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 افشانان فدائی درراه آزادی و سوسياليسم جاودان باد نام و ياد جان

  

 

بشريت از قيد  يیپيگيرترين مدافعان آزادی و يگانه مبارزان پرشور رھاھا ھمواره  کمونيست
ھای  ای متشکل از انسان اند و برای برپائی جامعه ھرگونه ستم، استثمار، انقياد و نابرابری بوده

 اند. آزاد و برابر پيکار کرده
سته با داری در عرصه جھانی، پيو روست که در تمام دوران استقرار نظم سرمايه نياز ھم

اند که خواھان برجای ماندن نظم طبقاتی،  رو بوده طبقه حاکم روبه رحمانهٔ  یھای ب سرکوب
  ھاست. استثمار، ستم و نابرابری انسان

ھای  ھا کمونيست، به خاطر اھداف و آرمان به گواه تاريخ سراسر اين دوران، ميليون
شدند، وحشيانه شکنجه شدند و به قتل خواھانه، انسان دوستانه و سوسياليستی به بند کشيده  آزادی

ھا در  خواھانه و کمونيستی، کمونيست رسيدند. در ايران نيز از ھمان آغاز پيدايش افکار آزادی
  معرض فشار و سرکوب مرتجعين حاکم قرار گرفتند.

اين سرکوب از دوران به قدرت رسيدن رضاشاه، شکلی سيستماتيک به خود گرفت و در دوران 
  و جمھوری اسالمی به اوج خود رسيد.محمدرضا شاه 

اگر در دوران سلطنت محمدرضا شاه، ھزاران کمونيست به بند کشيده شدند و صدھا تن به 
گری را به اوج رساند. تنھا در طول  ھای اعدام سپرده شدند، جمھوری اسالمی وحشی جوخه

جرم دفاع از آزادی و  ھا ھزار کمونيست، به نخستين دھٔه استقرار جمھوری اسالمی در ايران، ده
قرار گرفتند و ھزاران  يیوسطا ھای قرون ترين شکنجه برابری به بند کشيده شدند، زير وحشيانه

  ھای اعدام سپرده شدند. تن به جوخه
را با نبردی قھرمانانه و حماسی در سياھکل، عليه رژيم اختناق و  تشيسازمان ما که موجود

ناپذيری را عليه نظم ستمگرانه حاکم آغاز  رزه آشتیسرکوب محمدرضا شاه اعالم نمود و مبا
ترين سرکوب  و وحشيانه رحمانه ینمود، از ھمان نخستين لحظه اعالم موجوديت خود، با ب

رو گرديد. نخستين گروه فدائيان، قھرمانان نبرد  ھای نظامی و امنيتی رژيم شاه روبه دستگاه
رژيم شاه به مرگ  یا قهيھای نظامی چنددق گاهھای وحشيانه ساواک در داد سياھکل، پس از شکنجه

  به جوخه اعدام سپرده شدند. ١٣۴٩محکوم شدند و در اسفندماه سال 
ھر  یجا بود. به ريناپذ ليای که سازمان ما به خاطر آزادی و سوسياليسم برپا کرد، تعط اما مبارزه

را ادامه دادند. رژيم شاه، بر ھا فدائی به پا خاستند و مبارزه  ، دهديرفيقی که در خاک و خون غلت
امان پايان خواھد داد. در  اين پندار خام بود که با تشديد اختناق و کشتار به اين موج مبارزات بی

گروه فدائيان را به اعدام محکوم کردند و به جوخه اعدام  ھای نظامی رژيم، گروه ، دادگاه۵٠سال 
م شاه صدھا فدائی به دست دژخيمان به جوخه اما مبارزه ادامه يافت و تا سرنگونی رژي؛ سپردند

ھا  جان باختند. ھزاران فدائی نيز در طول اين سال یرودررواعدام سپرده شدند، يا در نبردھای 
  ھای وحشيانه ساواک، به بند کشيده شدند. پس از تحمل شکنجه

درراه آزادی و ھای ايران، فدائيان خلق،  ترين کمونيست تن از برجسته ۴٠٠در اين دوره، حدوداً 
، با سرنگونی رژيم شاه صدھا ھزار کمونيست به صفوف فدائيان ھمه نيسوسياليسم جان باختند. باا

سقوط  درخطردار که بيش از ھر زمان ديگر، نظم ستمگرانه حاکم را  پيوستند. طبقه حاکم سرمايه
خود را متوجه  ھا افزود و بيش از ھمه، حمالت گری و سرکوب عليه کمونيست ديد، بر وحشی می

  سازمان ما کرد.
داری، آنچه را که شاه عليه  ھای ھار پاسدار نظم سرمايه سران جمھوری اسالمی، اين سگ

ھا از ھمان فردای  تر به مرحله اجرا درآوردند. آن سازمان ما انجام داد، در ابعادی بسيار گسترده
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کار قراردادند. گروھی از فدائيان به قدرت رسيدن در ايران، ترور، اعدام و زندان را در دستور 
صحرا و تعداد ديگری از شھرھای  در کردستان، ترکمن ژهيو بھمن، به ٢٢را اندکی پس از قيام 

به ترور فعاالن سازمان متوسل شدند. تا سال  ینظام ايران به جوخه اعدام سپردند و باندھای شبه
ھای گسترده  د کشيده شدند. با آغاز سرکوبھا تن از فدائيان به قتل رسيدند و صدھا تن به بن ده ۶٠

رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی، صدھا تن از فدائيان اقليت را در  ۶٠تا اواسط دھٔه  ۶٠در سال 
ھای  ھا در زندان ترين شکنجه ھا زير وحشيانه سراسر ايران تيرباران کرد و ھزاران تن را سال

به خاطر ايستادگی  ۶٧کمونيست نيز در سال  به بند کشيد. گروھی از اين مبارزان يیوسطا قرون
به آزادی و سوسياليسم، در جريان کشتار  شان یبنديو دفاعشان از منافع طبقاتی کارگران و پا

  زندانيان سياسی به قتل رسيدند.
است که سازمان ما  یھا به حد گری و کشتار جمھوری اسالمی در اين سال گستردگی وحشی

را که در سراسر ايران توسط دژخيمان حکومت  یی تمام رفقانتاکنون نتوانسته است اسام
ھا حدوداً  باختگان سازمان، در اين سال آوری کند. درمجموع تعداد جان اسالمی، اعدام شدند، جمع

يابد،  باختگان سازمان که اکنون انتشار می ليست جديد جان نيبنابرا؛ نفر است ١٠٠٠تا  ٧٠٠بين 
  بازھم ناقص است.

  ھا، ممکن است اشتباھاتی وجود داشته باشد. نامه رفقا و يا تاريخ اين، در زندگیعالوه بر 
باختگان فدائی که سازمان را در تھيه اين  ھای عزيز جان با سپاس از تمام رفقا، دوستان و خانواده

کنيم که سازمان را در تکميل اين ليست و رفع نواقص  ليست ياری رساندند، بازھم درخواست می
  اشتباھات ياری رسانند.و 

داشتن نام و ياد اين قھرمانان مبارزات کارگران و زحمتکشان درراه آزادی و  زنده نگه
بشريت ستمديده و استقرار نظمی انسانی  يیاست که برای رھا يیھا سوسياليسم، وظيفه تمام انسان

  کنند. و کمونيستی مبارزه می
قادر  شان یرحم یطبقات مرتجع با تمام ددمنشی و ب گونه که تجربه و تاريخ نشان داده است، ھمان

ای که دورانش  ھا سرانجام به ھمراه نظم پوسيده نيستند، چرخ تاريخ را متوقف سازند. آن
  شوند. آيند و نابود می است، از پای درمی شده یسپر

از عنوان سازمانی که  گری رژيم سلطنتی و جمھوری اسالمی، سازمان ما به رغم تمام وحشی به
کند و برای برپائی يک انقالب اجتماعی و استقرار نظمی  اھداف و منافع طبقه کارگر دفاع می

ھا پيگيرانه به مبارزه خود ادامه داده و پاسدار  کند، در طول تمام اين سال کمونيستی تالش می
تا  دخواھانه و کمونيستی بوده است. توقفی در اين پيکار نخواھد بو ھای آزادی اھداف و آرمان

ای متشکل از  روزی که طبقه کارگر با انقالب خود نظم موجود را از بيخ و بن براندازد و جامعه
ھای آزاد و برابر برپا گردد که ديگر در آن اثری از استبداد، اختناق، سرکوب، ستم،  انسان

  تبعيض، نابرابری و استثمار وجود نداشته باشد.
  خواھد بود. ھا پيروزی از آن طبقه کارگر و کمونيست

   
   

  باختگان فدائی جاودان باد نام و ياد جان
  باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده
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 باد موسی

رفيق موسی در
ه صفوف فدائ

متوسطه، در يک
ضرب ر جريان

ھا حمل شکنجه
جوخه اعدام سپر

  

بگرميان بھمن
رفيق بھمن آبگر

 

بياری جھانبخش
رفيق جھانبخش
مسجدسليمان، د
ابرابر، در مس
سرمايه قرار گر

خوندی حاجی م
رفيق حاجی م
مبارز بود که

ظاھرات شرکت
شوراھا پيوست
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ر
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 نيز دست از
برده شد» ھشت

داران مقاومت
 دنبال کشتار
، پس از يک
د و روز نھم

  

به ١٣۴٢سال 
 ولی به علت
 به مشھد رفت
شگاه مشھد شد.
 پيوست. رفيق

ايان ش در خی
ھای رژيم به اه

دوازدھم اسفند
خه اعدام سپرده

مان آشنا شد و
دھی سازمانم 

فاع از سنگر
در تھران طی
 ارتجاع قرار

به تھران رفت

ند]

س از قيام 
ق ھمايون 
ی مشغول 
يان انسان 
د. ھمايون 

ھای  شکنجه
ر، سربلند 

ون در زندان
زير ھش«دان به 

کی از رکوردد
به ١٣۶٧سال 

ھردشت کرج،
ام محکوم شد
عدام سپرده شد.

در  ١٣٢
سال سوم 
 سپس به 
دارالفنون 
در ھمين 
يق حميد 

ی آورد. در س
ن راه يافت.

سپس شد. وی 
يسی وارد دانش

پويان پ -دزاده
رزمانش ی از ھم
دادگا چه در بی

دم د  در سپيده
ز رفقا به جوخ

ن قيام با سازم
آموزان پيشگام
 فريدون در د

د ١٣۵٩ت سال 
گلوله پاسداران

در  ١٣٣۶
متولد » رم

ط نامساعد 
کالس دوم 

ازآن به  س
 بود، در 
شغول شد. 

ای يافتن کار ب

سياليسم جان باختن

فيق ھمايون پس
ن پيوست. رفيق

فروشی ر کتاب
شکارچي ١٣۶

 دستگير کردند
شکری تحت 
وار رفت و فدائی

د. رفيق ھمايو
ت. بارھا در زند
سرپا ماندن، يک

بود. در س» 
 در زندان گو

ای، به اعدا قه
ال به جوخه اع

۵گ در سال 
در س لد شد.

کسيسم آشنا شد.
در دبيرستان د
را ادامه داد. د
آشنايی با رفي
ت سياسی روی
 دانشگاه تھران

 ترک دانشگاه
 و ادبيات انگلي

به گروه احمد 
با يکی ١٣۵٠ 

گير شد. اگرچ
شده بود ولی م

تعداد ديگری از

 

وری در جريان
آ  صفوف دانش

کرد. رفيق می
 اول ارديبھشت
مورد اصابت گ

 ت.

 

۶ابای در سال 
قانقر«کش در

به علت شرايط
ا توانست تا ک

سه برود، پس
دھقان کارگر

ن به کار مش
سالگی بر وزده

ی آزادی و سوس

رکت داشت. رف
 صفوف فدائيان
 تھران به کار

٠د. در اسفند 
يق ھمايون را

س از دستگير
حشيانه قرار گر
 آن بيرون آمد
ومت برنداشت

ساعت س ٩۶با
»زير ھشت«

دانيان سياسی
چنددقيق» ادگاه

ھريور ھمان سا

  نگ بھمن

يق بھمن آژنگ
ر انزلی متول

ارکرستان با م
ران رفت و د

صيالت خود ر
ھا در پی آ ل

رف به فعاليت
شکده اقتصاد
ليت مجبور به
در رشته زبان

١٣۴٧ سال 
من در تابستان

ت جمشيد دستگ
س ابد محکوم

به ھمراه ت ١٣۵
.  

 وری فريدون

يق فريدون آشو
س از قيام در

ه و فعاليت م
شگاه در روز
جم ارتجاع، م

فت و جان باخت

  اتابای بھرام

يق بھرام آق آتا
زحمتک ای نواده

. رفيق بھرام ب
ی خانواده تنھا
ستان به مدرس
راه پدرش که

ھای ديگران مين
يق بھرام در نو

 که در مبارزه برا

١٧ 

ی
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د.
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رفي

بندر
دبير
تھر

تحص
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اشر
دانش
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در
بھم

تخت
حبس
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آشو
رفي
پس
شده
دانش
تھاج
گرف

  

آق
رفي
خان
شد.

مالی
دبس
ھمر
زمي
رفي

طره رفقای فدايی

 

ھای صابت گلوله

ازآ  گرفت. پس
پويان درآمد -

 منتقل شدند. د
وليت رفيق بھم

شد دھی سازمان
عمليات مصادر
 داشت. در رو

خان کشی به يک
درآمدند. در طی
ت و رفيق سعي

ھای  ماه شکنجه
ران ساواک داد
سه رفيق ديگر ب

متولد شدران
رفيق بود. ھران

الين سازمان د
٧مير در سال

   اعدام شد.

ريان قيام فعاالن
و پس از قيام د
س از انشعاب

ه چاپ و توزي
د، مسئول توزي

، به خان١٣۶٠
رآوردند، در طی

وا حظات فدائی
  خت.

متولد شد. درير
ت و اعتراضات

رامی باد ياد و خاط

ن مورد اص
  بازد. ی

 متولد شد.
 ابتدائی و
نش، دوران
اند. در سال
رد دانشگاه
ه با رفيق
ز طريق اين

ن آژنگ قرار
گروه احمدزاده

به تھران ١٣۴
يک تيم با مسئو

س صادقی نژاد
تلفی ازجمله ع
زنھاور شرکت
ک مشغول اسباب

وران ساواک د
سکندر جان باخت

ز تحمل چندين
عاتی به مزدور

به ھمراه س ١٣

کری در تھر
دانشگاه تھ کي

  عدام شد.

از فعا ١٣٣۶ 
ر شد. رفيق ام
اسی در تھران

تولد شد. در جر
شرکت داشت و

پسرار گرفت.
حميد در حوزه
ن، رفيق حميد

اسفند ٢٣ در
به محاصره در

ميد تا آخرين لح
ت گلوله جان باخ

در مالي ١٣٣٧
النه در تظاھرات

 [گر

ازآن ند و پس
گرفته و جان می

يان در مشھد
تحصيالت 

وان سپاھی دانش
را به پايان رسان
شته تاريخ وار
 اين دانشگاه
ی آشنا شد و از

ط با رفيق بھمن
شھد گرشاخه م

۴٩خه در پائيز 
رفيق سعيد در ي
 رفيق اسکندر

 عمليات مختل
ه آيز ملی شعب

که رفقا م گامی
 محاصره مأمو
برابر رفيق اسک
ير شد. پس از

العان آنکه اط
٣۵٠ھم اسفند 

  سپرده شد.

 گيسی گر

 آريانژاد موک
کيزيرشته ف یا

اع ١٣۶٧ريور 

ن متولد سال 
 تھران دستگير
ر زندانيان سياس

ی در مالير مت
 و تظاھرات ش
 با سازمان قر

ثريتی، رفيق ح
د. در اين زمان

داران سرمايه
رده و آنجا را ب
برابر رفيق حم
 در اثر اصابت

  

٧زادی در سال 
ق ھمايون فعاال

کن ارنجک می
مزدوران قرارگ

   ريان سعيد

رفيق سعيد آري
س از پايان

عنو متوسطه، به
سربازی خود ر

در رش ١٣۴٧
مشھد شد. در
غالمرضا گلوی
رفيق در ارتباط
ه عضويت ش
رفقای اين شاخه
دامه فعاليت، ر
ژنگ و سپس

رفيق سعيد در
موجودی بانک

سوم خرداد، ھنگ
جديد بودند، به

ين درگيری ناب
زخمی و دستگي

فرسا بدون طاقت
اشد، در دوازد
جوخه تيرباران

ريانژاد موکری
رفيق گرگيس

دکتر یانشجو
گرگيس در شھر

   رين امير

رفيق امير آرين
در ١٣۶١سال

ر جريان کشتار

   زادی حميد

رفيق حميد آزاد
ر اعتراضات
رتباط مستقيم

طرد خائنين اکث
شد دھی سازمان

شريه بود. پاسد
رفيق ھجوم آور
ک درگيری نا
مقاومت کرد و

 زادی ھمايون

رفيق ھمايون آز
جريان قيام رفيق
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ارک و نبردی
ھای وحشيانه،
کالمی بر زبان

  رفت.

مان آشنا شد و
يدهللا از فعالين
 شھريور سال
ران به جوخه

ازمان (پايگاه
دند. اين خانه

شد، به ھمين ی
مله رفيق کبير
ج شود. پس از
ن آل آقا ھمراه
 بردن اسناد و
شق و ايمان به
رديبھشت سال

و ھمچنين در
م اعدام انقالبی
وم تيرماه سال
علی پور نغمه
 رفقا شجاعانه

و در طی اين 
ران شاه، جان

ند]

ردن مدز بين ب
ھ زده ماه شکنجه

، بدون آنکه کال
وخه تيرباران ر

ن قيام با سازم
پيوست. رفيق ي
در روز دوم

يگر در باختر

در  ١٣٣
ز پايان 

زبان  ته
شد. رفيق 

و  گاه بود
گی مخفی 
ک ساعت 

ھای تيمی سا
ران حمله کرد
ھه محسوب می
ودند. در اين حم
محاصره خارج
ابر، رفيق الدن
 حين از بين ب
مت زده و با عش
ست و ششم ار

ز پايان 
در  ١٣۴

شکده فنی 
 ١٣۵٠ل 

فت و از 
 سازمان 
 سازمان 

عھده داشت و
ر تيم ازجمله د

ود. در روز دو
مراه رفيق نادع
شترک درآمدند.
رک برخاستند

لوله مزدورت گ

سياليسم جان باختن

فيق زھرا با از
شد. پس از ياز

،١٣۵۵آذرماه 
پای جو راشته به

نعان در جريان
صفوف فدائيان پ
تران بود که د
ه سه رفيق دي

  شد.

٣۴قا در اسفند 
از  شد، پس

سطه در رشت
شگاه تھران ش
نشجوئی دانشگ

سازمان، زندگی
زدوران ساواک

ھ کی از خانه
 خيام در تھر
ايگاه پشت جبھ
ز رفقا مسلح بو
ست از حلقه م
 درگيری نابرا
ئی ديگر، در

 دست به مقاوم
ان در روز بيس

  ند.

ل آقا پس از
۴۶ طه در سال

رق وارد دانش
د. از اوايل سال
زمان قرار گرف

در مرکزيت ١
يق نسترن در

ختلفی را بر ع
شرکت داشت،

ئول عمليات بو
ن ھاشمی به ھم
وران کميته مش

ھای کميته مشتر
 براثر اصابت

ی آزادی و سوس

واک درآمد. رف
رابر دستگير ش
 بيست و نھم آ
رد، با سری افر

    کنعان يدهللا

يق يدهللا آل کن
به صس از قيام 

زمان در باخت
به ھمراه ١٣۶

رباران سپرده ش

  آقا الدن

يق الدن آل آق
مان متولد

صيالت متوس
نسه وارد دانش
ن از فعالين دان

 پی ارتباط با س
 آغاز کرد. مز
 صبح به يک

نو) خيابان ران
ان پاعنو می، به

ل فقط نيمی از
ميد اشرف توانس
ک ساعت و نيم
 پنج رفيق فدائ

اعانهرک شج
ھای سازما مان

جان باختن ١٣۵

  آقا نسترن

يق نسترن آل
صيالت متوسط
شته مھندسی بر
شگاه تھران شد
 ارتباط با ساز

١٣۵٣يل سال 
ر داشت. رفي

ھای مخ سئوليت
مليات متعددی ش

مسئ» يک طبع
در خيابان ١٣۵

محاصره مزدو
 مقابله با نيروھ
گيری نابرابر،

  ختند.

 که در مبارزه برا

١٨ 
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، مشغول به کا
و پس از قيام ب
ستاد و کانون ب
 آگاه و آتشين د

ھای در درگيری
رد اصابت گلول
ر سنگر دفاع ا

يق فردوس د
دی ٢٨کرد. در

آباد ژاله مور ح
فت. رفقا پس ا
 مزدوران کميت

خان دو رفيق ھم
ق فردوس خط
د، رفيق فردوس
 تا آخرين گلول
ت با استفاده ا

 

تدريس بود، ب
با رفيق ١٣۵٢

وجه به گسترش
گی مخفی روی

شد دھی سازمان
تھران آمد. سپس

روحیيق بھمن
فی ازجمله اعد
فجار در پاسگ
ه (تھران) که ب
در تاريخ نوزد

م دی ١٨ در
اصره مزدورا

رامی باد ياد و خاط

شاگرد جوشکار
مان آشنا شد و
 از تشکيل س
عنوان يک مبلغ

. رفيق بھرام د
مور ١٣۵٨سال

رار گرفت و در
    باخت.

ن پس از
 در سال
 کامپيوتر

پس  شد.
ن سياسی
 به ھمراه
يق يثربی

ر گرفت. رفي
خفی را آغاز ک
 رفقا در فرح
ترک قرار گرف
، به مقابله با
گيری نابرابر

 پناه آتش رفيق
طقه خارج شوند

روح شده بود
 آخرين لحظات

 و جان باخت.

در سال
تولد شد.
فروردين

رزمش  ھم
 بود. از

روحی  
عنوان  به

ستان مشغول ت
ورد. در سال

 کرد و با تو
ن سال به زندگ

سر تيم اھواز
رفقا، مجدداً به ت
و در کنار رفي
 عمليات مختلف

و عمليات انف 
 خيابان فرزانه
اسه سياھکل د
شرکت داشت.

ر بابل به محا

 [گر

وان شاعن نجا به
ن قيام با سازم
 پيوست. پس
عن پرداخت و به

يغ مشغول شد.
روردين سشم ف

وری اسالمی قر
صحرا، جان ن

  فردوس

 آقا ابراھيميان
متوسطه ت

ته رياضی و
صنعتی تھران

نشگاه از فعالين
پس از مدتی

 از طريق رفي
 سازمان قرار

، زندگی مخ١٣
 اتفاقی خانه

ران کميته مشتر
ناد و مدارک،

تند. در اين درگ
 توانستند در

کسته و از منط
بت گلوله مجر
مت کرد و در
 خودکشی کرد

   ھرا

قانی قلھکی د
مت وين تھران

 دبيرستان فر
د، با رفيق ھم

کالس چی ھم ه
زھت السادات
ر آن زمان ب
در اين دبيرس
سياسی روی آو
ضوی ازدواج

ر تابستان ھمان
ھرا در ابتدا در
ر خانه تيمی ر
ل سازمان شد و

شد. در دھی ن
»س شھرياری

يمانيه واقع در
ن سالگرد حما
 انجام شد، ش
تيمی رفقا در

و توانست در آن
شود. در جريان
صفوف فدائيان
ھمکاری با آن پ
روستاھا به تبلي

گنبد در روز شش
مزدوران جمھو

شوراھای ترکمن
 

قا ابراھيميان ف
رفيق فردوس

ايان تحصيالت
در رشت ١٣۵٢

وارد دانشگاه ص
ز ورود به دان
انشگاه شد و

رفيق ادنا ثابت
ر ارتباط با

٣۵۵رديبھشت
طور به ١٣۵۵

مزدور شناسايی
ابود کردن اسن
مشترک برخاست

رفيق فردوس
محاصره را شک

ابکه براثر اص
وار مقاوم دائی

اقدام بهسيانور

قانی قلھکی زھ
رفيق زھرا آق

در ده ا ١٣٣٢
که در ھنگامی

خواند رس می
زھره مديرشانه
طريق رفيق نز

که در ھنگران
بير رياضی د
مطالعه کتب س

الدين رض شھاب
ھايش در عاليت

ورد. رفيق زھ
د س از انفجار

ر شاخه شمال
سازمان نگرانھ

عباس«نقالبی
ژاندارمری سلي
مناسبت پنجمين

،١٣۵٣ھمن
، خانه ت١٣۵۴

و
ش

ص
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ش
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سياليسم جان باختن

 

 که در مبارزه برای آزادی و سوس

١٩ 

در
س
در
ده
ی
ده
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ک
 سه
 و
ره

و 
 

 

 

 

  

طره رفقای فدايی

 

قط شش ماه د
با سازمان تماس
 رفيق غزال د
 تيم را بر عھد

ين رفتن بسياری
نه علنی خانواد

فروردي وز دھم
ن کميته مشترک

و سصره رفيق
ن پنجه شاھی

کستن محاصر
فيق غزالر، ر

   نھفت

   چرخيد

   شکفت

رامی باد ياد و خاط

ال) متولد
ق سياسی

در  ١٣۵٠ 
بار  ت. يک

ستگير و با
ر زندان از
توانست به

 پی ببرد و فق
جدداً بزادی، م

را آغاز کرد.
سئوليت چندين

و از بي ١٣۵۵
 غزال به خان

رو بعدازظھر 
 خانه، مزدوران
، اقدام به محاص

و نسرين سيمين
کنند. برای شک
ک نبرد نابرابر

 بازند. می 

 

  ونين

رخاست از

ای گريزان

   و

  وی شھر

ر فرق شب

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 [گر

  غزال)

ت آيتی (غزا
حقوق نشجوی

بود و از سال
مان قرار گرفت

دس ١٣۵٢سال 
فيق غزال در
د، ساواک نت
کيالتی رفيق پ
برد. پس از آز
 مخفی خود ر

ازآن مس ف پس
۵ضربات سال 
شکيالت، رفيق
ی رفته بود. در
س از خروج از

کرده، شناسايی
رفقا سراه وی (

کن ھوشمند) می
شود و در يک می

 وار جان فدائی

 فت

ه ستاره خو

 سوزان، بر

و بر مدارھا

وی جنگل 

توفيد رو   

بر            

يتی پريدخت (غ
رفيق پريدخت

آباد و دا خرم
انشگاه تھران

رتباط با سازم
ر شھريور س
مقاومتی که رف
خود نشان داد

ھای تشک رتباط
زندان به سر بر

گرفت وزندگی
ھای مختلف سال

اشت. پس از ض
ز امکانات تش
رفقا پنجه شاھی

پس ١٣۵۶سال
رفيق غزال را

رفيق ديگر ھمر
رفيق عباس ھ
رگيری آغاز م

رفيق ديگر سه

جنگل شکاف

و پانزده    

ھای با نعره

و             

چرخيد رو  

              

              

آي
ر
خ
د
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يان سياسی در
ه اعدام سپرده

   ن اعدام شد.

ند]

ن کشتار زنداني
 اوين به جوخه

اوين در زندان 

سياليسم جان باختن

 

ھيمی در جريان
در زندان ١٣۶

 

۶٧ھيمی سال

ی آزادی و سوس

 راھيمی انوش

يق انوش ابراھ
۶٧ھريور سال 

. 

 راھيمی خسرو

يق خسرو ابراھ

 که در مبارزه برا

٢٠ 

 

 

 

 

 

  

  

ابر
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شھر
شد
  

ابر
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طره رفقای فدايی

 

 [گررامی باد ياد و خاط



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

باختند. ياد اين
ن زنده خواھد

شد. در جريان
کی از فعالين

و پرشورين 
کرد. پس از ی

دريکیگرفت. 
 اسالمی رفيق

  ن سپردند.

قبه گفته رفي ه
 جلسه شرکت

محاصره  به
را نارنجکش 

اميد و خودش
ھای اه شکنجه

عنوان بهروح، 
 ديگر رفقايش

آورد. در اين
ل بعد که رفيق
 ديگری، يک
دند. در ادامه

در ھايی ھسته 
ھای گروه پايه 

ر اواخر سال
رسيد. در سال
واند شد و به
مخفی خود را
ه مسلحانه ھم

ند]

ه کارگر جان ب
 کارگران ايران

متولد ش ١٣۴٣
س از قيام به يک
د. رفيق شھين
ت فعاليت می

فرسا قرار گ قت
الدان حکومت

جوخه تيرباران

 مشھد و 
ق دانشگاه 

به زندگی  
ت مختلفی 
 کالنتری 
 دستگيری 

به  ١٣۵٠ 
اگرچه. درآمدن 

ر بيش از سه
قرارسر يک 

خرين لحظات
دو مزدور انجا
 تحمل چند ما

با تنی مجر ١٣
تی، به ھمراه

   رفت.

در  ١٣٢۶
 متولد شد. 
 دبيرستان 
 پيوست و 
رد. پس از 

 ١٣۴۴سال 
کده علوم 

کسيسم روی آ
شنا شد. دو سال
به ھمراه تعداد

ستی تشکيل داد
رفقا توانستند 

ترتيب اين بهد. 
فت. گروه در

به وحدت ر» ی
سربازی فراخو

زندگی م ١٣۴
مبارزه«کتاب 

سياليسم جان باختن

واالی طبقه ای
 در قلب ھمه

 

در سال   پور
شنا شد و پس
راز تبديل شد

ر بخش تبليغات
ھای طاق شکنجه
جال ١٣۶١ستان 

آباد به ج ن عادل

متولد مدزاده
برق  مھندسی

١٣۵٠ سال 
رد. در عمليات
يات حمله به
شت. پس از
 تابستان سال

رکزی سازمان
جيد نتوانست در
ق مجيد بر س
 درآمد. در آخ
ه کشته شدن د

شد. پس از
٣۵٠ هاسفندما 

دانشگاه صنعتی
جوخه تيرباران

  

در سال  دزاده
سی در مشھد

در که ھنگامی
 به جبھه ملی

ود را آغاز کر
متوسطه در سا

ضی وارد دانشک
شد و به مارک
عباس مفتاحی آش
ران آمد، رفقا ب
العاتی کمونيس

١٣۴٧د سال 
تبريز ايجاد کنند

شکل گرف» ن
ظريفی -جزنی«

سعود برای س
٩مھر  لی در

ھمين زمان ک

ی آزادی و سوس

ھا آرمان خاطر 
ونيست نمونه

  ند.

 شھين مد پور

احمديق شھين 
م با سازمان آ
شگام در شير

ناپذير در ستگی
ستگيری تحت ش
 روزھای زمس

ھين را در زندان

 مدزاده مجيد

احميق مجيد 
شجوی رشته
نعتی بود. از

خفی روی آور
در عملي جمله

ھک شرکت دا
يق مسعود در

ضويت کميته مر
ميد اشرف، مج

شته باشد. رفيق
دوران رژيم

فجر کرد که به
زخمی ش شدت

١١حشيانه در 
ين دانشجوی د

ج پای بهوار  ئی

مدزاده مسعود
احمديق مسعود 
سياس ک خانواده

ھنيق مسعود 
کرد، صيل می

ليت سياسی خو
ان تحصيالت م

 رشته رياضی
شگاه تھران ش
ران با رفيق ع

نيز به تھريان
ستٔه مخفی مطا
رکت، در اسفند
شھد، تھران و تب

پويان - حمدزاده
«با گروه  ١٣۴
رفيق مس ١٣۴

ربازی رفت ول
از کرد. در 

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

اليت سياسی، د
ضو تيم تدارکاتی

پيگيریر و با
طير تدارکاتی ر
کاتی در تھران

به به خانه تيمی
دی (رفقای تي

دعضو اين تيم،
ين رفيق، رفقای

ساعت پنج صب
با کليه مو پور

اما ديگر دي؛ ند
گيرند ک قرار می

کان را به رفيق
ره را شکسته

در نزديکی  پور
در خود مسلس

ن آتش به روی
ترتيب اين بهريد.

رد مسلحانه علي
   باخت.

ست و پس ا
رزات کارگرا

رفيق ابرندی
تحت تعقيب ه

 فعاليت خود ر
ھای اپورتونيست

کارگری سازما
جنبش دھی زمان

به چنگاکه  ١
کارگری سازما

ھای ھا و شکنجه
از خود نشا ی
٣۶۶مھرماه  ٢

ه فدائيانی بود ک

رامی باد ياد و خاط

 ١٣٢۶ سال
ھرستان بابل

متوسطه   و
ند. در سال
کی دانشگاه
رفيق چنگيز

ضمن فعا ١٣۵
کرد. سپس عض

ناپذير خستگی ر
، وظائف خط
دن اين تيم تدار
. پس از ضرب
م رفيق جمشي
يق سرکاری ع
ز دستگيری اي
خانه گرفتند. س

بھايی پنوچھر
ه را ترک کردن
زدوران ساواک
وچھر اين امک
که خط محاصر

بھايید. رفيق
ش که زير چاد
جک و گشودن

انگيز را آفر فت
جريان يک نبر

جان ١٣۵٠ھر 

 سازمان پيوس
فعالی در مبار

داشت.  عھده
که ھنگامی بود.

ھنمود سازمان
مبارزه عليه 
ت و در بخش ک

سازمياندوآب،
٣۶١ تا سال

، در بخش کتاد
ديدترين فشارھ

نظيری کمداری
٢۶اسارت، در

راه ھمه دھنده ه

 [گر

  وش

 ابراھيمی در
آباد در شھ وشن

صيالت ابتدائی
 به پايان رسان
دانشکده پزشک
 سال بعد با ر

۵٠کرد. تا سال 
ک تھران کار می

طور به شد و 
شق به مبارزه،
 از متالشی شد
مشيدی پيوست
 ضربه به تيم
 منتقل شد. رفي
گير شد. پس از
ميم به تخليه خ
ابراھيمی و منو
ه موجود، خانه
ر محاصره مز
مھرنوش و منو

دھد که ری می
طقه خارج شود
ازد و مھرنوش
ا پرتاب نارنج
حماسی و شگف

دائی زن، در ج
مھر دردھم شاه 

  لی

ندی در 
در  

 نزديک

 لد شد.

ی ابرندی 
 مبارزی 

وران قيام به
يم شاه نقش ف

برد اھواز 
ای کای پروژه

بنا به رھ ،رفت
مه داد. در م
 شرکت داشت

قلعه م جھان 
 عھده داشت.

ری اسالمی افت
زندان تحت شد
استقامت و پايد
س از چند سال ا

ادامه. او باخت

مھرنوبراھيمی
رفيق مھرنوش

رو ر روستای
متولد شد. تحص

را در تھران
وارد د ١٣۴۵

ھران شد. دو
بادی ازدواج ک

ھای ت يمارستان
عمليات روستا
سرشار از عش
نبال کرد. پس

ه تيم رفيق جم
آذری، راه سه

خيابان ابطحی)
سر قرار دستگ

خانه تيمی تصم
رفقا مھرنوش ا
منفجره و اسلحه

شده بود. رفقا در
مقاومت رفقا م

جمشيدی رودبار
از منط سالمت ه

با می  خانه جان
کرد با حمل می

نبردی حشمن،
خستين رفيق فد
مزدوران رژيم

محمدعلبرندی
ابرن محمدعلی

١٣٠٥سال
روستای ابرند ن
شھر يزد متول
رفيق محمدعلی

ز کارگران
در دوود که

سرنگونی رژيم
نورد ای روژه

سخنگوی سنديک
يگرد قرار گر
ر تھران ادام
کثريتی فعاالنه
ھمراه با رفيق
يکاران را بر

ژخيمان جمھور
. در زودعال ب
ا وسطايی رون

اد. تا اينکه پس
جان بر زندان
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ر
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رث از ابتدای
يشگام دانشگاه
زی در خيابان
بخش کارگری

يکی عنوان به 
شد؛ و پس از
قل شد. رفيق
 کميته دستگير
ب و ديگر آثار

رم به دهين ج
ق کيومرث از
ان نقش زيادی

خوبی بهسا را 
طالعاتی از او
اسم مستعارش
ال از دوران

»گوھردشت« 
ھفت سال در
ھا، بازجوئی و

، در۶٧ سال 

نيز به چندترم
عنوان بهرد؛ و 

پرداخت. رفيق
رفيق چند اثر
ی مخفی روی
داشت. پس از

١٣۵٣ت سال 
 رفيق مرضيه
رار مشکوک و

کند. در ھمين 
. رفيقآيد رمی

ه مورد اصابت
  بازد. ن می

ير بود که پس
سال اسفندماه 

ند]

 رفيق کيومر
ا دانشجويان پي

ر پيشگام مرکز
 مدتی نيز در ب
س از انشعاب

جنوب منتقل ش
ب تھران منتق
وسط مأمورين

ق تعدادی کتاب
يومرث به ھمي

ران زندان رفيق
سازمان در زندا

فرس ھای طاقت ه
نتوانستند اط ھا

را به روز او 
ک به دو سا
نفرادی زندان

دن بيش از ھ
و بارھا و بارھ
ندانيان سياسی

  ده شد.

متولد  ی
کو، در 
 مرضيه 
الس نھم 
شسرا را 

متفرقه  ر
 ازآن پس 

چ تبريز شد و 
علمی روی آور
کو به تدريس پ

سنده بود. از ر
به زندگی ١٣۵

ختلف شرکت د
ششم ارديبھشت

شھناز تھران،
 به سر يک قر
ز منطقه خارج

درن ساواک 
تا اينکه دھد می

وار جان و فدائی

خانه جنرال تاي
در اواخر ،
.  

سياليسم جان باختن

زمان پيوست.
 در ارتباط با

گرفت. سپس در
اليت ادامه داد.

