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 ۱۳۶۷ قتل عام تابستان در گان زندان گوھردشتاعدام شد و اطالعات شناسھ ای اسامی
 مستقیم و غیرمستقیم  مشاھدات و آگاھیبر اساس  شھادت امیرھوشنگ اطیابی

Names and Identification Details of Executed Prisoners in Gohardasht Prison in 
Summer-1988 Massacre 

Amir Atiabi’s Witness Statement based on direct and indirect observations and 
knowledge 

 
 تیفعال  لیبھ دل  .اند  شده نفر از شھدای حزب توده ایران فھرست    ۷۰،  بخش الفدر  .  فھرستی کھ بھ دادگاه ارائھ می شود شامل دو بخش است

ی  و ارتباطات خانواده ھا  زندگی مشترک با آنان در زندان،  ،پیش از دستگیری با آنان در حزب  (امیرھوشنگ اطیابی) مشترک شاھد   یاسیس
سال    ۱۱  ،نسخھ ی اولیھ ی این بخش جامع تر و دقیق تری است.    مستقیم تر،  دارای اطالعات  نسبت بھ بخش دیگر  فھرست الف  ،زندانیان

 .تکھ محتوا و دقت بسیار کمتری داش ند درحالیتوسط دیگران بھ رسانھ ھا درز ک از آنکھ پیش دپیش آماده شده بو
  ،نسبت بھ بخش الف  .نفر از شھدای طیف فدائیان خلق و سایر گروه ھای چپ فھرست شده اند  ۲۶،  کھ در حال تکمیل استدر بخش ب  

و بیشتر    اطالعات شاھد در مورد آنان کمتر  بالطبع،   .بوده است  متفاوتھریک بسیار    با، و  حاشیھ  در  ،مقطعیبا آنان    مشابھ شاھد  ارتباطات
و بھ دادگاه    شود افزوده    ب  بھ بخشمی تواند  ھا نام دیگر    در مرحلھ ی بعدی و پس از تکمیل اطالعات و اسناد، ده .  متکی بھ دیگران است

 . تقدیم شود
سال گذشتھ   ۳۳در    و فعالین دیگراز بندرستگان    ،ھاجمعی خانواده    بسیار مھم است کھ خاطرنشان شود این فھرست در وھلھ ای اول کار

آنچھ است کھ مسئول   (امیرھوشنگ اطیابی) . اما تنھا شخص شاھدمنعکس شده استھم    ۹تا    ۳و    ۱نویسندگان مراجع    کھ در کاراست، بوده  
 ، دیگر در میان ما نیستند.شھداسف بسیار، عده ای از آنان کھ در این زمینھ کمک کرده اند، بویژه والدین أدر این سند ارائھ می شود. با ت

This list, which is presented to the court, consists of two parts. In Part A, 70 martyrs of Tudeh Party of Iran 
are named. Due to the witness’s (A.H.A.’s) common political affiliations with them in the party before being 
arrested, common life with them in the prison, and due to relations among the families of prisoners, Part A 
contains more accurate and complete information compared to the next part. The first draft of Part A had been 
prepared eleven years ago before being leaked to the media by others while it had far less content and accuracy.  
In Part B, which is being completed, 26 martyrs of Fadaeeyan-e Khalgh spectrum and other leftist groups are 
listed. Relative to Part A, witness’s similar relations with them were on the fringe, sporadic and varied greatly 
among different individuals. Understandably, witness’s (A.H.A.’s) knowledge about them is less and relied 
more on others. In the next stage, after completing the information and documents, tens of other names could 
be added to Part B and presented to the court. 
It is very important to note that this list is primarily a collective work by families, survivors, and other activists 
in the last 33 years along with the authors of References 1 & 3-9. However, the witness (A.H.A.) is solely 
responsible for what is being presented in this document. Sadly, some of the contributors especially parents 
of the martyrs are not among us anymore.    

این فھرست در شھریور ماه  (امیرھوشنگ اطیابی)  شاھد   اند (تاریخ ھای   ۱۳۶۷کاملن مطمئن است کھ اسامی اعالم شده در  اعدام شده 
قانونی    جاری و معمول  گواھی فوتی خارج از روال  ،حقوقیبھ عالوه سیستم اداری ایران مجبور بوده است بھ دالیل  مشخص ذکر شده است).  

را   شھداھم اسامی اکثر این ) 2a, 2b-2c & 3-9 ,1(شخصی شاھد، مراجع دیگر  و مشاھدات عالوه بر آگاھیبرای خانواده ھا صادر کند. 
در  تکمیلی  سال گذشتھ، اطالعات    ۳۳ول  . در طو در مواردی دارای اشتباھند  قد بسیاری از اطالعات این فھرستند گرچھ فا  ذکر کرده اند

جمع آوری شده است.   ، و منابع ذکر شدهرسانھ ھای اجتماعی  ،اھه  خانواد  ، ارتباطاتاز جان بدربردگان  مورد ھر یک از شھدا، از طریق
  یدھایاسناد، نامھ ھا و رس  ؛ییعکس؛ مدرک شناساموجود (و شواھد  اطالعات این فھرست در مواردی کھ امکان داشت با اسناد    ،ھمچنین

 شکلدر صورت لزوم، شاھد مستندات موجود را بھ    و تطبیق داده شده است.  تأیید)  ؛ و...یزندان  یدست  یعکس کارھا  فوت؛  یزندان؛ گواھ
 . داد ، در مرحلھ ی بعدی بھ دادگاه ارائھ خواھدشھید فایل پی دی اف برای ھر

The witness (A.H.A.) is totally certain that those named in this list were executed in summer 1988 (specific 
dates are given).  Moreover, for legal reasons, the Iranian administrative system was obliged to issue death 
certificate to the family of martyrs outside the normal and existing legal procedures. In addition to the personal 
observations and knowledge of the witness, other references (1, 2a-2c & 3-8) also mentioned the names of 
most of these martyrs although they lack many details given here and have errors in some cases. In the last 33 
years, the information about every individual martyr has been collected through communications among the 
families and from survivors, social media, and the references. In addition, if it was possible, the information 
in this list was verified and cross-checked against available documents and evidence on each martyr (photos, 
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ID, prison letters and receipts, death certificate and photos of prisoner’s handcrafts, etc). If it is necessary in 
the next stage, a PDF file for each martyr will be presented to the court. 

  راه حل نھایی «. این  آغاز شد  ۱۳۶۶  تابستاناواخر  از    قتل عام    یبرابھ ترتیب اولویت    انیزندان  کیو تفک   یطبقھ بندی  اجرای برنامھ  
)Endlösung  (  شب شیشھ ھای شکستھ«و یا«  )KRISTALLNACHT۱۵افرادی کھ حکمی باالتر از    ھمھ ی  .) حکومت اسالمی بود 

سال و کمتر    ۱۵بود. ھمھ ی آنھا کھ حکم  در اوین    ۱۳۶۶اوایل مھرماه    اھه  اولین مالقاتشان با خانوادبعد  بھ اوین منتقل شدند و  سال داشتند  
ھم بود کھ محکومیتی    »ملی کش«  انتقال شامل زندانیان  این  منتقل شدند.  ۱۳۶۷  خرداد  تابعد  یا    بھ گوھردشت منتقل شده بودند  قبلن  داشتند

یافتھ بود ولی تحت فشار    بند بھ    ۱۳۶۷  خردادآنھا در    ) محبوس بودند.(یا تا اطالع ثانویتا احراز توبھ  نداشتند و یا محکومیتشان پایان 
 .)۱۳بند  ا بھ  (ابتدا بھ یک بند بزرگ و بعد پس از جدا کردن مجاھدین و در آستانھ اعدام ھ منتقل شدند  گوھردشت  درمعروف بھ ملی کش ھا  

(ابتدا بھ  معروف بھ اوینی ھا  بند  بھ    و کمتر  سال  ۱۵  ھای  محکومیت  دارای  زندانیانگروه از  آخرین  ،  ۱۳۶۶زمستان    سطپیش از آن در اوا
البتھ در اجرای این طبقھ بندی موارد استثنایی  در ھمان بلوک بند ملی کش ھا منتقل شده بودند.  )۱۴بند و بعد در آستانھ ی اعدام ھا بھ  ۹بند 

  ھم بود کھ در این فھرست از میزان احکام مشخص است.
با انجام این    مسلمان) از چپ ھا صورت گرفت.  مخالفان  ا جدا کردن مجاھدین (و سایربترین تفکیک    بزرگ  ،۱۳۶۶پاییز  اوایل  در  سپس

کار، چپ ھا در یک انتھای ساختمان زندان متمرکز شدند و مجاھدین در انتھای دیگر تا نتوانند در جریان قتل عام با یکدیگر تماس برقرار  
 کنند. 

) بھمن ماه  اواخر( از رتیب اولویت برای اعدام زندانیان در بندھای مختلف بھ ت ردیف کردن، طبقھ بندی و دو تقسیم بندی بزرگ اولیھپس از 
  بود: اساساین این طبقھ بندی برآغاز گردید.  ۱۳۶۶
 ؛ زندانیان در دوران بازجویی و زندان سیاسی و رفتار مواضع •
 ؛حیاتفعالیت ھای سیاسی، رده و مسئولیت ھاشان در طول  •
 .قدرت حاکمالقوه شان در آینده برای و ارزیابی مقامات (بخصوص وزارت اطالعات) از توانایی و تھدید ب •

Implementation of the classification and sorting of the prisoners in preparation for the planned massacre began 
in the late summer 1987. This was Islamic Republic’s “Final Solution” (Endlösung) or “Broken-Glass Night” 
(Kristallnacht). All those who had a sentence of over 15 years were transferred to Evin and later had family 
visit there in early autumn 1987. Those who had a sentence of 15 years or less had already been transferred to 
Gohardasht or were transferred later June 1988. This included all “Melli-kesh” prisoners who had no sentence 
or finished their term but kept imprisoned under pressure until proven repentance (or until further notice). 
They were transferred to so-called “Melli-kesh” ward in Gohardasht in early spring 1988 (first to a large ward 
and then, after separating “Mojahedin” and just before the massacre to Ward 13). In mid-winter 1988, the last 
group of prisoner with sentences of 15 years or less were transferred to so called “Evini-ha” ward (first to 
Ward 9 and just before the massacre to Ward 14) in the same block as “Melli-kesh” ward. Of course, there 
were a few exceptions and mistakes in implementation which are evident from this list.  
Shortly afterwards in early autumn 1987, the largest division or separating of Mujahedin (and all other Muslim 
opponents) from the leftists was performed. By doing this, leftists were concentrated in one end of the prison 
building and Mujahedin in the other end to make communication between them impossible during the 
massacre. 
Then, from January 1988, the last stage of classification and sorting of prisoners into new wards started in 
accordance with the priority for execution. This sorting was based on the following:  

• prisoners’ behaviour and political stance during imprisonment and interrogations; 
• their life-time political activities, ranks and responsibilities before being arrested; 
• and the authorities’ (especially the ministry of Intelligence’s) evaluations of their abilities or potential 

threats to the rulers in the future. 
شھریور و اکثریت    ۵  کمی (عده    ۷شھریور) و سپس از بند    ۵بح  (اول ص  ۲۰چپ ھا بھ ترتیب از بند    قتل عاماز این فھرست مشھود است کھ  

شھریور)    ۱۰و بقیھ    شھریور  ۶  بعدازظھر  کمی(عده    ۱۳ملی کش ھا یا    بند  شھریور)،   ۹(  ۱۴اوینی ھا یا    بندشھریور)،    ۶  باقیمانده بعدازظھر
  ... و    ۵،  ۶،  ۸شد. در اولویت ھای بعدی اعدام بھ ترتیب بندھای    ع ) نزد ھیئت مرگ شروکمی  یعده  با بردن ھمھ ی زندانیان (بھ استثنای  

در مورد   انجام شد.  اولویت  ترتیببھ ھمان   کم و کمتر   فراخواندن عده ایبا  و یا    سرپایی،پس از بازجویی    عده ی کمی از زندانیان  با انتخاب
می برند و پس از بازجویی اولیھ توسط   بیرون کرده و بھ راھروی اصلی  زور  ھب  ھمھ ی زندانیان راشھریور،    ۶در بعداز ظھر    ابتدا  ۸بند  

نزد ھیئت بردند و بخشی   )ادیا بع( شھریور  ۶بخشی را اصال نزد ھیئت نبردند، بخشی را   ،و در نتیجھ  ؛ناصریان و لشکری غربال می کنند
  خواندند و نزد ھیئت   شھریور  ۱۰را ھم    چند نفریشھریور و    ۵را    ۶از زندانیان بند  تنی چند  ردند.  شکنجھ کھم فقط برای نماز خواندن    را

