	 فرهانی	 ۱6		خسرو	

رزمندگان گوهردشت	 قریشی	 ۱۷		رضا	
رزمندگان اوین	بند	یک	پایین	 کایدپور	 ۱8		داریوش	
رزمندگان اوین	 گالب	پور	 ۱9		فتح	اهلل	
رزمندگان اوین	بند	یک	باال	 موسوی	 20		منصور	

توفان گوهردشت	سالن	8	 آلیان	 2۱		حجت)کیومرث(	
توفان اوین	بند	یک	پایین	 مهرعلیان	 22		مهدی	)هاشم(	
توفان گوهردشت	 مهری	پاشاکی	 23		فرهاد	
کومله گوهردشت	 آرام	 24	جمیل	
کومله اوین	بند	یک	پایین	 عصمتی	 24		رضا	
کومله گوهردشت	سالن	۷	 ناصری	 25		داوود	
کومله اوین	 هاتفی	 26		رحیم	

بدون	وابستگی	گروهی شهریور	6۷	 شاه	مرادی	 2۷		منصور	
بدون	وابستگی	گروهی	 گوهردشت	 مرتضوی	 28		حسن	

وحدت	کمونیستی گوهردشت	سالن	۷	 نجفی	شوشتری	 29		منصور	

اسامیزندانیانمارکسیستاعدامشدهدرکشتار۶7
کهوابستگیگروهیشانمشخصنیست

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
بند	یک	باال بنده	علی	 2		محمود		 بند	یک	پایین	 ایمانی	 ۱		ناصر		

بند	یک	پایین صبوری	 4		علی		 بند	یک	پایین	 	سرابی	 3		علی	
بند	یک	باال قنبری	 6		طاهر	 بند	یک	باال	 5		مراد									فرج	زاده	آب	کناری	
بند	یک	باال یعقوبی	 8		جهانگیر	 بند	یک	باال	 ۷		حمیدرضا		محمدی	دوست	

اسامیزندانیاناعدامشدهدرکشتار۶7
کهاحتماالًوابستهبهحزبتودهیادیگرگروههایسیاسیبودهاند۱

نامنامخانوادگینامنامخانوادگینامنامخانوادگی
باباعلی 3		جمشید	 الماسیان	 2		پرویز	 اشتری	 ۱		فرهاد	
بهزادی 6		سیامک	 بحرینی	 5		اسماعیل	 بابایی	 4		تیمور	

حاجیان	نژاد 9		مهدی	 چاووشی	 8		ابراهیم	 جمیلی	 ۷		اسماعیل	
شاهی ۱2		داوود	 سالمتی	پور	 ۱۱		حسن	 زالی	 ۱0		محمد	

فرامرزپور	 ۱5		حسین	 فانی	 ۱4		عباس	 شیبانی	 ۱3		حسین	
نظامی ۱۷	سیدمحمد	 فرهمندیان	 ۱6		عباس	علی	

۱-ممکن	است	تعدادی	از	این	اسامی	نادرست	باشد.