سپکرد.  يت می
بخش محالت ج
 کارگری غرب

تو ١٣۶٠  ماه
 از منزل رفيق

آمد. رفيق کي 
وم شد. در دور
ر پيشبرد خط س

رفيق شکنجه ه
تنھ نه بازجويان

لکه تا آخرين ر
شناختند. نزديک

ھای ان ر سلول
پس از گذراند
دشت و اوين و
ار عمومی زند
وخه اعدام سپرد

  مرضيه

اسکويیحمدی 
اسک ر شھر

رز بود. رفيق
حصيل تا کال

دانش ساله دو 
طور بهمان نيز

را گرفت. 
تاريخ دانشگاه

به مع ازآن پس. 
ھای شھر اسک ن

 شاعر و نويس
۵٢ھار ت. از ب

ين عمليات مخ
در ش امان بی 

ح در ميدان ش
 شيرين را که

کرده از باخبر 
صره مزدوران
دان شاه ادامه م

و قرارگرفتهان 

ی کارگر کارخ
ر اوايل اسفند
 اوين اعدام شد

ی آزادی و سوس

 ھواداران ساز
ليت تشکيالتی

معلم قرار گ بيت
نزده آذر به فعا
رق تھران فعالي

 مسئولين به بخ
تی به بخش

تيرومرث در 
. در بازرسی

به دستزمان
ل زندان محکو

بود که در قانی
ازآنجاکهشت و 

مل کرده بود،
 دست آورند، بل
ش نصوری) می

را در حکوميتش
 سر برد و پ

ھای گوھرد دان
کنجه، در کشتا
دان اوين به جو

م اسکويیمدی
يق مرضيه اح

در ١٣٢۴ل
ای کشاور نواده

س از پايان تح
رستان، دوره

ی کرد و ھمزم
دبيرستانشلم

شجوی رشته ت
صيل ادامه داد.
ر در دبيرستان
ضيه ھمچنين

است مانده جای
رد؛ و در چندي
د سال مبارزه

صبح ١٠عت
صد داشت رفيق

رفت،  رفته می
مان به محاص
گيری را تا ميد

ھای مزدورا وله

  ودومدی دا

ود احمدويق دا
 دستگيری در

در زندان ١٣۶

 که در مبارزه برا
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. رفيقر درآورد
ه کالنتری قلھک

بر سر يک ١٣
کند، دستگير شد

ھر استقامت
د ھا شکنجه اه

 رفقا، قھرمانان
سمبل مبارزه

سنت گذار پايهو
 ايران و مبارز

ه به مھاباد و ب
ستائيان به احتر

زدند راھما می

خانه تيمی رف
ژبيادره، صبا

 اشرف توانست
 ھالکت رساند

به پايگاه ديگری

برد. در سا می
به تھران رفت

رامی باد ياد و خاط

ه رشته تحرير
، حمله بهزجمله

۵٠ در مرداد
سالح استفاده ک

ترين مظا خشان
ود. پس از ما

 ھمراه ديگر
رفيق مسعود س

سازمان و ران
وين کمونيستی

در  ١٣٢٣ل 
شکده پزشکی
يان و اھالی
 ھمين دليل
می که از

 ٢۵ودند، در
 وی کردند.

از اروميه وھی
طول راه روس
ردند و فرياد

در روز دھم
يک قرار به
به محاصره
يق نادره که
اشت، برای

وار اقدام به  ی
. چند  باخت
بار يکبھشت،

طی آن رفيق نا
تانکی و حميد
ته و پس از به

صره خارج و ب

 

صوری) در
متوسط در
ان تحصيل
 صر شيرين

» اھی دانش
شد. رفيق  ب

ر پرشور و
سنندج به سر م

بود، ب شده ناخته

 [گر

را به» تاکتيک
ازجيات مختلفی 

 رفيق مسعود
که بتواند از س ن

يکی از درخش
ن در زندان بو

به ١٣۵٠ ه
عدام رفت. ر

گذار بنيانی از 
ز در جنبش نو

  راست بود.

  

در سال مدزاده
استاد دانش  شد.

ر بين دانشجوي
ب بود. به

ھوری اسالمی
ھراسان شده بو
قدام به ترور

باشکو ی مراسم
برده شد. در ط
وائی شليک کر

   ره

مد ھاشمی که د
برای اجرای ي

بود، ب رفته 
. رفيقدرآمدی 

 به ھمراه دا
ستگيری، فدائی

جانو  ک کرد
 ضربات ارديب
رآمده بود که ط
ضا کالنتر نيستا
صره را شکسته
منيتی، از محاص

 ری) کيومرث

 احمدی (منص
ای م خانواده ر

تولد شد. دورا
قصو   غرب

سپا« عنوان به 
گيالن غربی 

ريان قيام بسيار
 از قيام در سن

شنادر منطقه  ه

ستراتژی ھم ت
مسعود در عملي
شرکت داشت.

رار قبل از اين
رفيق مسعود ي
ايداری فدائيان

اسفندماازدھم
جوخه ا پای ه

مقاومت و يکی
مبارزه قھرآميز
ا اپورتونيسم ر

 

حمدزاده ھاشم
احمرفيق ھاشم

شھر بانه متولد
روميه بود. در
سيار محبوب
مزدوران جمھ
محبوبيت وی ھ

اق ١٣۵٨سفند
يکر رفيق طی
زادگاھش بانه ب
وی تيرھای ھو

  دامه دارد.

حمدھاشمی ناد
رفيق نادره احم

ب ١٣۵۵ يرماه
آھن ميدان راه

مزدوران امنيتی
قط نارنجک

جلوگيری از دس
نفجار نارنجک
ماه قبل نيز در
ه محاصره در

، عبدالرضزاده
ودند خط محاص
چندين مأمور ام

  روند.

حمدی (منصور
رفيق کيومرث

در ١٣٣۴سال
مت غربگيالن

گيالنرا در
گذراند و سپس

راھی روستاھای
کيومرث در جر

عال بود. بعد
ازآنجاکه ١٣۵٨
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نام چند رفيق
 فقط دفاع از
خونين يکی از
ھيجده سال سن
ردند. در جيب
آن نوشته بود:
 ندادم، اعدام

ناتر اصطھبا
ھا ترين شکنجه

سه رفيق ديگر
   

وار فدائی ١٣٧

سازمانلين و 
ش وحشيانهر

در صحرا کمن
در صف دفاع

 آمل متولد شد.
 مدرسه عالی
وئی با سازمان
ئی فعاالنه در
س از قيام در
ز انشعاب سال
فيق قدرت پس
مسئوليت کميته
گرفت. در پی

ند]

تند که فقط ن
فيق ھوشنگ

در سحرگاھی خ
نزديک به ھ ه

خه تيرباران سپر
بود که در آ ه

 خود را لو

لين سازمان در
ری تحت شديدت

به ھمراه س ١٣
ران سپرده شد.

 ١٣٣۶شت 
يق اسد در 
 و پس از 
زمان قرار 
 دستگيری 

قرار  طايی
جويان نداد. 
٧۴ريور سال 

ازی) در 
متولد شد. 
تحصيالت 
صيل وارد 
 (مھرماه 
کيل ستاد 
 در آن به 

ل يکی از فعال
 بود. در يور

ترک شوراھای 
رفيق جليل د ١
  .جان باخت 

در ١٣٢٩ال 
وسطه وارد

دوران دانشجو
يک فدائ عنوان

ت داشت. پس
 گرفت. بعد از

شد. رف دھی مان
ی (نسترن)، م

به عھده گ ١٣۶

سياليسم جان باختن

خواست فيق می
گويد. پاسخ رف
بود. رفيق را د

که درحالی ١٣۶
 اھواز به جوخ

پيداشدهای  وشته
 اينکه رفقای

  يد

 الری از فعال
پس از دستگير

۶٠ ھشتم مھر 
ه جوخه تيربار

  له

چھارم ارديبھش
متولد شد. رفي 

ازمان آشنا شد
مستقيم با ساز

پس از سد اله
وسطا قرونی 

عاتی به بازج
ر سيزدھم شھر

  رباران رفت.

  جليل

ل ارازی (عر
ترکمن م  بندر

س از پايان تح
 ادامه تحصي

زی تبريز
 پس از تشک
 با تمام نيرو

شد. رفيق جليل
 در اين شھر
ی اسالمی به

٣۵٨دين سال
صحرا ترکمنی 

  هللا

رجمندی در سا
تحصيالت متو
فيق قدرت در د

ع بهجريان قيام 
ظاھرات شرکت

 سازمان قرار
سازم کارگری

ق نفيسه ناصر
۶٢را از سال 

ی آزادی و سوس

گر از ر کنجه
رزمش را بگ
اضع سازمان ب

۶٠زھای آبان 
شت، در زندان

يق ھوشنگ نو
من به خاطر

 »شوم. ی

سعي مدی الری
يق سعيد احمد
د. رفيق احمد پ
ر گرفت و در

 اصطھبانات به

اسد ال وان اقدم
در اسد الهيق

 شھر لنگرود
ريان قيام با سا

م در ارتباط م
اسفت. رفيق 
ھای ت شکنجه

فت ولی اطال
در اسد الهيق

تير جوخه سوی

زی (عرازی) ج
يق فدائی جليل

در ١٣٣۵ل
يق جليل پس
وسطه، برای
شگاه کشاور

) شد و١٣۵
کزی شوراھا،
ليت مشغول ش

مبارزات ان
وران جمھوری
ز ششم فرورد

شوراھای  ستاد

قدرت هللاجمندی 
يق قدرت هللا ار
س از پايان ت
زرگانی شد. رف
نا شد و در ج
تراضات و تظ

با تباط مستقيم
در کميته ١٣۵
باختن رفيق  جان

رگری تھران ر

 که در مبارزه برا
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فرس ھای طاقت ه
 بازجويان نداد
عات نداشتند، د
دزفول به جوخ

شجويان دانشگ
ک درگيری د
ک چھارراه زند

درگيری طوالنی

ود. در چھاردھ
  .خت

 زحمتکش متو
ر کنار تحصي

سازمان پيوست
زمان را در ميا

طوف شيرين«
، از شعارھایت

 ھوشنگ مجبو
ای گونه به ولی

مسافت نزديک
 کرده تا به محل
 و مجدداً صب
ز روزھای مھ
 دستگير شد. د

ھای وحشيان جه
 رفيق به حالت

ب دوبارهر برد.
رفتند. دژخيما

رامی باد ياد و خاط

در دزفول  
ر تشکيالت
ود. در پی
 تعدادی از
فول خارج و
د. چند رفيق
ستگير شدند.

ی تحت شکنجه
 اطالعاتی به

ی گرفتن اطالع
را در زندان د

حمدی از دانش
طی يک ١٣۵٠

 سعدی، نزديک
ز مقاومت و د

  ت.

در  ١٣٣٠ 
در » الکان

گيری  ا اوج
 سنگرھای
حضور فعال
ام نيز تمام
 روشنگری

آباد، نمو خرم ن
جان باخانندگی

ای  در خانواده
ت کار کند، در
يام به صفوف س
ون مواضع ساز

«ھا  کم محله آن
است ھفت گلن 

د گرفت. رفيق
 اھواز برود،

بعدازظھرھاتا 
را طی فت گل

قالبی برگردد
از دريکیشت.

دی نشريه کار
را زير شکنج
 حدی بود که

مارستان به سر
 را از سر گر

 [گر

  حميد ش

١٣۴٢ر سال 
قيام در س از

مان فعال بو
کيالت جنوب،
توانستند از دزف

منتقل شوندگر 
 اين شھر دس
س از دستگيری

ترين  کوچک
گر اميدی برای

رفيق حميد ر 

   ضا (ھرمز)

ضا (ھرمز) اح
٠ر ششم دی 
ه (اول خيابان

يق ديگر پس از
واک، جان باخت

 

حمدی در سال
درب دال« ن

شد. ھمزمان با
بش در تمام

آباد حض شان خرم
ت. پس از قيا

 را صرف
يرنشينفقالت 

ر يک حادثه را

  گ (ھمت)

(ھمت) احمدی
توانست  که می

 بود. پس از قيا
ه طرق گوناگون

ک کرد. کم غ می
ھای شھرستان ش

ديگری به خود
 برای کار به

کرد تا نظيم می
ھف از اھواز تا 

جام وظائف انق
گش ھواز برمی

وشنگ با تعداد
ان ابتدا او ر

ت شکنجه به
چند روز در بيم

شد و شکنجه

پوش سياهحمدی
رفيق حميد در
متولد شد. پس
ھواداران ساز
ضربه به تشک

رفقای ھوادار تو
ه شھرھای ديگ
ھوادار نيز در
رفيق حميد پس
رار گرفت و

مزدوران که ديگ
١٣۶٠ابستان

  عدام سپردند.

 

حمدی محمدرض
رفيق محمدرض
شيراز بود. در
خوابگاه دانشگا
ر کنار دو رفي
ا مزدوران ساو

  

  حمدی نعمت

رفيق نعمت اح
فقيرنشينمحله
آباد متولد ش خرم

و اعتالی جنب
مبارزه زحمتکش

داشت مؤثریو
وقات خود

زحمتکشان محال
در ١٣۵٨ھمن

  

حمدی ھوشنگ
رفيق ھوشنگ (
شد. از زمانی
مشغول به کار

ز ھمان ابتدا به
زحمتکشان تبليغ

ه يکی از بخشک
سازمان رنگ د

ھا ود تابستان
اش را تن رنامه

ه صد کيلومتر
خود جھت انج
خيلی زود به ا

رفيق ھو ١٣۶٠
زندان، از ھما

. شدتراردادند
چ غماء افتاد و

زندان منتقل ش
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  دند.

شرکت در ت
ل محروم شد.
ماعی، مدتی با
ضرباتی که به
کرد. از طريق
ر گرفت و از

ھای ز درگيری
 داشتند، رفيق
 آخرين گلوله،

و در  انداخت
ھالکت برساند.

جان ١٣۴٩د 

ان متولد شد.
 جريان انقالب
شت و پس از
سعيد در بخش

دستگير ١٣۶٠
 قرار گرفت و

از روزھای ی
  ان سپردند.

ز استفاده از
م شد. طی اين

ھا برای يا شب
آذر ١۶شد. در 

داشت و مدتی
ھوادار سازمان
يق غضنفر در

رفيق ١٣۵٩ل 

ند]

 تيرباران سپرد

زمندگان 
 تھران 
 را در 
به پايان 
دانشگاه 
رود به 

 -  صنفی
به علت ١٣۴۶ 

ماه از تحصيل
رفيق رحيم سم

شت. پس از ض
خفی را آغاز ک
وه سياھکل قرا
. پس از آغاز
محاصره قرار
ی بعد از شليک
يان مزدوران

مزدور را به ھ
 در اول اسفند

وسط در تھرا
يان رساند. در
ضات شرکت دا

 گرفت. رفيق س
٠کرد. در سال 

فرسا ی طاقت
دريکیان اوين 

ه جوخه تيربارا

در  ١٣٣۴
 غضنفر 
ن را در 
ای ادامه 
د دانشگاه 
ق غضنفر 
عتراضات 

 ھمين دليل ا
انشگاه، محروم

تعطيل و يھای 
به کار کردن ش
سط ساواک بازد

ھ عنوان بهادی 
پس از قيام رفي
گرفت. در سال

سياليسم جان باختن

ھران به جوخه

سحاقی از رز
در ١٣٢۴ل 

يالت متوسطه
مشھد ب»  دانش

وارد د ١٣۴۵ 
ھمان ابتدای و
 در مبارزات
کرد. در سال

جوئی، شش م
با ر آشنايیاز 

فعاليت داش» خ
مد، زندگی مخ
 ارتباط با گرو
سته جنگل بود.

که رفقا در م ی
ن رفيق سماعی
 خود را به مي

توانست چند مز
 نبرد کرد و

   

ای متو  خانواده
 ھنرستان به پاي
رات و اعتراض
 سازمان قرار
ک ران فعاليت می

ھا تحت شکنجه
نياورد. دژخيما
فيق سعيد را به

۴در سال  سدی
 شد. رفيق

ن و دبيرستان
 رسانيد و بر
ته تاريخ وارد
 دانشگاه رفيق
اھرات و اع
ت داشت. به

ی در دوران د
ضنفر در روزھ
زندگی مجبور ب
ق غضنفر توس
برد. پس از آزا

کرد و پ يت می
گ سازمان قرار

ی آزادی و سوس

تھ شنگ را در

   حاقی مھدی

يق مھدی اس
اھکل در سال
ولد شد. تحصي

جھان«رستان 
ساند. در سال

راز شد. از ھ
شگاه، فعاالنه

اسی شرکت ک
تصابات دانشج

يق مھدی قبل
سرخ ستاره«وه

ن گروه وارد آم
يق سماعی در
ين اعضاء دس
اھکل، ھنگامی
دی نيز ھمچون
يک نارنجک

رين لحظات، ت
ھرمانانهيق ق

  .خت

سعيد دهللا خان
يق سعيد در

صيالت را در
النه در تظاھر
م در ارتباط با
يغات شرق تھر
مدت طوالنی ت

ن بر زبانالمی
، رف١٣۶١ ماه ی

  دی غضنفر

غضنفر اسديق
ميرم متولد

صيالت دبستان
ميرم به پايان

صيل در رشت
صفھان شد. در
النه در تظا

شجوئی شرکت
وابگاه دانشجوئی
ران رفيق غض
ک به ھزينه ز

رفيق ١٣۵۵ل
 زندان به سر ب
مقطع قيام فعالي

تباط مستقيم با س

 که در مبارزه برا
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 دستگير و تحت
فيق قدرت ني
 مقاومت کرد

٣۶۵دھم اسفند

 رفيق ديگر د
نج تبريز شرکت
. رفيق جعفر د

  تيرباران شد.

آبادانی و مسک
رفيق بھرو ١٣

از زندان آزاد
٣۵٣سط سال

 مخفی را آغا
مسئوليت  باخت

وز ھمچنين د
 مشترکی که بي

اتفاق بهر شد نيز
 بيست و ھشت
تيمی در رشت

متولد شد. پس ١
صيل به انگلستا
ن وارد دانشگ

به ايرا ١٣۵۵
 به تدريس روی

ه در تظاھرات
 صفوف فدائيا
ی وحشيانه قرا

، رفيق١٣۶٠ر

رامی باد ياد و خاط

،١٣۶۴ر سال
ر گرفت. رف

ھا قابل شکنجه
خت. در شانزد

در  ١٣٢٢ل 
ه زحمتکش
 برای تأمين
ن شد. جعفر
ھر تبريز به
 يک کارگاه
شد. در سال

 فلکی و چند
 به کالنتری پن
اخه تبريز بود.

ت ١٣۵٠اسفند  

 ١٣٢۴سال
 يان رساندن
شته مھندسی
نشگاه تبريز
ک تعدادی از
 داد. پس از
خوانده شد و

دس در اداره آ
٣۵٠سال  اوايل

رفيق بھروز ا 
گرفت. در اواس

زمان، زندگی
جانای که  ظه

رشت. رفيق بھ
 و در جلسات

برگزار ١٣۵۴
کرد. در حمله
واک به خانه

  جان باخت.

١٣٢٩در سال
رای ادامه تحص
ھندسی عمران

ر اواسط سال
. پس از مدتی
ان قيام، فعاالنه

به ازآن پسو 
ھای حت شکنجه

 در ھفتم مھر

 [گر

ته کارگری در
ا قرارفرس اقت

فدائيان، در مق
ساخ نااميديه را 

   سپرده شد.

  ر

دبيلچی در سال
ر يک خانواده

سنين کودکی
 به کار کردن
ئی را در شھ

در ازآن پس 
ل به کار شد

فبا رفيق منا
مسلحانه حمله

زمان عضو شا
٢٢تگير و در 

  

در س رمغانی
ز به پاي س ا

سطه در رش
دانشکده فنی دان

با کمک ١٣۴
 گروه تشکيل

ه سربازی فراخ
مھند عنوان بهن 

ا ه کار شد. در
١٣۵٢ر سال 

سازمان قرار گ
 مرکزيت ساز

تا لحظ ١٣۵۴ 
 بر عھد داشت

 شرکت داشت
۴ھدين در سال 

رف شرکت ک
ساو ١٣۵۵سال 

عت مقاومت، ج

   شنگ

 اژدری مقدم د
الت متوسطه بر
 در رشته مھ
چستر) شد. در
غول به کار شد

شنگ در جريان
رکت داشت و
 دستگيری تح

گر ان شکنجه

ضربات به کميت
ھای طا شکنجه

ھمچون ديگر ف
اسداران سرماي
ه جوخه اعدام

 

چی جعفر ردبيل
رفيق جعفر ارد
شھر تبريز در

متولد شد. از س
معاش مجبور

حصيالت ابتدا
ايان رسانيد و
ھنگری مشغو

ھمراه ب ١٣۴٩
ولين عمليات م
اشت. در اين ز

دست ١٣۵٠سال

رمغانی بھروز
بھروز ارفيق

متولد شد. پس
حصيالت متو
ساختمان وارد د

٧شد. از سال 
انشجويان يک
ايان دانشگاه به
س از اتمام آن
بريز مشغول به
ستگير شد. در
ر ارتباط با س

عضو عنوان ه
کرد. از خرداد
شاخه شمال را
عمليات مختلفی
سازمان و مجاھ
رفيق حميد اشر

س ماه رديبھشت
س از چند ساع

 

ھوشمقدم  ژدری
رفيق ھوشنگ

ز پايان تحصيال
رفت. در آنجا

(منچ» سالفورد«
ازگشت و مشغ

رد. رفيق ھوشو
عتراضات شر
يوست. بعد از
گرفت. مزدورا

ض
ش
ھ
پا
به
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بازگشته و به
م يادبود رفيق
 از دستگيری
ند، او را تحت

برکل کالمی 
. مزدوران که

او ١٣۶٠ آذر 
ه او را تحويل

 و يا کارگری
اش شتر زندگی

 ھنوز به سن
عدالتی و يه بی

فيق اعظمی و
او بينی جھان 

به ھمراه ١٣۵
عليه رژيم شاه
اط با سازمان

رفيق حميد نه
القه فراوان و

و سيامک نژاد
ندر گذاشت و
ق اسکندر قبل

تلفیعمليات مخ
مراه يک تيم به
ول فعاليت بود.
ر تھران نبوده
جريان حمله به

وزرا که در ر
ک افتاده بود،

که بعداً ی بود
از  پسر داد. 

 تشکيالت در
دادن به امان

ماه دوشادوش
ھوری اسالمی
در خرداد سال
 درآمد. آخرين

رقم خورد. ١
صفریليرضا 

ل رفته بودند.

ند]

ً به لرستان ب
ژيم در مراسم
ير کردند. پس

انستند يق را می
. رفيق توکدند

ومت ادامه داد
بودند، در سوم

شده زغالجسد 

(  

ن در سال 
از توابع  

آباد  ی خرم
متولد شد. 
روستا و 

آباد به  خرم
 تمام مدت 

کار در روستا
ھر چه بيش ان

ن پيوند خورد.
مام وجودش علي
 اسکندر با رف

گيری شکلر 
۵٣ر در سال 

زه مسلحانه عل
مد و در ارتبا

خان ھمھا   مدت
ف به خاطر عال

صادقی نژکندر 
يامک را اسکن

رفيق شد. رفيق
داشت و در ع

به ھم ١٣۵٧ل 
 لرستان مشغو
وزھای قيام در
گر رفقا در ج
حميد اشرف ر

 کميته مشترک
ختيار رفيق ھادی
 رفيق اسکندر

ئول نظامی
سروساو  ھی

ش از شش م
جنايتکار جمھو
 سازمان بود. د

کزی سازمان
٣۶٠ھم مھر 

بريری و علود 
زمانی به آمل

سياليسم جان باختن

شد ولی مجدداً
. مزدوران رژ
وکل را دستگي
 تشکيالتی رفي

قراردادفرسا  ت
ھرمانانه به مقاو
 به خشم آمده بو
 سوزاندند و ج

  

(رفيق اسکندر)
سکندر) اسديان

گرز گلتای 
 از روستاھای

م روستايیه 
ئی را در ر
طه را در خر

ق اسکندر در
يکاری را به ک

سا بدينرداخت. 
کارگران ندگی

يده بود که با تم
رفيق آشنايی. 

آبادی در ی خرم
 رفيق اسکندر
ظمی به مبارز

به تھران آم ن
يق اسکندر تا

ق حميد اشرف
 بين رفيق اسک
مانی رفيق سيا

ر سازمانی اسم 
ھای متعددی د
 از قيام در سال
و در دزفول و

در رو که اين 
اما ديگ؛ خورد ی

مسلسل رفيق ح
به دست ١٣۵

وردند و در اخت
يد، آن را به

 اسکندر مسئ
دھ سازمان با 

ی منطقه، بيش
 عليه رژيم ج

مسئول نظامی
يت کميته مرک
در، در سيزدھ

رفقا مسعو تفاق
 مأموريت ساز

ی آزادی و سوس

زمان منتقل ش
ليت ادامه داد

کندر، رفيق تو
موقعيت نجاکه
ھای طاقت کنجه

نياورد و قھ ان
 مقاومت رفيق
 زنده در آتش

اش دادند. نواده

سيامک (ديان
يق سيامک (اس

در روست ١٣٣
ش چغالوندی،
 يک خانواده
صيالت ابتدائ

صيالت متوسط
ان رساند. رفيق

يل اوقات بيص
پر  شھرھا می

بازعينی  طور
نرسي سالگی جده

م به پا خاست.
حمود و مجتبی
يار مؤثر بود.
وه دکتر اعظ

ازآن پسخاست. 
ر گرفت. رفي
رف بود. رفيق
جوه تشابھی که

ديد، نام سازم ی
ی ھميشه اين
ھ  قيام مسئوليت
رکت کرد. قبل

وب منتقل شد و
يق اسکندر از
ت افسوس می
يته مشترک، م

۵۵شت تيرماه 
جدداً به دست آو
 ياد رفيق حمي

، رفيقشعاب
دستان شد و

امیکيالت نظ
زمندگان کرد

م ازآن پسگيد.
به عضوي ١٣۶

رد رفيق اسکند
ات بهيق اسکندر 

برای يک د

 که در مبارزه برا
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د» اب رودان
 که از رابط

وحشت و ھراس
 برکنار کردند

اوايشت. در
ضنفر را دستگي

ھای حت شکنجه
قاومت کرد

از روزھای کی
زندان سميرم

 رفت. پس ا
يق غضنفر رفت

ی اسالمی قرا
اسديان، پيش ا

و شتد ضرب
ريق يک سانح

عقيم ماند شان
شد تا اينکه رو

فدائی باختگان ن

ی پيوست و د
رزی مشغول ب

آبادی، ب وه خرم
راه رفقا ھوشنگ
رفيق توکل مدتی

 ديگر زندانيا
 با سازمان ادام

گيری موضعتی
مود. رفيق توک

ھده داشت. برای
کميته آذربايجا

رامی باد ياد و خاط

مينا«بيرستان
 شد. مرتجعين

به و آموزانش ش
او را از کار

 سميرم بازگش
رمايه رفيق غض
فيق غضنفر تح

وار مق  فدائی
دريکايه نداد.
در زغضنفر

وخه تيرباران
به خانه رفي سته

در  ١٣١٢ل 
متولد شد.  يی

ر روستاھای
ل شد و مدت
عليم و تربيت
اخت. پس از

ھا شرکت  وده
رژيم جمھوری

 انشاهللا رفيق
ربوده و مورد
خواستند از طر
 ببرند که نقشه
ش  سرگيجه می

جانبه خيل  

ارديبھشت  
 در روستای
 نوجوانی به
ت. پس از
 رفقای اين
مان نزديک
دبيرستان را
آبادی حمود خرم

 کارگاه کشاور
به گرو ١٣۵٢ 

به ھمر ازآن س
ر به کوه رفت.

قيام به ھمراه
د را در ارتباط

ه خائنين اکثريت
سازمان دفاع نم

ر عھمان را ب
ل امنيتی به ک

 [گر

دبير در دب ن
غول به کار 

دانشغضنفر با 
ک سال بعد ا
 غضنفر به

پاسداران سر ١
 دستگيری رفي
ار گرفت و
اسداران سرما

رفيق غ ١٣۶
جو سوی بهر 

دس دستهق مردم 
  می داشتند.

   

سديان در سال
روستايحمتکش 

ران تحصيل در
 معلمی مشغول
مدوار به امر تع
م روستاھا پردا
ر مبارزات تو

مورد کينه ر و
.برکنار شدر 

سط پاسداران ر
رفت. سپس خو
 را از بين بب
 ھمواره دچار

١٣۶٠ سال 

١١سديان در 
ای سياسی د واده

شد. از دوران
عظمی پيوست

ل در زمره
ه نظريات سازم
 تحصيل در د

 گروه رفيق مح
زوين در يک
ز ضربه اسفند
پسروی آورد و 

آبادی ب ود خرم
 در جريان ق
 و فعاليت خود
 انشعاب، عليه
ضع انقالبی سا
 لرستان سازم
ه علت مسائل

عنوا بهغضنفر
ندرعباس مشغ
صميمی رفيق غ

فتاده بودند، يک
رفيق ازآن س

١٣۶٠مردادماه
کردند. پس از

فرسا قرا طاقت
طالعاتی به پا

۶٠خر مرداد
استوار ھايی گام

باختن رفيق جان
و يادش را گرام

انشاهللاسديان
اس انشاهللارفيق

ک خانواده زح
دور از اتمامس

رستان به شغل
يست سال صم
رزندان محروم
يام ھمواره در

رو ازايناشت
گرفت و از کار

ش توسجانباختن
سيار قرار گر

ی رفيقساختگ
واقعه ازاين س
فروردين ١۴

 يوست.

 

  سديان توکل

رفيق توکل اس
در خانو ١٣٢٧

متولد ش گرز گل
گروه دکتر اع
حماسه سياھکل
گروه بود که به

،ازآن پسشدند.
رھا کرد و به

منطقه دشت قز
کار شد. پس از
زندگی مخفی ر
عظمی و محمو
عد دستگير و
سياسی آزاد شد
اد. در جريان

کرد و از مواض
مسئوليت شاخه
مدتی کوتاه به

غ
بن

ص
اف

پس
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ک
ط
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ر مھر سکوت
 را حفظ نمود.

ق، رفي١٣۶٢ 
  ن رفت.

ق قرار گرفت.
کرده مجدداً به
ر پی ضربه به
ن را در تھران
 فراوان قرار
اشت و اسرار

بود، بر زبان 
سه سال زندان
منظم و رفيقی

سراسرکشتار 
دانژن در زن

،ای چنددقيقه» 
پای بهاستوار  

رفيق بيژن در
شھريور ٩در 

 شھر آمل در
رفقا ھمانند ی

ی مدرسه عالی
بطه با اين دو

١٣٦٢ سال خر
 .عدام شد

دھی انسازمو 

ند]

وار صور فدائی
سرار سازمان
مه پايانی آبان

جوخه تيرباران

 ١٣۴٠ل 
در انزلی 
حصيالت 
ی مشغول 
النه در 
ت داشت. 
 پيوست. 

فدائی خلق ھای
ط خود را قطع ک

، در١٣۶۴سال 
سان رفيق بيژن

ھای ت شکنجه
اکوت بر لب د

کارکردهبا آن 
محاکمه و به س
ی مرتب و م

زمان با ک  ھم
، رفيق بيژ١٣

»دادگاھی« از 
ھايی گامعد با 

س متولد شد. ر
کرد. رفيق د می
   شد. آويز ق

در ١٣٣٦ل 
مرتضی رفيق 

دانشجوی زی،
 بود و در راب

تضی در اواخر
زندان (آمل)، اع

 ماه دی ٢۵
 شد. رفيق 
ھمين شھر 
 تحصيالت 
در ھمدان 
 از انقالب 
 در جريان 

ت، تظاھرات و

سياليسم جان باختن

شت. رفيق منص
المی نگفت و اس
ز روزھای نيم

ج پای بهو محکم 

  ژن

ی اشبال در سال
ال از توابع بند
 از پايان تح
ژن به کارگری
ن قيام فعاال
ظاھرات شرکت
صفوف فدائيان
ھ اط با چريک

ق بيژن ارتباط
بازگشت. در س
شکارچيان انسا

تحت ازآن پس 
وار مھر سک ی

کيالتی را که ب
م» دادگاه«در  

ق بيژن رفيقی
زنده نيز بود.

٣۶٧ در سال
برد، پس ر می

 و لحظاتی بع

می در چالوس
ازمان فعاليت م

حلق گوھردشت 

 

سالمی در سال
.ی متولد شد

کشاور  فرشيد
کامپيوتر تھران
کرد. رفيق مرت

پس از مدتی ز 

  ی
۵نی فريد در 
 ھمدان متولد

متوسطه را در 
 پس از پايان

دبير رياضی د
 رفيق علی قبل
ی روی آورد.

در اعتراضات

ی آزادی و سوس

رکت مستقيم داش
 لب داشت، کال

از دريکیالخره
صور استوار و

المی اشبال بيژ
يق بيژن اسالمی
 روستای اشبال

ولد شد. پس
وسطه رفيق بيژ
. در جريان
تراضات و تظ

س از قيام به ص
در ارتبا ازآن س

س از مدتی رفيق
فوف سازمان ب
ش کارگری، ش

ستگير کردند.
فت، ولی فدائی
چ بخش از تشک

ازآن پسورد.
حکوم شد. رفيق

و سرز طبع وخ
دانيان سياسی

ھردشت به سر
 اعدام محکوم
  وبه دار رفت.

  المی بيژن

يق بيژن اسالم
ش کارگری سا

در زندان ١٣۶

 المی مرتضی

يق مرتضی اس
سياسی ای نواده

و صبوری ھره
و ک ريزی نامه

ک يق فعاليت می
١٣٦٣يا اوايل 

علی ترانی فريد
يق علی اشترا

در ١٣٢٣ل
ی تحصيالت م
 پايان رساند.

د عنوان بهلی
.کارکرداز به

 فعاليت سياسی
م نيز فعاالنه

 که در مبارزه برا

٢٦ 
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ين گشتی سپاه
ی آمل به رف

ھ آن طرف بهقا
بندند. يکی ا می

 سالح مزدورا
روند، حدو  می

گر منطقه را ب
ی از جاده سعی

ن حامل دادستا
ز توقف ماشين
فقا آمادگی الز

ده، لذا در پشت
 گلوله به نبردی

ج ھمان مسعود
وح شده بود، پس

 

متولد شد ١٣۴
ھران دستگير ش
 جوخه تيربارا

٣۵٢در سال 
ھا قرا  شکنجه

به ھنگام فت
 زندان آزاد شد
ر پس از قيام

عاليت در بخش
مقاالتی پيرامو

و اخبار کارگری
ھای طرد اکثريتی

 کميته مرکزی
تحريريه کار

بود. رفيق دار ه
مکراسی درو

پيگيرانازمان،
اواي کنگره در

 به شناختی ک
منصور داشتند

. حتی خوادند
ز رفيق منصو

رامی باد ياد و خاط

عصر يک ماشي
 جاده کمربندی
سی ماشين رفق
را به رگبار م
س از برداشتن

زارھا ان شالی
پاسدار ديگ ٢٠

ر نقطه ديگری
ماشين اما اين 

الفاصله پس از
رف ازآنجاکهو 

زخمی شد شدت
ه و تا آخرين

سکندر و رفيق
مجرو شدت بهه 

 شود. سپرده می

۴٢خرداد  ٢٧
در تھ ١٣۶٠ر 
زندان اوين به 

  فيق مھران)

ان در سال
ای   خانواده

ھمزمان با
 ١٣۴۶سال

وسطه، در
 تھران شد.
 آن ارتباط

با آن بود. خش
حت شديدترين

١٣۵٧ سال
پا خاسته، از

 رفيق منصور
يه کار و فع

م برنوشتنوه
و ھا گزارشش

شت. پس از ط
 به عضويت

ھيئتضويت
عھدهھران را

ترين سطح دم
لين کنگره سا
ک ھفته قبل از
شد. با توجه
شکيالتی رفيق

قرارداھا  کنجه
و بازجوئی از

 [گر

دقيقه ع وپنج ھل
 در ابتدای ج
و برای بازرس

ھا ر الفاصله آن
کند. رفقا پس می

ز منطقه به ميا
٠ نزديک به 

آورند. رفقا در ی
؛کنند ماشين می

ار داخل آن بال
بندند و گبار می

شد به نداشتند، 
سنگربندی کرده
س دادند. رفيق ا

يق عليرضا که
جوخه اعدام س

  ود

٧سرافيلی در 
شھريور ٢۵ر 

در ١٣۶٠ور 

ن منصور (رفي
سکندری تربقا

 کاشمر در
 دنيا آمد. ھ

کرد. در س می
تحصيالت متو

وارد دانشگاه
 سازمان، با

سرخش تا مرگ 
 دستگير و تح
عتالی انقالبی

ھای به پ  توده
ھای ارزشمند
تحريريه نشري
مان بود. عالو

، مسئوليت بخش
نيز بر عھده داش

مان، منصور
عض ھمچنان و 

تھر ه کارگری
تر  تحقق عالی

ی تشکيل اولي
ق منصور يک

دستگير ش ١٣
 از موقعيت تش
 شديدترين شک
 در شکنجه و

چھساعت دو و
چھار سرنشين

مشکوک شده و
آيد. رفقا بال می

اسداران فرار م
رای خروج از
يست دقيقه بعد
محاصره درمی
ه توقف يک م
ود و سه پاسد
رفقا را به رگ
جھت مقابله را
ک تراکتور س
ھرمانانه ادامه

. رفيجان باختند
ز يک ھفته به

سرافيلی محمو
رفيق محمود ا

رفيق محمود در
شھريو ٢٨و در

  سپرده شد.