بھ   .و بقیھ معاف شدند  پنج شھریور خواندند و نزد ھیئت بردند  ۵را روز    سایر چپ ھااز محکومین کرج و    ی کمی عده  فقط  ،  ۵بردند. از بند  
  شھریوردر گوھردشت پایان یافت.  ۱۰چپ ھا بھ احتمال قریب بھ یقین روز  ، قتل عاماین ترتیب
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از زندان  زندانیان منتقل شده    . یکی،گروه از زندانیان چپ در گوھردشت اطالعات دقیقی موجود نیست  سھالزم بھ ذکر است کھ از سرنوشت  
بھ گوھردشت   متناوبا  دستگیرشدگان جدیدی کھ پیش از شروع اعدام ھادومی،    ؛دیزل آباد کرمانشاه پیش از شروع حملھ ی مجاھدین است

 و در فرعی ھا و بلوک مجاور آن بودند. ۲۰محکومین دادستانی کرج کھ بخشی از آنھا در ھمان بلوک بند  ؛ و سومی،می آوردند
From this list, it is evident that the massacre of leftists started from Ward 20 (early morning 27th Aug.) and 
later from Ward 7 (a dozen on 27th Aug. afternoon and the rest on the 28th), “Evini-ha” Ward or Ward 14 (on 
31st Aug.) and “melli-kesh” Ward or Ward 13 (a few on the 28th and the rest on the 31st of Aug.) by taking all 
prisoners (with some exceptions in each ward) to the death committee. The next wards in the order of priority 
for execution were Wards 8, 6, 5 & … from which less and less prisoners were respectively selected by 
summary interrogation or called directly. In the case of Ward 8, firstly, in midday of 28th Aug., all prisoners 
were forced out to the main corridor and screened after interrogation by Nasseriyan and Lashkari; and 
eventually, they partially exempted and returned to their ward, partially were taken to the death committee on 
the same day (or later), and partially were tortured to pray. A few of the prisoners from Ward 6 were called to 
the committee on the 27th Aug. and a few of them on the 1st Sep. From Ward 5, only a small number of Karaj 
prisoners and other leftist groups were taken to the committee on the 27th Aug. and the rest were spared.   In 
this manner, it is highly probable that the massacre of the leftists finalised on the 1st of Sep. 
It is worth mentioning that the fate of three groups of prisoners is barely known. Firstly, the prisoners 
transferred from Dizel-abad Prison in Kermanshah before Mjahedeen,s attack. Secondly, new detainees who 
were brought to Gohardasht before the massacre. Thirdly, prisoners who were sentenced by Karaj Judiciary 
and partially were kept in the same block as Ward 20 or in the adjacent block and “Far-ee” wards.  

موضوع دادگاه خارج است. قتل آنھا از  چون    از این فھرست حذف شده اند  ولی آنھا  شدند  قتل عام  نیاو  سیاسی  انیزنداناکثریت قریب بھ اتفاق  
  .دشت بھ اوین منتقل شدند و اعدام شدنداز زندان گوھردر ماه ھای قبل از اعدام ھا مطمئنن  کھ  است    چند نفریھمچنین این فھرست فاقد نام  

فداییان اکثریت بھ طور عمده جدا از سایر زندانیان در زندان اوین نگھ داشتھ می    ۱۳۶۵الزم بھ ذکر است کھ بسیاری از دستگیرشدگان سال  
 بودند کھ اعدام شدند. ) ۱۴بند اوینی ھای گوھردشت ( در بندشدند تا فرارسیدن اعدام ھا و تنھا معدودی از آنھا 

اطالعاتی کھ قطعی است با رنگ سبز برجستھ شده و    یا آورده نشده است.با رنگ زرد برجستھ شده و  ست  نی  یا کامل  اطالعاتی کھ قطعی
بھ صحت آنھا تا پایان  شاھد  کامل  اسامی بیشتر پس از اطمینان    ھ ھمراهفھرست کامل تر ب  آنچھ بھ طور نسبی درست است برجستھ نشده است.

  ۳۳در  جمع آوری این مستندات  بھ دلیل نظام سرکوب در ایران،    دادگاه ارسال خواھد شد.بھ    موجود  سال جاری میالدی ھمراه با مستندات
در صورت لزوم و پیش از حضور در دادگاه، شاھد آماده است تا برای پاسخگویی و ارائھ ی شواھد بزرگترین چالش بوده است.  سال گذشتھ  

 و مستندات با ھزینھ ی شخصی بھ استکھلم بیاید.
An absolute majority of political prisoners in Evin were massacred. However, they are not listed here because 
their murder is not the subject of this court. Similarly, the prisoners who were certainly transferred from 
Gohardasht to Evin during the 4 months before the massacre are not included in this list. It is worth mentioning 
that a majority of detainees of “Fadaeeyan Aksariyat” in 1986 were imprisoned separate from others until the 
massacre, and only a limited number of them were in Ward 14 and executed. 
Unverified or incomplete information are either not entered or highlighted in yellow. The certain information 
is highlighted in green and information with relative certainty is not high-lighted. The more completed list and 
additional names, upon certainty will be sent to the court in December 2021. In the last 33 years, collecting 
the available documentation has been challenging due to repression by Iranian authorities. If it is necessary 
and before appearing in the court, the witness can travel to Stockholm for any questioning and presenting the 
evidence and documentation. 
Amir Houshang Atiabi 
26 October 2021 and updated 21 January 2022 
P.S. Main modifications: 10 names were added to List B and Ref. 9 was added. 
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) نسخھ ی اینترنتی. فھرست اسامی این کتاب، در مورد بخش دومو    (بخش اول  ۱۳۶۷تا مھرماه    ۱۳۶۱کتاب شھیدان توده ای از مرداد    .1

 یاسام«اکنون فھرست دیگری با عنوان  .  و نواقصی ھم در بیوگرافی ھاست  وجود دارد  بسیاریکھ بیوگرافی ندارند اشتباھات   آنان
موجود است کھ گروه ھای مختلف سیاسی را شامل می شود. در این فھرست کسانی ھستند کھ ھیچ اطالعی در مورد   »یفاجعھ مل  یشھدا
 . و یا نامشان بھ اشتباه آمده استشده داده نآنان 

“Tudeh Party’s Martyrs from 1982 to 1988” 

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/book-marty-p1.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/book-marty-p2.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/2015/09/01/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://www.tudehpartyiran.org/2015/09/01/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c/
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) کھ میزان cو ھمچنین روزنامھ جمھوری اسالمی دوم بھمن ماه b  (۱۳۶۲  )) و دوم بھمن ماه (aاطالعات اول (  رسمی  یروزنامھ ھا .2
، ریاست دادگاه  نفر از نظامیان عضو حزب توده ایران را پس از نشست مطبوعاتی حجت االسالم محمدی ری شھری  ۸۷محکومیت  

  ۱۳۶۷درصد) در تابستان    ۳۲(  رنف  ۲۸زندان داشتند،    محکومیتوده ایران، کھ  این اعضای حزب تاز  .  کردندمنتشر    انقالب ارتش،
حسن معقول، قدرت  ناکامل است و یا با اشتباه چاپی آمده است: طوغان ربیعی، محمددر این روزنامھ ھا اعدام شدند. اسامی چندین نفر 

با رنگ زرد برجستھ شده و نام ھای تصحیح   شدگاناعدامی    هللا مقیمی، علی نعیمی، امیرحسین خزائلی و خلیل بینایی ماسولھ. اسامی
 ) آمده است. bشده با رنگ قرمز در ضمیمھ ی (

Official Newspapers Ettela-at (Ref. 2a & 2b) and Jomhouri Eslatmi (2c) announcing the sentences of 78 
Tudeh Party members in the Army. 28 (32%) of them were executed in summer 1988. 

 کھ شناسھ ی ھر اعدام شده را با عکس منتشر کرده و آن را بھ طور مداوم بازبینی و تکمیل می کند.  خاوران مجازی در سایت بیداران  .3
 امی و اطالعات شناسھ ای در این سایت  کامل نیست. اس

Virtual Khavaran (mass graves in southern Tehran) in Bidaran website 
http://www.bidaran.net/spip.php?rubrique19   

ی از متھمان جرائم (از جملھ بسیار  و پس از انقالب را، بھ طور فراگیر  ۱۳۶۷عبدالرحمن برومند کھ شناسھ ی اعدام شدگان    بنیاد  .4
و ھمراه با عکس تکمیل، بھ روز و منتشر می کنند. این شناسھ ھا براساس، اطالعات جمع آوری شده از طریق داده ھای مستقیم   )عادی

   ت یسا  ن یدر ا  یو اطالعات شناسھ ا  یاسام کاربران، اسناد و مدارک ارائھ شده، منابع موجود، و گفتگو با خانواده ھا تھیھ شده است.  
 پرکرده اند. را ر مواردی کھ مستقیمن با خویشان و نزدیکان مصاحبھ شده و یا آنھا مستقیمن فرمیمگر د ستین  و دقیق کامل

Abdorrahman Boroumand Center- Victims List in 1988 (۱۳۶۷)  
https://www.iranrights.org/fa/memorial/browse/date/221  

فدائجان   نامھی؛ زندگ۱۳۴۹-۱۳۹۹  ادھای«  .5 انتشارات سازمان 2021.02.20(  ۱۳۹۹بھمن    ۱۴منتشر شده بھ تاریخ    »یباختگان  از   (
 (اقلیت).ایران فدائیان خلق 

Memoirs 1970-2020- Biographies of Perished Lives of Fadaee 
https://www.fadaian-aghaliyat.org/fileha/fedai/pdf/yadhar-1349_1399.pdf   

 )» ی(فاجعھ مل۱۳٦۷یت) در کشتار سال لیست جانباختگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثر « .6
The list of Perished Lives from Fadaeeyan-e Khalgh-e Iran (Majority) in 1988 Massacre (National 
Catastrophe) 
https://kar-online.com/node/6820 

 »کاری پو  شھی اند« تیساوب» در طبقھ کارگر یدر راه آزاد کاریسازمان پ یشھدا« ستیل .7
http://www.peykarandeesh.org/index.php/41-rchive/archivepeykar/1349-2021-03-21-08-04-29   

 دومو  بخش اول –کارگر»  یطبقھ یباختگان «سازمان رزمندگان آزاد از جان یشمار تعداده گا .8
https://www.tribunezamaneh.com/archives/277570  
https://www.tribunezamaneh.com/archives/277933  
 

 )2016( ۱۳۹۵تابستان نوشتھ ی امیرحسین بھبودی، چاپ دوم   »یھ جنگل ستاره« کتاب  .9
Behboudi, Amir Hossein, “ye jangal setareh” (A Jungle of Stars), Summer 2016, Forough Publication 
https://iranglobal.info/sites/default/files/pictures/je-jangal-setare-chape-2_0.pdf 

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/book-marty-p1.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/book-marty-p2.pdf
http://www.bidaran.net/spip.php?rubrique19
http://www.bidaran.net/spip.php?rubrique19
https://www.iranrights.org/fa/memorial/browse/date/221
https://www.iranrights.org/fa/memorial/browse/date/221
https://www.iranrights.org/fa/memorial/browse/date/221
https://www.fadaian-aghaliyat.org/fileha/fedai/pdf/yadhar-1349_1399.pdf
https://www.fadaian-aghaliyat.org/fileha/fedai/pdf/yadhar-1349_1399.pdf
https://kar-online.com/node/6820
https://kar-online.com/node/6820
http://www.peykarandeesh.org/index.php/41-rchive/archivepeykar/1349-2021-03-21-08-04-29
http://www.peykarandeesh.org/index.php/41-rchive/archivepeykar/1349-2021-03-21-08-04-29
https://www.tribunezamaneh.com/archives/277570
https://www.tribunezamaneh.com/archives/277933
https://www.tribunezamaneh.com/archives/277570
https://www.tribunezamaneh.com/archives/277933
https://iranglobal.info/sites/default/files/pictures/je-jangal-setare-chape-2_0.pdf
https://iranglobal.info/sites/default/files/pictures/je-jangal-setare-chape-2_0.pdf
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 تاریخ تولد 
D.O.B 

 محل تولد 
Place of 

Birth 

پدر و  نام 
 مادر

Father & 
Mother 

 نام خانوادگی، نام 
Surname, Name 

 

 اعدام شده اند. مکھ آنھا را مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق سایر زندانیان و خانواده ھا می شناسم و مطمئن اعدام شدهسیاسی زندانیان  -حزب توده ایران -۱۳۶۷. زندان گوھردشت الففھرست 
List A. Gohardasht Prison 1988- Tudeh Party of Iran- Executed political prisoners whom I know directly or indirectly through families and survivors, and I am certain they were executed. 