سکندری تربقا
رفيق منصور ا

در ١٣٢٩
زحمتکش به

حصيل، کار م
س از اتمام ت
رشته پزشکی و
س از تشکيل

و کرد رقرار
وسط ساواک

گرفت. در اع
ھا توسط زندان

ھ فعاليت زجمله
عضويت در ت

ی سازماکارگر
جنبش کارگری،
شريه کار را ني
خائن از سازم
سازمان درآمد

مسئوليت کميته
منصور جھت

شکيالتی، برای
اما رفيق؛ کوشيد

٣۶٠بان سال
مزدوران رژيم
وی را تحت

الجوردی جالد

س
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ديپلم گرفت و
، به تدريسی

 مکانيک وارد
نشگاه بود. از
يت رفيق سعيد
جزنی از آبان

ای در ش عمده
رفيق باخته جان

مرکزيت و پس
سازمان را بر
ری تعدادی از

خفی رادگی م
حميد مسئوليت
ر عھده داشت.
شش رفيق از
شش مجدد و

را دھی سازمان
ش رفيق حميد
 در طول شش
حاصره دشمن
ن حيات، به او

پليس ١٣۵۵ 
ا کند که محل
اين پايگاه که
ر داشت، روز
ل امنيتی رژيم

تا آخرين ران
ھا از ساعت س

ھای ثيقه آرمان
حميد اشرف و
فقا محمدحسين
رفيق که ساکن

ضربات براثر
 بود و در اين

. در تاريخته
ماسه مقاومت

شده حکشرف 

زيادی در بين
ز قيام در پی
جنبش مقاومت
دستگير و چند

ند]

شته رياضی د
سوادی بیر با 

رشته مھندسی
ن از فعالين دان
وه تحت مسئولي
ربات گروه ج

گرفت؛ و نقش ر
جزمان تا لحظه 

عضويت در م
ليت رھبری س

و دستگير ١٣
رفيق حميد زند
جنگل، رفيق ح
ھر و کوه را بر

، تنھا ش١٣۵٠ 
 رفقا با کوش

سارب گذشته 
. نقشگاه داشتند

و نمايان است.
رده بار خط مح
ود که در زمان
داده شد. سال
 دسترسی پيدا
سازمان بود. ا
باد جنوبی قرار
يادی از عوامل

سلحشور نبرد 
و پس جنگيدند 

ن خود را وثي
ن نبرد، رفيق ح
ت سازمان رف
ر کنار چھار ر

بق ديگر که 
ھا از بين رفته

باخت جانودند، 
ير يادآور حم
م رفيق حميد اش

   رھرو باد.

در  ١٣٣
 ١٣۵۵ 

ن رساند. 
زام شود، 

کا. «رگاه 
 به کار 

وتاه محبوبيت ز
ق ھادی پس از
ی کمک به ج
 در اين سفر د

سياليسم جان باختن

در رش ١٣۴۴ 
ھای پيکار الس
در ر ١٣۴۵ل 

 در اين زمان
عضويت تيم کو

و پس از ضر
يت گروه قرار
اشت. از اين ز

ئوليت سنگين ع
مسئول ١٣۵٠ 

٣۴٩ زمستان
يم مرکزيت، ر
از ايجاد تيم ج

ھای شھ بين تيم
 تير و مرداد

که بود ده
 استفاده از تجا

نگت را سر پا 
وران برجسته و
ی، حميد، چھار
 تنھا رفيقی بو
 در سازمان د
ست به آدرسی
 و مسئولين س

و در مھرآب شده
صره تعداد زي
فقا طی يک

مزدوران عليه
ه سرانجام خون
ساختند. طی اين

رفقای مرکزيت 
درضا يثربی در
 و چھار رفيق

ھ امکانات آن ١
وقت ساکن بو

تي ٨سازمان،
بر تارک آن نام
ی و راھش پر

٨افی در سال 
شد. در سال

طه را به پايان
 سربازی اعز
شاھپور در کار

نگھبان عنوان
ھمين مدت کو
ت آورد. رفيق
 کردستان، برا
راھی آنجا شد.

ی آزادی و سوس

آمد. در سال
کالدر  ساله ک

داخت. در سال
شکده فنی شد.

به ع ١٣۴۵ل
النتری درآمد و

در مرکزي ١٣۴
زسازی گروه دا
ميد ھمواره مسئ
 ضربات سال
ش داشت. در
قا، طبق تصمي
از نمود. پس 
قراری ارتباط
س از ضربات

ماند باقیزمان 
ناپذير و ستگی

از و تشکيالت
رف در اين دو

ل زندگی مخفی
 شکست. حميد
ب رفيق کبير

توانساسی شاه 
الس رھبری

ش تأسيس تازگی
محاص تير بهشتم

ه درآمد و رف
ھای خود ع وله

ومت دالورانه
عالی کمونيسم س

ديگر از تن
و محمد ق نواز

ن پايگاه بودند
١٣۵۵ديبھشت 

مو طور بهگاه
س فرازونشيب

بونينی است که 
ت. يادش گرامی

   کافی ھادی

يق ھادی اشکا
دان متولد ش

صيالت متوسط
که به ل از اين

تی در بندر ش
عن به» ی. اس

شغول شد. در 
رگران به دست

رش رژيم به
دم کردستان، ر

 که در مبارزه برا

٢٧ 
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 پس از قيام ب
مسئو عنوان ه

زمان در ميا
د و تأثير مھمی
ت. مرتجعين ک
، او را از کا

در خان ١٣۶١
دان سپاه برده
وا ق علی فدائی

ھمين سال رفيق
ن مراسم يادبو
ران زندان که ب
 ديگر را مجد

بعدازاي دو ماه
رفيق ١٣۶٢ال

 متولد شد. رفيق
ان با گروه دکت
سيامک اسديان
 حمله بيست

ه خانه تيمی د
  ت.

 شد. تحصيالت
جنبش مردم علي
 در تظاھرات
 صفوف فدائيا
ر تھران دستگي
ی وحشيانه قرا

زير شکنج  در
مراه رفيق قرنی

  شد.

دوبار ١٣٣٨
وران تحصيالت

در سال دو چه
ان از دبيرستا
ارالفنون رفت
به عضويت آ

رامی باد ياد و خاط

شرکت داشت.
بهرفيق علی

 مواضع ساز
بود پيگيرشا و

ت ھمدان، داشت
شم آمده بودند،

سال  اوايلر 
ی او را به زند

. رفيقراردادند
 نوزده بھمن ھ

فدائی در زندان
گر ردند. شکنجه

 و چند رفيق
. حدودداردادن

ه فروردين سا
ان سپرده شد.

ی در بروجرد
ل ارتباط سازما
 ارتباط رفقا س
ن پيوستند. در

ساواک به ١٣
ومت، جان باخت

متولد ١٣٣٩ 
که به ج بود

ان قيام فعاالنه
پس از قيام به

در ١٣۶٠رداد
ھای ت شکنجه

ن ديگر فدائيان
به ھم ١٣۶٠ 

رباران سپرده ش

 ماه دیھم
 دنيا آمد.
خانواده به
مدرسه را

ھا او  سال
ارگران و
ر از ھمه

طار. در سال
 و حميد دو

اگران رساند.
ت دانشگاه تھر
رستان را به دا

گروه جزنی،

 [گر

آموزان شر انش
ن پيوست. ر
ان در تبليغ

 ھمکاران کوش
ران به تشکيالت
ق علی به خش
 رفيق علی در
س از دستگيری

قرھا  ن شکنجه
ن نياورد. در

 ديگر رفقای ف
 را برگزار کر
د، رفيق علی

قراو بازجوئی 
در روز نوزده
ه جوخه تيربارا

   نی تورج

تری تلخستانی
مسئول ١٣۵٣

نز طريق ھمي
دی به سازمان

٣۵۵سال  ماه ت
چند ساعت مقاو

راق در سال
 پايان رسانده

ست. در جريان
کت داشت و پ
پس از سی خر

 دستگيری تحت
ميد نيز ھمچون

و در دوم آذر
ن به جوخه تيرب

رف در روز دھ
ر تھران به

ود، به ھمراه خ
 و شش سال م
اند. در اين س
 با فرزندان کا
 داشت و بيشتر

ايستگاه قط ان
ان منتقل شد
ر تھران به پايا
ت در تظاھرات

ھای آخر دبير ل
با تشکيل گ ١

رھنگيان و دا
صفوف فدائيان
شکيالت ھمدا

آموزان و انش
ر جذب ھوادار

رفيقز فعاليت
خراج کردند.

ستگير شد. پس
حت شديدترين
کالمی بر زبان
علی به ھمراه

حماسه سياھکل
خشم آمده بودند
مورد شکنجه و
رويداد، يعنی د
علی اشترانی به

 

شتری تلخستانی
رفيق تورج اشت
ورج در سال 
عظمی بود، از

آباد محمود خرم
ارديبھشتھشتم

رشت، پس از چ
 

   شراق حميد

رفيق حميد اشر
متوسطه را به

رژيم شاه برخاس
عتراضات شر
يوست. حميد پ
شد و پس از

گرفت. رفيق حم
مقاومت کرد و
حسنی در تھران

   شرف حميد

رفيق حميد اشر
در ١٣٢۵سال
که بو ساله ھفت

بريز منتقل شد
ر تبريز گذرا
وستی نزديکی
کارمندان جزء

سوزنباا پسر
درش به تھر
بيرستان را در
ه علت شرکت
خراج شد. سال

١٣۴٢ر سال
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ندان کرمانشاه
تحت ھرروزد 

دی به صفوف
ردم سقز را
نين يکی از
،زمان انشعاب

 انور به سمت
ع سازمان دفاع

مرگان پيشای 
ر به عضويت
ريخ سی مرداد

براثرپيوست، 
داً زخمی شد و

. جمعيتباخت
بود ضور يافته

متکشان منطقه

د. پس از پايان
نشگاه پزشکی

تا ١٣٣٩ھای 
و در کرد ت می

ای قش برجسته
ستان بر عھده
 از مدتی آزاد
ر و به زندان

و مجدداً ادشده
شک، شاعر و
مبارزات خلق

عنوان بهفلسفی 
ر خرداد سال

به ھمراه ستان
شود. روز  می

 ھوشنگ طی
. رژيمن باخت

 جانگاه خبر  چ

ت متوسطه در
گاه تھران شد.
شت. در سال

ند]

به زن نجاازآ 
ه در زندان بود
ت. پس از آزاد

مر روزه ھشت
 زمان ھمچن
سقز بود. در ز
دند که رفيق 
عانه از مواضع

ھا ل سياسی تيم
رفيق انور ١٣

که در تار دی
به وقوع پ» ه

 ناحيه سر شديد
جان بان سال 

حضری رفيق 
 در ميان زحم

ی در سال 
مد. پدرش 
سياسی بود 

 تبعيدشدهر 
س از تبعيد 

 آزادشدهگ 
ال گ از س

سی روی آورد
در دان ١٣٣٨

ھ شود. بين سال
بھه ملی فعاليت
ی آشنا شد و نق
 انقالبيون لرس
دستگير و پس
مجدداً دستگير

آزا از چند ماه 
ق ھوشنگ پزش

م ازجمله ھايی
تغال و نوشته ف

است. در امانده
مسلحانه در لرس

رستان مخفی
رفيق ١٣۵۵ 

جانان ساواک 
ن آگاه بود، ھيچ

 

ايان تحصيالت
ده حقوق دانشگ
النه شرکت داش

سياليسم جان باختن

ندان سنندج و
ت دو ماھی که

ھا قرار داشت ه
ھ و تحصن 
د. در ھمين
ی کارگران س
ن بسيار کوشيد
رفيق انور قاطع

ھا مسئول  مدت
٣۶١ر تيرماه
درنبردسرانجام

باغلوچه«تای 
کوپتر، از ھلی

شھريور ھمان 
سپار خاک راسم

ت رفيق انور

   ھوشنگ

عظمی لرستانی
ھد به دنيا آم

که از فعالين س 
ه به اين شھر

و پس ١٣٢٠ 
 رفيق ھوشنگ
گشتند. ھوشنگ
 و فعاليت سياس

٨طه در سال 
ش  تحصيل می

ن دانشجويان جب
روه رفيق جزنی

و مبارزانن 
وران چند بار د

م ١٣۴٩ستان 
شود. پس ل می
گيرد. رفيق  می

ھ نوشته رفيق 
تعمارگران پرت

جا بهر و قصه
روع مبارزه م

ھای لر  در کوه
رديبھشت سال

رابر با مزدورا
رفيق در لرستان

 ا اعالم نکرد.

رنيا پس از پا
ی وارد دانشکد
دانشجوئی فعاال

ی آزادی و سوس

ستگير و به زن
تقل شد. در مدت
يدترين شکنجه

ئيان پيوست
کر دھی زمان

گذاران شورای ه
ھای خائن ريتی

ھا برود، ولی ر
د. رفيق انور

زمان بود. در
زمان درآمد. س

در روست ١٣۶
گبار گلوله يک
روز چھارم

بدر مرادی که 
ان از محبوبيت

  شت.

ظمی لرستانی 
يق ھوشنگ اع

در مشھ ١٣١
تضی اعظمی

 ھمراه خانواده
دند. در سال

، پدر»رضاشاه
به لرستان باز

به مبارزه ١٣٣
صيالت متوسط

صفھان مشغول
با سازمان ١٣۴

ين دوران با گر
تشکل کردن م

شت. در اين دو
شود. در تابس ی

منتقل» قلعه زل
ليت را از سر
يسنده بود. از

گوال و نقش است
ام و چند شعر

شر قصد به ١٣۵
دادی از رفقا

ست و پنجم ار
ک درگيری نابر
 از محبوبيت ر

ھوشنگ ر نخت

   رنيا فاطمه

ق فاطمه افدري
شته علوم سياسی
 اعتراضات د

 که در مبارزه برا

٢٨ 
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ھای جنگ  جبھه
ازمان را تبليغ
کرد. در بيست

براث»  حسين
اش نامه ر وصيت

ائی بودم و آر

  عدام شد.

ود متولد شد. د
 قيام به صفوف

يا بھا ١٣۶٣
 شد.

نظام صنعتیان
 رھا کرده و ب
نجم خرداد سا

جااف سنندج
ز مردم سنندج

وارد مبارزات
ھای کری، کتاب

 اختيار ديگرا
) فعاالنه شرکت

تی در بيمارستا
توسط بازجويا

تري ست کوچک
 و به ھنگام آتش

در سقز، اي»
ج فعاالنه شرکت
سداران سرماي

رامی باد ياد و خاط

در که یھنگام
زان مواضع سا
ک  را پخش می

شلجه حاج« 
. رفيق درباخت

دکه من يک ف
  .حک کنيد م

اع در تھران ۶٧

ر شھر لنگرو
ا شد و پس از

در زمستان 
رباران سپرده ش

ز روستاھای
ش متولد شد.
 فعاالنه در
کت داشت و
يان پيوست.
دستان رفيق
 يخچالی و

مان در دبيرستا
ند، تحصيل را
وستند. روز پن
گيری در اطر

 تعداد زيادی از
.  

در  ١٣٣۶ 
ط متولد شد.
طه در ھمين
حصيل و در
ک به خانواده
 به کارگری

١٣۵۵ سال
 محفل روشنفک
از خواندن در

١٣۵۶بھمن  ٢
، زخمی و مدت
ن چندين بار ت
 ساواک نتوانس
د. پس از قيام
»جلس خبرگان

جنگ اول سنندج
بار توسط پاس ک

 [گر

ھ اروميه بود. 
در ميان سرباز
زوات سازمان

در جزيره ١
جان بخمپاره، 

 ھمه بگوئيد ک
قبرم سنگروی 

 

٧کينه در سال 

   ر

در ١٣۴٢ سال 
با سازمان آشنا
. رفيق امير

ن به جوخه تير

 

از دريکیالنی 
ای زحمتکش اده

ر جريان قيام
تظاھرات شرک
ه صفوف فدائي
 رژيم به کرد
ه رفقا جميل

که در اين زم 
کردن حصيل می

فدائی پيو رگان
قبال طی درگ
فيق با شرکت
خاک سپرده شد

در سال ظمی
خانواده متوسط
ت را تا متوسط
ساند. ضمن تح
ان برای کمک
ختلف کردستان
فيق انور از
 تماس با يک
 تھيه و پس ا

٢۵قيام تبريز (
 قيام و مبارزه،
ر ھمين زمان

شد، ولی وئی
و به دست آورد

مج«ای رأی 
ری کرد. در جن
ين زمان يک

روز در زندان
برد، د ه سر می

و جز ھا نامه شب
٣۵٩ھم آبان

صابت ترکش خ
وشته بود، به

سازمان را بر ر
 

  شکينه ناصر

رفيق ناصر اشک
 

امير صغر نژاد
رفيق امير در

جريان انقالب ب
دائيان پيوست

ھراندر ت ١٣۶۴

  صالنی اقبال

رفيق اقبال اصال
سنندج در خانوا
رفيق اقبال در
عتراضات و ت
س از قيام به
س از تھاجم

قبال به ھمراه
صديق زارعی

تح مسجدسليمان
مر پيشصفوف
رفيق اق ١٣۵٩
. جنازه رفاخت
به خ مرگان يش

 

   عظمی انور

انور اعظرفيق
سقز در يک خ

وران تحصيالت
شھر به پايان ر
عطيالت تابستا
ر شھرھای مخ

پرداخت. رف می
درسياسی شد.

مارکسيستی را
گذاشت. در ق می

اشت و در اين
ستری بود. در
ساواک، بازجو
طالعاتی از او

ھا زدن صندوق
حرکت را رھبر
اشت. در ھمي
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يت چشمگيری
ران، سنندج و

در يورش ١٣
دستگير و پس

  تيرباران شد.

ای در خانواده
رث خيلی زود
 درد و رنج

درراهو  يافت
 طھمورث در
يوان به پايان
ن شھر بود و

و» دانشجو -ل
 شھريور سال

کرد، راھی ن
روھای ارتجاع

ر يک خانواده
ولد شد. رفيق
 گذرانيد و در

توانست ن سال
ی تبريز شود.
ری با سازمان
سداران سرمايه
ر برد ولی ھر

درف خود را 
١٣۶٠بھشت 

ش دستگير و به
مرداد ھمان ھم

ارزه مسلحانه،

ود. پس از قيام
 در خردادماه
ل چندين روز

 سپرده شد.

طه را در شھر
 در دبيرستان
آشنا شده و به

ند]

سازمان فعالي ن
 منطقه کاميار

٣۵٩فدھم آذر 
مريوان، د» لی

دون محاکمه، ت

د ١٣٣٧سال 
د. رفيق طھمور
ندگی خود با

ي دست طبقاتی 
قدم نھاد. کشان

طه را در مري
ياسی اينالين س
محصل«سياسی 

نھم بود. روز
مبارزاناز » ی

با نير چندساعته
  .باختجان ر 

در ١٣٣۴سال 
وابع خوی متو

کردن باکارجا 
ھمانلم شد. در 

شکده کشاورزی
وجود به ھمکار
ط کميته و پاسد
ر زندان به سر
يشتری، وظائف
 بار در ارديب
يه به زادگاھش

روز ھفدھی در 
را به اتھام مبار

  ند.

   يات)

 در دزفول بو
شده بود. ھی

 پس از تحمل
وخه تيرباران س

صيالت متوسط
 ھمين دوران

 رفقای فعال آ

سياليسم جان باختن

مرگان پيشوف 
ھای م درگيری

داشت. در ھفد
دزلی«ه به منطق

ياد، روز بعد بد

  

 اکبری در س
، متولد شدرآمد

 و شرايط ز
د و به آگاھی

و زحمتکگران 
صيالت متوسط
حه قيام از فعا

تشکيالت س ار
شگام مريوان ب

فؤاد سلطانی« 
چک درگيری 

وار و فدائی کرد

  

ری آذر در س
از تو» واغلی

ختی را در آنج
ق به گرفتن ديپل

ناسی وارد دانش
ز قيام با تمام و
سه بار توسط
ند ماھی را در

ی با جديت بيش
برد. آخرين 

ه کار و اعالمي
محکوم شد. ولی
سرمايه رفيق ر
خه اعدام سپردن

فرزانه (نظري ر
فعالين سازمان

د سازمانوادار 
ل دستگير و

به جو وسطايی ن

می دوران تحص
ن رسانيد. در
داد ديگری از

ی آزادی و سوس

دستان در صفو
شت و در تمام
يوان شرکت د
دوران رژيم ب

ھای زي  شکنجه

 ری طھمورث

يق طھمورث
در کمحمتکش و 

 خاطر محيط
رگران آشنا شد

کارگ رھايیرخ
تحص ١٣۵۶ل

ساند. در بحبوح
بنيان گزچنين

ز تشکيالت پيش
به ھمراه ١٣۵

که در يک ه بود
رانه مقاومت ک

 ری فرزانه

 جميل ری آذر

يق جميل اکبر
ابو«شاورز در 

ميل زندگی سخ
موفق ١٣۵۶ل

شن  رشته خاک
يق جميل پس از
داخت. جميل س
ستگير شد و چن

ر پس از آزادی
پيش بهکيالت 

گام حمل نشريه
زندان م ک سال

ل، پاسداران س
 تبريز، به جوخ

ری حاجی نظر
يق فرزانه از ف
 تشکيالت ھو

در دزفو ١٣۶
قرونھای  کنجه

   رامی حميد

يق حميد اکرام
ھيجان به پايان

با تعد» مھرگان

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

ھداف کمونيستی

شھر سقز بود
وری اسالمی د
، در جنگ او

و کمکی مداوا
عاالنه در عرص

٩فروردين  ٢
سقز، برای کمک
ک ارتشی مزدو

اش را بر گون ه
کند که ا ش می

نايتکار ماشه ر
گذار تو ھم کمی

  شد.

مرگا پيش شدن
یدھ سازمانری

حمتکشان ترکم
 دوم رژيم ب

رامی باد ياد و خاط

ر و نزديک
رد. پس از
رقرار کرد.
منتقل و در
. در ششم
به محاصره

تا   مدارک
اھ درراهد و

عالين پيشگام ش
گر رژيم جمھو
ن حمله کردند

ن سازمان برای
شيانه رژيم، فع

٩ين در روز
رش در شھر س
 بود توسط يک
ور، لوله اسلحه
ک پروين خواھ
اما مزدور جن

گويد بگ وين می
  شم.

ر رشت اعدام ش

گر ھواداران
 جريان قيام
اد عرفانيان،
خيابان شاپور

 مبارزانر از
ھدی در حين
دوران قرار

  .جان باخت 

در  ١٣۴١ 
در  که گامی

حصيل بود،
لين مبارز،
ز کرد. پس
زی پيشگام
. با اولين

ستان و خارج
ی مقاومت شھر
 و دفاع از زح
 ھنگام يورش

 [گر

ن دليل دستگير
زندان به سر بر
مان ارتباط بر
 شھر تبريز م
عاليت پرداخت.
انه تيمی رفقا به

 از بين بردن
مقاومت کردند

  .ختند

  

فروزه از فعا
وران سرکوبگ

به کردستان ١٣
گام و ھواداران

ھای وحش مباران
دند. رفيق پروي

تر رادر کوچک
ھِی بيمارستان

د. ارتشی مزدو
، برادر کوچک

ا؛ ھرش بکشد
برادر رفيق پرو

کش  تو را ھم می

در ۶٧لی سال 

   ی

دار منش کارگ
ھران بود. در

جوا رزمش ھم 
تشکيالت در خ
ه تعدادی ديگر
داشت. رفيق مھ

ھای مزد گلوله
١٣۵٧بھمن  ٢

سی در سال
ھنگمتولد شد. 

مشغول تح مائی
علمين و محصل
ی خود را آغاز

آموز يالت دانش
اليت پرداخت.
ن رژيم به کردس

ھای مد در ھسته
صحرا و ترکمن

 داشت. به 

به ھمين ١٣۵٣
ه دو ماه در ز
زادی با سازم

طمه بهرفيق فا
يم آنجا به فع

خا ١٣۵۴ھمن
رآمد. رفقا با

خرين گلوله م
جان باخسازمان

 فروزه پروين

رفيق پروين ا
مزدو که ھنگامی

٣۵٩ھار سال
سقز رفقای پيشگ
ه مجروحين بم

ضر شدبرد حا
با بر که ھنگامی

ھا راھ ه زخمی
شود ستگير می

گذارد، رفيق می
واھخ جای بهرا

چکاند و به ب می
تر شوی زرگ

   قبالی محمد

رفيق محمد اقبال

قتدارمنش مھد
رفيق مھدی اقتد
سازمان در تھ
ھمراه با رفيق

ر فتح پادگان ت
ھران، به ھمرا
مسلح، شرکت د
برد، آماج گ

٢٢ت و در گرف
  

   قدسی احمد

رفيق احمد اقدس
شھر مريوان م

راه نمسال سوم
ر تماس با مع

زندگی مبارزاتی
ز قيام در تشکي
مريوان به فعا
ھجوم مزدوران
ز شھرھا، احم
شد. در جنگ ت
عاالنه شرکت
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به ھمراه ١٣۵
قرار  مشترک

کنند. رفيق می
حلقه محاصره
اب نارنجک و

که تا اين کند می

 داشت. برادر
جانمين سال 

رفيق بھزاد به
اعت، س١٣۵۵

در خيابان زاده
واک درآمد و

.  

وستای شئويف
لد شد. به دليل
ه مدرسه برود
ه در مبارزات

به صفوف ١
بوکان به -سقز
جان ١٣۶١من 

  مود.

 اروميه متولد
 وارد دانشکده
فعاليت سياسی
ی در ارتباط با
وی سال آخر
شاخه تبريز به
 بود. در پی
صره مزدوران
ت کرد و قصد
صابت گلوله به
 پس از تحمل
به ھمراه ھشت

ند]

۵۵تيرماه سال 
کميتهنيروھای 

ر را انتخاب م
شود که ح  می
وار با پرتا دائی

خط محاصره م
  بازد. ی

تولد سال 
 در آبادان 
 و خدمت 
شغول کار 

ھای  رخانه
 بود. در 

 ١٣۵٣ال 
داد نقش فعالی

 در تيرماه ھم
از طريق ر ١٣

۵ھشتم اسفند 
بيژن زق صبا 

 مزدوران ساو
.جان باختژيم 

در رو ١٣۴۵ 
 زحمتکش متول
 از سه سال به
ان قيام فعاالنه

١٣۵٩ سال 
ده س نبردش جا

ست و سوم بھمن
 زحمتکشان نم

آباد تای بزرگ
ی و متوسطه

در دانشگاه به ف
 اسدهللا مفتاحی

دانشجو که گامی
ريز بود در ش
ی عضو شده

به محاص ١٣۵٠
اقدام به مقاومت
که به علت اص

 رفيق يحيی
به ١٣۵٠اسفند 

  سپرده شد.

سياليسم جان باختن

نھم ت رد. روز
 تحت تعقيب ني

يک مسير کدام
آذری متوجه 

فد رو ازاينست، 
شکستن خ م به

می  نابرابر جان

   م

ری دوان مت
کارگری ای ده

ن تحصيالت
کارگر مشغ ن

 کارگر کار
 کفش وين

صابی که در سا
رخ د سازی تن

ق بھزاد نيز
٣۵٣م در سال

ن درآمد. در 
به ھمراه رفيق
ن به محاصره

 با نيروھای رژ

  

در سال ن زاده
ر يک خانواده
 نتوانست بيش
 شد. در جريا
 داشت و در
ت. در آخرين

يشمرگه در بيس
کارگران و يی

 نيا در روست
م دوره ابتدائی
اه تبريز شد. د
 طريق رفيق

ھنگر گرفت. 
ی دانشگاه تبر
 عباس مفتاحی

٠شاخه در سال 
وار ا فيق فدائی

ک صره را داشت
 دستگير شد.

 ٢٢فرسا در  ت
وخه تيرباران س

ی آزادی و سوس

قای اين تيم کر
يق حميد آريان

ھرکفت، رفقا 
راه سهزاد در 

اس شده بستهمالً
يک گلوله اقدام
 اين درگيری ن

يری دوان بھنام
يق بھنام امير

در خانواد ١٣٢
د. پس از پايان

عنوان بهربازی 
. بھنام

و سازی رتن
اعتص دھی زمان

کارت کارخانه 
گر بھنام، رفيق

. رفيق بھنامخت
ضويت سازمان

ب بعدازظھرت
مان در تھران
ی اين درگيری

محمود ين زاده
امينيق محمود 

 حومه سقز در
ضعيت بد مالی
مجبور به کار

ھا شرکت ده
پيوست مرگان ش

راه ده رفيق پيش
رھايود را فدای 

   يحيی ين نيا

يق يحيی امين
. پس از اتمام
شاورزی دانشگا
ی آورد و از

خه تبريز قرار
شکده کشاورز

سئوليت رفيق
ربات به اين ش
واک درآمد. رف
روج از محاص

وش، زخمی 
ھای طاقت کنجه

يق ديگر به جو

 که در مبارزه برا

٣٠ 

 و
ت

 ماه
ن
ر
ی
ن،
ود
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ن

ده

 و
 ی
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امير
رفي
٢٩
بود
سر
شد.
کار
ساز
در

ديگ
باخ

عض
ھفت
کرم
طی

  

امين
رفي
در

وض
و م
تود

پيش
ھمر
خو

   

امين
رفي
شد.
کشا
رو

شاخ
دانش
مسئ
ضر
ساو
خر

پايش
شک
رفي

 

  

طره رفقای فدايی

 

نبردی نابرابر
ران قرار گرفت

  م شد.

  عدام شد.

اسفندمروز نھم
وحشيانه رھبرا
ه پاسداران قرا

زده اسفند، طی
فر از کارگران
جنازه رفيق داو

بھم ٢٢و در

کنجه در زندا

ر يک خانواد

 به سازمان
جابجايیقدام به

رامی باد ياد و خاط

رد. پس از
 و در سال
فسرالسادات
 به فعاليت
ق حميد در

به  ١٣۵۵ 
 رفقا به

ق حميد طی ن
بت گلوله مزدو

در تھران اعدام 

اع در تھران ۶٧

تظاھراتی که ر
ض به ترور و
رد اصابت گلوله
 چھارشنبه پانز

ھا ھزار نف ت ده
علمين تبريز، ج

  ر منتقل شد.

قای ھوادار
مچون ديگر
 مبارزه با
 ھابيل در
نتری شش

 قرار گرفت و

زير شک ۶٠ل 

ر آبادان و د
ھزاد از
 سازمان
رفيق 
ر عھده

ھای  وليت
کارگری
 و افسر

 ھشتم تيرماه
رفيق بھزاد اق

 [گر

رزه روی آور
مان مخفی شد

می با رفقا افس
مرث سنجری،

خرين نبرد رفيق
روردين سال

 خانه تيمی
ده بود؛ و رفيق

وار مورد اصابت

 

د ۶٧رمی سال 

 

٧رمی در سال 

   دوو

در تظ ر احمدی
يز در اعتراض

بود، مور پاشده
 باخت. روز

ی و با شرکت
و مع انشجويان

ه قبرستان شھر

   

ير خيز از رفق
جريان قيام ھمچ

در صف اول
 بود. رفيق

 انقالبی کالن
صابت گلوله

  .خت

ی در سالمير
  .ت

   زاد

ميری دوان در
 شد. رفيق بھ

ر ارتباط با
ازآن پس. 

مختلفی را بر
ز آخرين مسئو
 در بخش ک
فقا حميد آريان
س از ضربه

 تيمی فالح، ر

مطالعه و مبار
رتباط با سازم

در تيم ١٣۵۴
و کيومحسينی

مشغول شد. آخر
روز ھجده فر
وقوع پيوست.
محاصره درآمد
و مقاومتی فدائی

  .جان باختو

 

  کرمی بھروز

بھروز اکررفيق
  

  کرمی شھرام

رفيق شھرام اکر
 

داو مير احمدی
اميرد ورفيق داو

در تبري ١٣۵٨
برپخلق ترکمن

گرفت و جان
مراسم باشکوھی

دآموزان،  انش
ز بيمارستان به

ھابيل مير خيز
رفيق ھابيل امير
ر تبريز، در ج
رفقای فدائی، د
مزدوران شاه
جريان تسخير

بريز، مورد اص
جان باخ ١٣۵٧

 ميری بھروز

رفيق بھروز ام
جان باختبريز

ميری دوان بھز
رفيق بھزاد ام
کارگری متولد

در ١٣۵٠سال
رار گرفت.

ھای م مسئوليت
اشت. يکی از

رفيق بھزاد،
مسئوليت تيم رف

حسينی بود. پس
خانه شناسايی

م
ار
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ح
م
ر
و
م
م
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در سنگر ١٣۵

امان اله رفيق 
ع از دانشگاه
 طرد خائنين
 سازمان دفاع

کرد. با شدت 
دامه فعاليت به
ن فعاليت خود
، رفيق يوسف
نه دستگير شد.
با انفجار يک

، ولینی افتدن 
 با قنداق تفنگ

به انتقال از  س
ھا قرار گرفت
 و کالمی به
گير او اطالع

و اين شدند می
ی به مزدوران

٢٠٩ دربندی 
قای زندانی که
در کف سلول

–اش  ھميشگی

ته و در پايان
يق يوسف در

ازجمله آمده ت
گرفت تا رفيق

،۶۵سه سلول 
که ود، ھنگامی

 پيروزی برپا
ر دوم شھريور
ی کارگران، با

ند]

۵٩يبھشت سال 
  .خت

در يک  
دبار متولد 
ی طعم تلخ 
 تحصيالت 
وی آورد. 
با سازمان 

،١٣۵٩ت سال 
در سنگر دفاع
ن انشعاب و
ه از مواضع

ک " را افشا می
يوسف برای اد

ی جنوب تھران
کميته کارگری

در خان ١٣۶٢ 
گيری کوشيد ب
دست دژخيمان
مزدوران سپاه

پسشد.  ھوش ی
ھا ترين شکنجه

بر لب داشت
 که از دستگ

ضر مرارھا حا
 ھيچ اطالعی

ق يوسف مدتی
د. يکی از رفق

گويد: "د ت می
 سرود دلخواه 

را نوشت –شق 
 ايمانی". رفي

دست به وسايلم 
را بر عھده گ

به سالن س ازآن 
گفته بو بندانش

ی انقالب رژه
رفيق يوسف در
زوی پيروزی

  عدام رفت.

در  ١٣٢٧
، به علت 
ل شد و از 
ه نساجی 
ی مشغول 

آھن  دام راه

سياليسم جان باختن

روز سوم اردي
جان باخرشت، 

  يوسف

١٣٣٧ر سال 
ش در شھر رود
 که از کودکی

ود، از دوران
ليت سياسی رو
رتباط مستقيم ب
سوم ارديبھشت
رفيق يوسف د

. در جريانخت
يوسف قاطعانه
زش "اکثريت"
رتجاع، رفيق ي

رگریر بخش کا
پی ضربه به ک
راھيم در بھار

 جريان دستگ
زنده به د شده ی

ز معمل يکی ا
بیرفيق زد که 

ف تحت شديدت
مھر سکوت بر
 رفقای ديگر
وز بر سر قر
ه رفيق يوسف

 در اوين رفيق
برد به سر می 

لول بوده است
 يوسف بود که
تو من ای عش
ی خلق يوسف
 مسئوليت تمام

چاپ و تکثير ر
پسدام برھاند. 
ھمب يوسف به 

رمان در فردای
ا زنده داريد. ر

ن سلول با آرز
جوخه ا سوی ه

٧نی در سال 
ن) به دنيا آمد

ه ترک تحصيل
 در کارخانه
ھر) به کارگری
 سال به استخد

ی آزادی و سوس

که در شت بود
ع از دانشگاه ر

مانی دارستانی
يق يوسف در
نواده زحمتکش
. رفيق يوسف
ر را چشيده بو
رستان به فعال

س از قيام در ار
ر گرفت. در س
در کوچک ر

جان باخشت،
ريتی، رفيق ي
ده و خط ساز
فتن سرکوب ار
ران رفت و در
 ادامه داد. در

ھمراه رفيق ابر
يق يوسف در

جاسازیرنجک 
ل از انجام اين 

ای به سر ر ربه
ين رفيق يوسف

وار م ی فدائی
زجويان نگفت.

شتند تا چند رو
انه آن بود که
ين نداده است.

۴۵ول شماره 
تی در اين سل

نوشته رفيق ست
م خوردم بر ت
شته بود فدائی

ازجوئیران ب
چ وسايللحه،

راھيم را از اعد
تقل شد. رفيق

حمتکشان کشور
ند، ياد ما راکن ی

، از ھمين١٣۶
بهاستوار  ھايی م

   مانی ونداد

يق ونداد ايمان
رگاه (مازندران
گدستی ناچار به
ران نوجوانی

شھ قائم ٢شماره
. پس از چند

 که در مبارزه برا

٣١ 
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در
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ی
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با گروه جزنی
تگيری گروه د

ب ١٣۴٧ سال
از اولين رفقای
 به ھمراه رفيقی

شده محاصره
اسفن ٢۶ در

خه اعدام سپرد

 چند رفيق ديگ
صف به ازآن پس

ر شاخه کردستا
ک مبلغ خوب

سا تيرماهسوم
و طی يک» ز

گلوله بسته شد

متولد شد. رفيق
 دانشگاه شد. د

راضات شرکت
ت و در پيشگام ب

٣۶٠ز خرداد
خيمان جمھوری

ل شھريور سا
  پرده شد.

در يک خانواد
ت  برادر بزرگ

رد و پس از قيا
عالين پيشگام د

رامی باد ياد و خاط

 رزمندگان
در  ١٣١٩

گری متولد
ارگری  ک

شکار در
چال سازی
زکاران و

١٣۴۴ز سال
ت. پس از دست
ان گروه در

١٣۴٨ر سال
 نبرد سياھکل

از روستاھا ی
ھای بسيار نجه

ق ديگر به جوخ

سنندج متولد
توسطه، در
  تکنولوژی
ن با قيام در
ت و حرکات
يق نادر از
شگام تھران

شت و به ھمراه
پکرد.  دھی ن
را در فعاليتش 

يک عنوان بهدر
وز بيست و س

توری وز«تای
ی اسالمی به گ

  

م ١٣٣۴ سال
 متوسطه وارد

اھرات و اعتر
 فدائيان پيوست
بدالرضا پس از
ی وحشيانه دژخ
نجام روز اول

ه تيرباران سپخ

ر رودبار و د
مان تحت تأثير

سياسی روی آور
فيق امان از فع

 [گر

 

انفرادی از
٩چھارم تيرماه 

 خانواده کارگ
به سالگی رده

 کارگر جوش
عله خاور، يخچ
 سنديکای فلز
 رفيق جليل از
باط قرار گرفت
 تجديد سازما

دامه داد. دره ا
د. در جريان ن

دريکیده بود 
 پس از شکنج
اه دوازده رفيق

ی در شھر س
م تحصيالت مت

انستيتو وارد 
ق نادر ھمزمان
 اول تظاھرات
کت داشت. رفي

 مسئولين پيشگ
ه سنندج بازگشت

سازمانگام را 
و مان پيوست

 داد. رفيق ناد
داد. رو جام می

نادر در روستا
دوران جمھوری

 ش گرامی باد.