زندان گوھردشت بودم. بعد از  ۱زندان اوین و  بند  ۳با او در بند 
زمانی کھ در صف اعدامی ھا بودم نامش را ظھر ششم شھریور، 

خواندند و بھ سمت حسینیھ بردند. وی در جنگ ایران و عراق  
 یک چشم نابینا شده بود.و از مجروح 

شھریور   ۶( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷(               

 ۱۳۶۲آبان اواخر  سال  ۵
Oct.1983 

مدرسھ عالی ۱۳۵۶فارغ التحصیل  حزب توده ایران کادر
 کرجو مدیریت اقتصاد ریاضیات 

متأھل با  
  یک

 فرزند

 ۱۳۳۵آذر  ۲
23.Nov.1956 

نجفعلی و   بھشھر 
 ربابھ

 آتیک، گلعلی 
Atik, Gol-ali 

1 

بودم کھ ھمھ مان را نزد ھیئت مرگ بردند. پس  ۲۰با وی در بند 
 از آن، ما و خانواده ھا دیگر او را ندیدیم.

 در روزھای بھ انفرادی برده می شود و وریشھر ۵شنیده بودم کھ 
 . بعد اعدام می شود

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم  سال  ۱۲
روزنامھ ھای 

 رسمی) 
 

 بھشتیارد ۱۳
۱۳۶۲ 

03.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

 تھران دانشگاه ملی دانشجوی دندانپزشکی
  نیروی زمینی بورسیھ -۱۳۵۶ورودی 

 ارتش

 ۱۳۳۷ مجرد
1958 

 ابرقویی، خلیل و... جلیل مرودشت 
Abarghooee, Khalil 

2 

او را غیرمستقیم از طریق سایر زندانیان می شناختم و پس از 
او در دفاع از میھن  خانواده ھا دیگر او را ندیدیم.اعدام ھا، ما و 

در جنگ ایران و عراق مجروح شده بود و یک چشمش آسیب  
 دیده بود. 

شھریور   ۵( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲اردیبھشت  سال  ۵
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

 -سپاه رضوان شھر در انزلی پاسدار
مستعفی بعد از اطالعیھ حکومت در 

۱۳۶۱ 

 ۱۳۳۹ متأھل
1960 

 ادریسیان، احمد  بندر انزلی
Edrisiyan, Ahmad 

3 

پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھباھم بودیم  ۲۰در بند 
 دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااز اعدام ھا

  جانی«آذربا( جان»یو شاعران آذربا سندگانینو تیعضو «جمع
 ) »یتی جمع الریچیازی

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
  )۱۳۶۷ شھریور

 ۱۳۶۲ سال  ۱۰
1983 

  میتھ مرکزیعضو ک
فرقھ دمکرات  

 آذربایجان

گنجھ در جمھوری استاد تاریخ دانشگاه 
روزنامھ نگار  -سوسیالیستی آذربایجان

و «مردم   جان»ی«آذربا یدر روزنامھ ھا
 پس از انقالب »یجانیبھ زبان آذربا

با   متأھل
 چند

 فرزند

افخمی، ( افخم، عبدالوھاب   سراب ؟؟؟؟ 
 ) دیگر منابع  -میروھاب 

Afkham, Abdolvahhab 

4 

قبل از دستگیری ھا ھم او را می شناختم. او را در اوین دیده  
پس  م و پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا دیگر او را ندیدیم. یبود

)  ۳۰۰۰از دستگیری، در کمیتھ مشترک (زندان توحید یا بند 
وی از  .دست بھ خودکشی می زند و یکبار ھم زمان انتقال بھ اوین

 بھ حزب پیوست.   ۱۳۶۰مسئولین فدائیان خلق بود کھ سال 
 زندانی سیاسی شاه بود.  چھار سالو در مجموع  وی دو بار

 .است کرده افتیدر ی در مورد اول یاطالعات تکمبرومند ھم بنیاد  

  ۹( ۱۴د گوھردشت بن
 )۱۳۶۷شھریور 

  ۱۵( سال ۱۲
با احتساب   سال 

  سال ۳
 )شتابازد

 ۱۳۶۲ بھمن ۴۲
13.Feb.1984 

فنی  ی مھندسی شیمی دانشکده یدانشجو حزب توده ایران کادر
 - ۱۳۵۲ورودی  تھراندانشگاه 

ت اردیبھش ۳۱ متأھل
۱۳۳۴ 

22.May.1955 

منصور و   کرمانشاه 
 آذرمیدخت

 اکبری کردستانی، کسری 
Akbari Kordestani, Kasra 

5 

شناختم. پس از او را در گوھردشت از طریق سایر زندانیان می 
 دیگر او را ندیدیم. ما و خانواده ھا اعدام ھا،

  ۱۰( ۱۳ گوھردشت بند
 )۱۳۶۷ وریشھر

+ حبس  سال ۳
 تا احراز توبھ

 ۱۳۶۲ بھشتیارد
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متأھل با   تکنسین رادیولوژی
یک  

 فرزند.

۱۳۳۵ 
1956 

 الماسپور، محسن  تھران
Almas-pour, Mohsen 

6 

، ما آموزشگاه اوین ھم اطاق بودم. بعد از اعدام ھا  ۳با او در بند 
 دیگر او را ندیدیم.  و خانواده ھا

   ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس تا احراز 
 توبھ 

 ۱۳۶۱تیر  ۶
27.Jun.1982 

عضو حزب توده 
مسئول حزب در  -ایران
 کرج 

شاغل در  -ساختمانمھندس راه و  
 ھای ساختمانی شرکت 

متأھل با  
یک  

 فرزند

 ۱۳۲۷آذر   ۲۵
16.Dec.1948 

قدرت و  اردبیل
 صفیھ

 بابا نژاد، ستار 
Babanejad, Sattar 

7 

پس  او را از طریق سایر زندانیان سیاسی گوھردشت می شناسم.  
 .میدیاو را ند گریاز اعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  وریشھر ۶( ۷ند گوھردشت ب 
۱۳۶۷( 

اعالم  ( سال ۵
 یروزنامھ ھا

 ) یرسم

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متأھل با   ھوایی نیروی ستوان 
یک  

 فرزند

 براتی، رضا و...  تقی بیرجند  ؟؟؟؟ 
Barati, Reza 

8 

گوھردشت دیده بودم و   ۱اوین و بند آموزشگاه  ۳بند وی را در 
 دیگر او را ندیدیم.  ، ما و خانواده ھا پس از اعدام ھا

 ۷گوھردشت بند 
 ) ۱۳۶۷شھریور  ۶(

 ۱۳۶۲اردیبھشت  سال  ۵
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

 تھراندانشگاه ادبیات ی دانشکده دانشجو
 ۱۳۵۶ورودی 

 ۱۳۳۸ مجرد
1959 

 ؟؟؟؟ 
 آذربایجان

 بستاره، عباس  
Bestareh, Abbas 

9 

او را در گوھردشت از طریق سایر زندانیان می شناختم. پس از 
 دیگر او را ندیدیم. اعدام ھا، ما و خانواده ھا

  ۱۰( ۶گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

اعالم  سال ( ۱۵
 یروزنامھ ھا

 ) یرسم

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

 ۱۳۲۵ متأھل دریایی ناخدا دوم نیروی 
1946 

 بیدگلی، محسن  ورامین
Bidgoli, Mohsen 

01  

پس از   او را از طریق سایر زندانیان و خانواده ھا می شناسم.
دفاع از  . وی در میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

 شرکت کرده بود. خرمشھر در برابر تجاوز عراق تا روز آخر
 ھمچنین رجوع کنید بھ صفحھ فیسبوکی یادبود شاپور بیژنی. 

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس تا احراز 
 توبھ 

۱۳۶۱ 
1982 

تراشکار با مدرک  -دیپلم ریاضی عضو حزب توده ایران
آموزشگاه فنی حرفھ ای، صاحب دکھ ی 

روزنامھ فروشی در آبادان تا آغاز تجاوز 
   ۱۳۵۹عراق در سال  

  نیفرورد ۳ مجرد
۱۳۳۶ 

3.March.195
7 

عبدالحسین   آبادان 
و سکینھ 

 بگم 

 بیژنی، شاپور
Bijani, Shapour 

11 
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پس .  مرگ بردند ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھ بودم ۲۰ا وی در بند ب
او از عوامل موثر  .میدیاورا ند گریاز اعدام ھا، ما و خانواده ھا د

. در فیلم  در شکست عراق در خرمشھر و سھ سال در جبھھ بود
 .مصاحبھ ی وی را در تلویزیون دیدیم »در پل آزادی«مستند 

 .است کرده افتیدر ی در مورد اول یاطالعات تکم ھم بنیاد برومند

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۵
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲خرداد   ۷
28.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

نیروی  توپخانھسرگرد) یا ( سرھنگ
 زمینی  

متأھل با  
 فرزند دو

۶۱۳۲ 
1947 

 بینایی ماسولھ، خلیل و...حسن  ماسولھ
Binaee Masooleh, Khalil 

12 

از طریق سایر زندانیانی کھ با وی در قزلحصار و او را 
پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا  گوھردشت بودند می شناسم.

 . میدیاو را ند گرید
بھ اشتباه  ،یگریاطالعات د جیمنابع، تنھا نامش را، بدون ھ گرید

 ) آورده اند. تیخلق (اقل  انیبھ عنوان عضو فدائ

   ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس  ؟ سال +
 تا احراز توبھ

 پاک رخ، حمید     مجرد تھران  کی تکن یدانشگاه پل یدانشجو عضو حزب توده ایران 
Pak-rokh, Hamid 

13 

کھ ازھمانجا برای اعدام  با وی در بند فرعی طبقھ ی سوم بودم 
پس از اعدام بود.  ۲۰پیش از انتقال نھایی ام بھ بند  این .برده شد

احتمال دارد او را برای   .میدیاو را ند گریخانواده ھا دھا، ما و 
فروردین  ۷آخرین مالقات خانواده با او  اعدام بھ اوین برده باشند.

فروردین ھمھ ی خانواده را خواستند برای مالقات  ۱۹بود. روز 
حضوری ولی فقط بھ پدر اجازه ورود دادند و خبر مرگ و ساکش 

 را تحویل دادند.

پیش  ؟ ؟گوھردشت بند فرعی 
 ۸( ۲۰از انتقال بھ بند 

 ) ۱۳۶۷فروردین 

 ۱۳۶۲خرداد  ۱۰ عدم ابالغ حکم
31.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

حکومت   ھیبعد از اطالعپاسدار مستعفی  
 ۱۳۶۱در 

اردیبھشت  ۲۵ مجرد
۱۳۳۴ 

16.May.1955 

ارشد و  تھران
 رخساره

 پورحبیب، ابوالفضل
Pour-habib, Abolfazl 

14 

او را در گوھردشت از طریق سایر زندانیان می شناختم. پس از 
 دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااعدام ھا 

  وریشھر ۶( ۷ند گوھردشت ب 
۱۳۶۷( 

(اعالم   سال ۸
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متأھل با   ھوانیروز  استوار
یک  

 فرزند

 پیماندوست، غالمرضا   رشت ؟؟؟؟ 
Payman-doost, 
Gholamreza 

15 

از طریق سایر زندانیان ھمبندش در اوین و گوھردشت او را می 
وی   را ندیدیم. دیگر او ، ما و خانواده ھاشناختم. پس از اعدام ھا

 سال ھم زندانی سیاسی حکومت شاه بود.  ۵

  ۶( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس +  سال ۳
 تا احراز توبھ

۱۳۶۲ 
1983 

  شعبھ پژوھش عضو
و  حزب توده ایران

کاندید نمایندگی مجلس  
 در کرمانشاه 

از  و محقق جامعھ شناسی و جغرافیا دکتر
نویسنده، مترجم  -دانشگاه سوربن فرانسھ

 و بودجھ  سازمان برنامھکارشناس  و

با   متأھل
 فرزند

۱۳۰۷ 
1928 

 جاویدفر، جعفر  کرمانشاه 
Javidfar, Ja-far 

16 

آموزشگاه اوین و در جریان فعالیت ھای سیاسی او را  ۳از بند 
  .میدیرا ند او گریپس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د می شناختم.

کھ با انقالب  سال زندانی سیاسی حکومت شاه بود ۴وی ھمچنین 
 . آزاد شد

   ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس تا احراز 
 توبھ 

 ۱۳۶۱مرداد 
Aug.1982 

 حزب توده ایران کادر
مسئول تدارکات در  و 

 انتشارات  شعبھ

ی مدیره عضو ھیئت  -چاپخانھ کارگر
شوراھا و سندیکاھای  انجمن ھمبستگی

  زحمتکشان تھران و حومھ و کارگران

  نور( ؟؟؟؟ ؟؟؟؟  مجرد
  مازندران)

 جاللی، حسن  
Jalali, Hassan 

17 

در قزلحصار و  یکھ با و یانیزندان ریسا قیاو را از طر
شناسم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا  یگوھردشت بودند م

 . میدیاو را ند گرید

  ۹( ۱۴ گوھردشت بند
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۲اردیبھشت  سال  ۸
May.1983 

 عضو شبکھ مخفی
 حزب توده ایران

 معاون  -فوق دیپلم انستیتو تکنولوژی
 مسئول خانھ کارگر 

متأھل با  
یک  

 فرزند

 جمیلی، اسماعیل  تھران 
Jamili, Esmaeel 

18 

از طریق سایر   آموزشگاه اوین ۳او را در گوھردشت و بند 
پس از اعدام ھا، ما و  . و احتماال دیده بودم زندانیان می شناختم

   .میدیرا ند او گریخانواده ھا د

  ۹( ۱۴بند  گوھردشت
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۵ سال   ۵
1986 

ملی تھران  دانشگاهآمار  یدانشجو عضو حزب توده ایران
 تکنیسین برق  -۱۳۵۷ورودی 

 ۱۳۳۸ 
1959 

 جھانبخش، جھانگیر   تھران
Jahan-bakhsh, Jahangir 

19 

شناختم. پس از  یم انیزندان ریسا قیو را در گوھردشت از طرا
مدت کوتاھی  او  .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

 مھاجرت کرد.حکومت شاه بود و ناچار زندانی سیاسی 

  وریشھر ۶(  ۷ند گوھردشت ب 
۱۳۶۷( 

متخصص  -فارغ التحصیل دانشگاه عضو حزب توده ایران ؟؟؟؟  سال  ۷
 حسابرسی و مدیریت تولید 

آذربایجان( ؟؟؟؟  مجرد
 ی)

 حاج ملکی، اسحاق 
Haj-maleki, Esshagh 

20 

مرگ بردند. پس  ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھباھم بودیم  ۲۰در بند 
 .میدیاو را ند گریما و خانواده ھا د از اعدام ھا،

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۲اردیبھشت  ۷ سال  ؟؟
27.Apr.1983 

حزب توده عضو 
مسئول شعبھ   -ایران

غرب  ناحیھ کارگری
  تھران

فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت  
 مھندس -تھران

با   متأھل
 فرزند ؟ 

۱۳۲۹ 
1950 

 حسن پور شیرازی، ابراھیم  دورود
Hassan-pour Shirazi, 
Ebraheem 

21 

پس از او را از طریق سایر زندانیان در گوھردشت می شناختم. 
سال ھم   ۳وی  .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

 زندانی سیاسی حکومت شاه بود کھ با انقالب آزاد شده بود. 

  ۱۰( ۶گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۱بھمن  ۱۷ سال  ۱۵
06.Feb.1983 

  عضو کمیتھ ایالتی
 حزب توده ایران تھران

متأھل با   آموزگار -فوق دیپلم معماری
یک  

 فرزند

خرداد   ۱۹
۱۳۲۸ 

09.Jun.1949 

علی اکبر و  شھرری
 عصمت

 حسنی پاک، مھدی
Hassani-pak, Mehdi 

22 
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شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  وریشھر ۶( ۷بند  گوھردشت
۱۳۶۷( 

اعالم  ( سال ۱۰
 یروزنامھ ھا

 ) یرسم

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 ایرانحزب توده 

متأھل با   ھمافر نیروی ھوایی 
یک  

 فرزند

  عبدالحسین شیراز ؟؟؟؟ 
 و...

 نژاد، محسن یحسین
Hosseini-nejad, Mohsen 

23 

پس از او را از طریق سایر زندانیان در گوھردشت می شناختم. 
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  وریشھر ۶( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

اعالم  (سال  ۱۰
 یروزنامھ ھا

 ) یرسم

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متأھل با   ناخدا یکم نیروی دریایی
 فرزند  سھ

۱۳۱۹ 
1940 

 حکیمی، سیروس   (دزفول)
Hakimi, Siroos 

24 

. پس از اعدام ھا، ما و خانواده آموزشگاه اوین بودم ۳با او در بند 
 . میدیاو را ند گریھا د

   ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

+ حبس  سال ۳
 تا احراز توبھ

 ۱۳۶۲مرداد 
Aug.1983 

-کادر حزب توده ایران
جنوب  ناحیھ  از مسئولین

عضو شعبھ  و تھران
  آموزش

  -تھراندانشگاه ادبیات دانشکده ی دانشجو
 »اتحاد«از مسئولین روزنامھ ی کارگری 

 ۱۳۳۳ مجرد
1954 

 تھران
(امامزاده 

 حسن)

 مطلق، احمد هحیدری زاد 
Heydarizadeh Motlagh, 
Ahmad 

25 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

   ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

سال + حبس  ۳
 تا احراز توبھ

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

دانشجوی مھندسی صنایع دانشگاه علم  
تراشکار و  -۱۳۵۴صنعت ورودی 

 قالبساز

متأھل با  
یک  

 فرزند

۱۳۳۶ 
1957 

 خارکن، غالم حسن   تھران
Kharkan, Gholam Hassan 

26 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
او سھ سال در جبھھ . میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

 بود.   جنگ
 .است کرده افتیدر ی در مورد اول یاطالعات تکمھم بنیاد برومند 

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

اعالم  ( سال ۴
 یروزنامھ ھا

ی) + حبس  سمر
 تا احراز توبھ

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

 وحدتی پایگاه سروان نیروی ھوایی
فرمانده کنترل جنگنده ھای  -دزفول

 شکاری

متأھل با  
یک  

 فرزند

۱۳۳۱ 
1952 

 خزائلی، امیر حسین  خرم آباد 
Khaza-eli, Amir Hossein 

27 

کھ ھمھ مان  باھم بودیمگوھردشت  ۲۰ در بند و بعد ۱قبلش در بند 
دیگر  ، ما و خانواده ھاپس از اعدام ھامرگ بردند.  ئتیرا نزد ھ

بھ  ییایدر یرویفرمانده ن یاو معرف ناخدا افضل او را ندیدیم.
یکسال پس از چندبار دستگیری در مجموع . ھمچنین حزب بود

 زندانی سیاسی حکومت شاه بود.

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

اردیبھشت  ۲۸ سال  ۶
۱۱۳۶ 

18.May.1982 

-حزب توده ایرانکادر 
مسئول شھر ھای قم، 

   کاشان، ساوه و گرمسار

رس حساب -فوق لیسانس حسابداری
و  وزارت کار  سابق کارمند و صنعتی

 امور اجتماعی

متأھل با  
 چھار
 فرزند

شھریور  ۱
۱۳۱۴ 

24.Aug.1935 

 حسن و قم
 فاطمھ

 اکبر  خطیبی،
Khateebi, Akbar 

28 

شناختم. پس از اعدام ھا، ما و  یگوھردشت م ۱بند او را از 
او درست پیش از برگزاری مراسم  .میدیاو را ند گریخانواده ھا د

 ازدواجش دستگیر شده بود. 

شھریور   ۶( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷(               

 ۱۳۶۲اردیبھشت  سال  ۶
May.1983 

مدرسھ  از فیلمبرداری فارغ التحصیل   حزب توده ایران عضو
رادیو  شاغل در -رادیو و تلویزیونعالی 

 ایران تلویزیونو 

 ۱۳۲۸ مجرد
1949 

 دادمرزی، فرج هللا   ؟؟؟؟ 
Dadmarzi, Farajollah 

29 

پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھباھم بودیم  ۲۰در بند 
 از اعدام ھا دیگر او را ندیدیم.

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۵
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متأھل با   ستوان یکم نیروی ھوایی 
 فرزنددو 

۱۳۳۲ 
1953 

 

 داوری، غالمعلی   تھران
Davari, Gholam-Ali 

30 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس تا احراز 
 توبھ 

 ۱۳۶۱ اردیبھشت
May.1982 

  عضو سازمان جوانان
 حزب توده ایران

 ۱۳۴۳ مجرد دانش آموز
1964 

 دستگیر، مھرداد  تھران
Dastgir, Mehrdad 

31 

پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھباھم بودیم  ۲۰در بند 
 دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااز اعدام ھا

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۲اردیبھشت  ۸ سال  ۱۵
28.Apr.1983 

عضو مسئول شبکھ  
 حزب توده ایران  مخفی

سازمان کارمند  -زیست شناسی  فوق دیپلم
 اجتماعی تأمین 

متأھل با  
یک  

 فرزند

خرداد   ۱٤
۱۳۳۷ 

04.Jun.1958 

 محمد وعلی  نھاوند 
 اقدس 

 دلیجانی، محسن
Delijani, Mohsen 

32 

کھ ھمھ   باھم بودیم گوھردشت ۲۰ بعد در بند و ۱ بند قبلن دردر
 ، ما و خانواده ھاپس از اعدام ھامرگ بردند.  ئتیمان را نزد ھ

 دیگر او را ندیدیم. 

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۲اردیبھشت  ۸ سال  ۱۲
28.Apr.1983 

شبکھ   مسئول عضو
 مخفی حزب توده ایران 

شاغل در    -دانشگاه تھران لیسانس اقتصاد
 کارخانھ اطلس کوپکو اداره آمار و 

متأھل با  
 دو فرزند

 ۱۳۲۵بھمن  ۶
26.Jan.1947 

عزیزهللا و  زاھدان 
 صاحب جان 

 دلیلی، محمدرضا 
Dalili, Mohammad-reza 

33 

پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھباھم بودیم  ۲۰در بند 
 دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااز اعدام ھا

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۱۴
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

مخفی عضو شبکھ 
 حزب توده ایران

فراھان   ؟؟؟؟  مجرد ھمافر نیروی ھوایی 
 )اراک(

 ربیعی، طغان  و ؟؟؟  اسد
Rabi-ee, Toghan 

34 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

شھریور   ۶( ۷ گوھردشت بند
۱۳۶۷( 

(اعالم   سال ۸
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

 رحیمی، محمد   ؟؟؟؟  ؟؟؟؟  متأھل ھمافر نیروی ھوایی سر
Rahimi, Mohammad 

35 
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او را از فعالیت ھای دانشجویی قبل از انقالب می شناختم و در بند 
پس از اعدام ھا، گوھردشت با او بودم.  ۱آموزشگاه اوین و بند  ۳

 .می د یاو را ند گریما و خانواده ھا د

شھریور   ۵( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲ تیر سال  ۶
July.1983 

دانشگاه  دندانپزشکی سال آخر  یدانشجو حزب توده ایرانکادر 
 دستیار دندانپزشک در کلینیک  -تھران

فرورین   ۱۳ مجرد
۱۳۳۵   

02.Apr.1956 

علی و   تھران
 سکینھ 

 روزدار، عادل 
Rouz-dar, Adel 

36 

پس گوھردشت او را می شناختم.   ۱آموزشگاه اوین و بند  ۳از بند 
 .میدیاو را ند گریاز اعدام ھا، ما و خانواده ھا د

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

+ حبس  سال ۲
 تا احراز توبھ

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

 زمانی، مھدی   تھران ؟؟؟؟  مجرد ؟؟؟؟  عضو حزب توده ایران
Zamani, Mehdi 

37 

پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھ باھم بودیم ۲۰در بند 
  از اعدام ھا دیگر او را ندیدیم.

است اما  کرده افتیدردر مورد او  یلیاطالعات تکم  برومندبنیاد 
تاریخ تولد در  سال آورده است. ۱۲بھ اشتباه محکومیت وی را 

 آمده است.  ۱۳۳۰ گر منابعید

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۱۰
روزنامھ ھای 

   رسمی)

 ۱۳۶۲ خرداد
June.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متخصص رادار و  - ھمافر نیروی ھوایی
 برج کنترل

 ۱۳۳۱ مجرد
1952 

ک  ھنَکَ 
 ورامین

حمزه علی 
 و...

 شاھسوند، ناصر
Shahsavand, Nasser 
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پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھ باھم بودیم ۲۰در بند 
 دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااز اعدام ھا

 . ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۲زندانی سیاسی حکومت شاه از  

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۲اردیبھشت  سال  ۱۰
May.1983 

عضو کمیتھ ایالتی  
 ی کادرشعبھو  تھران

حزب توده   تشکیالت
 ایران 

فوق لیسانس ادبیات فارسی از دانشسرای 
 دبیرستان دبیر -عالی تھران

متأھل با  
یک  

 فرزند

۱۳۲۷ 
1948 

 شھبازی، محمدعلی  نھاوند 
Shahbazi, Mohammad Ali 
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مرگ  ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھ گوھردشت بودم  ۲۰با او در بند 
 .میدیاو را ند گریپس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د بردند.