   ضا

ضا ايروانی در
يان تحصيالت
عاالنه در تظا
قيام به صفوف

 شد. رفيق عبد
ھای رد شکنجه

گرفت و سران
ن اوين به جوخ

   هللا ی امان

يمانی در شھر
د شد. رفيق اما
ف به مبارزه س
يان پيوست. رف

  نفرادی جليل

رفيق جليل ا
سياھکل در چ
شيراز در يک

چھارشد. از
مشغول شد.

ھای شع کارخانه
رج و دبير

ھا بود. مکانيک
ظريفی در ارتب

و ١٣۴۶سال
عاليت در گرو

گروه جنگل بود
که مجروح شد
ستگير شدند.

به ھمرا ١٣۴٩
  شد.

   يازی نادر

رفيق نادر اياذی
شد. پس از اتمام
رشته مکانيک

ھران شد. رفيق
ھران در صف
عتراضی شرک

گذاران و نيان
هب ازآن پسود.

شکيالت پيشگ
ساز مرگان يش

سازمان ادامه
را انج وظائفش
رفيق نا ١٣۵٩

رگيری با مزد
. يادشجان باخت

 

يروانی عبدالرض
رفيق عبدالرض
عبدل پس از پاي

فع جريان قيام
اشت. پس از ق
عاليت مشغول

ستگير و مور
سالمی قرار گ

در زندان ١٣۶٠
 

يمانی دارستانی
هللا ا رفيق امان

زحمتکش متولد
خود رفيق يوسف
ه صفوف فدائي
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ايش پيدا کرد.
و را دستگير و
ه جوخه اعدام

ن در اصفھان
مالی –کات 
شناسايین در 

کرد. عاليت می
ه بود، مورد

ھای بسيار، جه
کرد. پاسداران

رضا را به علی
.  

ر زندان اوين

در زندان ۶

ر دانشگاه به
يک عنوان به 

ال داشت. پس
گرفت. از اين
ه فعاليت ادامه
يت در کميته

٩ق ناصر در 
رگری دستگير
 پس از تحمل

رژيم به ھای ه
اوين منتقل» ی

رفيق ١٣۶٧ل 
 و لحظاتی بعد

ان اوين اعدام

ند]

به سازمان گر
کرده بودند، او 

در بروجرد به

اداران سازمان
ر بخش تدارک

رضا ھمچنين ی
 اين شھر فع
مزدوران سپاه
د. پس از شکنج
سازمان دفاع ک

رفيق ع ١٣۶٠
رباران سپردند

در ١٣۶٧ يور

۶٧ شھريور 

 ١٣٢۵داد 
 از پايان 
 دانشکده 
 و تا سطح 
حصيل داد. 
ره آغاز به 

ان تحصيل در
ر جريان قيام
ات شرکت فعا
سازمان قرار گ
ف تشکيالت به
ناصر، عضوي

زمان بود. رفيق
ده به کميته کار
ا قرار گرفت.

بی دادگاق در 
حکم باالھای« 

سياسی در سال
ه اعدام محکوم

  رفت.

در زندا ١٣۶٧

سياليسم جان باختن

 به کار بود. ب
شناسايیق را 

د ١٣۶٠ مھر 

  

الماسی از ھو
سی خرداد، در
 بود. رفيق علی

ين رژيم در
م شناسايیول 

و دستگير شد 
س مواضعه از 

تم تيرماه سال 
ود به جوخه تير

در شھريسی 

   

 الماسيان در
   شد.

خر ٩سيان در
لد شد. پس
وسطه وارد
گاه تھران شده

بداری ادامه تح
حسابرس خبر 

ناصر از دور
روی آورد و د
ت و اعتراضا
ط مستقيم با س

ھای مختلف بخش
ئوليت رفيق ن
ليت آرشيو ساز
ی ضربات وار

فرسا ای طاقت
بازجوئی، رفيق

 شد و به بند
شتار زندانيان س

به ای چنددقيقه 
جوخه اعدام ر 

٧سيان در تير 

ی آزادی و سوس

ھربانی مشغول
دوران که رفيق

 بيست و دوم
  ردند.

 ماسی عليرضا

رضا ا يق علی
د. پس از س

شده دھی زمان
اکز و مسئولي

مشغو که گامی
شده واقعوءظن

 دادگاه قاطعانه
رمايه، روز ھفت
راه رفيق مسعو

   ناصرماسی

يق ناصر الماس
  دام شد.

ماسيان سيامک
يق سيامک

ھردشت اعدام

  ماسيان ناصر

يق ناصر الماس
 تھران متول
صيالت متو

گسابداری دانش
حساب ليسانس ق
عنوان به ازآن س

. رفيق نرکرد
ليت سياسی ر
ئی در تظاھرا

 قيام در ارتباط
مان به بعد در ب
. آخرين مسئ
رگری و مسئول

در پی ١٣۶۴ ن
ھا تحت شکنجه

ه سال دوران ب
س ابد محکوم

. در جريان کش
»دادگاه« يک

سوی بهوار  ئی

  ھاشمماسيان 

يق ھاشم الماس
. 

 که در مبارزه برا
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کا باوجودنداد
ن رساند. پس ا
س پرداخت و

ستا مشغول بود
ان در منطقه ب
مزدوران رژي

موردحملرگاه
با ضربات ١٣۵
  ت.

ی سازمان فعاليت
ستگير شد. رفيق

فرسا قرا طاقت
وران بازجوئی

ھای  تمامی برگه
 بازجوئی حدت

جان رفيق ن نيمه
بی دادگند. در

عدام محکوم شد
زندان تبديل شد
ادامه داد. ھنگا

دربنرفيق مجيد
 رفيق مجيد ب

وا ھريور، فدائی
رفيق مجيد ھنگا

  سياليسم بود.

در تھران متو
د دانشگاه علم

ر دستگير و پس
ر در ارديبھشت
اه زندان محکو
د را در اوين
دداً در ارتباط

زندگی مخفی ١
ی در روز ھفدھ

يک پاسبا نوان

رامی باد ياد و خاط

 داد. رفيق ون
طه را به پايان
رگاه به تدريس
ش کودکان رو
ز فعالين سازما

شناسايیورد
شھر به شير م

۵٨مرداد سال
سالمی جان باخت

در تھران  
 از پايان
شته زبان
رفيق مجيد
 بوده و در
شد. پس از
زمان قرار

 بخش کارگری
دس ١٣۶۴سال

ھای ط ت شکنجه
 کرد، در دو

خيمان نداد و
در زمانماند.

ز چند روز بدن
داری اوين برد
ع کرد و به اع

سال ز ١۵به  ش
به مبارزه نيز

، ر۶٧در سال
برد، ه سر می

ر شب نھم شھ
خرين جمالت ر

سوس باد زندهی، 

١٣٢٨ سال
 متوسطه وارد
برای اولين بار
شد. دومين بار
 و به پانزده ما
حکوميت خود
 از آزادی مجد

٣۵۴سال  ايل
يک درگيریی 

 ر جان باخت.

عن بهر بروجرد

 [گر

را ادامه يلش
ت دوره متوسط
روستاھای شير

به آموزش  باخت
يکی از عنوان

ت. وی که مو
قائم درراهد، 
سيزدھم م روز

ن جمھوری اس

د ١٣٣۵ سال 
يق مجيد پس

وسطه در رش
دانشگاه شد. ر
فعالين سياسی ب
سازمان آشنا ش
 مستقيم با ساز

ی در بجيد ايوان
ضربه پائيز س
ستگيری تحت

وار مقاومت ی
طالعاتی به دژخ
ه سفيد باقی م

بود که پس از 
رانکارد به بھد
ع سازمان دفاع

اعدامشحکم  
 درون زندان ن
دانيان سياسی د
 گوھردشت به
زاد عمرانی در
عدام رفتند. آخ

آزادی ادب زنده 

   علی

 اللھياری، در
ان تحصيالت

ب ١٣۵٠ سال 
آزاد ش يک ماه

حسين دستگير و
سين دوران مح

ر گذراند. پس
اواگرفت و از 

رفيق حسين طی
وار فدائی ١٣۵۴

   

لماسی در شھر

تحصيرآمد و
سختی که داشت
خذ ديپلم در ر

جانروزی که
ع بهس از قيام

عاليت پرداخت
بود ارگرفتهر

و ر رارگرفته
چاقوی مزدوران

   يوانی مجيد

رفيق مجيد در
متولد شد. رفي
حصيالت متو
نگليسی وارد د
ر دانشگاه از ف
ھمين زمان با س

يام در ارتباط
گرفت. رفيق مج

کرد و در ض می
مجيد بعد از دس
گرفت و فدائی

ترين اط کوچک
ازجوئی ھميشه

قدری بهشکنجه
مجيد را روی بر
رژيم از مواضع

١٣۶۶ر سال
رفيق مجيد در

زند کشتار فجيع
در» ھا اوينی«

ھمراه رفيق بھز
جوخه ا سوی ه

وداع با ديگران

للھياری حسينع
رفيق حسينعلی

شد. پس از پايا
صنعت شد. در
يز نزديک به 

رفيق ح ١٣۵٢
شد. رفيق حس

قلعه و قصر زل
سازمان قرار گ
را آغاز نمود. ر

۴روردين سال 

هللا لماسی روح
ال هللا روحرفيق

د
س
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زمان در روز
ھای تھران بان

س از درگيری
 اصابت گلوله

رساند. بعداً به
ساکن» آباد سيه

ز نزديک ديد و
ن زحمتکشان
ھران آمد و در
 در اين زمان
ه کارگری شد.

ل داشت، ازعا
مين دوران با
 آگاھی و تبليغ
 نشريه، پخش

کرد. دايررا  
قاطعانه، ئولش
ھای خائن ريتی

ر بخش نظامی
به ١٣۶٠يور 

دستگير و پس
 در تھران به
گر، به جوخه
ر خانه رفيق

ھای و خانواده

ند]

ز اعضای ساز
از خياب دريکی

شترک درآمد. پس
وار، مورد ئی

  .ن باخت

 در سال 
رگری در 
ق کارگر 
زات ملی 
 به ھمين 
ک خانواده 
 محمود 

 شھر به پايان ر
آس«و در محله 

را ازان اھواز 
ه تمام دشمنان
 تحصيل به تھر
رستان فنی شد.
صيل، مشغول به
 قيام شرکت فع

ھا. در ھم گان
در جھت دادن
 کتاب، نوار و
حمتکش نشين

مسئ ھای پاشی م
 و عليه اکثر

، درفعاليتشر 
 در سی شھري
ن جالل نائينی د

،١٣۶٠م مھر 
چھل مبارز ديگ
يادبودی که د
 از مردم و

سياليسم جان باختن

  

   ھاشم

رحيمی از علی
د ١٣۵۴سال  

وران کميته مشت
نظير و فدائ کم

جانر گرفت و 

   ضا)

رضا) بابائی
 خانواده کار

 شد. پدر رفيق
و در مبارز د

شرکت داشت.
کودکی در يک
 شد. رفيق
ی را در ھمان

 اھواز رفت و
نشينا گی آلونک

نسبت به رتش
س برای ادامه

تمان وارد ھنر
در کنار تحص ش
ای روزھای ه

 حمله به پادگ
 پس از قيام، د
 بساط فروش
زح در محالت 

سمرغم  ب، علی
مان دفاع کرد

ر چند ماه آخر
به فعاليت شد.
 مدائن و حسن
راوان در پنجم
 ھمراھش و چ
. در مراسم ي

جمع وسيعی

ی آزادی و سوس

رحيمی ھ ا علی
بابا عيق ھاشم 

شھريورماهشم
محاصره مزدو

طی مقاومتی
دوران شاه قرار

مود (رضائی مح
يق محمود (ر

در يک ١٣٣
اجاری متولد

نعت نفت بود
دن نفت نيز ش
ل از ھمان ک
اسی بزرگ

صيالت ابتدائی
راه خانواده به

. در اينجا زندگ
نفرش کينه و 

ور شد. سپس عله
شته راه و ساخت

امرارمعاشی
 مبارزات توده
تاب کوکتل تا
زمان آشنا شد.
اضع سازمان،
ريات سازمان

 مقطع انشعاب
 مواضع سازم
ضع گرفت. در
زمان مشغول ب
راه رفقا لقمان

ھای فر  شکنجه
راه دو رفيق

دام سپرده شد
گزار شد، ج

 که در مبارزه برا

٣٣ 

بابا
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شش
به م
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مزد

   

بابا
رفي
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کرد
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تحص
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شد.
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رش
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در
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در
از
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ن را در بين
رفيق نعمت که
 از دستگيری
 روز دوازدھم

آويخته شد. ار
که رفيق نعمت
يق را به چوبه

د. رفيق حسين
کارمند آغاز به
ر تظاھرات و
صفوف فدائيان

ھای ت شکنجه
مت برخاست.
فيق حسين با

  ن رفت.

ريان انقالب با
ای صابات توده

ان قرار گرفت
امرز در پائيز
ق فرامرز را
ان نياورد. در
شھر ساری به

متولد شد. پس 
تھران رفت و
مان آشنا و پس
مرضا پس از

بدون داشت و 
شد در پانزدھم

 ن سپرده شد.

ی بازرسی از
 مناسب، رفيق
مخفی را آغاز

ھای ک به خانه

ند]

ظرات سازمان
کرد. ر تبليغ می

شھر بود، پس
ر گرفت و در

چوبه داس به 
اند که ، گفتهاند ه

ھمين دليل رفي

متولد شد ١٣٣
کا عنوان بهطه، 

عاالنه دن قيام ف
س از قيام به ص
 دستگيری تحت

وار به مقاوم ی
رف ١٣۶٢ل 

جوخه تيرباران 

لد شد. در جر
ظاھرات و اعتص

رتباط با سازما
کرد. رفيق فرا
ن رژيم رفيق
 سخنی بر زبا

در ش ١٣۶٢ر 

١٣۴١ر سال 
برای کار به ت
ن قيام با سازما
ست. رفيق غال

فرسا قرار قت
رژيم داده باش
جوخه تيرباران

ر متولد 
نگير در 
ر رابطه 
ير و در 
از آزادی 
گيرد. در 
رش بانک 

ان ساواک برا
ر يک موقعيت

م وزندگیکرده 
و کميته مشترک

سياليسم جان باختن

معلمی آگاه نظ
آموزان خود تب ش

زمان در اين ش
 وحشيانه قرار

در بندرعباس ١
آزادشدهن  زندا

باخته بود، به 
  

٣٨بی در سال 
صيالت متوسط
سين در جريان

ت داشت و پس
حسين پس از

 گرفت و فدائی
سال ماه روردين
سوی بهر آمل 

  

شھر متول ر قائم
و فعاالنه در تظ
س از قيام در ار
ک ات فعاليت می

 شد. مزدوران
کردند ولی او

بھار اوايليا  ١
  ده شد.

   المرضا

باقری آق بابا در
الت متوسطه بر
 شد. در جريان
ف فدائيان پيوس

ھای طاق شکنجه
به مزدوران ر

ھران به جدر ت 

   گير

پور  باقری
د. رفيق جھان

د مسجدسليمان
طالعاتی دستگي

شود. پس ا  می
گ زمان قرار می
داً در محل کار

ردد، مزدورگ ی
برند، در راه می

ھا فرار ک ت آن
ھای ساواک و ش

ی آزادی و سوس

م عنوان بهمت
کاران و دانش
 ھواداران ساز

ھای ت شکنجه
٣۶١رداد سال 

دانيانی که از
ب ر شکنجه جان
ر آويخته بودند.

   طبی حسين

يق حسين باطب
س از پايان تحص

. رفيق حسرکرد
تراضات شرکت
ست. رفيق ح

فرسا قرار قت
فر ز ھجدھم

استوار د ھايی م

فرامرز ر پور
يق فرامرز در
زمان آشنا شد و
رکت داشت. پس
در بخش تبليغا

دستگير ١٣۶
شکنجه ک شدت

٣۶١خر سال 
وخه اعدام سپرد

غال آق باباری
يق غالمرضا ب
 پايان تحصيال

یشغول کارگر
 قيام به صفوف
ستگيری تحت ش

اطالعاتی ب که
١٣۶١فند سال 

جھانگری پور 
جھانگيريق

سجدسليمان بود
مدر  ١٣۴٧ل

 يک محفل مط
آزاد ١٣۴٩ل

 ارتباط با ساز
مجدد ١٣۵۴ل

ران دستگير می
نه او را به ھمر
ھانگير از دست

کند. در يورش ی

 که در مبارزه برا

٣٤ 
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  د.

ت شرکت داشت
رفيق علی (ا

) ب١٣۶٧سال
٣۶٢تا  ١٣۶٠

ر آمل و ساری
توسط ١٣٧٠ن

 پس از تحم
عدام محکوم شد
وه قضائيه رژي
ن اوين به جوخ

در ساری ١٣٣
النه در تظاھرات

ه صفوف فدائيا
ھای حت شکنجه
قاومت کرد

ران که نتوانست
و را به چند سا

دربن ١٣۶۶ل
 بود. در جريا

زو اولين سری
ای چنددقيقه» گاه

ردشت به جوخ

 صفوف فدائيا
ساری بود. رفيق

فرس ھای طاقت
ت کرد و اسرا
سيروس در رو
 به جوخه اعد

شد. رفيق نعمت
. دکارکرد به

ضات و تظاھرات
ن پيوست. رفيق

رامی باد ياد و خاط

شرکت کردند ی

 ٢٠ی در
 متولد شد.
متوسطه را

 ازآن پس و
د دانشکده
جريان قيام

ت و اعتراضات
ر برادرش ر
 سياسی در س

 احمد از سال
در ازآن پسو 

احمد در بھمن
ت دستگير و

به اع ١٣٧١ل 
مجدداً توسط قو

در زندان ١٣٧
  امی باد.

٣٣ی در سال
جريان قيام فعاال
و پس از قيام به

ز دستگيری تح
وار مق  فدائی

ن نداد. مزدور
 دست آورند او

 مسعود از سال
دان گوھردشت

، جز١٣۶٧ر 
دادگ«ھريور به

مان زندان گوھر

 پس از قيام به
سازمان در س
ھ  تحت شکنجه

 فدائيان مقاومت
اشت. رفيق س

 شھر ساری

متولد ١٣٣۵ 
معلم آغاز وان

نه در اعتراض
ه صفوف فدائيا

 [گر

زندانيان سياسی

   ناصر)

ناصر) باختری
در ساری ١

ره تحصيالت م
 پايان رساند و
تحصيل وارد
ری شد. در ج

النه در تظاھرات
ثيرام تحت تأ

شتار زندانيان
 پيوست. رفيق

ورزی کرج و
ر بود. رفيق ا
رت اطالعات

فرسا در سال قت
اين حکم م ١٣

٧۵تيرماه سال  
 شد. يادش گرا

   مسعود)

سعود) باختری
ق مسعود در جر
شرکت داشت و
 مسعود پس از
ار گرفت و

شکارچيان انسان
ی از مسعود به
 کردند. رفيق

ھا در زند کش ی
ن سياسی در
ه روز پنجم شھ
اتی بعد در ھم

.  

   سيروس

بارنه (بارند) پ
از ھواداران س

ز بازداشت،
ديگرھمچون 

ر سينه نگاه دا
در ١٣۶٠ل 

  

در سال شخور
عنو بهحصيالت 

ق نعمت فعاالن
و پس از قيام به

زباختگان و  جان

اختری احمد (ن
رفيق احمد (نا

٣٣۴شھريور
رفيق احمد دور

ر ساری به
رای ادامه ت
کشاورزی سار
رفيق احمد فعاال
و پس از قيا

باختگان کش جان
صفوف فدائيان

ر اداره کشاو
مشغول به کار
مزدوران وزار

ھای طاق شکنجه
٣٧۴ تيرماهر

در دومائيد و
يرباران سپرده

 

اختری علی (م
رفيق علی (مس
متولد شد. رفيق
و اعتراضات ش

يوست. رفيق
فرسا قرا طاقت

طالعاتی به ش
العاتیودند اط

زندان محکوم
معروف به ملی

عام زندانيان تل
زندانيان بود که
رده شد و لحظا
عدام سپرده شد

 

ارنه (بارند) س
رفيق سيروس ب
يوسته بود و 
سيروس پس ا
رار گرفت و 

شکيالت را در
ول تيرماه سال

  سپرده شد.

 اشخور نعمت

رفيق نعمت باش
س از پايان تح

ن قيام رفيقجريا
شرکت داشت و

ج
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يام به صفوف
اھوازدر  ۶٧ 

در زابل ١٣٣
 ھمراه خانواده
عليرضا برای

وارد ١٣۵١ 
 شد. از ھمين
ی آورد و از
ھمين دليل از
 زابل برگشت.

و تحرير ماشين
 زابل کرد. در

فرسا به  طاقت
ديک با رفقای
ن قيام به دست
يان انشعاب و
داران و برای
ن برگشت، به
دودی به سمت
 ابتکار رفيق

درزمينهٔ يرضا 
به ازآن پسو 

 کرد. در پی
دان دستگير و
با شناختی که
وی را به اعدام
 رفيق ديگر از
رای دستگيری
ضا با ھوشياری
اليت به تھران
ت تھران، در
 پس از تحمل

دريکیقل شد. 
ق عليرضا با

 ران رفت.

آزاد شد و از
نا شده بود، به

به ھمراه سه ١

ند]

د و پس از قي
در سالاقری 

٣٣) در سال 
ق عليرضا به

رفت. رفيق ع
کرد. در سال
انشگاه مشھد

ی روت سياس
ز مدتی به ھ
رضا مجدداً به
م در تدارک 
 از دبيرستان

ایھ ز شکنجه
ر زندان از نزد

در جريان ١٣۵
گرديد. در جري

مسئول ھواد ن
ستانان و بلوچ

ن تنھا عدٔه محد
به ازآن پس 

منتشر شد. علير
بود و باپشتکار

 ھوادار اقدام
يرضا در زاھد
قرار گرفت. ب
شتند، سريعاً و
م به ھمراه دو

شھر زاھدان بر
د، ولی عليرض
 برای ادامه فعا

به تشکيالت ١٣
ستگير شد و

ن زاھدان منتق
رفيق ١٣۶۴ 
جوخه تيربار ی

 که ھنگامی
ن در شھر 
 را آغاز 
ک محفل 
 مدتی در 
 نيروھای 
ين محفل 

رفيق آ ١٣۵٣
زندان با او آشن

٣۵۴رداد سال 

سياليسم جان باختن

ازمان آشنا شد
رفيق مھرداد با

   (ناصر)

امری (ناصر)
رفيق ١٣۵٠ل 

صحرا ر رکمن
ک ھد زندگی می

وابسته به دا 
يرضا به فعاليت
 بود. پس از
شد. رفيق علير
 چند نفر ديگر

ھا  مصادره آن
تگير و پس از
محکوم شد. در

۵٧ و در سال 
ز زندان آزاد گ

عنوان بهريتی، 
زمان به سيستا
اداران سازمان
کثريتی رفتند.

م» استار بامی«
بيقی فعال و 

ھای مسلح ته
رفيق علي ١٣۶

فرسا ق ی طاقت
 از عليرضا دا

ب قبل از اعدام
تمام ش اگرچه 

سپاه درآمده بود
و شده خارجه 

٣۶٢ضربه سال
يق عليرضا د

ن به زندا تھرا
ديبھشت سال

پای بهوار  و فدائی

  

ھضا بانژاد 
 پنجم دبيرستان
ت سياسی خود

مرضا وارد يک
که پس از ود

،١٣۵١ردين 
 تمام اعضای ا
٣دند. در سال 

پور که در ز ن
مر روز ھفدھم

ی آزادی و سوس

ريان قيام با سا
ئيان پيوست. ر

  شد. دام

رضا ( مری علی
با يق عليرضا

ولد شد. در سال
ی کار به تر
صيل در مشھ

»علم«رستان 
ران رفيق علير

لين دبيرستان
رستان اخراج
س از مدتی با

کپی، اقدام به ی
ين رابطه دست

سال زندان م ٢
زمان آشنا شد

ھا از توان توده
رد خائنين اکثر
يغ مواضع ساز
ين دليل از ھو

کاران اک زش
«يرضا نشريه 

، رفيدھی زمان
دست دھی زمان

۶١ربات سال 
ھای ت شکنجه

سداران سرمايه
حکوم کردند. شب

د.دان فرار کر
ی به تصرف س
نست از منطقه
ود. در پی ض
رماه مجدداً رفي
تی شکنجه در

 روزھای ارد
سنگين و ھايی م

 ژاد غالمرضا

يق غالمرض
آموز کالس ش

شھد بود، فعاليت
د. رفيق غالم
طالعاتی شده بو

ريخ پانزده فرور
يتی و ساواک

 بازداشت کرد
ريق رفيق حسن
رزمان پيوست. 

 که در مبارزه برا

٣٥ 
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پس ا ١٣۵۵
   باخت.

ن متولد شد. پس
ت و در پيشگا
جواد که در اي

شود. د نتقل می
 مشغول فعاليت
ن سرمايه، رفيق
ريه کار دستگي

ھای حت شکنجه
ه تھران و شما

فرسا را تحم ت
يم نداد. پاسدارا
ودند، شب قبل ا

د سرانجام  و
رفيق جواد را د

روستايیای  واده
حسن کشاورزی
. رفيق حسن ک
نی ساده مواض

کرد ن تبليغ می
 فعال بود. رفيق

ھا قرا  شکنجه
ر بازجوئی بلک
د را حاضر نش

روز بيستی
مبارز ديگر د

زمان آشنا شد
از ضربات سا

تشکيالت اراک
ن سرمايه درآم

طی اين درگيری

 اتمام تحصيالت
ز بيست و يک
 جوخه تيربارا

رفيق مھرداد د

رامی باد ياد و خاط

رديبھشت سال
مزدوران جان

در الھيجان ١٣۴
ف فدائيان پيوست
ز مدتی رفيق ج
کيالت تبريز من

شده و دھی ان
پاسداران ١٣۶

قدار زيادی نشر
ز دستگيری تح
ز مدتی او را به

ھای طاقت کنجه
 مزدوران رژي
به خشم آمده بو
؛شکنجه نمودند

، ر١٣۶١سال
  ن سپردند.

در خانو» تاش
 داشت. رفيق ح
ان پيوسته بود.
ال بود، به زبان
ن و زحمتکشان

و اطالعيه نيز
حت شديدترين

در تنھا نهياورد.
ام و ھويت خو
فيق حسن باقر

 ھمراه چھار م
   شد.

يان قيام با ساز
ن پيوست. پس 
خش تبليغات ت
حاصره پاسدارا
فيق عليرضا ط

   .ان باخت

بود. پس از ١
 رفيق در روز

آباد به دان خرم

ز متولد شد. ر

 [گر

 در اواخر ار
برابر ممت در 

۴٢ی در سال 
جواد به صفوف
ال شد. پس از

بود، به تشکي ه
سازمان توزيع 

۶٠ پائيز سال 
نه به ھمراه مقد
جواد را پس از

داده و پس از ر
ر آنجا نيز شک

اطالعاتی به ه
مقاومت رفيق ب

ش شدت به را 
س خردادماهششم 

 جوخه تيرباران

   درت اله)

تيرتا«ری در 
سال سن وسه ی

 صفوف سازما
ت سازمان فعال
 بين کارگران
ش روزنامه و

 دستگيری تحت
بر زبان نيالمی 

ژيم نيز حتی نا
رمايه بگويد. رف

به  ١٣۶٠ل 
ه اعدام سپرده ش

   ا

باقری در جري
صفوف فدائيان

زمان، به بخش
به مح ١٣۶١ل 

ومت کرد. رفي
جاصابت گلوله 

   اس

١٣٣۶لد سال 
 دانشگاه شد.

در زند ١٣۶١ 

 

در شھر اھواز

يمی سازمان،
رگيری و مقاو

   اقری جواد

رفيق جواد باقر
ز قيام رفيق ج

آموزی فعا انش
شده شناختهشھر

ينجا در بخش
ود. در اواخر
جواد را در خان
کردند. رفيق ج

فرسا قرار طاقت
منتقل کردند، د

گونه ھيچو  کرد
سرمايه که از م
عدام مجدداً او
روز بيست و ش
زندان تبريز به

اقری حسن (قد
رفيق حسن باقر

سیمتولد شد و
که به گاه بود

ر بخش تبليغات
سازمان را در

ھمچنين در پخش
حسن پس از

گرفت، ولی کال
رژ بی دادگاهر

ه پاسداران سر
کم تيرماه سال
ھشھر به جوخه

  

رضا اقری علی
رفيق عليرضا

س از قيام به ص
به ساز ١٣۶٠

يوست. در سال
وار مقاو و فدائی
اص راثربابرابر

 

غالم عبااقری
متو رفيق غالم

متوسطه وارد
رديبھشت سال

  سپرده شد.

 

 اقری مھرداد
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ق حبيب بدون
١٣۵٣اد سال 

ذربايجان متولد
ه اقتصاد وارد
ضات دانشجوئی
ضو يک محفل

حفل بهاين م 
سين براتی که

ھای از خانه ی
 ساواک درآمد

وار اک، فدائی
ته در. البباخت

ن نوروزی با
و طی شوند می

داً اعالم داشت
  ست.

بامشیقاطعانه 
و راه پرافتخار

سقوط از راثر
مقابل چشمان
 اردوگاه کار

شود، آورتر نج
اش در  فعاالنه

 و برای ادامه
ست. از اسفند
تمامی عمليات

بوکان) در -ز
ھای بت گلوله

ند]

. رفيققراردادند
يازدھم خردا ز

  .جان باخت

از شھرھای آذ 
وسطه در رشته
ه در اعتراضا

عض ١٣۴٩ال 
١٣۴٩ر سال 

 رفيق عبدالحس
دريکیکرد،  می

صره مأمورين
 مزدوران ساو

جان ب ١٣۵٠ر 
 و رفيق حسن
ھران درگير می
سند، ساواک بعد

باخته اس جان رد

متولد شد و 
زندگی از 
ش به کار 
مان دوران 
ستم طبقاتی 
 ھواداران 
که در قيام 

 از انشعاب قا
رزبندی نمود و

بر ١٣۶٠ردين 
اختمان در م
عظيم قربانيان

 روستای 
 در سال 
حصيالت 
 به پايان 
ل راھی 
حصيالت 
ش را از 

رنکه زندگی او 
ھنگام شرکت

د، پايان نيافت
فدائی پيوس ن
ن در تسازما 

دش (جاده سقز
اصاب براثر 

سياليسم جان باختن

قھای وحشيانه 
آورد، روز زبان

جمزدوران شاه 

   ن

دريکی براتی 
 تحصيالت متو
شد. در دانشگا
شت. قبل از سا
يستی بود. در
دزاده پيوست.

گاه را سپری م
تابکی به محاص

ری نابرابر با
ر سيزدھم مھر
ق حميد اشرف
ی در غرب تھ

رس  ھالکت می
زدوخورطی اين 

پور در بابل م
ين ھزينه ز

پدرش  ھمراه
ت؛ و از ھما
 و رنج و ست
د. رفيق از

 سازمان بود ک
بعد رکت کرد.

نين اکثريت مر
فرور ٣٠د. در 

 سوم يک سا
ران به خيل ع

   (سمکو)

 برزگر در
وابع بوکان

جھان گشود. تح
ھمان روستا

 ادامه تحصيل
ی که دوره تح

کرد، مادر  می
ر موجب شد که

اش که به ھ ی
ضج گرفته بود

مرگان پيشوف 
مرگان پيشش 

ر آخرين نبرد
١٣۶١ بھمن 

ی آزادی و سوس

ھ  تحت شکنجه
بر زکه کالمی 

 زير شکنجه م

تی عبدالحسين
يق عبدالحسين
. پس از پايان

شگاه تھران ش
رکت فعال داشت

طالعاتی مارکسي
وه رفيق احمد
ل چھارم دانشگ
می در خزانه ات
طی يک درگير
ومت کرد و در
ان روز رفيق

مورين شھربانی
 چند مأمور به
 رفيق براتی ط

   رپور احمد

يق احمد برارپ
 خاطر تأمين

به سالگی ازده
ختمانی پرداخت

دکی با درد
پيدا کرد نايی

شور و صديق
من فعاالنه شر
زشکارانه خائن
ئيان را برگزيد

ربست طبقه
کارگر زده رت

 ست.

زگر اسماعيل (
يق اسماعيل

از تو» روچا
چشم به ج ١٣۴

دائی را در 
ساند و برای

کان شد. زمانی
را طی ھنمايی

ست داد. اين امر
 شور انقالبی

رنگونی شاه نض
رزه به صفو

دوشادوش ١٣۶
رکت کرد و در

ست و سوم

 که در مبارزه برا
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ھد به محاصر
ا تازگی به که

مخفی را آغا
ا، نبردی نابراب

سالمتی بهمنطقه
جاوار  رد فدائی

ر يک خانواد
در مبارزات ١٣
سن ھرچندت.

بو رفقانی ترين
قيام در ارتباط

اش ر  تشکيالتی
ترک تحصي ب

ست. سرانجام د
ت و سوم بھم

  .اخت

فدائيان پيوست
دو شنبه سهوز

 سپاه، کميته
سي شنبه سه به

 سنگر دانشگ
  .جان باخت

زمان ه که ھم
ق در روز دو
صابت گلوله قرا

فيق در اواخ
مقاومت ک ھفته

ينکه قرارش
راری ساختگی

در آنجا در يک
ھای يک ر چرخ

ھای اد شکستگی
وران مجدداً وی

رامی باد ياد و خاط

ن خيابان مشھ
فيق غالمرضا

وزندگیريخته
فرار ديگر رفقا
ق توانستند از م
ضا در اين نبر

د ١٣۴۴سال
٣۵۶ از سال

نه شرکت داشت
ت پرخروشجزء
. پس از قيستاد

 به بعد فعاليت
انشعاب از  پس 
سازمان پيوس 

وکان در بيست
جان باه کارگر

يام به صفوف ف
 اھواز بود. ر

شمار نايات بی
ھمراه بود و 

 حال دفاع از
جوله بسته شد و

سازمان در نقد
سته بود، رفيق
يابان مورد اص

  له

، در وشاھی
شد. پس از
 در رشته
ی دانشگاه
ز کادرھای
 دستگيری،

استاديوم 
داشت. رف ده

يکشد و پس از
ساواک برای ا
د با گفتن قر

ساوه کشاند و
خود را به زير

رغم ايجا ، علی
زنده ماند. مزدو

 [گر

ر پارک پائين
ی درآمدند. رفي
ود (کرج) گر
ی ايجاد امکان ف

دو رفيق گرچه
ی رفيق غالمرض

   

ای در س  بانه
سقز متولد شد.

م پھلوی فعاالنه
نی داشت اما ج

ايس بازنمیرکت 
گرفت و از آن ب

مان ادامه داد.
مرگان پيشف 

بو - جاده سقز
ھای طبقه رمان

ی در جريان قيا
ر سازمان در

که با جنا ١٣
شھر اھوازر 

رفيق علی در
 ارتجاع به گلو

از فعالين س لی
ف فدائيان پيوس

در خي ١٣۵٨ 
 .خت

الهحبيب  شاھی
خسروبرادران  

ر تبريز متولد ش
ت متوسطه،

 دانشکده فنی
فيق حبيب از

 بود، ھنگام
تأسيساتح 

بر عھدرا  
دستگير ش ١٣۵

ه دژخيمان س
شرف لو نرود
ک را به جاده س

خ و غافلگيرانه
. پس اين اقدام،
 رفيق حبيب ز

رفيق ديگر در
يروھای امنيتی
محل خدمت خو

برای کرده بود،
اگرا آغاز کرد. 

خارج شوند ولی
  .اخت

 

ای فريدون انه
رفيق فريدون

زحمتکش در س
مردم عليه رژيم
سال بسيار جوان

از حر دم يککه
ان قرار گسازم

ر سنگر سازم
کرد و به صفوف

خرين نبردش
آر درراه ١٣۶١

 

   دری علی

رفيق علی بدری
ز فعالين ھوادا

٣۵٩رديبھشت
ھا د حزب الھی

معروف شد، ر
وسط پاسداران

   دلی عزيز

عزيز بدلرفيق
يام به صفوف
رديبھشت سال

جان باخگرفت و

خسروشرادران
اله  بحبيرفيق
در ١٣٢٢سال

ايان تحصيالت
مکانيک وارد
ھران شد. رف
علنی سازمان

جرای طرح
صدھزارنفری

۵٣ ماه روردين
ر زير شکنجه
رفيق حميد اش

ساواک مانوران
وحرکت سريع 

کاميون انداخت.
زياد در بدنش،
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ه اطالعاتی که
سدهللا را برای

روبرودانيان 
 به پايداری و

مانکرد. دژخي
ن اطالعاتی از
ختن رفيق زير

با ١٣۵٣سال 
بيست و ھشتم
 تيمی رفقا در

ھای سازمان ن
جانن سرمايه 

گاهئی از دانش
توسط ١٣۴٨ 

ظريفی –زنی 
عاليت کرد. در
ل رفت و دوره

به پايان صفايی
»خسب الت 

ت، دستگير شد.
اسفند ٢۶ا در 

شد. رفيق جواد
يده بود و در
ضات شرکت
مان در ساری
رفيق جواد، او
. رفيق جواد

ند]

ست. با توجه به
تا مدتی اس  بود

 با ديگر زند
 زندانيان را
ک ن دعوت می

ترين ند کوچک
باخت  دقيق جان

 به بيست 
چی  ه شانه

در ارتباط 
فيق ميترا 
 و پس از 

 يک ساله 
دی مجدداً 

فت. ميترا در س
رد. در حمله ب
واک به خانه ت

آرمان درراهھم 
رابر با مزدوران

ودی از 
در  ١٣١

ز پايان 
 ١٣۴٢ 

ن شد. از 
مبارزات 
ر سال 

صابات دانشجوئ
 شد. در سال

ويت گروه جز
ھر شروع به فع

ھای شمال جنگل
صاندھی رفيق 

شب«در ده 
رفت  نيری می

مراه ديگر رفقا
  شد.