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۸
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May 1983 

شبکھ مخفی عضو 
 حزب توده ایران

پایگاه یکم  -ھمافر یکم نیروی ھواییسر
 شکاری تھران

متأھل با  
یک  

 فرزند

۱۳۳۲ 
1953 

در  ( آبادان
 )دزفول

و  حسین
 معصومھ 

 صراف پور، حسن 
Sarraf-pour, Hassan 
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گوھردشت باھم بودیم.  ۲۰و  ۱قزلحصار و بندھای بند قرنطینھ در
، ما پس از اعدام ھامرگ بردند.  ئتیھمھ مان را نزد ھ ۲۰از بند 

 دیگر او را ندیدیم.  و خانواده ھا
 است. کرده افتیدردر مورد او  یل یاطالعات تکمھم بنیاد برومند 

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

اردیبھشت  ۱۱ سال  ۵
۱۳۶۲ 

01.May.1983 

مخفی عضو شبکھ 
 حزب توده ایران

 صنایع یمھندس ۱۳۵۰فارغ التحصیل 
 شغل آزاد -دانشگاه صنعتی تھران

متأھل با  
 دو فرزند

 ۱۳۳۰اسفند  ۱۹
10.March.19
52 

 صفوی نیا، حسین   اصفھان
Safaviniya, Hossein 
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می فعالیت ھای سازمان جوانان قبل از دستگیری  قیاو را از طر
در گوھردشت  مطلع شدم کھ انیزندان ریسا  و از طریقشناختم 

 .میدیاو را ند گری. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا دبود

و بعد   ۷گوھردشت بند 
 ) ۱۳۶۷شھریور  ۶( انفرادی

 ۱۳۶۲اردیبھشت  ۷ سال  ۸
29.Apr.1983 

ی مھندسی صنایع (ورودی دانشجو عضو حزب توده ایران
 صنعت تھران علم و )  دانشگاه۱۳۵۵

 ۱۳۳۷دی   ۱۹ متأھل
09.Jan.1959 

سید رضا و  اھواز
 نزھت 

 طاھری، انوشھ
Taheri, Anoosheh 
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پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھباھم بودیم  ۲۰در بند 
 دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااز اعدام ھا

 کرده است. افتیدر مورد او در یل یاطالعات تکم ھم برومند ادیبن

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

ابد (اعالم  
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

اردیبھشت  ۱۳
۱۳۶۲ 

03.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

دانش آموختھ ی دانشکده حقوق دانشگاه  
کارشناس  -سرگرد نیروی ھوایی  -تھران

الکترونیک و رادار و از فرماندھان 
 برجستھ اطاق جنگ 

متأھل با  
 سھ فرزند 

۱۳۲۱ 
1942 

اسب 
فروشان و 

ھیریس  
 سراب

 ظفرحیدری، صابر  و... حسین
Zafar-heydari, Saber 
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شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

 . بود  نی سیاسی حکومت شاهندازھم  سال ۲او 
کرده است  افتیدر مورد او در یل یبرومند ھم اطالعات تکم ادیبن

 را ابد ذکر کرده است.  تشیاما بھ اشتباه محکوم 

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس ؟؟ سال + 
 تا احراز توبھ

۱۳۶۲ 
1983 

 عضو حزب توده ایران
و از مسئولین حزب و  

سازمان جوانان در  
 گرمسار 

 صنعتی تھرانی فیزیک دانشگاه دانشجوِ 
 ۱۳۵۵ورودی 

 ۱۳۳۷ مجرد
1958 

دولت آباد 
 گرمسار 

 قباخلو، علی اصغر 
Ghobakhloo, Ali Asghar 
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گوھردشت باھم بودیم. از   ۲۰ و  ۱ھای در قزلحصار  و در بند
، ما و پس از اعدام ھامرگ بردند.  ئتیھمھ مان را نزد ھ ۲۰بند 

 یسیاسسال ھم زندانی  ۱۳دیگر او را ندیدیم. او  خانواده ھا
 حکومت شاه بود.  

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۱بھمن  ۱۷ سال  ۱۰
06.Feb.1983 

کمیتھ  مشاور عضو
حزب توده  مرکزی 

معاون شعبھ   -ایران
 مالی

توپخانھ نیروی ستوان یکم  (  نظامی سابق
 حسابدار -)۱۳۳۲تا زمینی 

متأھل با  
 دو فرزند

۱۳۰۷ 
1928 

کپورچال 
 بندر انزلی

علی و  
 معصومھ 

 قربان نژاد، ھوشنگ
Ghorban-nejad, Houshang 
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پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھباھم بودیم  ۲۰در بند 
 دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااز اعدام ھا

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
  )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۱۰
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

اردیبھشت  ۱۲
۱۳۶۲ 

02.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متخصص سیستم    -نیروی ھواییاستوار 
   747سوخت گیری 

متأھل با  
 سھ فرزند 

شھریور  ۲۳
۱۳۳۰ 

15.Sep.1951 

فضل هللا و  تھران
 بلقیس 

 قریشی، داوود 
Ghoreyshi, Davood 

46 

ھمھ مان را  ۲۰گوھردشت باھم بودیم. از بند  ۲۰و  ۱در بندھای 
دیگر او  ، ما و خانواده ھاپس از اعدام ھامرگ بردند.   ئتینزد ھ

 را ندیدیم.

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
  )۱۳۶۷شھریور 

اردیبھشت  ۱۳ سال  ۱۵
۱۳۶۲ 

03.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

  دانشگاه تھران علوم سیاسیلیسانس 
 ۱۳۵۳ورودی 

 ۱۳۳۷  ید ۱۶ متأھل
06.Jan.1959 

 قندی، ساسان   اصفھان
Ghandi, Sassan 

47 
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ھمھ مان را  ۲۰گوھردشت باھم بودیم. از بند  ۲۰و  ۱در بندھای 
دیگر او  ، ما و خانواده ھاپس از اعدام ھا مرگ بردند.  ئتینزد ھ

بھ خانواده   ۱۳۶۷را ندیدیم. ساکش و خبر اعدامش را آذرماه 
پس از اتمام تحصیالتش بھ ایران بازگشتھ   ۱۳۵۴دادند. وی از 

بود. یک دستش دراثر شکنجھ قپانی کارآیی اش را از دست داده  
 بود.

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳۶۲ مھر سال  ۷
Oct.1983 

  -از آلمان ھا سیستمو   متخصص کامپیوتر  عضو حزب توده ایران
و تأمین    وزارت کارمسئول انفورماتیک 

 اجتماعی

 ۲۲۱۳دی   ۱۲ مجرد
03.Jan.1322 

عبدالعلی و   شیراز
عزت 

 الملوک

 (رضا)  کمپانی، مرتضی
Morteza, Kompani (Reza) 
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اطالعاتم از او از طریق منابع موجود است و از طریق زندانیان  
یک احتمال اینست کھ وی بھ گوھردشت منتقل نشده از بند رستھ. 
آخرین نامھ ی موجود   رده باشند.کاوین اعدام  در باشد و او را

 در اوین بود.  ۱۳۶۷مرداد  ۱۲نشان می دھد کھ او تا 
مجلس بود. خودش و  ۱۳۵۸پدر وی کاندیدای حزب در انتخابات 

پیش از اعدام ھا پدرش در میان مردم بھشھر بسیار محبوب بودند. 
در اوین مکررا تنبیھ می شده و در انفرادی بھ سر می برده است 

 و بازجو می گفتھ اعدام  می شوی.
 بھ خانواده می دھند. ۱۳۶۷آذر  ۱۷ساکش را روز ساعت و 

 از کار افتاده بود.   ۱۳۶۷شھریور  ۷تش در ساع
ھمسرش روحین تاج صفری پرستار بود و مدتی بعد از اعدام  

 حسین سکتھ کرده و فوت می کند.
 اطالعات تکمیلی در مورد او دریافت کرده است ھم بنیاد برومند

) صحت ندارد ۱۳٦۷مھر  ۱۱اما تاریخ اعدام ذکر شده در آنجا (
 .ری در شناسنامھ باطل شده تطبیق نداردحتی با تاریخ فوت صوو 

 یا  ۱۴بند  گوھردشت
  ۲بند  ۳۲۵ساختمان اوین 
  اگر منتقل نشده باشدپایین 

شھریور   ۷یخ ساعتش در تار(
 )از کار افتاده بود ۱۳۶۷

 ۱۳۶۵اسفند  ۱۷  و نیم سال ۴
08.March.1987 

مسئول کمیتھ  عضو
شھر بھشھر و استان  

حزب توده در  مازندران
 ایران 

تراشکار  کارگر  -دیپلم ھنرستان صنعتی
از کشتی   -تھرانشرکت ایران مارگو در 

و منتخب در سطح   گیران مشھور بھشھر
   کشور

متأھل با  
 دو فرزند

 وریشھر ۲۰
۱۳۳۶ 

11.Sep.1957 

  علی و بھشھر 
 بلقیس 

 علی المعی، حسین
Lame-ee, Hossein-Ali 
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او را از طریق فعالیت ھا در سازمان جوانان می شناختم. از 
پس از  طریق سایر زندانیان مطلع بودم کھ در گوھردشت بود. 

وی قبل از انقالب با . میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د
 گروه منشعب و سازمان نوید فعالیت می کرد. 

 آورده است. الھیجیانبنیاد برومند بھ اشتباه نام فامیلش را 

شھریور   ۶( ۷بند گوھردشت 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲اسفند  سال  ۵
March.1983 

عضو حزب توده 
در   تیمسئول -ایران
و   یکارگر یشعبھ 

سازمان جوانان و 
  اتیخبرنگار نشر 

 ی کارگر-یحزب

 یدانشگاه مل کامپیوتررشتھ ی دانشجو
 تھران

 ۱۳۳۸آبان  ۹ مجرد
31.Oct.1959 

محمد باقر   تھران
 و...

 جواد ھیجانیان، محمدال
Lahijaniyan, Mohammad-
Javad 
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شھریور  ۶و بند قرنطینھ ی قزلحصار با وی بودم. روز  ۱در بند 
پس از اعدام ھا، ما و  کھ در صف اعدامی ھا بودم او را دیدم. 

 . میدیاو را ند گریخانواده ھا د
 .است کرده افتیدردر مورد او  یل یاطالعات تکمھم بنیاد برومند 

شھریور   ۶( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲ اردیبھشت ۷ سال  ۷
29.Apr.1983 

مسئول کرج و بعد  
مسئول شعبھ تبلیغات  
حزب توده ایران در 

 تھران

و دانشکده  استاد ھنرھای دراماتیک
ھنرھای زیبای دانشگاه تھران و سایر 

دانشجوی دکترای فلسفھ در   -دانشگاه ھا
  )۱۳۵۳-۱۳۵۴دوسلدورف آلمان (

  نیفرورد ۲۱ متأھل
۱۳۲٥ 

10.Apr.1946 

محمد و   کاشان
  کبری

 (عزیز)

 محبوب، اصغر 
Mahboob, Asghar 
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شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

شھریور   ۶( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

و   پژوھشعضو شعبھ  ؟؟؟؟  سال  ۷یا  ۶
حزب توده   آموزش

 ایران 

متأھل با   سیمان آبیک  مدیر حسابداری
 سھ فرزند 

 اکبر علی محجوبیان،  ؟؟؟؟  ؟؟؟؟ 
Mahjoobiyan, Ali Akbar 
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  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا برادرش و قیطراو را از 
 . میدیاو را ند گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس +  سال ۳
 تا احراز توبھ

شھریور   ۷(
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
حزب  حزب توده ایران

 توده ایران

 ۱۳۴۰ مجرد سرباز وظیفھ  ،نجار
1961 

حسین و  تھران
 نصرت

 محمدزاده گازرگاه، جواد
Mohammad-zadeh 
Gazorgah, Javad 
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پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھ باھم بودیم ۲۰در بند 
وی در حکومت   دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااز اعدام ھا

 شاه ھم زندانی سیاسی بود. 

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 بھشتیارد ۱۴ سال  ۷
۱۳۶۲ 

04.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
حزب  حزب توده ایران

 توده ایران

متأھل با   نجار
 سھ فرزند 

 ۱۳۲۹بھمن  ۱
21.Jan.1951 

و  نیحس مشھد 
 نصرت

 محمدزاده گازرگاه، حسن
Mohammad-zadeh 
Gazorgah, Hassan 

54 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  ۹( ۱۴ گوھردشت بند
 )۱۳۶۷شھریور 

اعالم  ( سال ۱۰
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

  نیروی زمینی بورسیھ -دانشجوی پزشکی
 ارتش 

 مرادی، فریدون   قزوین ؟؟؟؟  مجرد
Moradi, Fereydoon 

55 
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دیگر او  ، ما و خانواده ھاو پس از اعدام ھا باھم بودیم ۲۰در بند 
 را ندیدیم. 