متولد ش ١٣٣٩
به پايان رساني

رات و اعتراض
 ھواداران ساز
از دستگيری ر

.قراردادندرسا 

سياليسم جان باختن

اس شده کشتهيق 
سازمان رسيده
 در زندان،

وی فقط ديگر
گران ل شکنجه

نتوانستن عنوان
ياورند. تاريخ

  نيست.

  

 صفت نزديک
و با رفيق زھره

طريق د  ھمين
ر گرفت. رفي

دستگير ١٣۵١
فرسا به ی طاقت

د. پس از آزاد
زمان قرار گرف
می ازدواج کر

ساو ١٣۵۵ل 
رفيق در کنار ھ
ر يک نبرد نابر

   ی ھادی

ه خدا لنگرو
١٩کل در سال 

 شد. پس از
سطه در سال

تکنيک تھران ی
عاالنه در م
ت داشت. د

شرکت در اعتص
بازی فرستاده

به عضو پور ن
ش خارج از شھ

تيم کوه به ج اق
ی را تحت فرما

بھمن د ١٩ز 
ارتباط با ايرج
ی بسيار به ھم
ه اعدام سپرده ش

 

٩حمد در سال 
طه خود را ب

النه در تظاھر
يام به صفوف

ن سرمايه پس ا
فر ھای طاقت ه

ی آزادی و سوس

الم کرد که رفي
 آن زمان به س
فتن اطالعات

کردند، ولی و ی
ومت در مقابل

ع ھيچ بهگر  کنجه
بي به دستيق

کنجه مشخص ن

 ميترا ل صفت

يق ميترا بلبل
ل سن داشت و

ازو  ست بود
 سازمان قرار

١در سال  بار ک
ھای مل شکنجه

دان محکوم شد
 ارتباط با ساز
يق حسين فاطم

سال ماه بھشتدي
وين، اين دو ر
طبقه کارگر در

  .ختند

ه خدا لنگرودی
يق ھادی بند
زمندگان سياھک

گرود متولد
صيالت متوس
رد دانشکده پلی
ان ابتدا فع

شجوئی شرکت
به دليل ش ١٣۴

راج و به سرب
حسنيق غفور 

آمد؛ و در بخش
اتفا به ١٣۴٩ل

آموزشی اسايی
د. در روزسان

که برای ا گامی
ھای س از شکنجه

، به جوخه١٣۴

  جواد ی احمد

يق جواد بنی اح
صيالت متوسط
ريان قيام فعاال

کرد. پس از قي ی
ست. پاسداران

نجه تحت شک

 که در مبارزه برا

٣٧ 
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د. پس از قيام ب
سازمان پيوست
ران سازمان د

س از دستگيری
فت. شدت اي

ان رفيق علی ر
سر پا بماند بی

بستند. ب ران می
ھای تحت شکنجه

 را در سينه نگ
در بندرعباس ب

 در صف او
يشگام دانشجوئی

اش، ب باختن جان
ھای نظامی آئی

ل بود. در سيزد
 عليرضا آخري

جاوار،  ی فدائی

و ھمزمان يک د
ر ھمين سال ب
 با سازمان قط

و به شھ قرار
ک ھنگامی ١٣۵

در محاصره ديد
اش اقد ستگيری

 و دستگير شد
مازدن به ساز

رامی باد ياد و خاط

.  

متولد شد ١٣۴
 و ھواداران س
ه تشکل ھوادار

ستگير شد. پس
سا قرار گرف

مزدورا که گامی
خوب بهتوانست

ه ديرک تيربار
ديگر فدائيان، ت
سرار تشکيالت

رفيق علی د ١

در  ١٣٣۵ 
ھران متولد
 با مسائل

پس از  ١٣
 رفت. پس

زمان با   ھم
ن خارج شد
آباد، ن عشرت

، در پينشعاب
ند ماه قبل از ج
 توانائی و کار
 فعاليت مشغول
سکندر و رفيق

ی مقاومتیو ط

شھر الھيجان
صيالت، وارد

در  ١٣۵٠ل 
ر الھيجان
حت نظر و
 ھمين دليل
. در تھران

کارکردروع به
بود. اسدهللا در
ی ارتباط رفيق
اين ارتباط برق

١ آذرماه سال
رفت، آنجا را د
 بودند جھت دس

گيری زخمی
ت و ضربه ز

 [گر

.جان باختيه، 

٠شان در سال 
آموزی م دانش

ربات وارده به
يق علی نيز دس

فرس ھای طاقت
ھنگابود که  ی
ت بردند، نمی می

ی رفيق را به
 علی ھمچون د

ومت کرد و اسر
٣۶٠دھم آبان 
  رده شد.

  

ريری در اسفند
ارگری در تھ
اول دبيرستان

٣۵۶. در سال 
ت به سربازی

که موزشی آ
بود، از پادگان
 تسخير پادگان

ان از  پسشت. 
 مسعود از چند

ت برجسته و
ی سازمان، به

 کنار رفيق اس
ود رقم خورد و

   هللا

در شھ شردوست
 از پايان تحص

شد. در سال ی
که در ھايی

ت، او نيز تح
واقع شد. به

رفيق آغاز شد
ارگر ساده شرو
 تشکيل داده ب
ان درآمد. مدتی

مجدداً ا ١٣۵١
شد. روز ھفت
ر  دوستانش می

وی را شناخته ب
در جريان درگ

گرفتن اطالعات

مزدوران سرماي
 

   رنشان علی

رفيق علی برنش
صفوف پيشگام
ر جريان ضر
ندرعباس، رفي
ھ حت شکنجه

قدر بهھا  شکنجه
رای شکنجه م

مزدوران سپاھی
رفيق ين گونه

فرسا مقاو طاقت
پانزداشت. در

جوخه اعدام سپر
 

 ريری مسعود

رفيق مسعود بر
ک خانواده کا
شد. از سال ا
سياسی آشنا شد
ايان تحصيالت

ز طی دوره
گيری قيام ب وج

و در جريان
مبارزه قرار داش

عال شد. رفيق
ليل خصوصيات
ر کميته نظامی

در ١٣۶٠مھر
برد رفيق مسعو

  .اخت

شردوست اسد
بشرفيق اسدهللا

ه دنيا آمد. پس
انشسرای عالی

ھ دستگيریی
صورت گرفت

پليس و يگرد
زندگی مخفی ر

يک کا عنوان ه
واحد فعال نيز
عضويت سازما
١شد، در سال 

صفھان منتقل ش
از يکی خانهه

ھا که و ساواکی
کردند. رفيق د
ساواک برای گ

م
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وين در جريان
ت داشت و پس
روين در سال
چساران منتقل
ار گرفت و در

جوخه پای بهن 

ر لرستان بود

سامان از توابع
مد. زمانی که
ای يافتن کار
 ند، رفيق ھيبت
 نانوائی قرار
ت. در مبارزات

دھی سازمان، 
زدگان و  جنگ

زدگان،  جنگ
آبادان، ھميشه

از دريکی  اله
ادان به سامان
خمپاره با يک

  .جان باخت، 

. پس از پايان
. ھمچنينرکرد

عيد در جريان
 تظاھرات و
يام به صفوف
ن سازمان در

ھای وحشيانه ه
واز، به جوخه

بود که رفقانی
ت. او مسئول
رفقای خمين را

بخش دھی مان
اراک بازگشت

بر عھدهک را 
سداران به خانه
ر چھارم آبان

    گرديد.

ند]

 بود. رفيق پرو
ظاھرات شرکت
وست. رفيق پر
ی شکنجه به گچ
ی وحشيانه قرا
زندان گچساران

الين سازمان د
  ين اعدام شد.

 در روستای س
دست به دنيا آم

اش بر خانواده
توانست کار کن
ر پشت تنور
سازمان پيوست
شگاه در اھواز

ژيم، کمک به ج
مان در ميان

 سينما رکس آ
ھيبتد. رفيق 

که از آبا گامی
 علت اصابت خ

آمد، به وجودو 

متولد شد ١٣٣
کارعلم آغاز به 

 شد. رفيق سع
و در  آورد

شت. پس از قي
يکی از فعالين
 تحت شکنجه

در اھو ١٣۶٠

ری از اولين 
اک برافراشت
ين مسئوليت ر

سازمتی جھت 
 اما مجدداً به ا

 تشکيالت اراک
پاس ١٣۶١سال 

تگير کردند. در
اعدام  رزمش م

سياليسم جان باختن

مشغول به کار
عتراضات و تظ
ف فدائيان پيو
و پس از مدتی

ھای تحت شکنجه
وار در ز فدائی

  ا

بھرامی از فعا
در زندان اوي ١

  اله  ھيبت

ھرامی سامانی
ک خانواده تھيد

د، ھمراه با خ
که ت از زمانی

در نان پزگر 
ام به صفوف س

م تعطيلی دانشگ
ن در مقابل رژ
 مواضع سازم

باخته ای جان
نمايان بود اله 

ھنگ ١٣۶٠شت 
يکی اھواز به

 که با ماشين او

٣۴می در سال 
مع عنوان بهطه، 

ول به تحصيل
 سياسی روی
نه شرکت داش

 رفيق سعيد يک
 از دستگيری
٠ر اول مھر 

 

   (موسی)

موسی) بھرامی
ئی را در ار

ھمچني بود ور 
شت. رفيق مدت
جرد منتقل شد،

ھای  از حوزه
ارديبھشت س م

ه و او را دست
ھمديگر رفقای 

ی آزادی و سوس

پرستار م عنوان
م فعاالنه در اع

 قيام به صفوف
دستگير و ١٣۶

. در آنجا نيز تح
ف ١٣۶٠دی  ٢

  رباران رفت.

حميدرضارامی
ب حميدرضايق

١٣۶٧دی  ١٣

ھرامی سامانی 
بھ الهيق ھيبت 

ھرکرد، در يک
دکی بيش نبود

ھی آبادان شد.
کار عنوان به

س از قيافت. پ
شجويان ھنگام

داران ومت دکه
يغ و ترويج
ھا صن خانواده

ھيبتش رفيق 
زھای ارديبھش

رفت، در نزدي ی
شين و تصادفی

   رامی سعيد

يق سعيد بھرام
صيالت متوسط
 دانشگاه مشغو

م به فعاليت
تراضات فعاالن

ست.ئيان پيو
وب بود. بعد

ر گرفت و در
 دام سپرده شد.

هللا ( رامی عزت
هللا (م يق عزت

چم سرخ فدائ
شارات اين شھر

داش بر عھدهز
شارات به بروج

مسئوليت يکی
ھجدھمفت. در 

يق ھجوم برده
به ھمراه د ١٣۶

 که در مبارزه برا

٣٨ 
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ھا را تحم کنجه
 شھر ساری ب

ريت پيوست. د
فعال بود ازمان

گر« روستای
ادی از رفقای
بان ماه دستگي

پسن منتقل شد.
 قرار گرفت

يق محمد را ب
حت شکنجه قرا

مت پرداخت
١٣۶٠م بھمن

  

الين سازمان د
ستگير شد و د
ائی، در اوين ب

 مخفی را آغا
ای ب البی حرفه

شد دھی سازمان
خانه تيمی خيابا
رنوش ابراھيمی

درر ١٣۵٠ھر

مسجدسليمادر
ھنگام دستگيری

رامی باد ياد و خاط

د و مقاوم شک
در ١٣۶٢سال

 

خرداد  ٧ر
. در جريان
و تظاھرات
ن زمان با
م در ارتباط
رفت و در
ه داد. رفيق

جناح چپ اکثر
خه لرستان سا
ق اسکندر، در
راه تعداد زيا
 سرمايه در آب
 اوين در تھران

فرسا ای طاقت
س از مدتی رفي
 آنجا مجدداً تح
وار به مقاوم
د. در چھاردھم
تيرباران رفت.

 

زکوشی از فعا
د ١٣۶٠ سال

 ھفت رفيق فد

 در سال
د. پس از
 مخابرات
 از چندی

وارد  ١٣
ز يورش
ده بھمن

نوچھر زندگی
يک انقال وان

سيق جمشيدی
ر محاصره خ

رزمش مھر  ھم
مھ دردھمت و

 .ت

د ١٣٣٨ سال
حصيالت تا ھ

 [گر

فدائيان سربلند
شھريور سا ول

   سپرده شد.

  ی محمدحسن

سن بھادری در
آباد متولد شد. م

 اعتراضات و
 و در ھمين
شد. بعد از قيام
زمان قرار گر
ليت خود ادامه
ن انشعاب به ج
ق محمد در شاخ
ود (چھلم) رفيق
محمد به ھمر
سط پاسداران
 روزبه زندان

ھا تحت شکنجه
ن نياورد. پس
قل کردند، در
و  ديگر فدائی

گران نداد کنجه
پای جوخه ت  به

  وشی عليرضا

 بھاری پورمز
 از سی خرداد

به ھمراه ١٣۶
   سپرده شد.

   چھر

پور بھايی 
يجان متولد شد
ت در شرکت 
 شد، اما پس 

٣۴۵ز سال 
سی شد. پس از
ک در سيزد
جان، رفيق من

عنو بهآمد و  ن
ت. در تيم رفي

فيق منوچھر در
که با رفيق ود

اومت برخاست
جان باخت گران

   ن

در س ھدار وند
س از پايان تح

ھمچون ديگر ف
روز اوکرد و

جوخه تيرباران

ھادری طوالبی
رفيق محمدحس

در خرم ١٣٣٧
فعاالنه دريام

شرکت داشت
سازمان آشنا ش
مستقيم با ساز

آباد به فعال خرم
محمد در جريان
ين زمان رفيق
ر مراسم يادبو

رفيق مح» گل
کننده توس شرکت

پس از چندشد.
ز دستگيری تح
کالمی بر زبان
زندان اوين منتق
گرفت و بار

طالعاتی به شک
ھايی استوار گام
 

زکوپورم ھاری
رفيق عليرضا
ھران بود. بعد

۶٠ھشتم آذرماه
جوخه تيرباران

منوچ پور ھايی
رفيق منوچھر

در الھي ١٣٢۴
ايان تحصيالت
ه کار مشغول

ستعفا داد. از
ھای سياس عاليت

وحشيانه ساواک
به الھيج ١٣۴٩

کرد. به تھران
مبارزه پرداخت
خرين نبرد رفي
بطحی تھران بو

وار به مقا دائی
ھای کارگ رمان

پروين ھدار وند
بھرفيق پروين 

متولد شد. پس
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 نتوانستند به
س از اعدام،

آباد بود. ھنگام
 سن داشت و
 از دستگيری

تير سالز سی 
آباد به جوخه

 کاظم و ھادی
، رفيقانشعاب

ر بخش نظامی
١٣۶٠ت سال 

ت، مسئوليت
 در اين زمان
کيالت سازمان

در ١٣۶٢ال 
که آن و برای 

ه از سيانور به
ھای انسانی و ن

ی حاکی از آن
اً رفيق را به
 کردند. رفيق
نجام در زير

شرکت داشت.
وسط پاسداران
 از دستگيری
شکيالتی را در

را در داشتش

ند]

 اوين حتی
پس ؛ و ببرند

  عالم شد.

آ  فعال در خرم
سال وپنج ست

صيل بود. پس
 گرفت و روز
آ يگر در خرم

 در سال 
تحصيالت 
فيق اشرف 
 به تدريس 

س از تدري
 ارتباط با 
گی مخفی 

مسئوليت رفقا
ا از  پسشد.  ی

ای کوتاه در ره
 پس از ضربات
 کميته محالت

 عھده گرفت.
يته اجرائی تشک
وم شھريور سا
 سرمايه درآمد

يافتد، با استفاده
را فدای آرمان
روايت ديگری
اسالمی سريعاً
مشترک منتقل
شکنجه، سران

  .جان باخت

 ١٣۴١ل 
که  ١٣۵٩

محسن از 
 از  پسد. 

گام مشھد 
فيق محسن 
ر حمله به 

 تيم عملياتی ش
تو ١٣۶٢سال  

گير شد. پس
وار اسرار تش

بازدن دوران 

سياليسم جان باختن

گران  شکنجه
نی رفيق پی
اع سيامک مجاھد

 

از رفقای شتی
بيس منصور 

 مشغول تحص
ھا قرار شکنجه

ه دو مبارز د
  شد.

   شرف)

کيش (اشرف)
 پس از پايان ت
تحصيالت، رف
زيک در مشھد

ا ١٣۵٢ سال 
در ازآن پس

رفت و به زندگ
 از قيام تحت م

دھی سازمانت 
 محالت و دور

ت مشغول شد.
 و مسئول
 بخش را بر

چنين عضو کميت
ر سحرگاه سو
صره پاسداران

خيمان خمينی ني
 داد و جانش ر
زمان ساخت. ر
ان جمھوری ا

به کميته م نجا
چندين روز ش

جيانه دژخيمان 

ھکيش در سال
تا سال  ز قيام

گرفت رفيق م
زی پيشگام بود
 مسئولين پيشگ

رف ١٣۶٠سال 
 آغاز کرد. در
يق محسن در
سوم شھريور

 مشترک دستگ
و شد، ولی فدائی

ت. رفيق محسن

ی آزادی و سوس

رباران رفت.
بستگی سازمان
بستگی رفيق سي

  شتی منصور

منصور بھشيق
ستگيری، رفيق

دانشجو عنوان
ت شديدترين ش

به ھمراه ١٣۶
رباران سپرده ش

کيش زھرا (اش
يق زھرا بھک

متولد شد. ١٣٢
وسطه و ادامه ت

دبير فيز عنوان
شغول شد. در

پحروم شد و 
زمان قرار گر

ی آورد. پس
 بخش انتشارات

رف در بخش
زمان به فعاليت

عضو عنوان
اين دھی زمان

چ يق اشرف ھم
ر داخل بود. د

اش به محاص نه
ده به دست دژخ
دگی خود پايان
وسياليستی ساز

امزدور کهت
ازآنمارستان و 

س از تحمل چ
ھای وحشي کنجه

  کيش محسن

يق محسن بھ
ولد شد. پس از
لم خود را گ

آموز لين دانش
يکی از شعاب

. در شھريور س
دگی مخفی را

ارت ژاپن رفي
يق محسن در س

ستقر در کميته
شکنجه ش شدت

نه نگاه داشت

 که در مبارزه برا

٣٩ 
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طره رفقای فدايی

 

شد. پس از پايا
وپرورش موزش

 اعتراضات
 صفوف فدائيا
ظرات و مواض

برد. پاسدارا ی
 وی را تحت

که از سخن گفت
د ١٣۶٠آبان

در اھواز بود ک
که با جنايات

ھا در اي  الھی
ف شد، در حي
 گلوله مزدورا

فرمانده گروھا
کارکناصفوف

کيالت کردستا
فرماند که رحالی

ليکوپتر مشغو
ن روستاھا بود

رودررویت و
گلوله به زندگی

ھروز دستگير
اش ايستا نقالبی

اعتراضات غم
، دادگاه نظامی
به اعدام محکو
سپرده شد. مرد
مدافع ستمديدگا

اواين بود. در
ھای وز شکنجه
٩ نياورد. در

جوخ پای به

رامی باد ياد و خاط

متولد ش ١٣٣۵
آمعلم در  ن

ام فعاالنه در
س از قيام به

معلمی آگاه، نظ 
موزان خود می

 رفيق محمد
ک . ھنگامیادند

 را در اول
  ند.

ران سازمان د
١٣۵٩بھشت

کميته و حزب
سياه معروف به

 مورد اصابت

در دوم  
 جور آباد 

 ابتدائی و
يان رساند.
ی شد. در
ردم ايران
 مبارزات

ف که درحالیم 
نندج بود، به ص
ست و با تشک

در ١٣۵٨آبان
طريق يک ھل

و بمبارا مرگان
عتراض برخاست

فت و با چند
 داد. رفيق بھ

ان بر عقايدا او
رغ بهدفاع کرد.

رای آزادی او
سالمی او را ب
جوخه اعدام س
صاب ياد اين م

زمان در تھران
شد. چند رو
کالمی بر زبان

وار مک فدائی

 [گر

 

۵رامی در سال 
عنوان بهسطه، 

در جريان قيا
ت داشت و پس

م عنوان بهمحمد 
آمو  ميان دانش

ز دستگيری
قراردافرسا  قت

ميد شدند، او
خه اعدام سپردن

 

از ھوادار رامی
دوم ارديب نبه
سط سپاه، کتو

شنبه سهفت، به 
شاپور، ه جندی

  .جان باخت

   وز

بھروز نيا 
در محله ١٣

شد. تحصيالت
 سنندج به پايا
نشکده خلبانی
 مبارزات مر
ه به دفاع از
. پس از قيام
ژاندارمری سن

ر سازمان پيوس
ی داشت. در آ
ردستان از ط

مر پيشسرکوب 
ه مخالفت و اع
مری قرار گرف
رکوبگر خاتمه

اما؛ رار گرفت
ديده کردستان د
م کردستان بر

 جمھوری اسال
به ج آذرماهتم 

اھرات و اعتص
  ند.

   سيامک

از فعالين ساز
دستگير ش ١

تحمل کرد و ک
رفيق سيام ١

  ھرامی محمد

رفيق محمد بھر
حصيالت متوس
ستخدام شد. د

ظاھرات شرکت
يوست. رفيق م
سازمان را به
سرمايه پس ا

ھای طاق هشکنج
رفيق محمد ناا

آباد به جوخ خرم
 

  ھرامی ناصر

ناصر بھررفيق
شن سهر روز

شماری که ت ی
انجام گرف شھر

فاع از دانشگاه
جرار گرفت و 

 

بھرو ھروز نيا
رفيق بھروز

٣٢٨روردين
سنندج متولد ش
متوسطه را در
سپس وارد دان
جريان اعتالی
عليه رژيم شاه
مردم برخاست

رارگاه ھنگ ژ
نقالبی طرفدار
سازمان ھمکار
ژاندارمری کر

برای س شناسايی
رفيق بھروز به

ده ژاندارمرمان
ين مزدور سر

قرحت شکنجه 
و از مردم ستمد
ظاھرات مردم

يم ارتجاعیرژ
کرد و در بيست
کردستان با تظا
را گرامی داشتن

 

س ھروزی خواه
رفيق سيامک ا

١٣۶٠مھرماه
فرسا را ت طاقت

١٣۶٠مھرماه
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رک منتقل شد.
ھای وحشيانه ه

 شد. در زير
 اطالعاتی به
مه و به ھشت
ر زندانيان در

زندان ٢٠ ربند
دداً محاکمه و
ست جالدان به

دستگير ١٣۶
وحشيانه قرار
و اطالعاتی به

با مشتی ١٣۶
وار ت و فدائی

جويم«در  ١
 زھرا، دوران
ن رسانيد. در
 دفاع از منافع
ميان کارگران

ھا کار آن پای ه
نشست و گو می

رفيق اسماعيل
به ھمراه ١٣
ایپ بهوار  دائی

»جويم الرستان
راف به پايان
ق زھرا بيشتر
و از طريق

کشان منطقه ت
وب، با کمترين

داد. رفيق  می
در ١٣۶٠مھر 

   م رفت.

ند]

 به کميته مشتر
ن تحت شکنجه
ن اوين منتقل
ومت کرد و

ين دليل محاکم
کشتار که نگامی

درق محمدعلی 
، مجدای نددقيقه

وھردشت به دس

ی متولد 
متوسطه 
دانشکده 
يان قيام 
ھرات و 
 از قيام 
يق کمال 

١ر فروردين 
ھای و  شکنجه

مقاومت کرد و
١ھريور سال 

ران قرار گرفت

٣۴٠ر سال 
خواھرش رفيق

طراف به پايان
به ازآن پس و 

ست. رفيق در م
بهبرد، پا   می

کشان به گفتگ ت
کرد. ر  بيان می

۶٠ھشتم مھر 
صطھبانات، فد

ج«در  ١٣٣٣ 
 شھرھای اطر
ن آشنا شد. رفيق
شان گذرانيد و
مداوای زحمت
خفقان و سرکو

انجام بیخو به
 و در ھشتم مھ

جوخه اعدام ای

سياليسم جان باختن

ان دستگير و
اه در اين زندان
سپس به زندان
محمدعلی مقاو

د، به ھمينه ندا
ھنوم شد. در 

غاز شد، رفيق
چند در دادگاه 

ور در زندان گو

ی در بندر انزلی
ن تحصيالت م
ساختمان وارد د
ن شد. در جر

النه در تظاھر
ت داشت. پس

ن پيوست. رفيق
ن در تھران د
ستگيری تحت

وار م ال فدائی
. روز سوم شھ
ل جوخه تيربار

   عيل

در بيد شھری
خ ھمچونشد. 

ھای ا شھرستان
زمان آشنا شد

کشان برخاس ت
به سر وستايی

ساده با زحمت 
ھا را برای آن

ر دستگير و ھ
، در شھر اصش

  رفت.

 

در سال شھری
را در يالتش

ن قيام با سازمان
کشا  با زحمت

 پانسمان به م
جو خ باوجودق 
برا  وظائفش 

ھريور دستگير
پا بهوار  ، فدائی

ی آزادی و سوس

 ميدان بھارستا
ديک به پنج ما

و س ر گرفت
کنجه رفيق م
سداران سرمايه

ل زندان محکو
آغ ١٣۶٧ستان

ھردشت بود.
ششم شھريو ز

  ر آويخته شد.

   کمال منی

يق کمال بھمنی
. پس از پايان
 رشته راه و س
ی دانشگاه تھرا

يق کمال فعاال
تراضات شرکت
 صفوف فدائيان

ن فعالين سازما
. پس از دس
فت. رفيق کما

گران نداد. کنجه
در مقابل کرده ه

  .ن باخت

اسماع  شھری
يق اسماعيل 

متولد ش» رستان
صيل را در ش
ران قيام با ساز
رگران و زحمت

روزحمتکشان 
بابيانیکرد و  ی

اضع سازمان ر
 اول شھريور

رزمش ھمواھر و 
وخه تيرباران ر

 زھرا  شھری

بيد شيق زھرا 
تحصيولد شد. 

ساند. در جريان
ت خود را
کسيناسيون و

پرداخت. رفيق ی
کانات حداکثر

ھرا در اول شھ
ھر اصطھبانات

 که در مبارزه برا

٤٠ 
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طره رفقای فدايی

 

در مشھد به س
د رفقا اشرفا

که پس ا نمود
ادامه داده و ا

يل کردند. رفيق
٣۶۴شت سال

  ک سپرده شد.

طعانه در مقاب
مشی مسلحان د

، ايستادگی نمو
طلبانه مسئو  ل

ات رفيق کاظم
، جھت پخشر

توانستند در ھ
خش کنند. پس ا
ر شد. به ھمر
حکمی در مقاب

انشعاب از  پس
جدد سازمان شد
 سالگرد سياھک

 صورت گرفت
ھای ود مسئوليت

توان ب می ملهج
وزيع، مسئوليت
ه اجرائی اشار

ت کميته مرکزی
خشايار، به دنبا

در جريا ١٣۶
   باخت.

ی به کار مشغو
 مخفی شود. د
ر سر يک قرا

رامی باد ياد و خاط

سپاه پاسداران د
در زندان به يا

را آغاز ن ری
آن رو محمود

سن آن را تکمي
چھارم ارديبھش

زھرا به خاک ت

فيق کاظم در
 شد. پس از
بی خود را

در ارتباط  
ت و در سال
 پذيرفته شد.
عاليت رفيق

شمند بود. قاطز
باردين او که

مان را داشتند،
کنانه و انحالل
يکی از ابتکار

موتورسوارلح
ت ھا می ين تيم

زار اطالعيه پخ
تر گسترده راتب

فقا چون سد مح
پگی نمود. تاد

ف بازسازی مج
مان به مناسبت
 مسئوليت او

 مبارزاتی خو
ازگرفت که  ده

 تبليغات و تو
ضويت در کميته

به عضويت ١٣
فقا ھادی و خ

٠اسفند  ٢۴ز 
ی اسالمی جان

 ١٣۴٣سال
ن قيام رفيق
ه داشت، در
النه شرکت
رد پيشگام
يغات فعاالنه

برد. رفيق  ی
رکت ساختمانی
شد وارد زندگی
يق محمدعلی د

 [گر

 اوين و مقر س
د ١٣۶٣ سال 
کار سوزنطرح 

فقا محمدعلی و
ی به ياد محس
ز بيست و چ

گورستان بھشت

   ضا (کاظم)

رف –ضا بھکيش 
متولد ش ١٣٣۴

ل فعاليت انقالب
١٣۵۵ سال 

ان قرار گرفت
ضويت سازمان

فع ١٣۵۵ت 
شمگير و ارز
مشھد و جانشي

 تضعيف سازم
شک   تشکيالت

 خنثی نمود. يک
مسلح دونفره 

سازمان بود. اي
ھزار تا دو ھز

مر بهيت کاظم 
ظام و ديگر رف
ی راست ايست

فيق کاظم صرف
و گسترده سازما

تحت ١٣۵٩ 
 طول زندگی

به عھد سازمان
ی از چاپ،

 امنيتی و عض
٣۶٠ظم در سال 

 و ھمچون رف
، روزطا الھی

وران جمھوری

   علی

ی بھکيش در س
در جريان  شد.

سن کمی که ود
عتراضات فعاال
 از قيام وار
د و در امر تبلي
 را پيش می
نين در يک شر

ناچار شد ١٣۶
رفي ١٣۶٢ور 

کميته مشترک،
رد. محسن در
سکندر يک ط

اش رف جانباختن
ای فزودن ستاره

محسن در روز
و در گ شده عدام

ھکيش محمدر
رفيق محمدرض
۴سفندماه سال 

حماسه سياھکل
غاز کرد. در
مستقيم با سازما

به عض ١٣۵۶
س از ضربات
کاظم بسيار چش
مسئول شاخه م
صد انشعاب و
و برخوردھای
شاخه مشھد را

ھای شکيل تيم
ھای س طالعيه

ساعت بيش از 
يام دامنه فعاليت
رفقا ھادی و نظ

ھای پورتونيست
مامی تالش رفي
بليغات وسيع و
ر ھفده بھمن
رفيق کاظم در

در سمختلفی را
مسئوليت بخشی

رتش، مسئول
کرد. رفيق کاظ
سازمان درآمد
عطخيانت احمد 

رگيری با مزدو
 

ھکيش محمدع
رفيق محمدعلی
ر مشھد متولد

باوجومحمدعلی
ظاھرات و اع

کرد. پس می
آموزی شد انش

وظائف خود
چن محمدعلی ھم
٠ود. در سال 

وم شھريوروز د
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دم از فعاليت ک
رغم تحمل علی

اپذير خود را
، روز پنجم١

ق احمدرضا به
شد و در يک
ه اعدام محکوم
 گوھردشت به

 شد. ته

از ١٣۵٩ال 
 و به تصميم

١٣۵٩ه بھمن 
برراديوئی را 

سط دانشجويان
پس از ر شد.

١٣۶١ اسفند 

 در فروردين
ک شده بود تمام
ن پس از مدت
 فدائی زندانی،

شھريور زدھم
ری در تھران

 .خت

ند]

کارگر  
 ر جريان

ت. پس از 
 مجاھدين 
اھی، شم 
داری از 

ارگر ه ک
 دستگيری، يک
 دستگيری ع
نا مقاوم و تسليم

١٣۶٧نه سال 
نگام نھار رفيق
گر فراخوانده ش
ق طول کشيد به
مد، در زندان

دار آويختی به 

ولد رشت 
تان البرز 
رای ادامه 

 ١٣۵٢ل 
 کالنتری 
خارج از 
 در کميته 

کرد. در سا ی
) اخراج شد

 آورد. در ھفده
ليت فرستنده ر

توس ١٣۶١ن 
و دستگير يی

از روزھای 
  عدام گرديد.

نزديک  که
، ١٣۵٠ل 

مشھد بود. 
ی، بانژاد، 
ت داشتند. 

 بانامران 
ھای  وزنامه

نوشت. طلب می
محفل مشکوک
فيق غالمحسين

با رفقای شنايی
روز دوازفت. 

طی يک درگير
جان باخساواک 

سياليسم جان باختن

عنوان بهدائی 
درر پرداخت. 

ای پيوست توده
ھواداری از

 از مدت کوتا
 را به ھواد

مدافع طبقه ن
درضا تا زمان
يستاد. پس از

ان، روحيه مق
کشتار وحشيانه
دوازده ظھر ھن
 و مبارز ديگ
يک به سه دقيق
 بعد رفيق احم

جمھوری اسالمی

   زاد)

د) بيگلری متو
از دبيرست ١٣
بر ازآن پسد و 

ج رفت. از سال
ق منوچھر

اش را در خ انی
د. پس از قيام

عاليت میمان ف
 (محل کارش
ی مخفی روی

مسئول ١٣۶٠ 
يق در تابستان

شناساي ب الھی
دريکیشيانه 

 طبقه کارگر اع

   

ک ھنگامی بيگی 
ن داشت در سال
 مطالعاتی در م
ا عسگر حسينی
تن ديگر شرکت

ن در اين دو
در رو» ادی

 داستان و مط
ساواک به اين م
ستگير کرد. رف

آشطريق  و از
زمان قرار گر

ق غالمحسين ط
وله مزدوران س

ی آزادی و سوس

ام دوره ابتد
يکوباف به کار

الب به جنبش
م ابتدا به ھ

داخت و پس
قاتی او، وی

عنوان بهزمان 
شاند. رفيق احمد

ناپذير ناي ستگی
ھای فراو کنجه

ظ کرد. در ک
ھريور ساعت د
راه سی رفيق

که نزدي» ادگاه
. چند ساعت

ست مزدوران ج

گلری علی (فرز
يق علی (فرزاد

۴٣د. در سال 
التحصيل شد رغ

صيل به خارج
راه با رفيق

ھای سازما ليت
بر شور پيش می

کراتيک سازم
شگاه صنعتی

زمان به زندگی
ارديبھشت ١١
داشت. رفي ھده

حزبودفروش 
ھای وحش کنجه
ھای آرمان راه

گی غالمحسين
يق غالمحسين

 بيست سال سن
ضو يک محفل

 اين محفل رفقا
و چندچی  شت

يق غالمحسين
ھا - ح«ستعار 

ی چاپ مشھد
که س ١٣۵١ل

ضای آن را دس
تاھی آزاد شد و
 ارتباط با ساز

رفيق ١٣۵۶ل
اصابت گلو ثر

 که در مبارزه برا

٤١ 
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در يک خانواد
قصود که آخري
ران کودکی فق
. رفيق مقصو
داشت، فعاالنه

کرد  شرکت می
ت و در پخش

قصود در تاري
ن درگير شد. د
ی و رفيق محم

 دستگيری تحت
تحمل چندين م
صار، در رو
 جوخه تيربارا

لوس بود. رفيق
شد. د ناميده می

رفيق بيژن رو
ق ديگر به دست

   سپرده شد.

رتباط با سازما
 بود که پس ا

اسکويی احمدی
 سازمان پذيرفت
شرف در خيابا
ز مزدوران حلق
د. رفيق صبا د
 اميری دوان ب
رگيری با عوام

در يک ١٣٣٧ل
از روستاھای»

ساله بود، ب شت
مد در تھران

ھا ب ت تابستان
ول بود. پس ا

رامی باد ياد و خاط

د ١٣۴۴ سال
به دنيا آمد. مق
د، از ھمان دو

لمس کرد. ين
ن با قيام بھمن د

و اعتراضات
آموزی پيوست
ل بود. رفيق مق
شکارچيان انسان
مقصود زخمی
صود پس از

فت و پس از ت
حص وين و قزل

در تھران به 

سازمان در چا
ن» دکتر بيژن«

ر امی آشنا بود.
 ھمراه دو رفيق
ه جوخه اعدام س

در  ١٣٢٧ل 
ت ابتدائی و
ر به پايان
صيالت در
ش (مامازن)
صبا از سال
ی آورد و از

ی مخفی در ار
 نادر شايگان
رفيق مرضيه
، به عضويت

ارھای حميد اش
شتن چند تن از
ه را ترک کرد
راه رفيق بھنام
 در جريان در

   باخت.

   ا

 ھزاوه در سال
»ھزاوه« در

که کودکی ھش
فت. رفيق احم
 طی اين مدت

تھران، مشغو 

 [گر

   صود

بيرام زاده در
وحيديه تھران ب

نفره بود ٩واده 
عي بهکشان را 
زمان می که ھم

در تظاھرات و
آ  پيشگام دانش

 سازمانی فعال
با ش ١٣۶٠ال 

ابرابر رفيق م
ق مقص. رفيت

وان قرار گرفت
فرسا در او قت

١٣۶٣سال  

 رفقای فعال س
«جه به کارش 

متکش منطقه نا
به ١٣۶٠سال 

وری اسالمی به

  

ن زاده در سال
شد. تحصيالت
ر ھمين شھر
ز پايان تحص
ی سپاه دانش

ل شد. رفيق ص
ت سياسی روی

فعاليت سياسی 
 عضو گروه

ق نادر ھمراه ر
آشنا بودند باھم

از قرا دريکی 
ری و کش درگي

کست و منطقه
به ھمر ١٣۵۵

ران درآمده و
ن کرمان جان ب

زاوه احمدرضا
ا بيک محمدی

زحمتکش يی
ک  آمد. ھنگامی

 به تھران رفت
رس خواند، ط

ھای فیريکوبا

زاده مقص  يرام
رفيق مقصود ب
زحمتکش در و
رزند اين خانو
و رنج زحمتک

رغم سن کم علی
و شوق د شور

س از قيام به
روش نشريات

شھريور سا ٢٣
ين درگيری نا

جان باختمدن
ھای فرا شکنجه
ھای طاق شکنجه

ھفتم ارديبھشت
  سپرده شد.

 

  يژن

رفيق بيژن از
يژن که با توج
ميان مردم زحم
ازدھم خرداد س
مزدوران جمھو

 

صبا يژن زاده
رفيق صبا بيژن
مراغه متولد ش
متوسطه را د
رساند. پس ا

انشسرای عالی
مشغول تحصيل

به فعاليت ١٣۵٠
به ١٣۵٢سال

رداخت. صبا
رفيق باختن جان

باکه از کودکی 
شد. رفيق صبا

ضمن آباد ظام
محاصره را شک

 اسفندماهھشتم
محاصره مزدور

ايان رژيم در خی
 

يک محمدی ھز
رفيق احمدرضا

روستايخانواده
راک به دنيا
ھمراه خانواده

کالس ششم در
ترکارگری در 
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سازمان برنامه
سازمان ارتباط

به تيم ازآن پس
ه تيمی مشغول

ھا منفجر و ک
ا، سعيد را به
 حرکات دکتر
، (رفيق سعيد
 دست از رفقا
 جلوگيری از
ت سعيد شليک

ر يک خانواده
صيالت ابتدائی

به ١٣۴۴سال 
ش مجبور شد
ھوائی شود. در
عاون و روستا
 دستگير شد و
فعاليت خود را
 زندگی مخفی
 گرفته و برای

شد. دھی زمان
ستاھای اطراف
طی درگيری،
ت رساند، خود

ای  در خانواده
لی متشکل از
ک پرداخت. از
عاالنه دست به

١٣۵٧سال  ر

ند]

شھد متولد 
کرد  ل می

ا شد. پس 
 به تھران 
ول به کار 

 آشنايیرم 
و سال در 

آزاد و در س ١٣
با س ١٣۵٣ر 

پی روی آورد. 
 رفقا در خانه

کی از نارنجک
شد. ديگر رفقا

که به س از اين
،سعيدت رفيق 

بود و با اشاره
ن دھند) برای

 رفقا به سمت
   جان باخت.

در ١٣٢۵سال 
ه دنيا آمد. تحص
ان رساند. در س

اش مالی خانواده
وارد نيروی ھ 

رد دانشکده تع
طه با گروھی
پس از آزادی ف
ھمين زمان به

ن ارتباطسازما
سازھای مشھد  

از روس دريکی
 درآمد و در ط
ن را به ھالکت

  .ت

 قصر شيرين
با محفلی ١٣۵

عه آثار کالسيک
ھا، فع البی توده

آموزی زد. در

سياليسم جان باختن

ن در شھر مش
ر مشھد تحصيل

ھا آشنا حمدزاده
ت برای کار

ت واحد، مشغو
به جر ١٣۵٠ 

گير و مدت دو
٣۵٢. در سال

شد. در شھريور
ه زندگی مخفی
 در اين روز،

ه بودند که يک
مجروح ش ختی
رسانند، پس می

د، با درخواست
ر به صحبت نب

اش پايان زندگی
رفقا، يکی از

،١٣۵٣بھمن  

  ش

 پايداری در س
ی در شبستر به
 شبستر به پايا

ودن وضعيت م
غيرنظامیمت 

، وارباکارزمان 
در رابط ١٣۵٠

ن به سر برد. پ
رفت؛ و در ھ

با س ١٣۵٣سال 
از تيم دريکی 

د ١٣۵۴د سال 
صره مزدوران

از مزدوران تن
جان باختگيری 

   کاوه)

در ١٣٣٨سال 
۴د. در سال 

وزان به مطالع
غاز جنبش انقال
آ راضات دانش

ی آزادی و سوس

   ان سعيد

يق سعيد پايان
در که ھنگامی.

رفقا پويان و اح
 اتمام تحصيالت
ت و در شرکت

. در تابستان
ی با رفقا دستگ
دان به سر برد

ول به کار ششغ
قرار کرد و به
واز منتقل شد.
يه مواد منفجر

سخ بهيق سعيد 
ک دکتر طب ي

شوند شکوک می
 اين موقع قادر
واست که به ز

ستگيری ديگر
٢۵و او در  د

  دار حسن

داری جھانبخش
يق جھانبخش

يدست، کارگری
متوسطه را در
ت نامساعد بو
ی کار در قسم

ھمز ١٣۴٨ل
. در زمستان 
 سال در زندان
جدداً از سر گر
ی آورد. در س

روستايیليت
مرداد ز ھفدھم

شھد، به محاص
چند تکه  ازآن س

ز در ھمين درگ

فريدون (کا رود
يق کاوه در سا
اسی متولد شد

آمو لمين و دانش
با آغ ١٣۵۶ل

اعتر دھی زمان

 که در مبارزه برا

٤٢ 

ن
ول
شاه
ر

ن

 

پايا
رفي
شد.
با ر

از
رفت
شد.
قبلی
زند

مشغ
برق
اھو
تھيه
رفي
مط

مشک
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خو
دست
کرد

  

پايد
 

 

  

پايد
رفي
تھيد
و م

علت
برا

سال
شد.
دو

مجد
رو
فعال

روز
مشھ
پس
نيز

  

پدر
رفي
سيا
معل

سال
ساز

طره رفقای فدايی

 

ازمان در تھرا
، در صف او
ظامی رژيم ش
صابت گلوله قرا

در زندا ١٣

رامی باد ياد و خاط

قای ھوادار سا
ر رفقای فدائی

ھا و مراکز نظ
ظات مورد اص

  .جان باخت 

۶٧ شھريور

 [گر

   

سی کيا از رفق
 ھمچون ديگر
ھ تسخير پادگان

 در آخرين لحظ
١٣۵٧بھمن  ٢

 

دراک رخ 
 م شد.

اکبر ارسی کيا
ارسرفيق اکبر پ

ر جريان قيام
مبارزه جھت ت
ود. رفيق اکبر

٢٢گرفت و در
 

 حميد رخ اک

رفيق حميد پا
گوھردشت اعدا

 

پا
ر
د
م

بو
گ
 

پا
ر
گ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ط 
 
 
 

 

 

 

 بود. در روز
فيق ديگر در

ظرات سازمان،
ھای  افشاگری

ط پاسداران در
فول بود. سال
ف دانشجويان
وسط پاسداران

١٣۵٩ ماه دی 
م نگذاشت که

داد، به عار می

مجروح شد. ی
از دريکیست. 

ی با مزدوران

باکارن کودکی 
ری نزديکی و
از ھمين محيط

اولين دھی مان
 در تظاھرات
فيق خسرو در

ند]

ن در چالوس
 ھمراه دو رف

  شد.

د فعاليت 
۵-١٣۵۶ 

ن دوران 
 با جنبش 
 ھمزمان 

ای  ق تازه
ت، رفيقی 

يغ و ترويج نظ
اش شد. در ی

خبرگان توسط
دز بازداشتگاه 

شد و در صف
مجدداً تو ١٣۵
ن در سومراوا

ام اجرای حکم
شع که درحالی 

در  ١٣٢٩
 متولد شد. 
بود، برای 
د و برای 
ای سياسی 
فيق محمد 
 تظاھرات 

سختی بهبوس، 
 سازمان پيوست

 يک درگيری

ن سازمان 
وت شامی 
متولد شد. 
ه را در 
ن رساند. 
رزش به 

از ھمان دوران
ھای کارگر حيط

ی خود را نيز ا
سازمرزش نيز 

ر عھده داشت.
کت داشت. رف

سياليسم جان باختن

 فعالين سازمان
به ١٣۶٠سال 

 اعدام سپرده ش

   عليرضا)

 ھمايون پريزا
۵٧ ھای سالز 
در اين رچه

ولی توانست
ط برقرار کند.

سياسی رفيق افق
و تظاھرات ھا
ناپذير بود. تبلي ی

اتیرکات مبارز
خابات مجلس خ

و ده روز در
نشگاه اھواز ش

٩فت. در آبان 
ھای فر  شکنجه

شد. ھنگا پرده
وار و فدائی ند

٩می در سال 
کش در قزوين

دبيرستان ب وز
ک تحصيل کرد

ھا رفت. فعاليت
ر و ھمراه رف

 کرد. در
اتوب بليترانی 
به ١٣۵٢سال 

طی ١٣۵۵ ه
  .ت

ی از ھواداران
تو«ر روستای 

ع کرمانشاه م
ی و متوسطه
ران به پايان

رسه عالی ور
 رفيق خسرو ا

ھای بعد با مح ل
ھای انقالبی ليت

درسه عالی ور
رب ١٣۵٢سال 

فعاالنه شرک ١

ی آزادی و سوس

  وين

يق پروين از
زدھم خرداد س
لوس به جوخه

يزاد ھمايون (ع
يق (عليرضا)
اسی خود را ا

اگراز کرد. 
آموز بود و ش

شجوئی ارتباط
قيام، فعاليت س

ھ تجمعت. در 
شور و خستگی
نون آتشين حر
يغاتی عليه انتخ
وشتر دستگير و

وارد دانش ١٣۵
شگام قرار گرفت

ستگير و پس از
سپ آتش جوخه 

را ببندن شمانش
  وله بسته شد.

   شامی اصغر

يق اصغر پشا
ای زحمتک نواده

آمو دانش که تی
ترک رارمعاش

ر به تھران ر
ود را در کنار

چی آغاز سه
تراضی به گر
يق اصغر از س

ما بھمنزھای 
جان باختواک،

   ھی خسرو

يق خسرو پناھی
در ١٣٣١ سال
از توابع» ران

صيالت ابتدائی
مانشاه و تھر

در مدر ازآن س
صيل پرداخت.

نا بود و در سال
ند داشت و فعال
از کرد. در مد

تصاب را در س
٣۵۶نزده آذر 

 که در مبارزه برا

٤٣ 
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ان
ان
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 و به محاصر
يافت رھايیھا

يت به کردستا
ی در کردستا
و فروتن بود. د
 راديو سازمان

يک سای به
٧ در سالفه،

ردند و طی اي

شد. در آخري ی
حاصره مزدورا
 ديگر تا آخري

 اين نبرد، رفيق

گوھردشت اعد

رامی باد ياد و خاط

 ايجاد کرد.
ر شيرين به
 پرداخت و
سازمان در
ميته محلی،
 تشکيالت
مشغول شد.

دام پليس افتاد
 ی از چنگ آن
ای ادامه فعالي

 عمليات زيادی
شور، صادق و
ن دفاع از مقر

 از دستگيری
سال اضاف ۵ت 

شد. رفيق
ليت رفيق
کرد. در

رفيق  ١٣
ن قزوين
ش، توسط

و به  ی
وار مقابله کر ی
  

در  ١٣٣٢ 
 پايان دوره

وارد  ١٣۵
در دانشگاه
و از طريق
 و جھرمی

که وارد  ن
دھی سازمانيز

ر تبريز به مح
 و چھار رفيق
ند. در جريان

  .جان باخت

در زندان گ ۶٧

 [گر

ار سازمان را
 ابتدا در قصر
الت ھواداری

يالت ھوادار س
عضو کم وان

م، رابط بين
شاه به فعاليت م

بار در د يک ١
جسارت انقالبی
 تشکيالت برا

يق کاوه در
کاوه رفيقی پرش

در جريان ١٣۶

رتوی که پس
 پس از گذشت

   شد.

 لی

 قزوين متولد ش
 تيم به مسئولي
ک ی فعاليت می

٣۵۵ ماه دی 
رش در خيابان
ه رفيق خدابخش

شناسايیواک 
دند. رفقا فدائی

 .جان باختندر 

   د

رورش در سال
 آمد. پس از پ

٠طه، در سال 
ی تھران شد. د
ی روی آورد و

، کاميابیخانی
ازاين پسوست. 

م تبريشد، در تي
ی رفقا در شھر

 رفيق مسعود
مقابله برخاستند

ج ١٣۵۴ بھمن 

  

٧سال ويزی در 

ک ھسته ھواد
شعابس از ان

ازسازی تشکيال
سپس در تشکيال

عنو بهکرمانشاه
مسئول پيشگام
ھمدان و کرمانش

١٣۶٠ر سال
رآمد، اما با ج

توسط ازآن س
عزام شد. رفي
شرکت داشت. ک

۶۴چھارم بھمن
  .جان باخت

 

   رتوی سعيد

رفيق سعيد پر
بود شده محکوم

اعدام ر تھران

رورش حسينعل
رفيق حسين در
حسين در يک
خدابخش شالی
يست و پنجم
حسينعلی پرور
ھران به ھمراه
مزدوران ساو
محاصره درآمد
رگيری نابرابر

 

رورش مسعود
رفيق مسعود پر
زوين به دنيا

حصيل متوسط
انشگاه صنعتی

ه فعاليت سياسی
معصوم خرفقا

ه سازمان پيو
زندگی مخفی ش
برد، خانه تيمی

ساواک درآمد.
گلوله خود به م
مسعود در ششم

 رويزی محمد

رفيق محمد پرو
  شد.

يک
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با
س
ک
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ھ
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شد. آخرين ھی
آباد به ان فرح

دوران ساواک
يری نابرابر تا
قه محاصره را
اک را نيز از

وار جان  فدائی

مسئول شاخه
دامه داد. رفيق

طی نبردی ١
  .ت

شعابنس از ا
چاپخانه توسط
سداران سرمايه
صرف چاپخانه
سئول امکانات

ند]

 ارمغانی 
رفت. در 
زمان را 
 که در 
 امکانات 
وا قرار 
 عملياتی 

دھ سازمانرف 
، در خيابا١٣

که توسط مزد
طی يک درگير
د و کوشيد حلقه
و مزدور ساو
ت چندين گلوله

راه با سه 
، نسرين 

روز  در 
 يک نبرد 
ن باخت. 
زديک به 

 از پايان 
 رشته 

 معلم تربيت
ی خود را 
مان ارتباط 
ه عضويت 

م عنوان بهتی 
و به فعاليت اد 

٣۵۶ت سال 
جان باختھران 

ای  خانواده
و خواھر 
يم پھلوی 
ق اسد در 
ر گرفت. 
پخانه در 
 ساختمان 

پسجاره شد. 
از تصرف چ 
، پاسازآن پس 

شده و برای تص
 آن، رفقای مس

سياليسم جان باختن

 رفيق بھروز
زمان قرار گر
ته پزشکی ساز

را رفقانی 
شوند، با ی می

ن مورد مداو
 در يک تيم

رفيق حميد اشر
۵٣سوم بھمن 

رفيق فتحعلی ک
بود، ط شده صره

ش مقاومت کرد
رغم اينکه دو ی
اصابت براثری 

  ين

جه شاھی ھمر
قا غزال آيتی

ھوشمند) باس
در ١٣۵۶ل 

شاه جان وران
 اين زمان نز

  شت.

   هللا

جه شاھی پس
توسطه در
ترد دانشگاه 

 فعاليت سياسی
که با سازم  اين

به ١٣۵۴سال 
 پس از مدتی

شده منتقلشھر 
 اول ارديبھشت
ن امنيتی در تھ

   هللا

ه شاھی در خ
. قبل از قيام دو
 مبارزه با رژي
 از قيام رفيق
 سازمان قرار
زمان يک چاپ

سيس کرد،
 رفيق اسد اج

جا ھمهن در 
ه ميان آوردند.

ضوع حساس ش
 شدند. قبل از

ی آزادی و سوس

از طريق ١٣۵
 ارتباط با ساز

کميت ١٣۵٢ل
تا جاد کرد

ھا زخمی گيری
زمانشکی سا

رند. در ادامه
ت مسئوليت ر
رد رفيق در س
وع پيوست. ر

محاصو  اسايی
ھايش لولهرين گ

 ھم شکند. علی
ی درآورد، ولی

  سپارد. ی

جه شاھی سيمي
يق سيمين پنج
يق ديگر (رفق

عبو جه شاھی 
فروردين سا م

با مزدورابر
يق سيمين در
ده سال سن داش

جه شاھی عبدهللا
پنج عبدهللايق

صيالت مت
شناسی وار ست

. در دانشگاه
از کرد پس از

قرار کرد، در س
زمان درآمد.

صفھان، به آن ش
در روز دهللا

رابر با مأمورين

اسدهللا جه شاھی
يق اسدهللا پنجه
اسی متولد شد.
برادرش طی

. پسن باختند
تباط مستقيم با

س از قيام، ساز
ده کرج تأس

پخانه توسط
ھای خائن ريتی
سخن به» قليت

بت به اين موض
ور  آنجا حمله

 که در مبارزه برا

٤٤ 
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 در بازداشت ب
حمله به کالنتری

بھم ٢٢در  جا

اسداران سرماي
ھا شکنجه ھفته

ر فروردين سا
 پنج سال زندا

ماند باقیحکمش
وز ھفتم شھريو
سالمی در زندا

ای در خانواده
ران به دنيا آمد

زغالف خريد
کرد. د می»
عض ازآن پسو

سيد که بايد صف
زمان پيوست. ا
ت، شعارنويسی

که بود ھرکجا
سرانجام در رو

سلسبيل -ايجان
 قرار دستگير

ی بر زبان آورد
  شد.

د ١٣٢٩ھرماه
 شد. از تابستا
 به کار شد. ا
ی آورد. در سا

رامی باد ياد و خاط

ستگير و مدتی
 شرکت در ح

ج ھمانکه در  
  .جان باخت

ی در سال
م تحصيالت
م بازرگانی
رداد فعاالنه
ت شرکت
وف فدائيان

ماه  دوم دی
ران توسط پاتھ

ل شد. مھرداد ھ
سر گذراند و در
عاتی نداشتند به
چند ماھی از ح
ان سياسی، رو
ن جمھوری اس

١٣۴٠ سال
در اميريه تھر

ان کودکی
کارمند  ش

ندک خود،
را تأمين  

جم خانواده
ن کمی که
ناچيزی را

آورد، صرف می
ھا گود عرب«
و ھا فعال بود ن

ه اين نتيجه رس
به صفوف ساز
پخش نشريات

ھدر ؛ و ش داد
کرد. س رويج می

 خيابان آذربا
 ھنگام اجرای

ون آنکه کالمی
ه اعدام سپرده ش

ست و ھشتم مھ
حمتکش متولد
ختمان مشغول

ی سياسی روی

 [گر

سط ساواک دس
ن نبرد رفيق،
ميدان ثريا بود
جار بسته شد و 

    مھرداد

پناھی شبستری
د. پس از اتمام
 مدرسه علوم
 قيام رفيق مھر

 و اعتراضات
ز قيام به صفو
 مھرداد در د
 يک قرار در ت
ندان اوين منتقل
 استقامت از س

از او اطالعا ه
مانی که فقط چ

ام زندانيانع  قتل
 دست مزدوران

  خته شد.

 

 پناھی در
ای محقر د خانه

 از ھمان دورا
پدرشرا چشيد. 

 بايد با درآمد ان
نفره دهخانواده 

رضا فرزند پنج
سن باوجودقيام 

عال بود. پول ن
تاب به دست م
«ردم محروم 

 حمله به پادگان
به ١٣۵٨ ماه ی

و به ھا جدا کند
 فروش و پ
د را گسترش

ن را تبليغ و ترو
در ١٣۶٠ر 

نيم عصر در
عت شکنجه، بدو

ه جوخهز بعد ب

   

ناھيان در بيست
ای زح  خانواده

کارگر ساخ ن
ھای ز به فعاليت

توس ١٣۵٧سال
سر برد. آخرين
شش واقع در م

به رگبار ١٣۵٧
 

ناھی شبستری
رفيق مھرداد پ

متولد شد ١٣٣۴
متوسطه، وارد
شد. در جريان
ر تظاھرات

اشت و پس از
يوست. رفيق

در سر ١٣۶٢
ستگير و به زن
ازجوئی را با

ازآنجاکه ١٣۶٣
محکوم شد. زم
ود در جريان

به ١٣۶٧سال
وين به دار آويخ

 ناھی عليرضا

رفيق عليرضا
زحمتکش و خ
رفيق عليرضا

قر رطعم تلخ ف
ای بود که ساده

مخارج يک خ
کند. رفيق علير

ق اوايلود. در
اشت، بسيار فع
که از فروش کت

برای مر فت
روزھای قيام و
دیکميته شد. در 
ھ خود را از آن
ھمان ابتدا با

خوھای  عاليت
مواضع سازمان
شانزده شھريور
ساعت شش و ن
س از چند ساع

اشد، صبح روز
 

ناھيان فتحعلی
رفيق فتحعلی پن
شھر تبريز در

عنوان به ١٣۴٩
ھمين دوران نيز

س
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ش
٧
 

پن
ر
۴
م
ش
د
د
پي
٢
د
با
٣
م

بو
س
او
 

پن
ر
ز
ر
ط
س
م
ک

بو
د
ک
نف
ر
ک
خ
ھ
فع
م
ش
س

پس
با
 

پن
ر
ش
٩
ھ



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

وزندگیوست 

سيانور اقدامن 
 به بيمارستان

گر شکنجه» ر
،١٣۵٢بھمن  

  جان باخت.

تکنيک را  پلی
وسط مأموران
ان محکوم شد.

و امتناع از ١
گاه اخراج و به
 شد. در اوايل
ستن به سازمان

در غاز کرد.
در سازمان و
ط ساواک رژيم

  

جان دو رن ھر

با تشکيل ستاد
عاليت شد. در
 به شوراھای

رفيق ١٣۵٨ 

ند]

ه سازمان پيو
 ١٣۵٢ر 

اتی عازم 
 از رفقا 
ی بود. در 

در  ١٣۵
 محاصره 
و ضمن 

حظه با خوردن
سريعاً وی را

نادری پورن 
٢۵ يعنی در 

 زير شکنجه ج

ه زندگی 
سال شده 
رزخرده 

را  اش ی
در  رد.
رفيق . 

که سال  ی
 در دانشکده

 دانشجويی تو
ه يک سال زندا

٣۵٣در سال 
ست، از دانشگ
مشھد فرستاده

 و پس از پيوس
ی مخفی را آ

ھم گسيختگی د
 از رفقا توسط
ا، گمنام ماندند.

راه رفيق 
 ١٣۵۵ل 

مأمورين 
قھرمانانه 
خاسته و 
ی کميته 
. در اين 

و رفيق نستر مه

س از قيام و با
جان مشغول فع
ھوری اسالمی
فروردين سال

سياليسم جان باختن

، به١٣۵١در 
 کرد. در بھار
يک تيم تدارکا

 تيم متشکل
و اشرف دھقانی

٢چھارم بھمن 
مشھد به ای

ک درآمد و
ه در آخرين لح
د. مأمورين س

بھمن«ه گفته
راھيم روز بعد
 بر زبان آورد

  گ

کهکريمی پور
به سازمان ارس

خانواده کشاو 
یونوجوان یودک

کر یس سپر
متولد شد ١
درحالی ١٣۵٢ 

سی ساختمان
ھای فعاليتيل 

اه دستگير و به
 زندان قصر د

خواس ک از او می
 در پادگان مش

واری شدن مت
ی خلق، زندگی

، از ھ٥٥سال 
ن تعداد زيادی
د و برخی رفقا

   

، به ھمرنغمهر 
تيرماه سال دوم

ی به محاصره م
رآمدند، رفقا ق

وران شاه برخ
ن از نيروھای
الکت برسانند.

پور نغمهق علی 

   علی

ور نوروز پس
 با شور و ھيج
 مزدوران جمھ
 روز ششم ف

ی آزادی و سوس

رکت داشت. د
را آغازخفی

مسئول ي عنوان
شھد شد. اين

کپور، فتاحی و
ز بيست و چ

شاه رضاابان
دوران ساواک
ومت قھرمانانه
 خودکشی کرد
تقل کردند. به
واک، رفيق ابر
ون آنکه کالمی

رکريمی ھوشنگ
پيق ھوشنگ 
مه وی اخيرا ب

کيفرزند  ت،
ک بود که کو

 شھر چالوس
٣٣٠وردين 

شنگ در سال
وم رشته مھندس

گذراند به دليل ی
يتی ساواک شا
س از آزادی از
ھدی که ساواک
ربازی اجباری

از پادگان ۵۴ل
ھای فدايی ريک

ريان ضربه س
ربات پس از آن
ه به قتل رسيدند

نادعلی ر نغمه
پوريق نادعلی 

روز دترن در 
 خيابان ھاشمی
يته مشترک در
 مقابله با مزد
نستند چند تن

شترک را به ھال
رد نابرابر رفيق

  .ختند

قربانع ر نوروز
يق قربانعلی پو

کزی شوراھا
رش وحشيانه

در صحرا کمن

 که در مبارزه برا
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مستأجر رفيق که
گ  و به شکنجه

فرس ھای طاقت
دربند ١٣۶۴

اوي ٣در سالن
د ١٣۶٧ سال
به س» ھا وينی
اعد به ای قيقه
جوخه اعد وی

با سازما ازآن
رفيق خشايار د

شد. در سا ی
رفيقريان قيام،

ه ھمراه داشت
 اکثريتی، رفيق
عاليت ادامه داد

خائن رفت الھی
یطی يک درگير

  .ت

زمان در تھرا
 رفيق جالل د
ديگر، به جوخ

ھارم تيرماه سا
صيالت متوسط
شگاه صنعتی شد
 سازمان فعاالن

رامی باد ياد و خاط

ازآنجاک، ولی
رمايه دستگير
 هس از شکنج

۴، در سال
د ١٣۶۵ر سال

ندانيان سياسی
او«عروف به

چنددق» دادگاه«
سو بهوار  فدائی

ه شاھی در
 قبل از قيام
 بزرگ تراش
ميته مشترک
طی درگيری
با مزدوران
رفيق خشايار

پس خانه بود.
را آغاز کرد. ر

دھی سازمانن
قل شد. در جر

که به ھايی ک
و طرد خائنين

ش جعليات به فع
عطا قرار با

مايه درآمد و ط
جان باختشد و

ھمراه با سه
 سيمين پنجه

 روز دھمر
 يک نبرد
 باخت. رفيق
به ھجده سال

   الل

د از فعالين سا
دستگير شد. ١

راه چند رفيق

 در بيست و چھ
س از پايان تحص

نيک وارد دانش
ھای ش اطالعيه

 [گر

رج کرده بودند
ط پاسداران سر

 رفيق اسد پس
لف اوين بود

برد و در سر می
عام زن  در قتل

شت و بند مع
«اسد در يک 

لحظاتی بعد، ف

   فر

خشايار) پنجه
سی متولد شد.

بزبرادر  ١٣۵۶
ا مزدوران کم
 خواھرش، ط

با ١٣۵۶ين 
. رجان باختند 

ری در ھمان
مخفی ر زندگی

تی در اصفھان
 به اھواز منتق

نارنجکانفجار  
و س از انشعاب

مسئول بخش ن
به محل ١٣۶

 پاسداران سرم
ر گلوله بسته ش

   رين

پنجه شاھی ھ
فقا غزال آيتی،

ھوشمند) در س
در ١٣۵۶ 

شاه جان ب ران
زمان نزديک ب

آزار) جال د (بی
ر جعفری آزاد

١٣۶٠ خرداد 
به ھمر ١٣۶٠ 

.  

    ابراھيم

ور رضا خليق
ز متولد شد. پس

در رشته مکان 
ر تکثير و پخش

چاپخانه را خار
سد بود، توسط
وين برده شد.

مختل ربندھای
موزشگاه به سر

ود. رفيق اسد
زندان گوھردش

برد. رفيق ا می
محکوم شد و ل

  رفت.

 

جعف نجه شاھی
رفيق جعفر (خ

ای سياس خانواده
۶ر ارديبھشت 

طی درگيری با
. دوجان باخت

فروردي ردھم
کميته مشترک

ر زمان درگير
وزماس گرفت

ک تيم عمليات
اين تيم ١٣۵٧
براثرخشايار

پسزخمی شد.
عنوان بهخشايار

٠اسفند  ٢٣ر
که به محاصره

ابرابر به رگبار
 

نسر نجه شاھی
رفيق نسرين پ
رفيق ديگر (رف

و عباسشاھی
روردين سال

با مزدوابرابر
سرين در اين ز

  سن داشت.

آزا ور جعفری
رفيق جالل پور
ود که پس از
ھشتم آذر سال

ه شدعدام سپرد
 

خليق ور رضا
رفيق ابراھيم پو

در تبريز ١٣٢۴
١٣۴۵ر سال

ر دانشگاه، در
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يت ناعادالنه و
از دريکیدی 
  خت.

ت. بعداً در تيم
 خانه تيمی در
 آخرين دقايق

  .ت

از روستاھای 
. رفيق محمد
رانيد و پس از
ھمراه با ديگر
 را با کوشش

و ١٣۶٠ور 
 را آغاز کرد.
ير و پس از

در ١٣۶١ير 
  رده شد.

 يک خانواده
ايان تحصيالت
شد. در جريان
ت داشت و در
نشعاب و طرد
ر انتشار نشريه

شکارچيان ١٣
ز منتقل کردند.
سا قرار گرفت.
ش بردند، ولی

از روزھای ی
د را به جوخه

در جنوب بود.
شمار جنايات بی

ھمراه بود و به
ر حال دفاع از

جانن سرمايه 

ند]

سربازان، ماھي
کرد. رفيق مھد
 جبھه جان باخ

ی در سال 
 در ھمين 
ان رازی 
رساند. در 
تی تھران 
ه تحصيل 

و  وم خانی
 ارتباط گرفت
ريان محاصره

وار تا  فدائی
جان باخت ١٣۵

دريکی ١٣۴٢
متولد شد رب

گذر الن غرب
 رفيق محمد ھ

ھای خود عاليت
ند. در شھريو
 زندگی مخفی
 محمد دستگي

ز روزھای تير
جوخه اعدام سپر

در ١٣٣٣ال 
د شد. پس از پاي
ی آذربايجان ش

ظاھرات شرکت
ست. بعد از ان

در سزايیش به 
٣۶٠ مردادماه

 به زندان تبريز
فرس ھای طاقت

جوخه آتش ای
دريکیا اينکه 

يه، رفيق وحيد

اران سازمان د
که با جن ١٣۵

ھ شھر اھواز 
ق کوروش در
گلوله مزدوران

سياليسم جان باختن

شيد و در ميان س
کر را افشاء می

در ١٣۶٠سال 

  د عبدالمجي

جھرمی پير زاده
ن متولد شد.

ن و دبيرستا
 را به پايان ر
 دانشگاه صنعت
سی شيمی به

معصويق رفقا 
بی با سازمان

شد و در جر ی
،رزمش ھمی 

۴ر ششم بھمن 

٢پيرو در سال 
گيالن غروابع 

گيالخود را در 
دائيان پيوست.
ر اين شھر، فع

برد می پيش به
می و نجفی،ري

، رفيق١٣۶١
از دريکیوان 

کرمانشاه، به ج

در سا وز نيا
در تبريز متولد
ھی روستاھای
عتراضات و تظ
ف فدائيان پيوس

نقش رفيق وحيد
م داشت. در 
 را دستگير و
ھ  تحت شکنجه

پا بهاو را  بار
دند. تا برگردان

سداران سرمايه
  

   

روزی از ھواد
٩م ارديبھشت 

ھا در زب الھی
روف شد، رفيق

اصابت گ براثر

ی آزادی و سوس

ليت دست نکش
تجاعی جنگ ر

رداد سزھای خ

جھرمی ر زاده
پييق عبدالمجيد 

در آبادان ١٣٣
ھر در دبستان

صيالت خود
در ١٣۵١ل

 رشته مھندس
داخت. از طري

کامياب حمدرضا
دھی سازمانريز

ر ديگر رفقای
ومت کرد و در

  رو محمدرضا

يق محمدرضا پ
از تو» ويژنان

ران تحصيل خ
م به صفوف فد
قای ھوادار در

بناپذيری  ستگی
ستگيری رفقا کر

سال  اوايل
ھای فراو کنجه
ک ديزل آباددان

  وحيد روز نيا

پيرويق وحيد 
وسط فرھنگی د

معلم را عنوان
م فعاالنه در اع

 قيام به صفوف
ئنين اکثريتی، ر
بار آذربايجان
سان رفيق وحيد
د از دستگيری

ب يک مھرماه 
جدداً به سلول

پاس ١٣۶٠رماه
رباران سپردند.

روزی کوروش
يق کوروش پير

دوم شنبه سهز
اه، کميته و حز

سياه معر شنبه ه
برگر دانشگاه، 

 که در مبارزه برا
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در اث صحرا من

اوليه گرو ھی
رنگی آشنا شد

بعد يک سال
ل و مناف فلکی

د نظيرش کمت
 بود او در کتاب

به تشري الب "
رفيق در آخري
 تئوری بقاء "ک

مبارز  وه بود،
ی در آن مقط

دھی سازمان به
دائی خلق پا ب

ستگيری رفقای
انقالبی فرسي
 پويان در خان

خانه تيمی ١٣۵
له نيروی ھوائی

اآمد. رفقا پس
از مزدورانن

د و مرگ را ب
خبر درگيری

ن پيچيد. ھمه ا
وران رژيم ش

ز پويانپروي
ھا که قھرمانا ه

ور نداشتند و
ست. يادش زند

ای تھيدست نواده
از ھمان دورا
 چند بار به دلي

کنجه شد، ولی
و نداشت. رفيق
 پس از مدتی ب
 رفيق مھدی ا

رامی باد ياد و خاط

ترکمشوراھای
  .جان باخت 

 از رھبران
يست و پنجم
ن متولد شد.
اده به مشھد
فيق مسعود
ت مبارزاتی

رفقا  اتفاق به 
دھ سازمان به

رفيق صمد بھر
يز رفت و در

رضا نابد  علی
  کرد. دھی ان

قالبی و خالقيت
ای برجسته نده

انقالترسان از
پرداخت. ر زی

مسلحانه و رد
ر در گرومکر

ضرورت تاريخی
رزمانش ر ھم

ھای فد  چريک
مود. پس از د
 عمليات اعدام
رين نبرد رفيق

٠ خرداد سال
ونذيری در محل
 رژيم شاه درآ
رساندن چند تن
ش پايان بخشيدند
ترجيح دادند. خ

در تھران رعت
ر برابر مزدو

امير پ باختن ن
شد، اما توده می

ن خبر را باو
ه پويان زنده اس

در خان ١٣٣۶
 رفيق مھدی 
ود. قبل از قيام

دستگير و شک
و کوشندٔه او 

ربازی رفت و
 سربازی نيز

 [گر

 دفاع از ستاد ش
ھای سرکوب،

  يز

يز پويان يکی
سازمان در بيس

در تھران ١٣٢۵
ه ھمراه خانوا

با رف جا ھمان
 شد و فعاليت
بز کرد. بعدھا 

اس مفتاحی
با ر ١٣۴٧سال 

ن سال به تبري
ھروز دھقانی،

سازمازمان را 
قالوه بر شور ان

نويسند  جتماعی،
مپرياليسم و تر

بورژواز خرده 
ورت مبارزه م

ھای م ی بحث
يک ض عنوان

ھمراه با ساير
که بعدھا بنام

آغاز نم   نھاد،
ھا، در دام آن

ت داشت. آخري
بود. سوم وائی

پيرون حمت اله
صره مزدوران

 و به ھالکت ر
ه زندگی خويش

ت دژخيمان تر
سر بهنه فدائيان 

نانه فدائيان در
جاندند. خبر 

منتقل می دھان ه
دانند اين نه می

 از اين بود که
  رامی باد.

 

لوان در سال 
د شد. زندگی

و رنج ھمراه بو
سط ساواک د

پرتحرکحيه 
به سر ١٣۵٩د 

عزام شد. در

ربانعلی ھنگام
يراندازی نيرو

ويان امير پروي
رفيق امير پروي

گذاران و بنيان
۵شھريور سال 

چند سال بعد به
ھرفت و در 
حمدزاده آشنا

خويش را آغاز
عبا مسعود و

رداختند. در س
ر تابستان ھمان
ھمکاری رفقا بھ
شاخه تبريز ساز
رفيق پويان عال
رک مسائل اج
"خشمناک از ا
موضع متزلزل

ثر خود "ضرو
بند جمع رواقع

ع بهمسلحانه را
عالم کرد و 
ظامی گروه ک

عرصه وجود
سياھکل و اعد

جنايتکار شرکت
نيروی ھويمی

رحرفقا پويان و 
ھران به محاص

مدارک ابودی
خرين گلوله به

سارت در دست
مقاومت مسلحان
مقاومت قھرمان

کرد صحبت می
به دھاناباوری

خود را جاودان
ھا صحبت مدت

اش گر و خاطره

  ھلوان مھدی

رفيق مھدی پھل
ر تھران متولد
کودکی با فقر و

، توسمبارزاتش
در روح أثيری

مرداد مھدی در
جبھه دزفول اع

قر
تي
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 که در مبارزه برای آزادی و سوس

٤٧ 

ت.