 ۵( ۲۰ گوھردشت بند
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۵
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

فرمانده واحد   -سروان نیروی زمینی
 تانک در جبھھ مقابلھ با تجاوز عراق

متأھل با  
 فرزند  ۵

 حسن محمدمعقول،   قوچان ؟؟؟؟ 
Ma-ghool, Mohammad 
Hassan 

56 

ھمھ  ۲۰گوھردشت و در قزلحصار باھم بودیم. از بند   ۲۰در بند 
 ، ما و خانواده ھاپس از اعدام ھا مرگ بردند. ئتیمان را نزد ھ

 دیگر او را ندیدیم. 
اکتبر   15شاکی دادگاه سید جعفر میرمحمدی برنجستانکی روز 

در مورد قدرت هللا گفت کھ یک برادرمجاھدش کریم هللا   2021
برادر دیگرش سیاوش در اشرف بود. او بھ اشتباه  اعدام شده و

 ادعا کرد کھ قدرت هللا مجاھد بود.

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۱۲
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

  -قادیکال ؟؟؟؟  مجرد نیروی دریاییدر ناوسروان پزشک 
 قائم شھر

 ، قدرت هللا قادیکالیی مقیمی و... عبدهللا
Moghimi Ghadikola-ee, 
Ghodratollah 

57 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
او در دفاع از کشور  .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

دربرابر تجاوز عراق پس از یکسال مجروح شده بود. وی زمان 
 شاه ھم توسط ساواک دستگیر و بازداشت شده بود. 

 با نام مجید منبری در بنیاد برومند آمده است.

  وریشھر ۵( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲خرداد  ۱۸ سال  ۶
08.Jun.1983 

اردیبھشت   ۲ مجرد تراشکار -اعزامی بھ آلمانی دانشجو عضو حزب توده ایران
۱۳۳۷   

22.Apr.1958 

 (مجید)  مجیدعبدالمنبری،  و... عباس تھران
Menbari, Abdolmajid 
(Majid) 

58 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
احتمال دارد درست  .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

از شروع اعدام ھا، در مصاحبھ با دادیاری و فعالیت خانواده قبل 
 اش بھ اوین منتقل شده باشد. 

 است. کرده افتیدری در مورد او ل یاطالعات تکمھم بنیاد برومند 

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

+ حبس  سال ۲
 تا احراز توبھ

 اردیبھشت ۱۱
۱۳۶۲ 

01.May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 توده ایرانحزب 

 ریمد -مکانیک پلی تکنیک تھران  مھندس
 کرج  تیکارخانھ جھان چ یفن

متأھل با  
 دو فرزند

 ۱۳۲۸ی  د ۲۰
10.Jan.1950 

پاپی و تاج   خرم آباد 
 دولت

 منوچھرآبادی، اصغر
Manoochehr-abadi, 
Asghar 

59 

شھریور کھ در   ۶گوھردشت می شناختم. روز  ۱او را از بند 
پس از صف اعدامیان بودم، شاھد بردنش بھ سمت حسینیھ بودم. 

 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د
وی قبل از انقالب ھم در سازمان نوید در تھران و رشت فعالیت 

 می کرد.

شھریور   ۶( ۷بند  گوھردشت
۱۳۶۷( 

  فروردینآخر  سال  ۱۰
۱۳۶۲ 

March.1983 

مخفی عضو شبکھ 
 حزب توده ایران

ورودی  ی تکنیکوم نفیسی تھراندانشجو
 ؟؟؟؟ 

 ۱۳۳۷ 
1958 

روح هللا   نھاوند 
 ...و

 مھدی منی، محمدؤم
Mo-meni, Mohammad 
Mehdi 

60 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  وریشھر ۶( ۷ند گوھردشت ب 
۱۳۶۷( 

 بھشتیارد ۱۹ سال  ۴
۱۳۶۲ 

09.May.1983 

فارغ التحصیل مدرسھ عالی تلویزیون و  حزب توده ایرانعضو 
 ایران  تلویزیون شاغل در رادیو -سینما 

متأھل با  
یک  

 فرزند

 ۱۳۳۱اسفند  ۲
21.Feb.1953 

 مھربان، نادر   رشت
Mehraban, Nader 

61 

پس از اعدام ھا، . بودم ۲۰بند احتماال گوھردشت و  ۱با او در بند 
وی چندین سال ھم زندانی   .می د یاو را ند گریما و خانواده ھا د

میزان اطالعات متناقضی در مورد سیاسی حکومت شاه ھم بود. 
و شواھدی کھ مقامات حکومت قبل از  وجود دارد  محکومیتش

اعدام ھا در خارج از زندان با وی مالقات کردند تا وادار بھ توبھ 
 اش کنند. وی مسلمان معتقدی بود.

 احتمال دارد پیش از اعدام بھ اوین منتقل شده باشد. 
history.ir/print.php?id=5102-http://www.oral   

 ۷یا بند  ۲۰گوھردشت بند  
 )۱۳۶۷شھریور (

 ۱۳۶۲اردیبھشت  سال  ۱۵
May.1983 

از دانشگاه   برق یمھندسفارغ التحصیل  حزب توده ایران کادر
و   سازمان سنجشکارشناس در  -صنعتی

موسسھ   ایز ایران ومدیر ، آموزش کشور
 کیھان 

متأھل با  
 دو فرزند

۱۳۲۲ 
1943 

سید  تھران
اسماعیل و 

 ؟؟؟ 

 کیوان   سیدمھشید، 
Mahshid, Seyyed Kayvan 

62 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
  ھم سھ سالوی  .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

راه  از مسئولین  ۱۳۵۹تا وی  .بود شاه ی حکومتاسیس یزندان
چون میزان  بود و بعد بھ حزب پیوست تا زمان دستگیری. کارگر

حکم و آخرین محل حبسش پیش از اعدام مشخص نیست این 
 اوین اعدام شده باشد. احتمال وجود دارد کھ در 
 .  است کرده افتیدردر مورد او  یلیبنیاد برومند اطالعات تکم 

شھریور ( ؟؟؟؟گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲زمستان  سال  ؟؟؟
Vinter 1983 

ورودی  دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف عضو حزب توده ایران
۱۳۵۳ 

متأھل با  
یک  

 فرزند

۱۳۳۳ 
1954 

  سید محمد تھران
 و...

 ر یاممیرعرب بایگی، 
Mir-arab Bygi, Amir 

63 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

   ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

(اعالم   سال ۴
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 توده ایرانحزب 

متأھل با   ھمافر نیروی ھوایی 
یک  

 فرزند

 نعیمی، علی  یزد 
Na-eemi, Ali 

64 

https://www.akhbar-rooz.com/49034/1399/07/14/
https://www.akhbar-rooz.com/49034/1399/07/14/
https://www.akhbar-rooz.com/49034/1399/07/14/
https://www.akhbar-rooz.com/49034/1399/07/14/
http://www.oral-history.ir/print.php?id=5102
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او را از طریق فعالیت ھا در سازمان جوانان می شناختم. از 
بود. مدتی ھم   طریق سایر زندانیان مطلع بودم کھ در گوھردشت

او را   گریپس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا دبود.  در انفرادی
یکی از ھمبندی ھایم موقعی کھ بھ ھواخوری می رفتیم  .میدیند

 توانستھ بود با او ارتباط برقرار کند. 

شھریور  ( ۲۱  گوھردشت بند
۱۳۶۷( 

 ۳۶۲۱بھمن  ۲۲ سال  ۶
11.Feb.1984 

عضو حزب توده 
مسئول سازمان  -ایران

 جوانان شھرری

  صنعتی  ی مھندسی برق دانشگاهدانشجو
 ۱۳۵۵ورودی  تھران شریف

 ۱۳۳۴دی  ۷ متأھل
29.Dec.1955 

و  عباس شھرری
 فاطمھ 

 نیکو، حیدر
Nikoo, Heydar 

65 

ولی از  شناختم یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
. پس از اعدام ھا، ما و خانواده  او را بھ خاطر نمی آورم  ۲۰بند 
 . میدیاو را ند گریھا د

  ۵( ۲۰ گوھردشت بند
  )۱۳۶۷شھریور 

 شھریور)  ۹( ۱۴یا بند 

(اعالم   سال ۱۰
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متأھل با   نیروی زمینی  استوار
 دو فرزند

 واحد، غالمعلی  ؟؟؟؟  ؟؟؟؟ 
Vahed, Gholam-Ali 

66 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
سال ھم   ۲ وی .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

ھنگام دستگیری ھمسر باردارش  زندانی سیاسی حکومت شاه بود.
 و در آنجا وضع حمل کرد. ھم بھ زندان برده شد

  وریشھر ۶( ۷ند گوھردشت ب 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۲ بھشتیارد ۷   سال ۵
28.Apr.1983 

حزب   کادر شبکھ مخفی
 توده ایران

علوم از دانشکده ریاضی  فارغ التحصیل
 موزگار آ -یدانشگاه مل

متأھل با  
یک  

 فرزند

۱۳۳۲ 
1953 

 وطن خواه، اسماعیل شھاب و...  تھران
Vatankhah, Esmaeel 

67 

پس مرگ بردند.   ئتیکھ ھمھ مان را نزد ھ باھم بودیم ۲۰در بند 
 دیگر او را ندیدیم.از اعدام ھا 

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

(اعالم   سال ۵
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

 ۱۳۲۶آذر   ۲۵ مجرد ناوسروان نیروی دریایی 
17.Dec.1947 

چھارچشم
 ه خمین 

مرتضی و 
 بی بی آغا

 عباسسید ھاشمی نژاد،
Hasheminejad, Seyyed 
Abbas 

68 

گوھردشت باھم بودیم و پس از   ۱بند  آموزشگاه اوین و ۳بند  در
  ۱۳۶۲وی سال  دیگر او را ندیدیم. ، ما و خانواده ھااعدام ھا 

احضار و دستگیر می   ۱۳۶۳پاکسازی می شود و تابستان سال 
 شود.

    ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

+ حبس  سال ۳
 احراز توبھتا 

 ۳۱۳۶تابستان 
Summer 1984 

ھمراه با ادامھ تحصیل در   شیمیمھندس  حزب توده ایران عضو
 تھرانت  پاالیشگاه نفمعاونت   -فرانسھ

 ۱۳۲۴یا  ۱۳۱۹ مجرد
1940 or 1945 

 ھمجوار، فیروز  ماکو 
Hamjavar, Firooz 

69 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  وریشھر ۶( ۷گوھردشت بند 
۱۳۶۷(  

(اعالم   سال ۵
روزنامھ ھای 

 رسمی) 

 ۱۳۶۲اردیبھشت 
May.1983 

عضو شبکھ مخفی 
 حزب توده ایران

متأھل با   ھوانیروز  گروھبان
یک  

 فرزند

صومعھ  ؟؟؟؟ 
سرا 

 ) رشت(

 محمدرضادوست،  یزدان 
Yazdan-doost, 
Mohammad Reza 

70 

 اعدام شده اند. مکھ آنھا را مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق سایر زندانیان و خانواده ھا می شناسم و مطمئن اعدام شدهسیاسی زندانیان  -چبسایر گروه ھای طیف فدائیان خلق و -۱۳۶۷فھرست ب. زندان گوھردشت 
List B. Gohardasht Prison 1988- The spectrum of Fadaeeyan-e Khalgh and other leftist groups- Executed political prisoners whom I know directly or indirectly through families and survivors, 
and I am certain they were executed. 

و ھمدانشکده ای  در گوھردشت انیزندان ریسا قیاو را از طر
او را   گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د یم ھایش

شناسنامھ صادره از    نام فامیلی شان قبلن چناری بود. .میدیند
 نوشھر. 

 .ھمسر: ماندانا توکلینوشتھ ای از 

  ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

  سال ۲
)۱۳۶۳(   +

حبس تا احراز 
 توبھ 

اردیبھشت  ۲۹
۱۱۳۶ 

19.May.1982 

  -فدائیان خلق اکثریت
فعالیت در سازمان 

 جوانان

دانشجوی رشتھ ریاضی دانشگاه ملی 
 ۱۳۵۴ایران ورودی 

 متأھل
  ۲۲از (

اسفند 
۱۳۶۰( 

خرداد    ۱۵
۱۳۳۶ 

05.Jun.1957 

 چالوس
 (نوشھر) 

فضل هللا و 
 تامارا

 حشمت هللا (امیر) آرین، 
Aryan, Heshmatollah 
(Amir) 

1 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  ۶( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس تا احراز 
 توبھ 

 ۱۳۳۹  دیپلمھ فدائیان خلق اکثریت  
1960 

 براھیمی قطاع، اسدهللا  اندیمشک 
Ebrahimi-gheta-e, 
Assadollah 

2 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

.  بود حشمت هللا آریندایی   وھمپرونده وی با اصغر مصفا   

  ۶( ۱۳ گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

احراز حبس تا 
 توبھ 

 ۰۱۳۶ پاییز
April or May 
1986 

کارمند  -حسابداریمدیریت و لیسانس  ت یفدائیان خلق اکثر
در دفتر   یمعاون حسابدار وزارت دارایی

 تھران یبھ اسناد پزشک  یدگیرس

غالمعلی و  رشت ۱۳۲۴ مجرد
 کشور 

 ادیبی، غالمرضا (سیروس) 
Adibi, Gholam-Reza 
(Siroos) 

3 

ھمھ مان را  ۲۰گوھردشت باھم بودیم. از بند  ۲۰و  ۱در بندھای 
دیگر او  ، ما و خانواده ھاپس از اعدام ھامرگ بردند.   ئتینزد ھ

نامش با  را ندیدیم. او سھ سال زندانی سیاسی حکومت شاه بود. 
 برومند ھم آمده است. ادیدر بن یلیاطالعات تکم 

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 ۱۳٦۲ وریشھر ۳ سال  ۱۰
25.Aug.1983 

از دانشگاه مشھد و  کیزیف سانسیل فدائیان خلق اکثریت 
 ی دیکارخانھ تول  کی یمسئول فن

متأھل با  
یک  

 فرزند

 ۱۳۳۰ مھر ۱۳
06.Oct.1951 

 اصغر یعل مشھد 
 و نیره 

 بھکیش، محمود
Behkish, Mahmoud 

4 

ھمھ مان را  ۲۰گوھردشت باھم بودیم. از بند  ۲۰و  ۱در بندھای 
دیگر او  ، ما و خانواده ھاپس از اعدام ھامرگ بردند.   ئتینزد ھ

 برومند ھم آمده است. ادیدر بن یلینامش با اطالعات تکم  را ندیدیم.