د.
حله
د.
 و
به

ق
طه
ال
١ 
ان

که
د،
ته
ی
ک
ر
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ن

طره رفقای فدايی

 

ر شرکت داشت
رفيق پويان بود
 رفقا در محل
رژيم شاه درآمد

مزدوران شاه
وار ب ود، فدائی

 و از حقوق
صيالت متوسط
ز مدتی در سا

٣۵٣خر سال
رتباط با سازما

ک در کرج ١٣
رفتند ه تيمی می

 نيروھای کميت
رفقای خانه تيمی

مشترکی کميته
ر محاصره قرا
سليمان تا آخري
گلوله مزدورا

رامی باد ياد و خاط

 در الھيجان
وھبان وظيفه
ی آورد. در
ی مختلفی را
حمت نيز از
 بود و در
و" و عمليات

 شعبه آيزنھاور
ھمراه با ريز
خانه تيمی ١٣

صره مزدوران ر
 چند تن از م
خرين گلوله خو

 

در  ی محله
ع شھر نکا،

 روستايیش 
که در  گامی

 (دبيرستان
مين و ناظم
ری که به

درگير شده
س از اتمام تحص
ن رفت. پس از
سليمان در اواخ

مجدداً در ار 
  روی آورد.ی 

۵٧خرداد سال
ن به سمت خانه
ضور مأمورين
 اينکه ديگر ر

يری با نيروھای
ب خود رفقا در
برابر، رفيق س

براثرسرانجام

 [گر

   هللا مت

پيرو نذيری هللا
گرو که نگامی

ی مخفی روی
ھای مسئوليت 

ت. رفيق رحم
ای سازمان

نقالبی "فرسيو
دی بانک ملی

اش ني د زندگی
٣۵٠داد سال 

ھران به محاص
پس از کشتن

 مدارک، با آخ
   داد.

  سليمان محله

حاجیپيوسته 
از توابع  محله

اده زحمتکش
ق سليمان ھنگ

کرد صيل می
 ھميشه با معلم
رابطه با فشار

آوردند، د می
کرد. پس اع می

صيل به تھران
ر شد. رفيق س

١٣۵۴سال  ل
ه زندگی مخفی
ر روز اول خ
رفعت معماران
ره خانه و حض
ند. رفقا برای

صره کنند درگير
و بدين ترتيب د

درگيری ناب ين
کند و س فاع می

  د.

 .اخت

رحميرونذيری
هللا رحمترفيق

ھنه دنيا آمد. 
ود، به زندگی

فعاليتشوران
ر عھده داشت
خستين اعضا
عمليات اعدام ان
مصادره موجود
ر آخرين نبرد
روز سوم خرد
يروی ھوائی تھ
رفيق رحمت پ
ابودی اسناد و

اش پايان زندگی
 

م حاجیيوسته
رفيق سليمان پ

حاجیروستای
ر يک خانو

متولد شد. رفيق
بيرستان تحص

سعدی ساری)
بيرستان در ر

مآموزان  انش
آموزان دفا انش

رای ادامه تحص
دستگير ١٣۵١

اوايلزاد و در
رار گرفت و به
رفيق سليمان در
ھمراه با رفيق ر
متوجه محاصر

شون مشترک می
را متوجه محاص

کنند را آغاز می
در ايگيرند.  می

گلوله از خود د
بازد شاه جان می

با
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ی بود و تنھا
داشت. پس از

ھا برگزيد نسان
سازمان وظائف
حسين در بخش
ه رفيق فرھود
 سرانجام در
ش يورش بردند

ھای وحشيانه ه
او گرديد.» 

ر بيست و سوم
  پرده شد.

يق خسرو پس
بيست و ھشتم
الحی در تھران

در ١٣٣٠ال 
 تبريز به دنيا
 مبارزاتی که
بارزه مسلحانه
ارتباط برقرار
صميم گرفت به
باط بگيرد. در
ام در صفوف
گشت به ايران

ای باعالقهد و 
ا انتخاب کرد.
اخه کردستان،
ربيت رفقای ما

ند]

در  ١٣۴
لد شد. 
ه راه و 
تراضات 
ل سياسی 
رات و 
ق حسين 
مذھبیعتقادات 

ای خاص د القه
ھا راه نجات انس
وادار صديق سا

داد. رفيق ح می
به ھمراه بود و

داد.  انجام می
اش جاع به خانه

ن تحت شکنجه
»نخاع« شدن 

د. دردان فلج ش
جوخه اعدام سپ

رد متولد 
ھوشنگ 
ق خسرو 
فت. در 
ه ھمراه 
ی يک 
ر ھمين 

گير شدند. رفي
سا در روز ب
فيق حسين سال

   امير)

ميدان، در سا 
ستارخان شھر
 زمينه مستعد

مب سوی به ۵٠
که با سازمان 

تيجه نرسيد، تص
با سازمان ارتب
و سه سال تما
. پس از بازگ

زمان آغاز کرد
مستعار امير را
بخش بوکان شا
ش زيادی در تر

سياليسم جان باختن

٠سی در سال 
متکش متولد
ستان در رشته
ه با آغاز اعت
قيام، با مسائل

 تمام تظاھر
ت داشت. رفيق
 قيام دارای اع
 به سازمان عال

تنھ عنوان به را 
يک ھو عنوان

 احسن انجام م
شده ب دھی مان

را عارنويسی
پاسداران ارتج 

کردند. در زندا
 باعث پاره

 حسين در زند
ندان اوين، به ج

در بروجر گل
 برادر رفيق ھ
ين طريق رفيق
زمان قرار گر
يق خسرو به

الحی موجودی
ره کردند. در

و دستگ شده سايی
فرس ھای طاقت ه

به ھمراه رف ١
  ن سپرده شد.

ميدان يعقوب (ا
قزل جهيری 

کش در محله س
ب با توجه به
٠ای اول دھه 

ھا تالش کرد ک
به نت ھايش شش

از آن طريق ب
فلسطين رفت و
ی قرار داشت.

ر رابطه با ساز
ام من داشت، ن

سئول نظامی ب
 رفيق امير نقش

ی آزادی و سوس

  ريسی حسين

يق حسين تدريس
ای زحم نواده

آموز ھنرس ش
ختمان بود که

ای قبل از ق ده
نا شد. در

شرکت ھا پيمايی ه
 مدتی پس از

احساسی لحاظ
تی سوسياليسم
 بهز آن زمان 

حوله را به نحو
سازمآموزی  ش

شعائی، کار 
١٣۶٠دادماه 

و را دستگير ک
ر گرفت که

رفيق ترتيب ين
در زن ١٣۶٠ر

   گل خسرو

خسرو ترگيق
. رفيق خسرو
گل بود. از ھمي
 ارتباط با ساز

رفي ١٣۵٣ل
يق حسين سال
ک را مصادر

شناسابطه رفقا 
ل شکنجه تحم

٣۵۴رداد سال 
جوخه تيرباران

م قزل جهيری
يق يعقوب تقدي

ای زحمتک نواده
رفيق يعقوب.

ھا شت در سال
شيده شد و مدت

کوش ازآنجاکهد.
سطين برود و ا

به ف ١٣۵۴ل
فلسطينی رزان

ليت خود را در
 به رفيق پويان

مس عنوان بهس
شد. دھی زمان

 که در مبارزه برا

٤٨ 

ان
ان
د.
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ت
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ن

مام
جم
ام

   

تدر
رفي
خان

دانش
ساخ
تود
آشن
راه

تا
ازلح
مدت
و ا

محو
دانش

رو
مرد
و او
قرا
اي به

آذر
   

ترگ
رفي
شد.
ترگ
در

سال
رفي

بانک
راب
از

خر
به ج

  

تقد
رفي
خان
آمد
داش
کشي
کند
فلس

سال
مبار
فعال
که

سپس
ساز
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شد. بعد از پايا
 و پس از پايا

کار مشغول بود
 با سازمان آش

ت. رفيق مجتبی
رسا قرار گرفت
التی را در سين
ميدی به گرفت
او را در زندا

ود. پس از اتما
وز بيست و پنج
به جوخه اعد

رامی باد ياد و خاط

متولد ش ١٣٣
شکده فنی شد

ک شرکت به ک
يل در دانشگاه

ف فدائيان پيوست
فر ھای طاقت جه

 اسرار تشکيال
يه که ديگر ام

١٣۶١آذر  ٣٠
  ند.

بو ١٣٣٨سال
شگاه شد. در رو
 زندان کرج ب

 ھواداران
بھمن  ٢٢ 

النتری شش
کنار رفيق
ی درگيری

 [گر

٣١ابا در سال 
سطه وارد دانش

مھندس در يک ن
ز دوران تحصي
يام به صفوف
ی تحت شکنج
اومت کرده و

ن سرمايسدارا
٠ نداشتند، در 

تيرباران سپردن

  اسم

 تجلی متولد س
سطه وارد دانش

رد ١٣۶١ل 

  

 تبريزی از
تھران، در 
ن حمله به کال
ن ثريا، در ک
رو پناھی، طی

  ان باخت.

   ابا مجتبی

رفيق مجتبی تا
حصيالت متوس

عنوان بهحصيل
رفيق مجتبی از
شد و پس از قي
س از دستگير

وار مقا و فدائی
گاه داشت. پاس
طالعات از او
وين به جوخه ت

ابوالقا اج علی
رفيق ابوالقاسم

حصيالت متوس
رديبھشت سال

  سپرده شد.

 

 بريزی عباس

رفيق عباس
سازمان در ت

، در حين١٣۵٧
واقع در ميدان

خسر رزمش ھم
ا مزدوران، جا

تا
ر

تح
تح
ر
ش

پس
و

نگ
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او
 

تا
ر

تح
ار
س
 

تب
ر
س
٧
و
ھ
با



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 شھريور سال
زاده در   بيرام

داران سرمايه
 پرشور رفيق

جا، و در ھمان
يک عنوان به 

د در گورستان

تبريزر زندان 

شد. مجدداً در
بار ديگر ١٣۵

گران شکنجه ه
اورند، پس از
دی به زندگی

در ١٣۵۴ھمن 
شترک درآمد.
ی يک درگيری

استاد کامران 
 ه جان باخت)

. پس از پايان
قيام به صفوف
ت مشغول شد.

فرسا ای طاقت
مراه پنج رفيق

فدائيان پيوست.
دھی سازمانت 

١٣۶٢ سال 
ھای ت شکنجه

 رفقای فدائی
شتار زندانيان
ق منصور که
زھای شھريور

ند]

يست و سوم
ب رفيق مقصود
النتيک با پاسد
 نابرابر سينه

ه قرار گرفت و
جسد رفيق را

و چند روز بعد

زير شکنجه در

در  ١٣٣٣
تحصيالت 
حقوق وارد 
 به فعاليت 
ن دليل در 
ک دستگير 
ديد. رفيق 

شکنجه، آزاد ش
۵٣ و در سال 

ازآنجاکهگرفت. 
 او به دست بيا
ر پس از آزاد

بھ ٢۶شب  نيمه
ورين کميته مش
برخاست و طی

پسرعمهحسن 
عتصاب دانشگاه

متولد شد. ١٣٣
گاه شد. بعد از ق

به فعاليت جوئی
ھا تحت شکنجه

به ھم ١٣۶٠ 
  ن سپرده شد.

ام به صفوف فد
در بخش محالت
ق منصور در

تحتازجوئی 
ھمچون ديگر

 در جريان کش
برد. رفيق ر می

از روز دريکی

سياليسم جان باختن

داشت. روز بي
حمد به ھمراه ر
جنب سينما آتال

نبرد طی اين
بت چندين گلوله
رچيان انسان ج
ک قانونی داده و

  ک سپردند.

ز ١٣۶١سال 

٣لی در سال 
 پس از پايان ت
ه، در رشته ح
د. در دانشگاه

رد و به ھمين
توسط ساواک ١

رک منتقل گرد
چھار ماه ش مل

ن قرار گرفت
شکنجه قرار گ
 اطالعاتی از

اد شد. اين بار
اينکه در ني. تا 

 محاصره مأمو
وار به مقابله بر
خت. (رفيق حس
ه در جريان اع

٣٨ی در سال 
طه وارد دانشگا

دانشج در بخش
ز دستگيری، ت

ر بيستم مھر
وخه تيربارانج

 

سلی پس از قيا
رفيق منصور د

کرد. رفيق می
ر جريان با
 گرفت و ھ

فيق منصور
ن اوين به سر
دال سن داشت 

  شد.

ی آزادی و سوس

النه شرکت د
رفيق مح ١٣۶

ابان مصدق ج
شود. ط گير می

حمد مورد اصاب
ن باخت. شکار
ھگذر به پزشک

زھرا به خا شت

  رج

يق تورج در س
  ن باخت.

   سلی حسن

يق حسن توسل
دان متولد شد.

دائی و متوسطه
شگاه تھران شد
اسی روی آور

٣۵٢خر سال 
به کميته مشتر
سن پس از تحم
تباط با سازمان
ستگير و تحت ش

واک نتوانستند
ت کوتاھی آز
خفی روی آورد
دان فوزيه به

و يق حسن فدائی
رابر جان باخ
ات الھی بود که

  سلی مريم

وسلیيق مريم ت
صيالت متوسط
ئيان پيوست و

يق مريم پس از
ر گرفت و در
گر در آمل به ج

  سلی منصور

يق منصور توس
ر ،د از انشعاب

ه و فعاليت م
دستگير شد. 

فرسا قرار قت
ومت کرد. ر
اسی در زندان

سا ٢۶ديک به 
ش آويز حلق ١٣۶

 که در مبارزه برا

٤٩ 
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ی زيادی از خو
وز اول شھريو
رسی مواجه شد
 توسط پاسدارا

کشیفيق يوسف
 توسط مزدورا
ه تيرباران بست

ج به کرمانش
سداران دستگي
ھ دترين شکنجه
اً پيکر رفيق د
يق شد. پيکر رف

رژي ھای گاه نجه
 

رو ١٢ساعت
ه انقالب اسالمی

د ١٣٢۶سال
متولد شد. پس ا

عنوا بهخود را
راف اصفھان ب
قای شاخه تبري
 تبريز جزو تي
عاليت به تھرا

فيق اصغر عرب
و پس ا ١٣

لد خود بازگشت
دستگي جا ھمان

ھای تحت شکنجه
به ھمراه ھشت

 متولد شد. رفيق
موزی پيوست

ه و شعارنويسی

رامی باد ياد و خاط

ھای بسياری گی
زھا آموخت. رو
ز با ايست بازر
و معرفی خود،
جان باخت. رف
ر ماشين بودند

ريور به جوخه

ندج بود. از
زه با رژيم
ک مدتی در
نتوانست به
 از قيام در
را ادامه داد.

که با  گامی
افرت از سنند

ھا و پا ط جاش
ندان زير شديد
ً جان باخت. بعد
ندج انتقال داده

شکنشت که در
تحمل شده بود.

ل داشت که س
 محوطه دادگاه

.  

 

چراغی در س
در آذربايجان م
ران سربازی خ

در اطر» ھيمه
 ارتباط با رفق
مله به کالنتری

 جھت ادامه فع
تيم به ھمراه رف

۵٠ در بھار
ستای محل تول
يز رفت و در

ن منتقل شد و ت
١٣۵٠اسفند  

  ن سپرده شد.

در تھران ١٣
آم  پيشگام دانش

پخش اعالميه ه

 [گر

ت. امير شايستگ
رفقا بسيار چيز

در سقزيق امير 
ن از ماشين و

ه بسته شد و ج
 حميدی که در

 در ششم شھر
  د.رامی با

 

ربی متولد سنند
به مبارز وزی

از قيام ساواک
ق بود، ولی نت
پيدا کند. پس ا
بارزات خود ر

ھنگ ١٣۵٨د 
مساف قصد بهه 

کامياران توسط
و ھفته در زن
زير شکنجه ج
يدا شد و به سنن

داش ھايی شکنجه
ری اسالمی مت

سال ٢٧ی پور 
در ١٣۶٠تير 

) تيرباران شد.

  ی محمدعلی

تقی زاده چ ی
چراغ کاوکان د
ت متوسطه، دور

ھ«ر روستای 
فيق محمد در

در جريان حمل
پس از مدتی ج
ھران در يک تي

شد. دھی مان
ق اصغر به روس

به تبريز  مجدداً 
گيری به تھران

٢٢فت و در 
جوخه تيرباران

   رشاد)

۴۴ن در سال 
يام به صفوف

ازجمله تبليغی 

ر بوکان داشت
شان داد و به ر

رفي ١٣۵٨سال
س از پياده شد

رتجاع به گلوله
و ابوبکر زاده

سپاه دستگير و
شدند. يادشان گر

  قربی شاپور

رفيق شاپور تقر
آمو دانشوران

رخاست. قبل 
جستجوی رفيق
وی دسترسی پ
صف فدائيان مب

اسفند ۴روز
عدادی اعالميه

رفت، در ک می
شد. بيش از دو
رار گرفت و ز
گردنه پلنگان پي

شکشان از آثار 
رتجاعی جمھو

  قی پور علی

رفيق علی تقی
ت ١٠چھارشنبه

ابل (کاخ سابق
 

چراغی قی زاده
محمدعلیرفيق

روستای ديزج چ
ايان تحصيالت

در سپاھی دانش
ايان رساند. ر

ت و درار داش
عملياتی بود. پ
منتقل شد. در تھ

سازمھريسی،
ستگيری رفيق
س از چند ماه

شد. بعد از دستگ
سيار قرار گرف
رفيق ديگر به ج

 

مدن محمد (فر
رفيق محمد تمدن

قيمحمد پس از 
ھای ر فعاليت

د
نش
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ش
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 مقاومت کرد.
رمايه در زندان

 

بود. ١٣٣٧ل 
ت داشت، در
ت و پس از قيام

١٣۶٠ خرداد 
ديک به بيست
ديک به تھران
با سازمان از
تن رفيق علی،
کانات به تبريز

و شده شناسايی
ستگيری مورد
 مقاومت کرده
 از نزديک به

شود. رفيق می
در شھر ١٣۶

باختگان فدائی 

 

 

 

ند]

وار ت و فدائی
پاسداران سر ١

 عدام سپردند.

ری) متولد سال
م فعاالنه شرکت

ف آن آشنا گشت
 گشت. پس از

 تشکيالت، نزد
دو کارخانه نزد
اط اين رفقا ب

باخت پس از جان
برای تھيه امکا
شاران بومی 

س از دس پ
وار  و فدائی

نسان نداد. پس
 خوی منتقل م

۶٢بھشت سال 
به خيل جان و 

   خاک

  قلبم را

 ی خيابانی ه

 سرخ زندانی

سياليسم جان باختن

ر قرار گرفت
١٣۶٢ور سال

س را به جوخه ا

   وری) کريم

(تيمور ر زاده
در جريان قيام
زمان و اھداف
 سازمان تبديل

ھای مختلف ش
د ی مختلف در

شوند. ارتبا  می
 جديدی بود. پس

ب ١٣۶١ماه  ی
جا توسط پاسد
. رفيق کريم
ر قرار گرفت

ه شکارچيان انس
کريم به زندان

 روزھای ارديب
عدام سپرده شد

  ونه بگويم

اغ خون، بر

  ونه بسوزم

گونه آتش قل

ه خون شعله

ھای س مه گل

ی آزادی و سوس

ھای بسيار کنجه
ام شھريو ز سی

رفيق عباسوی

(تيمو مور زاده
تيموريق کريم 

يق کريم که د
ان زمان با ساز
يکی از فعالين

ضربات به بخش
ھای يق از بخش

شغول به کار
ريق رفيق علی

يق کريم در دی
رود. در آنج ی

شود. ستگير می
ھای بسيار کنجه

چ اطالعاتی به
 ھفته رفيق کر

از دريکیيم
وی به جوخه اع

  ست.

بگو چگو

زبا        

بگو چگو

چگ         

بياد آنھمه

بياد اينھم

 که در مبارزه برا

٥٠ 
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طره رفقای فدايی

 

ستگير و مور
٣۵٨فروردين

 رسيدگی ب
سداران سرمايه
وار سينه خود ر

  .ختا

 شاخه مشھد ب
صادره موجودی
رکت داشت. د
ستگير و پس ا

ب ١٣۵٠ ندماه
  سپرده شد.

 ھمان سال د
 مشترک درآمد
شاه برخاست ام

 ه جان باخت.

  رباران شد.

شد. رفيق عباس
و پس از قيام ب

 دستگيری تحت

رامی باد ياد و خاط

ی سال پنجم
ن و يکی از
وئی اصفھان
کارگر عشق

کارگر  وان
 رفيق ناصر
د و به ھمين

کميته د خميان
 تا روز ھجده ف
نداری برای

ه بودند، پاس
و رفيق فدائی و

جان با کرده و

 متولد شد.
وسطه، در
شگاه مشھد
ھمن آژنگ
رفيق پويان
ين ترتيب
 در رابطه

ازآن، رفقای س
ات مصد در عملي

 آيزنھاور شر
رار خيابانی دس

اسفنر يازدھم
ه جوخه اعدام س

د متولد شد.
درش رفيق
سازمان قرار
رديبھشت و
 رفتن بخش
سيمين برای
 به سر يک

انزدھم تيرماهپ
مأمورين کميته

دوران رژيم ش
اصابت گلوله ر

در تھران تير ۶

متولد ش ١٣۴١ 
ن رسانده بود و
 عباس پس از

 [گر

   

دانشجوی فيقيان
نشگاه اصفھان
 جنبش دانشجو
 آرمان طبقه ک

عنو بهی نيز 
ل به کار بود.
ن کارگران بود

دژ خر توسط 
بود. رارگرفته

 جلو استاند
 اجتماع کرده

؛ و گلوله بستند
 مزدوران سپر

کلی در مشھد
تحصيالت متو
ليسی وارد دانش
مان با رفيق بھ

با ر ١٣۴٧سال 
ار گرفت. بدي
شکيل گرديد و

رار گرفت. پس
دند. رفيق حميد
به نارمک و

بر سر يک قر
ھا در ن شکنجه

گری از رفقا به

 

وکلی در مشھد
ز طريق براد
ر ارتباط با سا
ز ضربات ار

و از بين ر 
نات سازمان، س

 تھيه امکانات
که در روز پ
به محاصره مأ
ه مقابله با مزد

براثری نابرابر 

 

٧ در سالکلی 

  

متنی در سال 
سطه را به پايان
 پيوست. رفيق

وفيقيان ناصر
ناصر توفرفيق

رياضی در دان
ترين افراد عال

ود. او که به
ورزيد مدتی می

جوشکار مشغول
ھميشه در ميان
ليل چندين بار

قرضرب و شتم 
که کارگران

ھايشان خواسته
کارگران را به
ر برابر گلوله

   وکلی حميد

رفيق حميد توک
س از پايان ت

ه زبان انگلرشت
شد. در ھمين ز
شنا شد و در س
ر ارتباط قرا
شاخه مشھد تش

ا بقيه گروه قر
ھران منتقل شد
انک ملی شعب

ب ١٣۵٠خرداد
حمل شديدترين
ھمراه تعداد ديگ

 

  وکلی سيمين

رفيق سيمين تو
رفيق سيمين ا
حميد توکلی در
گرفت. پس از

١٣۵۵يرماه
وسيعی از امکان

گيری و رتباط
رفت ک رار می

خيابان نادری ب
رفيق سيمين به

طی اين درگيری

  وکلی شھرام

رفيق شھرام توک
 

 ھمتنی عباس

رفيق عباس تھم
حصيالت متوس
صفوف فدائيان

تو
ر
ر
فع
بو
م
ج
ھ
د

ض
ک
خ
ک
د
 

تو
ر

پس
ر
ش
آش
د
ش
با
تھ
با
خ
تح
ھ
 

تو
ر
ر
ح
گ
تي
و

ار
قر
خ
ر
ط
 

تو
ر
 

تھ
ر

تح
ص



 

 

 

 

  

احمد شاملو

ند]

  آباد نازی ی

  گستََرد

ای  پا سفت کرده

  ه باشی. ــ

   آمد

  شکند ک می

  .ت کرد

  افتد ک می

  

  .ر شھزاده بود

سياليسم جان باختن

ھا کوچه پس در ُرم

گ انه بر خاک می
  دستانش

  .ت

  ميرد می» ی

  جر،

  سد

  وھن

  .دق کند  

  ش

 .ست ی

که به سرسختی

  اندر ين

نھان کرده        

را چنان به فرياد

گاِه نجابت به خاک
  اش ن

مسخ نيارست      

ی تو به خاک ستانه
  ريا

  . کرد

 پای تو سر نھاد
 پُرھياھای ھزار

ی آزادی و سوس

ِزيبَُر احمد  شھادِت

   ١ 

گاه کن چه فروتنا
که نھاِل نازِک د

  عشق

  خداست     

  يِش عصيانش

  الی جھنم

پست است          

آری«کو به يکی 
به زخِم صد خنج

رس مرگش در نمی
ر آن که از تِب و
                    

  يی عظيم عه

اش  طلسِم دروازه
ِم کوچِک دوستی

   ٢ 

  کاِر عشق را

چنين ک             
  يی مگر نه

به آستي             
                    

   عاشق

اعتراف ر       
   وجودش ھمه

 .گی شد

   ٣ 

  اه کن

 فروتنانه بر درگ
يی که توفان خساره

                    

ه فروتنانه بر آس
کمرگاِه درکه در 

ت حلقه توانست

  اه کن

 بزرگوارانه در
که مرگش ميالِد

 !اه کن

١٣۵ 

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

ق پری ثابت ب
ب سوارشدنصد

رک کرده بودند
و د شده شناسايی

فقا به ماشين ا
قرارگرفتماشين

نده اولين ماشي
ر حين تعقيب

آباد شدند د نظام
 پياده شده و ا

شينشاصادف ما
قا در حال شليک

دادن  را سر می
سازند. در خيابا
يگر با استفاده ا

خارج شد. رفيق
نگيدن نداشت

انست، با انفجا
ت. با اين عمل

  روم ساخت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

رامی باد ياد و خاط

رفيق ١٣۵۴ماه
ابان گرگان، قص
اين خيابان پار

شميته مشترک
نزديک شدن ر
فقا سريعاً در م
ی توانست رانن
رساند. رفقا در
شفا و آريا وارد
 که از ماشين

تص براثرميم
شود. رفق ته می

باد کارگر زنده
گيری مطلع س

شوند. رفيق دي ی
منطقه خرقی از

ای برای جن وله
دا ز مقدور نمی

خود، جان باخت
ھويت خود محر

 [گر

مھرم ٢۴شنبه 
ق ديگر در خياب
اشتند که در ا
ط مزدوران کم

سوس بود. با نز
 شليک شد. رف
ند. رفيق پری
 به ھالکت بر

ھای ش ق خيابان
 تصميم گرفتند

وند. اين تصم
حله اجرا گذاشته

وزرگ بر شاه 
جريان اين درگ

ش جدا می کديگر
خيابان امير شر

که ديگر گلو ن
حاصره را نيز
لوی صورت خ
را از شناختن ھ

   ابت پری

ش پنج عدازظھر
رفيق ھمراه يک

خودروئی را د
ين ماشين توسط
محاصره نامحس

ھا ھر سو به آن
و به راه افتادن

را کننده عقيب
گريز از طريق
ر اين خيابان

منطقه دور شو
تر به مرح سريع

گلوله، شعار مر
ا مردم را از ج

يککھن، رفقا از 
ک وانت در خ
ری پس از اين
شکستن حلقه مح
ارنجک در جل
کميته مشترک ر

 

ثا
بع
ھ
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لد شد. پس از
کارخانه سيمان
ام فعاالنه در
س از قيام به
ابتدا در بخش
يع نشريات و

رفقانیکرد.  ی
رفيقی صبور 

١٣۶٢به سال 
ھای ت شکنجه

ر زبان نياورد.
ی حکم بود به

رفقانیث نشدم 
»م خواھم شد.

رمايه رفيق را
را لباسشرين 

ھايی گام و با 
وخه تيرباران

دان اوين اعدام

ن در ھمدان،
نده بود. رفيق
دار در ھمدان
ن رفيق محسن
ر زندان ھمدان
ن رفيق محسن

   گذاشته بود.

ت نفر از رفقای
مشغول به کار
فيق علی انجام
ی اصفھان را

در اصفھان ١
ھای ت شکنجه

ھا چند انگشت

ند]

متول ١٣۴٠ل 
 شيراز، در کا
در جريان قيا

ت داشت و پس
 ملک که در 

پخش و توزيع
عاالنه تالش می

عنوان به از او 
ک پس از ضرب

تحت» آباد دل
ار کالمی برو ی

 و منتظر اجرا
شحالم که باعث
ی آسوده اعدام

، پاسداران سر١
رفيق ملک بھتر

کرد روبوسی 
جو سوی به، »

در زند ١٣۶٧ 

داران سازمان
به پايان رساند
 با رفقای ھواد
تشکيالت ھمدان

ھای بسيار در ه
 در اين زمان
ی را پشت سر

ز قيام در 
ش کارگری 
 مسئوليت 
ی صنايع 
 سپس به 

. درآمدان 
رفتن بخش 

زديک به بيست
 دو کارخانه م
قا از طريق رف

شکيالت کارگری
١٣۶١ز سال 

تحت دتش بهی 
ھ اين شکنجه 

سياليسم جان باختن

   

د جاوه در سال
 متوسطه در

به کار شد. د
راضات شرکت

پيوست. رفيق
، در پکرد  می

ن در شيراز فع
ت کرده بودند،

رند. رفيق ملک
عاد« زندان

 گرفت و فدائی
دام محکوم شد

خوش«نی گفت:
با خيالی اکنون م

١٣۶٣ای بھار
اندند. رم فراخو
،ھمبندرفقای 

»آباد عادل«ن 

ی در شھريور

جبيان از ھواد
طه خود را ب
يام در ارتباط

 از ضربه به تش
ز تحمل شکنجه
ن سپرده شد.

بھار زندگی وسه

(   

 جديدی پس از
نظام در بخش
عد از انشعاب

ھای کارگری ه
عھده داشت.

کارگری سازما
اد و از بين ر

نزت سازمان، 
کی تھران در
کيالتی اين رفق

تش مسئوليتی 
شت. در پائيز

س از دستگيری
براثر گرفت.

ی آزادی و سوس

ملک محمدوه
يق ملک محمد
ان تحصيالت

رس مشغول ب
اھرات و اعتر
فوف فدائيان پ

يغات فعاليت
ھای سازمان ب

 با ملک فعاليت
بر شجاع نام می

ستگير و در
فرسا قرار قت

به اعد ازاينکه س
گر رفقای زندان

ھمستگير شوند. 
از روزھا يکی

ی اجرای حکم
شيد و با تمام

توار در زندان
  ت.

  اری جالل

يق جالل جباری
.  

   يان محسن

يق محسن جب
صيالت متوسط
حسن پس از قي
ر گرفت. پس

ستگير و پس از
ارا جوخه تيرب

و بيستديک به 

يدی نبی (علی
يق نبی (علی)
تباط با رفيق ن
ليت داشت. بع
دادی از ھسته
ع را بر ع
ضويت کميته ک
س از سی خردا

سيعی از امکانات
زمان در نزديک
ند. ارتباط تشک

شد. رفيق علی ی
ز بر عھده داش
ستگير شد و پس

فرسا قرار قت

 که در مبارزه برا

٥٢ 
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متولد شد. رفيق
د و مھندس بود
ھوادار سازما

ت داشت. رفيق
زمان قرار گرفت
زمان بود. رفيق
يابان (پشت يک

ریس از دستگي
ی ھمچون ديگ
شت. در دورا
 محبوب بود

فراخواند اعدام
. روز بيست

وار صور فدائی
جوخه تيربارا

رامی باد ياد و خاط

م ١٣٢۶سال
صيل را ادامه دا

عنوان بهقيام
ظاھرات شرکت
ط مستقيم با ساز
 عضويت ساز
ا نعمتی در خي

يق منصور پس
رار گرفت ولی
ر سينه نگاه دا
ر بين زندانيان
رفيق را برای

کردند گريه می
رفيق منص ١٣

پای بهن اوين

 [گر

  

در س  جابری
ح دانشگاه تحص
 در جريان قي
تراضات و تظ
 قيام در ارتباط
يری کانديدای

راه رفيق رضا
گير شدند. رفيق

ھا قر ن شکنجه
سازمانی را در
ق منصور در

رچيان انسان ر
 از زندانيان گ

٣۶١سال  ماه ت
وار در زندان

جابری منصور
منصوررفيق

منصور تا سطح
رفيق منصور

عاالنه در اعت
منصور پس از

و ھنگام دستگي
منصور به ھمر

بار) دستگ وانت
حت شديدترين

دائيان اسرار س
زندان نيز رفيق

شکار که ھنگامی
ودند، بسياری

ارديبھشتھشتم
استو ھايی گاما

  رفت.
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ون از زندان
زمان برداشت.

ھمراه با ١٣۵
زندان، در  از
 جان باخت. و

عمليات نظامی
در تالش روز

 بيست و ھشتم
ژيم به منطقه
ک دسته از
ت به مقاومتی

به محاصرهد 
ھا جنگيد  با آن

ز دستگيری و
ر جلوی چشم
ه جوخه اعدام

استقامت کرده 
درود بر«ار 

خه اعدام رفت.

بانکالمی بر ز
ھای زندان باز
با گشوده شدن
فعاالنه به کار
گام را بر عھده

ند]

 زمان با 
شوند؛ و  ی

گيرند.  می
در زندان 
زندان قم 

 ١٣۵٣ن 
رفيق در 

ی که به بيرو
ر ھدايت ساز

۵۴ ماه روردين
فرارساختگی 

شد وشاه بسته  ن

 روستای 
ريوان در 

متولد  ايی
يام فعاالنه 
 دفاع از 
خلق کرد، 
ن پيوست. 

 که در اکثر ع
ھرر داشت و 

رد. در تاريخ
 سرکوبگر رژ

رده بودند، يک
رخاسته و دست
 رفيق مسعود
ا آخرين گلوله

از را پسسعود 
مرداد در ٢٩ 

ون محاکمه به
وار  ره، فدائی

گی نيز با شعا
جوخ پای به» ن

١٣٣٢ 
آباد  خرم

دوران 
 آغاز 
طه با 
ساواک 

ھا  ھفته
 گرفت، ولی ک

ھ ھا درب  توده
ب ١٣۵٧واخر 

ف معلم تربيتام 
 تئوريک پيشگ

سياليسم جان باختن

د؛ و در ھمين
لح دستگير میس

ھا قرار م کنجه
د ١٣۴٨وردين 

به ز ازآن س
 و در زمستان

شود. ر نتقل می
طريق مقاالتی

در باارزشی ی
فرام  سی تاريخ

گر به بھانه س
رگبار مزدوران

  د

در جعفر پور
در حومه مر 

روستاحمتکش
د در جريان قي

برای ازآن پس
حقوق عادالنه خ

سازمان مرگان
جسور بود ی

تريوان شرک
بر تر به سر می

که نيروھای 
ن يورش بر

ھا بر قابله با آن
 بعد از مدتی

رمايه افتاد و تا
ر شد. رفيق مس
ر شديد، روز

، بدو»سروآباد«
سعود که ھموار
 لحظات زندگی

سرکوبگرانبر 
  

  اصغر

٢يری در سال 
 مذھبی، در خ
در اواخر د
ت سياسی را

در رابط ١٣۵٢
لق، توسط س
 از دستگيری ھ
وحشيانه قرار

با قيام ١٣۵٧
 گرديد. در او
رفيق در پيشگا

ھای يت کالس

ی آزادی و سوس

گيرد ر قرار می
يق سورگی مس

ر شديدترين شک
يق بيژن تا فرو
پسصر بود و 

شود؛ ستاده می
 زندان اوين من

ن دوران از
ھای فرستاد گام ی

در تيق بيژن 
شت زندانی ديگ

رھای اوين به 

مسعود عفر پور
جيق مسعود 
»گشت خوانی

ک خانواده زح
. رفيق مسعود
پرکت کرد و 
دی و کسب ح

م پيش صفوف 
مرگی پيشسعود

در مر مرگان ش
سب آگاھی بيشت

١٣۶٠ دادماه
مريوان» رزاب

به مق مرگان ش
رمانانه زدند.

دوران سپاه سر
باالخره دستگير

ھای بسيار کنجه
«لی روستای 

ردند. رفيق مس
د، در آخرين

مرگ ب«، »ئی
ش گرامی باد.

عفری جزايری ا
يق اصغر جزاي

 يک خانواده
 دنيا آمد. 
رستان فعاليت

٢د. در سال 
وه آرمان خل
ستگير شد. پس

ھای و ر شکنجه
ورد. در سال

 و رفيق آزاد
جدد دانشگاه، ر
داخت و مسئولي

 که در مبارزه برا

٥٣ 
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گران مجبور ب ه
يگر فدائيان، ا

وار اسرا دائی
را ب رفيق علی

 ادامه يافت ولی
آورند به دست

وار در زندا ئی

رزی ھمدان شد
اند. رفيق حسي
ھای غصب شد
پس از قيام د

ن و ستاد مرکزی
حسين از جانب

درآمد و د» ر
داشت مؤثری

ود. رفيق حسي
شکل زحمتکشا
متکشان ترکمن

نفر پنج ھيئت، ١
ين و رسيدگی ب
خلق ترکمن رف
 ساختمان ستا

کنند. پس زار می
، ھمگی از ستا
ی با يک ماشي
ی شھر پاسدارا

شين اول بازرسی
شوند زداشت می

ن اوين منتقدا
ز اوين به مرک
اختيار "محس
ند. سحرگاه رو
و بجنورد (بي

شد بستهه ه گلول

ن بود. بيژن ا
١٣۴٢وردين

ود فاز جديدی ا
سلحانه در دستو

رامی باد ياد و خاط

عفونت، شکنجه
علی ھمچون دي
ون آمد و فد
داشت. سپس ر

ھا نيز شکنجه
ز رفيق علی

فدائ ١٣۶٢سال
  فت.

در  ١٣٣٠ 
شاورز در
متولد شد.