  ۵( ۲۰گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷شھریور 

 وریشھر ۳یا  ۲ سال  ۸
۱۳٦۲ 

24 or 
25.Aug.1983 

فدائیان خلق  سازمان 
 ) تی(اقل

  خرداد  ۱۷ مجرد دانش آموز و شاغل در شرکت ساختمانی 
۱۳۴۳ 

07.Jun.1964 

 اصغر یعل مشھد 
 ره یو ن

 بھکیش، محمد علی 
Behkish, Mohammad Ali 

5 

https://www.radiozamaneh.com/533239/
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اوین در اثر شکنجھ بستری شدم با  ۲۰۹زمانی کھ در بھداری بند 
و آنجا باعث نجات جانم شد وقتی دچار شوک شدید  او آشنا شدم
 دیگر او را ندیدیم.، پس از اعدام ھاشده بودم. 

شھریور   ۵( ۶گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳٦۰اواخر  سال  ۱۰
Vinter 1982 

در   کاریکادر سازمان پ
 طبقھ کارگر یراه آزاد

احتماال   مھندس  -در آلمان لیتحص
 متأھل

۱۳۲۶ 
1947 

 پژمان، محمد علی (کاکو)   رازیش
Pejman, Mohammad Ali 
(Kaako) 

6 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
در قزلحصار، مدتی  .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  د گذرانده بود.ورا در تابوت حاج داو
او را  محسن آمده است.  حاجدر ھمھ ی منابع قبل از این بھ اشتباه 

 امیرحسین ھم صدا می کردند.

شھریور   ۵( ۶گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳۶۱خرداد   ۵ سال  ۱۵
26.May.1982 

 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تھران راه کارگر
 معلم دبیرستان حرفھ ای فنی - ورودی ؟

اردیبھشت  ۲۱ 
۱۳۳۳ 

11.May.1954 

 محسن، حسین یحاج اکبر و اکرم تھران
Haj-mohsen, Hossein 

7 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  ۱۰( ۱۳گوھردشت بند  
 )۱۳۶۷ وریشھر

تا احراز حبس 
 توبھ 

 باباپور، حسین  خان      ت یفدائیان خلق اکثر 
Khanbabapour, Hossein 

8 

ھم شناختم.  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
او  گریپس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا ددانشکده ای ھم بودیم. 

وی ابتدا بھ مجاھدین گرایش داشت ولی بعد بھ فدائیان  .میدیرا ند
 اکثریت پیوست. 

با  بود کھ و فنی ریاضی سراسری در علوم کنکور سومشاگرد 
 شد. دانشگاه تھران وارد دانشکده فنی رتبھ اول

آمده  راستاکبھ اشتباه برومند نامش  ادیو بن دارانیب یھا تیدر سا
 است.

  ۱۰( ۱۳گوھردشت بند  
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس تا احراز 
 توبھ 

۱۳۶۱ 
1982 

دانشجوی راه و ساختمان دانشکده فنی  فدائیان خلق اکثریت 
 ۱۳۵۷تھران ورودی دانشگاه 

 ۹۱۳۳ 
1960 

  ھوشنگ (شمالی) 
 و...

 رستاک، سیامک 
Rastak, Siyamak 

9 

گوھردشت می  ۱و بند  قزلحصار، آموزشگاه اوین ۳او را از بند 
شناختم. در جریان اعدام ھا با ھم برای بار دوم نزد ھیئت مرگ  

)  وریشھر ۶( و دوم ) وریشھر ۵(برده شدیم و پس از بار اول 
شاھد شکنجھ ی او بودم. از خودکشی او در صبح روز  ،حضور

کھ در طول شب قبلش  مسلم-یشھریور از طریق زندانی دیگر ۷
 اعدام ھا دیگر او را ندیدیم. مطلع شدم. پس از -با او بود

در تجدید کھ  حکم حبس تا احراز توبھ داشت ۱۳۶۴تا  یو
شده بود و بھ ھمین علت در بند   محکومزندان  سال ۸بھ  محاکمھ

 ملی کش ھا نبود.

شھریور   ۷( ۷گوھردشت بند 
و   خودکشیتسھیل  ۱۳۶۷

 ) ممانعت از رسیدگی پزشکی

حبس تا احراز 
  سال ۸ + توبھ

 )۱۳۶۴از (

۱۳۵۸ 
1959 

 شھبازی، جلیل  میاندوآب   مجرد کارگر  فدائیان خلق اکثریت 
Shahbazi, Jalil 

10 

گوھردشت می شناختم. پس  ۱آموزشگاه اوین و بند  ۳او را از بند 
وی پنج سال زندانی سیاسی  از اعدام ھا دیگر او را ندیدیم.

 حکومت شاه ھم بود. 
 برومند ھم آمده است.  ادی در بن یلینامش با اطالعات تکم 

 ۷گوھردشت بند 
 ) ۱۳۶۷شھریور  ۶(

 ۱۳۶۱آبان   ۲۰ سال  ۶
11.Nov.1982 

 تکنولوژی تبریز تویانست یدانشجو فدائیان خلق اکثریت 
 ۱۳۵۲ورودی 

 ۱۳۳۱مھر  ۱۱ متأھل
مھر در سند  ۲۱(

 ی دیگر) 
03.Oct.1952 

اکرم  و ھاشم تبریز 
 خانم

 صادقی بناب، اکبر
Sadeghi Bonab, Akbar 

11 

  ۱قزلحصار و بند احتماال ، )۶۲(اطاق   آموزشگاه اوین ۳در بند 
دیگر او  ، ما و خانواده ھابا ھم بودیم. پس از اعدام ھا گوھردشت
 را ندیدیم.

  ۱۰( ۱۳گوھردشت بند 
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس سال +  ۲
 تا احراز توبھ

 ۱۳۶۳  نیفرورد ۲۰
09.Apr.1984 

  -فدائیان خلق اکثریت
 آذر  ۶۱ بیانیھ

بخش حقوقی  -متخصص حقوق بین المللی
 بانک مرکزی

متأھل با  
یک  

 فرزند

 خرداد  ۲۴
۱۳۲۴ 

14.Jun.1945 

 ، محمودظمیاع علیزاده و...  کاظم تبریز 
Alizadeh Azami, 
Mahmoud 

12 

گوھردشت می شناختم. پس از اعدام ھا دیگر او را  ۱او را از بند 
 ازدواج کرده بود.  با نامزدش ندیدیم. او بھ طورغیابی در زندان 

 ۷گوھردشت بند 
 ) ۱۳۶۷شھریور  ۶یا  ۵(

سازمان فدائیان خلق    سال  ۰۱
 ) تی(اقل

 مصطفوی، کیوان      متأھل 
Mostafavi, Keyvan 

13 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

 ھمپرونده بود. یبیو غالمرضا اد نیبا حشمت هللا آر یو

  ۱۰( ۱۳گوھردشت بند  
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس تا احراز 
 توبھ 

 مصفا، علی اصغر      شاعر و نویسنده  فدائیان خلق اکثریت  
Mosaffa, Ali-Asghar 

14 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاو را از طر
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  ۶( ۱۳گوھردشت بند  
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس  ؟ سال +
 تا احراز توبھ

 معظمی، رضا     مجرد مھندس ساختمان فدائیان خلق اکثریت  
Mo-azzami, Reza 

15 

شناختم. پس از  یدر گوھردشت م انیزندان ریسا قیاز طراو را 
 .میدیاو را ند گریاعدام ھا، ما و خانواده ھا د

  ۱۰( ۱۳گوھردشت بند  
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس  ؟ سال +
 تا احراز توبھ

 نیک آفرین، ابراھیم    مجرد  ت یفدائیان خلق اکثر 
Nik-afarin, Ebrahim 

16 
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و منابع متعدد موجود خانواده ھا سایر زندانیان،  قیاو را از طر
 . میدیاو را ند گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د یم

آمده است.   ویکی پدیااطالعات کلیدی بسیاری در مورد وی در 
وی در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود و از آنجا بھ گوھردشت  

انتقال یافت و اعدام شد. وی در قبل از انقالب ھم فعال و بنیانگذار 
تنھا فرزندش احسان ھم در سن   ان قصرشیرین بود.کانون معلم

 کند.   یدر اثر سقوط از پشت بام فوت م یشانزده سالگ 
احتمال اعدام در اوین ھست بخصوص کھ میزان حکمش را نمی 

 دانم.
برومند   ادیو فقط نامش در بن دارانیب تیدر سا یلیاطالعات تکم 

 آمده است.

  وریشھر ( ۵ بند گوھردشت
۱۳۶۷( 

سال در   ؟؟؟
 کرمانشاه 

 کرمانشاه  ۱۳۶۵
1986 
Kermanshah 

  -تیخلق اکثر انیفدائ
 مسئول قصرشیرین

متأھل با   کارگر  -معلم
یک  

 فرزند

۱۳۳۲ 
1953 

ریقصرش
 نی

 اصغر  علی ،آراستھ 
Arasteh, Ali Asghar 

17 

 و منابع متعدد موجود در گوھردشت انیزندان ریسا قیاو را از طر
.  میدیاو را ند گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د یم
ھمبندان در روز  ریاز سا شیپ و  بود  محکوم دادستانی کرج یو

 . و اعدام کردند شفراخواندند وری پنجم شھر
  آمدهو فقط نامش در بنیاد برومند اطالعات تکمیلی در بیداران 

 .است

 ۸بند  گوھردشت
 ) ۱۳۶۷شھریور  ۵(

زورآباد   ۱۳۶۵ 
 کرج 

1986 Karaj in 
Zoorabad 
district 

 ۱۳۳۹ مجرد فوتبالیست  ت یخلق اکثر انیفدائ
1960 

 اکبرزاده شکوھی، سیاوش   کرج 
Akbarzadeh Shokouhi, 
Siyavash 

 

18 

) بودم. پس از اعدام ھا، ۶۲آموزشگاه اوین (اطاق  ۳با او در بند 
 ما خانواده ھا دیگر او را ندیدیم.  

 بنیاد برومند فقط نامش را آورده. بیداران اطالعات محدودی داده.

  ۱۰( ۱۳گوھردشت بند  
 )۱۳۶۷ وریشھر

حبس  سال + ؟
 تا احراز توبھ

۱۳۶۱ 
1982 

  -فدائیان خلق اکثریت
 آذر  ۱۶ بیانیھ

 رحیم زادگان، خسرو     مجرد 
Rahimzadegan, Khosro 

19 

و منابع متعدد موجود در گوھردشت  انیزندان ریسا قیاو را از طر
  .میدیاو را ند گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د یم
ھمبندان در روز  ریاز سا شیبود و پ  کرج یمحکوم دادستان یو

 فراخواندندش و اعدام کردند.  وری پنجم شھر
آمده  برومند  ادیو فقط نامش در بناطالعات تکمیلی در بیداران 

 است ولی محل حبس را مشخص نکرده اند. 

 ۸بند  گوھردشت
 ) ۱۳۶۷ وریشھر ۵(

زورآباد   ۱۳۶۵ 
 کرج 

1986 Karaj in 
Zoorabad 
district 

 20 باقرزاده، بھمن  کرج  ۱۳۴۱   ت یخلق اکثر انیفدائ

  و منابع متعدد موجود گوھردشت انیزندانسایر  قیرا از طراو 
  .میدیاو را ند گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د یم

وی شش ماھی ھم زندانی سیاسی حکومت شاه بود. وی را پیش 
 فراخواندند و اعدام کردند.شھریور  از سایر ھمبندان در روز پنجم

 ھم آمده است.و بیداران برومند  ادی در بن یلینامش با اطالعات تکم 

شھریور   ۵( ۶گوھردشت بند 
۱۳۶۷( 

 ۱۳٦۳آبان  سال  ۱٥ ای ۱۲
Nov.1984 

 

  -اکثریتفدائیان خلق 
 آذر  ۶۱ بیانیھ

 ۱۳۳۸ آبان ۹ مجرد ورودی؟دانشجوی پزشکی دانشگاه مشھد 
01.Nov.1959 

 طبابتی طبری، محمدرضا  بابل
Tebabati-Tabari, 
Mohammad Reza 

21 

و منابع  خانواده ھا ،گوھردشت ان دریزندانسایر  قیاو را از طر
  گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د یم متعدد موجود

 .میدیاو را ند
با ھمسرش، شیدا بھزادی تھرانی دانشجوی رشتھ زمین شناسی 

دانشگاه اصفھان، دستگیرشد. گفتھ شده ھمسرش در زندان توحید 
روز پس از دستگیری بھ طور مشکوکی     ۴۰حدود   ۳۰۰۰یا 

کشتھ شده یا بھ گفتھ مقامات خودکشی کرده است. فرزند دخترشان 
 در زمان دستگیری دو سالھ بود.

بنیاد برومند اطالعات تکمیلی از طریق بستگان دریافت  بیداران و
 کرده اند.

  ۹( ۱۴ بند گوھردشت
 )۱۳۶۷ وریشھر

 ۱۳۶۵مرداد   ۱۲ سال  ۳
03.Aug.1986 

مھندس برق فارغ التحصیل دانشگاه   ت یخلق اکثر انیفدائ
 اصفھان

متأھل با  
یک  

 فرزند

۱۳۳۲ 
1953 

و   محمدسید  اصفھان
... 

 سعید، خوراسگانی طباطبایی
Tabatabaee Khoraskgani, 
Saeed 

22 

  یم و منابع متعدد گوھردشت انیزندان سایر قیاو را از طر
با   .میدیاو را ند گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د

 ھمبندانش از بند اوینی ھا نزد ھیئت مرگ رفت.  
برومند   ادیبنو فقط نامش در  بیداران در سایتاطالعات تکمیلی 

 .آمده است

  ۹( ۱۴ بند گوھردشت
 )۱۳۶۷ وریشھر

 زاھدان  ۱۳۶۴ 
1985 Zahedan 

 ۱۳۲۴ متأھل کارمند شرکت نفت -مھندس پتروشیمی ت یخلق اکثر انیفدائ
1945 

  وھدایت هللا  تھران
... 

 کیایی، علیرضا
Kiyaee, Ali-reza 
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 توضیحات شاھد 
Witness Statement 

 (تاریخ اعدام)  بند- زندان آخرین
Last Prison-Ward 
(Execution Date) 

 میزان حکم
Sentence 

 تاریخ بازداشت
Arrest Date 

 وابستگی حزبی 
Political 

Affiliation 

 و تحصیالت  شغل
Occupation & Education 

 وضع تأھل 
Status 

 تاریخ تولد 
D.O.B 

 محل تولد 
Place of 

Birth 

پدر و  نام 
 مادر

Father & 
Mother 

 نام خانوادگی، نام 
Surname, Name 

 

  و منابع متعدد موجود گوھردشت  انیزندان ریسا قیاو را از طر
 . میدیاو را ند گریپس از اعدام ھا، ما د  .سمشنا یم

اطالعات تکمیلی در سایت بیداران و فقط نامش در بنیاد برومند 
 .آمده است

 ۷گوھردشت بند 
 ) ۱۳۶۷شھریور  ۶(

 ۱۳۶۰ 
1981 

سازمان وحدت 
 کمونیستی 

 ۱۳۲۸ متأھل مھندس 
1949 

 نجفی شوشتری، منصور  خرمشھر 
Najafi Shoushtari, 
Mansour 
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  یم خانواده ھاو  گوھردشت انیزندانسایر  قیاو را از طر
 . میدیاو را ند گریشناختم. پس از اعدام ھا، ما و خانواده ھا د

دستگیری در روستای گرزکل خرم آباد در مراسم چھلم سیامک 
  .اقلیتفدائیان (اسکندر) از رھبران  اسدیان

حذف شده ولی ھمھ ی منابع   ھاست وی مدتاز نام فامیل  مقدم
اطالعات نادرست در بیداران برخی  موجود آن را ذکر کرده اند.

 آمده و فقط نامش در بنیاد برومند ھست.

 ۱۳یا بند  ۴۱بند  گوھردشت
   )۱۳۶۷ وریشھر ۱۰ یا   ۹(

سال + حبس ؟ 
 تا احراز توبھ

 ۱۳۶۰آبان   ۳۲ 
14.Nov.1981 

سازمان فدائیان خلق  
 ) تی(اقل

  لفارغ التحصی -علوم تجربی آموزگار
 دانشسرای مقدماتی

شھریور  ۵ مجرد
۱۳۳۳ 

27.Aug.1954 

محمد میرزا   خرم آباد  
 و ماھدولت 

 حمیدرضا ،نصیری 
Nassiri, Hamid Reza 
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  ریسا قیاز طررا در جریان فعالیت ھای سیاسی دیده بودم و او 
شناختم. پس از اعدام ھا، ما  یگوھردشت و خانواده ھا م انیزندان

 . میدیاو را ند گریو خانواده ھا د
برومند   ادیو فقط نامش در بن دارانیب تیدر سا یلیاطالعات تکم 

 منتشر شد. یادبود فوت مادرشدر  ھماطالعاتی  آمده است.
 : فریده تربیت مادر

  ۹( ۱۴ گوھردشت بند
 )۱۳۶۷ وریشھر

 ۱۳۶۵مھر  ۱۲ سال  ۳
04.Oct.1986 

  تیخلق اکثر انیفدائ
 یکارگر یھعضو شعب

غرب  ییھو مسئول ناح 
 تھران

شاغل در  -۱۳۵۵فوق دیپلم حسابرسی 
از   قبل - امورمالی شرکت پارس خودرو 

 یکا ی سند یەریمد ئتعضو ھی آن
  یانجمن ھمبستگ و کارگران کتاب فروش 

و  یکارگر یو شوراھا کاھایسند
 کارگران چاپ یکای سند یەندی نما

اردیبھشت  ۲۵ مجرد
۱۳۳۶ 

15.May.1957 

غالمحسین  تھران
 و فریده

 وثوقی، توفیق 
Vosoughi, Tofiegh 

26 

 

https://www.akhbar-rooz.com/35936/1399/03/26/


حشمت هللا آرین
Heshmatollah Aryan ۲۲

نمونھ یکم از فایل ھای تنظیم شده برای اعدام شدگان 

















Hamid-Reza Nassiri        حمیدرضا نصیری

نمونھ دوم از فایل ھای تنظیم شده برای اعدام شدگان















انوشه طاهری نام
سید رضا نام پدر

نزهت حافظی سمنانی نام مادر
تاریخ تولد ۱۳۳۷نوزدهم دی 

اهواز محل تولد 
زندان گوهردشت کرج آخرین زندان

عضویت در حزب توده ایران جرم
(۱۳۶۴ سال )حکم صادره در ۸  محکومیت

 )تاریخ دقیق ۱۳۶۷شهریور 
اعالم نشده است(

تاریخ اعدام

زندان گوهردشت محل اعدام
نامعلوم محل دفن

Name Anoosheh Taheri

Father‘s Name Seyed Reza

Mother‘s Name Nezhat Hafezi Semnani

Born 9. Jan. 1958, Ahvaz, Iran

Accusation Membership in Tudeh Party of Iran

Already sentenced to 8 years (in 1985)

Last place of imprisonment Gohardasht prison, Karaj

Executed August 1988 in Goharsasht
(The exact date is unknown)

Burial place Unknown

نمونھ سوم از فایل ھای تنظیم شده برای اعدام شدگان











Anoosheh Taheri



 

 

 

 

 

 



 

  



  



  



  



 



Email Dated Filename Content Description

11.09.2021

WitnessAccounts_Since2003_AmirAtiabi_2021-Sep-
11.pdf

Atiabi_WS_FA_PS_RS_0415_final_924492472_2015-
04-09.pdf

Appendices 8-
9_Deadly_Fatwa_Iran_s_1988_Prison_Massacre_8687
09741_Sep2009.pdf

Main witness accounts since 2003 with English & Persian 
explanations listing 11 articles, statements, interviews, videos & 
analysis for the court's reference.
Approved Persian Witness Statement at IHRDC based on an 
interview conducted in 2009 with final approval in 2015 (as the main 
reference).
Appendices 8 & 9 from the IHRDC's report (Deadly Fatwa) that 
contains the scans of 1988 calendar & isometric sketch of Ward-20 
location relative to Husseiniyeh & other wards in Gohardasht Prison.

26.10.2021

1988Massacre_Victims_Gohardasht_WitnessStatment
_AmirAtiabi_2021-10-26.pdf
2b_Etelaat_1984-01-
22_OfficialSentences_TudehMembers_Executed1988.p
df

Witness statement with Lists A & B giving details of 86 victims, 
how the massacre was organised & performed, & 8 references.
Reference 2b as a sample of 2a & 2b giving the imprisonment 
sentences of 28 victims in official newspaper in 1984.

21.01.2022

Comparison_21Jan2022v26Oct2021.docx

1988Massacre_Victims_Gohardasht_WitnessStatment
_AmirAtiabi_2022-01-21.pdf

Comparison of original & updated statements showing  traceable 
changes, all additions and modification to the original witness 
statement in red fonts.
Updated witness statement with Lists A & B giving details of 10 
additional names of victims in List B, & adding Reference 9. The 
main statement were slightly modified as well as adding a paragraph 
& a long sentence. 

28.01.2022

A36_Rouzdar_Adel.pdf

A42_Taheri_Anoosheh.pdf

B25_Nassiri_Hamid-Reza.pdf

ID, Driving License, prison letters & photos for Adel Rouzdar in 
List A of the statement & in Bilaga C.1.
ID with invalidation stamp, death certificate, prison receipts & photos 
for Anoosheh Taheri in List A of the statement & in Bilaga C.26.
ID, work ID, prison letters & photos for Hamid-Reza Nassiri in List 
A of the statement & in Bilaga C.23. 

28.01.2022

A01_Atik_Gol-ali.pdf

A22_Hassani Pak_Mehdi.pdf

B11_Sadeghi Bonab_Akbar.pdf

ID, will, prison letters & receipt, & photos for Gol-ali Atik in List A 
of the statement.
Son's birth certificate with German translation, death certificate & 
photos for Mehdi Hassani Pak in List A of the statement.
ID, prison letter & power of attorney for Akbar Sadeghi Bonab in 
List B of the statement.

28.01.2022

B01_Aryan_Heshmatollah.pdf

A49_Lame-ee_Hossein-Ali.pdf

ID, prison letters, power of attorney & death certificate for 
Heshmatollah Aryan in List B of the statement.
ID with death stamp, prison letters with self-made cards, & photos for 
Hossein-Ali Lame-ee in List A of the statement.

31.01.2022

Photos_List A01 to A40.zip

Photos_List A41 to A60.zip

37 Photos of 30 victims in List A of the statements sent on 
26.10.2021 & 21.01.2022.
27 Photos of 17 victims in List A of the statements sent on 
21.01.2022 & 21.01.2022.

31.01.2022

Photos_List A61 to A70.zip

Photos_List B01 to B26.zip

11 Photos of 7 victims in List A of the statements sent on 21.01.2022 
& 21.01.2022.
23 Photos of 17 victims in List B of the statements sent on 
21.01.2022 & 21.01.2022.

31.01.2022

A32_Delijani_Mohsen.pdf

A65_Nikoo_Heydar.pdf

ID with invalidation/death stamp, prison letters & photos for Mohsen 
Delijani in List A of the statement & in Bilaga C.24.
ID, Driving Licence, prison letters, education documents & photos 
for Heydar Nikoo in List A of the statement & in Bilaga C.4.

فھرست اسناد و مدارک ارسالی بھ دادگاه ھمراه با شرح محتوی، نام فایل و تاریخ ارسال تا ۱۴ بھمن (سوم فوریھ ) کھ 
پاسخ دادند کھ دیگر مدرکی ارسال نشود. مدارک دو ردیف اول مطمئناً وارد پرونده شد اما از سرانجام باقی مدارک تا ۲۴ 

ھیچ اطالعی نداده اند.    تیرماه  ۱۴۰۱ (15 ژوئیھ)
Overview of Documents sent by Witness, Amir Houshang Atiabi 

from 11.09.2021 to 31.01.2022
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