تاتار «ستای
 تحصيالت
و تھران به

سه عالی کشاور
ا به پايان رسا
ھ سترداد زمين

داشت. پ رکت
سی خلق ترکمن
شت. رفيق ح

اتات« روستای
نقش» تار عليا

حاديه فعال بو
 سياسی و تش
تن آنان با زحم

١٣۵٨من سال
زمي مسئله حل

چھار رھبر خ ق
 مختوم در

گنبد جلسه برگز
،شب نيمهعد از

دولتی ھيئت و
ل شمال غربی

دھند. ماش ت می
من در اينجا باز
 تھران و زند
ر رفيق فدائی از

در  شده تقل
سپاه قرار گرفتن
ر بين گنبد و

و به شده شکنجه

در تھران ١٣
ی آورد. در فرو
به آن رسيده بو
رک مبارزه مس

 [گر

ع براثر شد و 
شدند. رفيق عل
 سربلند بيرو
ر سينه نگاه د
دند، در آنجا ن
ستند کالمی از

ارديبھشت س ٣
خه تيرباران رف

   

رجانی در سال
 زحمتکش کش

م» ار عليا
ئی را در روس

و» ری چای
را در گنبد و
پس وارد مدرس

ت راتحصيال 
 فعاالنه در اس

صحرا شر کمن
سياس -رھنگی 

نه شرکت داش
ضويت شورای

تات«ديه منطقه 
نماينده اين اتح
ارتقای آگاھی
و ھمگام ساخت

ام بھم روز ھجده
ورزی مأمور ح

اتفاق بهدھقانی 
ی، جرجانی،

در گن صحرا من
بع ٢در ساعت 

با يک ماشين
افتد. روی پل ی

دو ماشين ايست
د. رفقای ترکم
ن رفقا را به

بھمن، چھار ٢
منت طنت آباد

عاون فرمانده س
ھمن در مسير
شمن بيد) اجساد 

١۶زنی متولد 
ت سياسی روی
دی که گروه به

کند؛ و تدار  می

ای رفيق قطع
عمل جراحی ش

ھا زير شکنجه
شکيالت را در
وين منتقل کرد
ازجويان نتوانس

٠رفيق نبی در 
جوخ پای بهوين

 

جرجانی حسين
رفيق حسين جر

ک خانواده
تاتا«روستای

حصيالت ابتدائ
قور«و » عليا

متوسطه خود ر
ايان رساند. سپ

١٣۵۶ر سال
ر جريان قيام
روستاھای ترک

شکيل کانون فر
شوراھا، فعاالن
ھقانان به عض

اتحاد گيری شکل
ن عنوان بهعداً
چنين برای ھم

لوچ و زابلی و
سيار کوشيد. ر
ز وزارت کشاو
کار شوراھای د
وماج، واحدی

ترکمنشوراھای
ز پايان جلسه د
خارج و رفقا ب

يگر به راه می
سرمايه به ھر د

کند و حرکت می
بھمن ٢٢روز
۶کنند. روز  می

سلطسپاه در
دوست" مع رفيق

بھ ٢٩وشنبه
و چمن مينودشت

  رفقا يافت شد.

 

   جزنی بيژن

رفيق بيژن جز
کودکی به فعاليت
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در اردبيل ١٣
ھران آمد. در

ھا پيوست  توده
ت. پس از قيام
 سازمان آغاز
کرد و بعداً در
ظائف انقالبی

بھمن ١٧اسم 
راسم نمود و تا
الميه و تراکت

اش ی بر گونه
 رفيق خاطره

ای شد مصاحبه
بھبودی مجدداً
بار در مھرماه

در شانزده بار
ردند و مجدداً

ھا ترين شکنجه
مزدوران نداد.
ق در پنجم دی

گران  شکنجه
ده رفيق تماس

  ی کرده است.

 سازمان در
از دريکیند 

مجيد که پس از
ھفتم مرداد سال

  ه شد.

کده دانشسرای
- رزات صنفی

١٣۵٢ر سال 
ک زير شکنجه
س از شش ماه
رار کرد و در
 تھران، ھنگام
فيق غالمرضا

که در پی شود
کند. صابت می

ند]

٣٣٩شھريور 
 خانواده به تھ

ريای خروشان
رکت فعال داشت

ری خود را با
ک  ھمکاری می

 به پيشبرد وظ
ان تدارک مر

ی برگزاری مر
ن به پخش اعال
 گلوله دژخيمی

گرديد. کشف
زمان با رفيق م
سيد. پس از ب
ب ت. رفيق يک

آخرين ب شد و 
يورش براش  ه

ندان زير شديدت
 اطالعاتی به م
نکه قلب رفيق

.بازايستادکت 
ن با خانواز اوي

 اوين خودکشی

لی از فعالين
کارمن عنوان به
کرد. رفيق مج ی

ود، در روز ھف
تيرباران سپرده

در  ١٣٣٠ 
رگری و 
ل از ھمان 

کرد و   می
 آشنا شد. 
 تحصيالت 

شته شيمی دانشک
ل شد. در مبار
کت داشت، در

ساواک زآنجاکه
 دست آورد، پس
مان ارتباط برقر

خيابان مولوی
ن شاه درآمد. رف

ش ق به فرار می
ه شکم رفيق اص

سياليسم جان باختن

ش ١٨اللی در
با سالگی پنج 

ای به در  قطره
ر تظاھرات شر
سازمان، ھمکار
رفقای پيشگام
الت سازمان

اشت. در جريا
ش فراوانی برای
ت جنوبی تھران

ز ھفده بھمن،
فب شکستگی 

ود. در ھمان ز
ار به چاپ رس
نه از سر گرفت

د از مدتی آزاد
دوران به خانه
از انتقال به زن
 رفيق کمترين
پيدا کرد تا اين
کنجه از حرک
 در اين روز از
خاطره در حمام

   (مجيد)

 (مجيد) جالل
ب رفيق مجيد 

رعباس کار می
بو شده شکنجه ت

باس به جوخه ت

 

جاللی در سال
 خانوادٔه کار

ن دليلد. به ھمي
 تحصيل، کار
ت، زحمتکشان
 پس از پايان

در رش ١٣۴٩ 
غول به تحصيل
ن فعاالنه شرک

ازستگير شد، 
ق اطالعاتی به
آزادی با سازم

در خ ١٣۵٣ل 
صره مزدوران
عت عمل موفق

ای به ين، گلوله

ی آزادی و سوس

  اللی خاطره

يق خاطره جال
ولد شد و در
ريان قيام چون

با شور تمام در
تشکيل ستاد س
د. در ابتدا با

تشکيالشی از 
ويش ھمت گما

تالش ١٣۵٩ل
در محالت مگاه

شغول بود. روز
ست و موجب

ھا بستری بو ت
 در نشريه کا

را فعاالن ظائفش
ستگير شد و بعد

مزد ١٣۶٠ر
ستگير شد. پس 
ر گرفت. ولی

ھا ادامه پ کنجه
زير شک ١٣۶

کومت اسالمی
فتند و گفتند: خ

اللی عبدالرحيم
يق عبدالرحيم
رعباس بود.

رات دولتی بندر
شدت بهستگيری 

در بندرعب ١٣۶

 اللی غالمرضا

يق غالمرضا ج
ھرود دريک
يدست متولد شد
دکی در کنار

 رنج و زحمت
يق غالمرضا
وسطه در سال

لی تھران مشغ
اسی دانشجويان
سط ساواک دس
انست از رفيق
د شد. پس از آ
خر بھمن سال

ک قرار به محاص
چابکی و سرع
راندازی مأموري

 که در مبارزه برا

٥٤ 
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ن مسئوليتلرستا
غر مسئول توزي
 يورش علنی

قيام ای ت آورده
اش ح که به خانه

 شد. پاسداران ا
ر با خود بردند

فرس ھای طاقت ه
٣۶٠ يور سال

از فرط شکنج
داً جسدش را د

ماس با سازما
 تيم عملياتی

دھد. د دامه می
سئوليت يک تي

ت کميته مرکزی
ھای زيادی ر ت

رکت داشت. د
براثشھد بود که

در يک تصادف
و ب جان باخت

یارباب مھد ن
د ٦٠- ٥٩ یليص
صھ ميابراھ ن

قبل و بعد ا
در سا جالل .ت

ت متوسطه وار
رفيق ابراھيم د

 قيام به صفوف
رفيق ابراھيم د

فرسا، د  طاقت
شنبه روز پنج

سه انقالبی ديگر
ق ابراھيم در اي

رامی باد ياد و خاط

تباط با رفقای ل
ب، رفيق اصغ

با زمان ھم. 
دستبردن تمام

صغر ھنگام صبح
کومتی روبرو

يک رفيق ديگر
ر تحت شکنجه
ت و پنجم شھري
سد رفيق که ا

و بعد نفر ديدند

در  ١٣٢٧
به دنيا آمد.
الت قديمی
ا سختی و
يل را ادامه
رد دانشگاه

موفق به تم ١
زشی در يک
ی فعاليت را اد
که داشت مس

 و به عضويت
ا رفيق مسئوليت
ات مختلفی شر
 عازم شھر مش

د مداومشليت
ج ١٣۵۴ سال

  ت.

ابايود و در خ
و در سال تحص

رستانيو در دب
قيخواند. رف 
داشت تيفعال ی
  اعدام شد. 

پايان تحصيالت
وران دانشگاه ر

ود و پس از
ر ١٣۶٠ستان

ھای مل شکنجه
 در سحرگاه ر
ت، به ھمراه س
ان رفت. رفيق

  داشت.

 [گر

ن زمان در ارتب
. پس از انشعاب

ب تھران شد.
برای از بين بر

رفيق اص ١٣۶
شان دستگاه حک
ب ساليانی و ي

ی، رفيق اصغر
در روز بيست

. جسجان باخت
را تنھا چند ن د

  ه دفن کردند.

  ر (فريدون)

٧ در سال 
سط در تھران ب

ش را در محال
ه سر برد. با

توانست تحصيل
ه اقتصاد وار

١٣۵٠ر سال 
دوره آموز  از

 حسن نوروزی
ک ھايی باقابليت

 عھده گرفت؛
ھا طی اين سال

اچنين در عملي
يک مأموريت
 از کار و فعال

ل ارديبھشت س
ن فدائی پيوست

بو ١٣٤١ولد 
کرد. او یم یگ
بود و رستانيب

یباد درس م
یش دانش آموز

نيدر زندان او

 

جاللی پس از پ
د. از ھمان دور
جوئی فعال بو

تابس اوايل در 
و پس از تحمل

حاکمه شده و
ر زندان رشت

جوخه تيربارا 
سال سن ٣٠ه 

گرفت. در ھمان
سازمانی گرفت

و تبليغات غرب
وقيحانه رژيم ب

۶٠ر مردادماه
رفت با اوباش می

را با رفيق حبيب
عد از دستگيری
رار گرفت و د

جزير شکنجه 
شده بود تکه که

ای مخفيانه گوشه

اکبر جعفری علی
رفيق فريدون

ای متوس خانواده
اش وران کودکی

شھر تھران به
کوشش بسيار ت
اده در رشته

ھران شود. در
پس شود و می

مسئوليت رفيق
ب ١٣۵١سال

عملياتی را بر
سازمان رسيد. ط
ر عھده و ھمچ
ين روز برای ي
خستگی دائمی

اول رانندگی در
باختگان خيل جان

جالل
جالل متو قيرف

نظام آباد) زندگ
مقطع چھارم د
اباذر) نظام آب

نشعاب در بخش
و د ريدستگ ٦٠

 

 جاللی ابراھيم

رفيق ابراھيم ج
انشگاه فنی شد
مبارزات دانشج
دائيان پيوست.

رشت دستگير و
گاه رشت محاد

د ١٣۶٠مرداد
پای بهوار  دائی

زمان نزديک به
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د. رفيق محمد
 کميته نظامی
 شرکت داشت.
ير شد و تحت
ر مقاومت کرد

گر نداد. کنجه
ه اطالعات او
ق محمد را در

بود. رفيقوی 
مه تحصيل به

، دردوسالگی
جوخه تيرباران

شاھپور فعالين
تانه به فعالي

 آشنا شد و در
برای کار در 

ت. روز ھجده
ھجوم آورده و
هد. چندين ھفت

رار گرفت ولی
ادرش توانست
چند تن از رفقا

رمزنويسی ت
و ددھ رش می

بلکه از زندان
 نمايشی رفيق

بی دادگاهرد. 
 سلماس، رابط

ه اعدامدار، ب
رفيق ١٣۶١ل 

خه آتش رفت.
که اينت:" از 

  خوشحالم."

ند]

  خت.

ستان متولد شد
در ١٣۶٠داد 

چندين عمليات 
 عمليات دستگي

وار اما فدائی؛ ت
 مزدوران شک

يابی به ی دست
، رفيق١٣۶١ن 

  دند.

ان در شھر خو
طه، جھت ادام

ود بيستر سن 
ھر خوی، به ج

 دريازدهی 
" در شھر

 خانواده 
ق شاھپور 
رستان در 
جريان قيام 
عتراضات 

ميل و آشنايان ش
 شاھپور آگاھا
قيام با سازمان

١٣۶٠ مرداد 
ت به تبريز رفت
به خانه رفقا ھ
دستگير کردند

ھا قر ن شکنجه
ز سه ماه که ما
ری تمام نام چ

صورت بهردند، 
کرده و به مادر
ه رژيم نداد، ب
. در محاکمه

سازمان دفاع کر
مسئوليت شھر

پنج ھسته ھواد
سال سوم خرداد

جوخ پای به ن
گفت زندانيان می

پيوندم، خ ئی می

سياليسم جان باختن

جان باخ شد وته 

 

در لرس وند ل
. پس از خرد

کرد و در چ می
از انجام يک

يانه قرار گرفت
 اطالعاتی به

گر اميدی برای
ز روزھای آبان
وخه اعدام سپرد

ھواداران سازما
صيالت متوسط
رفيق جليلی در

، در شھ١٣۶١

  ی شاھپور

يلی کھنه شھری
کھنه شدر " 

س در يک
نيا آمد. رفيق
تا مقطع دبير
 رساند. در ج

ظاھرات و اع
در فامي زآنجاکه

اشتند، رفيق
زمان با ق د. ھم

ت پرداخت. در
و ادامه فعاليت
اران سرمايه ب
نفر ديگر را د

ترين ت وحشيانه
نگفت و پس از
گيرد، با ھوشيار

کر س فعاليت می
جاسازی ک فش

اطالعاتی به ھا
ز آگاه ساخت

 از مواضع سا
ور را به اتھام م
 و مسئوليت پ
روز بيست و س

سرودخوار و 
نگام وداع با ز

باختگان فدائ جان

ی آزادی و سوس

شاه بست دوران

  محمد يل وند

جليليق محمد 
رگر خياط بود

زمان، فعاليت م
يق محمد پس

ھای وحشي کنجه
ترين  کوچک

خيمان که ديگ
از دريکیشتند،

دان اوين به جو

  يلی

يق جليلی از ھ
س از پايان تحص

شگاه رفت. ر
خرداد  ٣١ز

  رده شد.

يلی کھنه شھر
يق شاھپور جلي

١٣۴٢ر سال 
ديکی سلماس
حمتکش به دن
صيالت را ت
ماس به پايان

النه در تظا
ازداشت.  رکت

اسی وجود دا
اسی روی آور
ماس به فعاليت
ک تراشکاری و

پاسد ١٣۶٠ن
ھپور و يک ن

يق شاھپور تحت
وار کالمی ن ئی

ازه مالقات بگي
 که در سلماس

کثيفھای   لباس
تنھ نهن ترتيب 

گر رفقا را نيز
ھپور قاطعانه

ژيم رفيق شاھپو
ماس و تبريز

حکوم کرد. در ر
وار ھپور فدائی

يق شاھپور ھن
روز به ديگر ج

 که در مبارزه برا
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کن تد، سعی می
ه در ھمين حي

اش تحت ستگيری
رفيق کالمی ب

به ھمر  زندان
٨تيرماه سال

زم شاھرود بود
ارا  خود  جان

ک وارد دانشگ
 و آشنايان خو

ضع و شجاع
ر فعالی ايفا کر

نگر کارگران
ل از دستگيری

ه بود، به بخش
عمليات نظامی

داشت. در سی
ن دستگير و پس
، به ھمراه رف
 ديگر در تھرا

صفاری آشتيانی
ت ادامه داد. د

رود ولی يفی می
فته بود و ھر د

ی که رفيق دي
ئی را از دست
 بود محبوبيت

آورد. در نيم می
سی ر تاريخ

ی ديگر به بھان
رگبااوين به

رامی باد ياد و خاط

ست دشمن نيافت
رون بريزد که
ی کوتاه از دس

گيرد، ولی ر ی
و سال شکنجه

د. در اواخر ت
ت سازمانی عاز
 حادثه قطار ج

 

ئينی در آبان
ط در تھران
را در تھران

ھای آخر  ل
سی خود را

به  ورودش 
ی رسيد. در

ندسی مکانيک
 ميان دوستان

، متواضرشور
 قيام نقش بسيار
سازمان در سن

داد. چند ماه قبل
خود نشان داده
سن در چندين ع
رژيم شرکت د
 توسط پاسداران

١٣۶٠جم مھر
و چھل مبارز

 ١٣٢٢سال
 کالنتری و
دبيرستان به

 ١٣۴٢سال
که  شتکاری

ر تيم شھر
ا رفقا محمد ص
ک تيم به فعاليت

رفيق ظرير با
ری خائن لو رف

ھاي  اثر شکنجه
ود، قدرت بينائ
 زندان اراک
عادی به دست م

دشود.  ل می
ا ھشت زندانی

ھای ا  در تپه

 [گر

که زنده به دس 
را با دست بير
د. پس از مدتی

ھا قرار می جه
 پس از چھار س

رسد آزادی می
ی يک مأموريت

در» گرمسار

  سن (فرھاد)

ھاد) جاللی نائ
ای متوسط نواده

ن تحصيالت ر
ساند. از سال

ھای سياسی ليت
ھا با  فعاليت

رحله باالتری
در رشته مھند
فيق حسن در

پرجوانی  ن
روف بود. در

 در صفوف س
مبارزه ادامه د

که از خ ھايی
 منتقل شد. حس
ز سرکوب ر

ح نبود تمسل که
 بسيار در پنجم
محمود بابائی و

   سپرده شد.

   مد

افشار متولد س ل
دکی با رفقا ک
 و در دوره د
آشنا شد. در س

باپش پيوست و 
در ١٣۴۵ل 

د؛ و ھمراه با
سرمدی در يک

به محل قرار ١
 عباس شھريار

شوند. در ا می
متحمل شده بو
مانی که در

يان زندانيان ع
به اوين منتقل 

ھمراه با ١٣۵
زندان،  از

رفيق برای اين
ھايش ر که روده

شو ھوش می ی
دترين شکنجشدي

آورد. زبان نمی
يام رفيق به آ

که برای ھنگامی
گ«ر نزديکی

  داد. ست

 

جاللی نائينی حس
رفيق حسن (فر

در خانو ١٣٣۵
متولد شد. دوران
ه پايان رس
بيرستان، فعال
غاز کرد. اين

انشگاه، به مر
د ١٣۵۴سال

صنعتی شد. رف
عنوا بهھمواره

معر دوست مردم
نيز ازآن پسو

زحمتکشان به م
ھ قابليته دليل

ظامی سازمان
حمله به مراکز

ازآنجاکشھريور
ھای ز شکنجه

قمان مدائن و م
ه جوخه اعدام

 

جليل افشار احم
احمد جليلرفيق

ود؛ و از کود
شنا شد؛جزنی آ

رفيق سرمدی آ
ه گروه جزنی

اشت در سال
شد دھی سازمان
و س زاده چوپان

٣۴۶بھمن  ٢۵
ين قرار توسط

رفيق دستگير م
وران زندان م

دھد؛ و زم می
در مي نظيری ی

١٣۵٣سفند
۵۴ ماه روردين
فرارساختگی

ر
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 جمشيدی در
ھا رين شکنجه

توانند لی نمی
بياورند. گفته 

ائيلجه با اسر
ورده و بتوانند
س از دو سال

به ١٣۵٣سال 

 پس از پايان
 جريان قيام،
راضات داشت.
 بيژن در کنار
 شھريور سال
 خدا مرادی و
يرباران سپرده

گام در شھر
ان سازمان در
لقانی با شرکت

ای از  که عده
لحه کمری به
 به دو ساعت
زخمی و رفيق

. روزان باخت
 مردم بروجرد

از دريکیمان 
صحرا، طی ن

ر تبريز متولد
سطه در سال
 شد. در ھمين

١٣۵۵ز سال 
ر جريان قيام
ت و تظاھرات
قيم با سازمان

د. پس ازش ھی
رفيق رضا در

از دريکید. 
 خيابان آزادی
ن تبريز مجدداً

ند]

رند که رفيق
تر وحشيانه زآن

کنند، ول  می
به دستفيق 

 را برای معالج
آو به دستی 

فيق عباس پس
داد دوم مرداد س

متولد شد. ١٣
شگاه شد. در
ھرات و اعتر
پيوست. رفيق

و دوم  بيست
رفيق مرتضی

ج به جوخه تير

ز عضو پيشگ
ز سوی ھوادارا
 سرپوشيده طالق
حضور داشت
 چوب و اسل
رگيری نزديک

حمله مزدوران ز
جان ھمين روز 

زاران نفر از

ھواداران سازم
در ترکمن ١٣

در ١٣٣۵ سال 
ابتدائی و متوس

صنعتینشگاه 
 آغاز کرد و از
رار گرفت. در
در اعتراضات
ر ارتباط مستق

دھ سازمانجان 
ی از سازمان ر
اليت ادامه داد
ر يک قرار در

ل شد. در زندان

سياليسم جان باختن

دار  اعالم می
از پسته است.

رفيق امتحان
العاتی از رفي

رفيق بار يک 
 مجدداً سالمتی
شکنجه کنند. ر
رانجام در بامد

  شد. 

٣٣٣ی در سال 
طه، وارد دانش
 فعالی در تظا
صفوف فدائيان پ

روزکرد.   می
ن به ھمراه ر
ديگر در سنندج

آموز جنتی دانش
 مراسمی که از

در سالن ١٣۵
 برگزار شد، ح
ھی، با سنگ،

ه کردند. درحمل
ن نفر در پی ح

بود، در ساله ه
يق بر دوش ھز

  د.

   عيد

ن موالئی از ھ
٣۵٨ين سال

   .خت

  رضا

جھانشاھی در
ن تحصيالت ا
 برق وارد دان
ياسی خود را

فيق ھادی قر
ائی، فعاالنه د

 پس از قيام در
ر شاخه آذربايج
خائنين اکثريتی
بايجان به فعا

بر سر ١٣۶٠ 
 به تبريز منتقل

ی آزادی و سوس

 ھمان زمان
باخت گيری جان

 بر روی ر
ترين اطال چک

شود که حتی ی
تا کنند تقل می

جدداً وی را ش
کنجه مداوم، سر

سپرده آتشوخه

  تی بيژن

يق بيژن جنتی
صيالت متوسط

يق بيژن نقش
س از قيام به ص
صيل کار نيز

يژرفيق ب ١٣۶
نزده رزمنده د

.  

  تی محمود

يق محمود ج
وجرد بود. در

۵٨بھمن سال  ١
دين ھزار نفر
باش حزب الھ

ح کنندگان تماع
ول کشيد. چندين

چھاردحمود که 
د پيکر اين رفي
خاک سپرده شد

وان موالئی سع
يق سعيد جوان
زھای فروردي

جان باختگيری 

سيد رھانشاھی 
ج سيد رضايق

. پس از پايان
در رشته ١٣۵

ران فعاليت سي
 ارتباط با ر

يک فدا عنوان
رکت داشت و

ر گرفت و در
شعاب و طرد خ
ان شاخه آذرب
زھای تابستان
ران دستگير و

 که در مبارزه برا
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ری در شاھرو
طه، در رشت
 پايان تحصيل
غول به کار شد
ر شھر ابھر بو
ن خود، انتشا

کرد. اي دھی ن
يافت، د شار می

شد. پس ا  می
، رفيق حسن ب

شغلی در شرکت
يت انقالبی خو

ھای ضربات سال
کار، نقش فعالی

سن در ھشتم آبا
ار گرفت. البت
 که رفيق حي

دعا دروغ بود
و کميته مشترک

او ر شب يک
ھرو بازنگشت

  خت.

آشنا شد. پس ا
ره سربازی رفت

يک انقالبی وان
ام دستگيری د
ھای زيادی د

ک ھنگامی ١٣۵
، به ھمراه رفيق

د از منطقنستن
تيمی ب خانه ک

رفيق مھرنوش
شمن دور شود.

ک ھنگامی ١٣۵
، دبود» شترک

اساژ در خيابا
تا اينک له بست

صابت کرده و قب
ھوش ن بدھد، بی

يمارستان برده

رامی باد ياد و خاط

 خانواده کارگر
 دوره متوسط

 شد. بعد از
 در ابھر مشغ
شور سازمان د
گر از ھمراھا

سازمانرا » ق
ن سازمان انتش
و زنجان پخش
جان وارد شد،

پوشش ش عنوان
ر بود، به فعالي
داد. بعد از ض

مجدد نشريه ک 
، رفيق حس١٣

شيانه قری وح
عالم کردند

اما اين ا؛ ست
ری، در راھرو

،درپی پیکنجه
گاه به را  ھيچ

ژخيمان جان باخ

ی در سال
 و سياسی
ه دنيا آمد.
رفته و در
به تحصيل
به فعاليت
حصيل در

فيق احمدزاده آ
به دور ١٣۴٨ 

نوع بهرک آن
ز کرد. تا ھنگا
ده و مسئوليت

٠ در خرداد
صره درآمده بود

توان خالی دست
يکبار ديگر در

رزمش ھمآتش
ز محاصره دش

۵١يرماه سال
کميته مش«واره

يعاً در يک پا
ران را به گلول

اش اص ه جمجه
اش پايان زندگی

بيعاً وی را به

 [گر

مالی در يک خ
س از پايان
ارد دانشگاه

 دانشگاه آزاد،
ی از فعالين پرش

چند تن ديگت 
قيام خلق«نوان 

نوان ھواداران
و خرمدرهر، 

 تشکيالت زنج
ع به که درحالی

مشغول به کار 
سازمان ادامه د

م دھی سازمان 
٣۶۴ضربه سال 
ھای ت شکنجه

غاتی رژيم ا
کشی کرده اس

 ابتدای دستگير
 چند روز شک
ند و او ديگر

شکنجه دژ زير

  ری عباس

مشيدی رودباری
ای متوسط واده

توابع شاھی به
به تھران ر ی

فنون مشغول به
 زمان نيز ب
ورد. ھنگام تح
ل مطالعاتی رف
ت در پائيز سال

ن دوره، با تر
ت خود را آغاز
ی شرکت کرد

گرفته بود. ش
وسی به محاص
دون سالح و 

ر ھمان سال با
د که در پناه آت

از سالمتی بهت 
ت و چھارم تي

ھای سو گشت ی
گيرد. سري  می

گرفته و مزدور
ای مزدوران به

وار به ز فدائی
ران رژيم سريع

  جمالی حسن

رفيق حسن جم
متولد شد. پس

و شناسی زمين
استاد عنوان ه

رفيق حسن يکی
که با مشارکت

ای با عنو شريه
شريه که با عن
مام منطقه ابھر
ضرباتی که به
دھران رفت و 

»مھاب قدس«
ر رابطه با س

در ١٣۶٢-۶٣
يفا نمود. در ض
ستگير و تحت
لندگوھای تبليغ
ستگيری خودک

حسن از چراکه
ود و بعد از

برد کشان کشان
در زرفيق حسن

 

جمشيدی رودبار
رفيق عباس جم

خانو در ١٣٢۵
ر شيرگاه از ت

سالگی شانزدهز
بيرستان دارالف
شد. از ھمين

سياسی روی آو
انشگاه با محفل
ايان تحصيالت
و قبل از پايان

ای فعاليت حرفه
عمليات مختلفی

بر دوشسازمان
خانه تيمی طاوو
حمد زيبرم بدو
خارج شوند. در
محاصره درآمد

براھيمی توانست
ينکه در بيست

شناسايیمشغول
محاصره قرار

زار سنگر گ الله
ھا کی از گلوله

ز آنکه بتواند
شود. مزدور می

ج
ر
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  اند ه

ند]

  زند

  ران

 

  سرايم  می

  ش

ھايم شکفته جيب
  روم ش می

   –ی مغلوب 

  ردا را

  م

   سياه

  ريخی

  و" 

  د

سياليسم جان باختن

  

  صره

  روت

  باد... "  ه

  برداريد

ز يابان پرپر می
  می

  بم

  چرخانم ن می

ای گلبن تيربار
 دل بکارم ی ه

  از آتش

  خونين اشک

  ھای شھادت

ام را زان زمانه
   عاشق

  ماق لبانم

بوسه و آتش ار
   مشت

  ال

ه چون گل در ج
مان مردم پيش

  وھا

  ھمه گل

  ی خون ه

ته بر فرق ملتی
 ی نارنج ه

  افشان گل

گ گل انقالب فر
ر کارخانه ستم
ر کشتزارھای

ھای تار  انديشه
  ش عشق

ش سازمان "او

  رفته استه 

ھنوز سوگوارند

ی آزادی و سوس

 ...  

   

صدای گلوله
صدای محاص

صدای بار    
صدای "زنده

  آ... ه

  برداريد

آن پرنده را ب
خي یرو خون

با خنجر خشم
کوب بر دل می

تيغه در خون
تا بذر تو را

در خون چاله
چون کوھی ا

  خيزم برمی

ی خ با چشمه
ھ تجربهروی 
ی سوز مرثيه

و خردمند و
خفته بر چخم

قرا یرويای ب
نارنجکی در
سالحی در با
با اوراقی که

ساز یسو به
   

کجاست پارو
ھ که خون آن

ھمه ستاره آن
بھار سوخت -

و يک ستاره
گ دھان کيو 

که برگ برگ
نھان ببارد در
نھان ببارد در

برای پويش
برای پرورش
برای گسترش

  کافی است

   

با کشورم چه
ھا ھ که گل   

 ...  

 که در مبارزه برا

٥٧ 

ی
 ن
الم
جه

ھل
ن
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ر فدائيان کالمی
عنوا بهفيق را

ريخ آن را اعال
يق زير شکنج

م متوسطه اھ
تيربارا شيراز

  

رامی باد ياد و خاط

ی ھمچون ديگر
 انسان نام رف

 داشتند ولی تار
رود که رفي ی

ديپلم ساله ونه ت
در ۶٧ سال

 [گر

رار گرفت ولی
د. شکارچيان
ر تبريز اعالم

احتمال می رو
  

  فر

بيستجھانگيری 
ن سميرم در

حت شکنجه قر
ر زبان نياورد
يرباران شده در

ر ازاينکردند.
باخته باشد. جان

 

جھانگيری جعف
رفيق جعفر جھ
روستای ديزجان

  شد.

تح
بر
تي

نک
ج
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 عالی کشور
کند ولی رح می

کارگری متولد
متوسطه وارد

اعتراضات و 
صفوف فدائيان
 ھمدان فعاليت
 دانشگاه توسط
کشی آغاز به

تفاقی درطور ا
ان بدون آنکه
ويان بتوانند به
د، دريکی از
جوخه تيرباران

کارخانه ر در
ھرات کارگران

باشکوه ھرات
که توسط ۵
 

جريان قيام در
 پس از قيام به
 ساده مواضع

کرد.  تبليغ می
ورای کارگران

شکنجهو  فشار
ر اسرار را در

١٣۶٠ر سال 
ژيم جمھوری

شد. پس از قيام
 چگنی پس از

از دريکیت و 

ند]

 رئيس ديوان
ت خود را مطر

ر يک خانواده ک
ن تحصيالت م
 در تظاھرات

س از قيام به ص
 اکثريتی، در

س از تعطيلی 
ک تعميرگاه لوله

ط به ١٣۶٠سال 
ھای فراوا کنجه

د و حتی بازجو
سين پی ببرند
ندان اوين به ج

کارگر رفقای 
عتصاب و تظاھ

در تظاھبود.  
٠ھشت سال 
 د، جان باخت.

 ١٣٣٢ 
حمتکش 
نامساعد 
ست فقط 

 ازآن پس
و  درھا

تا ھنگام 
ر جفيق محمد د

عالی داشت و پ
مد با زبانی

 و زحمتکشان
شو ن دھندگان
ف تحتستگيری 

وار محمد فدائی
وازدھم شھريور
ت مزدوران رژ

  ده شد.

 تھران متولد ش
 پيوست. رفيق
يار قرار داشت

سياليسم جان باختن

ردبيلیسوی ا
 کرده و شکايت

  گيرد. ی

 

در ١٣٣٨سال 
ن پس از پايان
جريان انقالب

عال داشت. پس
ز طرد خائنين

ن ادامه داد. پس
سين در يک ت
سی خردادماه س
و پس از شکن
خيمان داده باشد
التی رفيق حس

در زن ١٣۶٠ 

    هللا

از چشم فروز
فعاالن اع از و

١٣۵٠ سال 
 ھشتم ارديبھ
خون کشيده شد

راه در سالب م
کارگری و زح
جه به شرايط ن
يق محمد توانس
پ تحصيل کند. 

بند در اداره 
و تا کارکردبه 

مشغول بود. رف
ظاھرات نقش فع
 پيوست. محم
ميان کارگران

سازماننين از 
 بود. پس از دس
ت، ولی رفيق م
کرد و روز دو
عباس به دست

سپرد تيرباران 

در ١٣۴٠سال 
موزان پيشگام

ھای بسي شکنجه

ی آزادی و سوس

وزير، موس ست
القات حضوری

ای نمی چ نتيجه

  رخيان حسين

يق حسين در س
. رفيق حسين

شگاه شد. در ج
ای شرکت فع ده

ست و پس از
ود را با سازمان
ژيم، رفيق حس
رکرد. بعد از س
ران دستگير و
العاتی به دژخ
بستگی تشکيال
زھای زمستان

  رده شد.

شم فروز وجيه
چيق وجيه هللا 

ھان چيت کرج و
ھان چيت در
رگران مورخ

دوران شاه به خ

  براه محمد شم

يق محمد چشم
ای ک  خانواده

ولد شد. با توج
ی خانواده، رفي

پايان دبستان،
کارگر عنوان

شتيرانی آغاز به
ستگيری به آن م
تراضات و تظ
فوف فدائيان

زمان را در م
يق محمد ھمچن
کله بندرعباس

يار قرار گرفت
نه خود حفظ ک
 زندان بندرع
المی به جوخه

  گنی

يق چگنی در س
آم صفوف دانش

ستگيری تحت ش

 که در مبارزه برا
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آالسقل ب وستای
 قيام به صفوف

زمان را در بي
ی به خاطر عالق
شت، نام مستعا

٣۶۵تيرماه  ھم
تکاب توسط شھر

رده شد. از ھما
ھا قرا  شکنجه

تري که کوچک
شدت براثرشد،

ی امنيتی رژيم
ای ماه بعد عده

 مھاباد معرفی
ردازند و اظھا
ست. پدر و ماد
 به زندان مھابا
نکه دريکی ا
 علی را تحوي
خوردن الکل د
ای ھاباد قبر کھنه

نجا مدفون است
وسقم مسئله نبش

کند. بعدازآ نمی
کند. حتی يت می

حسين موسوی

رامی باد ياد و خاط

در  ١٣۴٠
شاورز در
وابع شھر
از پايان

سرای  انش
 ۵٨ سال

در  درآمد 
آبادو رو حسن

علی در جريان
، مواضع ساز

کرد. علی غ می
ويز پويان داش

دردھفيق علی
ش خمينیخيابان

گاه بر ه شکنجه
حت شديدترين

وار بدون آنک
گر داده باش جه

ھای ی به ارگان
٢کنند. حدود

مأمورين سپاه
پر زل ايشان می

اباد محبوس اس
ت با فرزندشان

شوند تا اين می
سايل شخصی

ه علی در اثر خ
طراف شھر مھ

که علی در آن 
و  جھت صحت

ر آن مشاھده ن
الی رژيم شکاي
ھبری، ميرح

 [گر

   ويان)

٠غی در سال 
حمتکش و کش

از تو» محمود
 شد. پس ا
سطه وارد دا

در خوی شد. 
 وپرورش زش

،احمدآبادجه، 
رفيق ع ... شد

از قيام، . پس
ستا بيان و تبليغ
رفيق امير پرو
نتخاب کرد. رف

، در خعدازظھر
دستگير و بهيه 

گاه تح ه شکنجه
و ی بعد، فدائی

مزدوران شکنج
  .خت

علیرفيق لدين 
ک اطالعی می ی

که خود را م
ازرسی از منز
ی در زندان مھا

مالقاتا جھت 
 ولی موفق نم
ات زندان وس

گويند که  و می
در اط .ده است
کنند  ی ادعا م

ديده پير و داغ
ی از جنازه در

باال رده مقامات 
مقام رھ  قائم

چراغی علی (پو
رفيق علی چرا

ک خانواده زح
باد م«روستای

کاب متولد
حصيالت متوس

معلم در ربيت
آموزه استخدام

روستاھای قينرج
دريس مشغول
دائيان پيوست.

زحمتکشان روس
زيادی که به ر
خود را پويان ان

بعساعت چھار 
اسداران سرماي
بتدای ورود به
گرفت، ساعاتی
طالعاتی به م

جان باخشکنجه
ر مراجعه وال

ھا اظھار بی ن
اسدار مسلح ک

به با ند،کرد می
کنند که علی می

سالخورده بارھا
مراجعه کرده

مراجعات مقاما
اش داده خانواده

زندان فوت کرد
را نشان داده و

ھنگام پدر پ شب
بر کرده و اثر

ديده به در داغ
ا منتظری

چ
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زياری در مر
زندان زاھدان

تنھا چند که می
 ھشت زندانی

ھای اوين به په

ريز منتقل شد.
باختن و جان ١

اوايلشت. در 
تگير شد، اما
 و آزاد گردد.
به ھمراه رفقا
حاصره ساواک

سالمت بهدوس 
خانه ١٣۵۵ن 

صره مزدوران
وار به ن فدائی

 مورد اصابت

ند]

  رده شد.

در  ١٣١
 پس از 
ه جزنی 

زندگی  ١
ماه   ھفت

اه با رفقا 
ن به  رفت

ت عباس شھري
به ز ١٣۴٨ل 
ھنگام ١٣۵۴ 

 بود ھمراه با
زندان، در تپ ز
  جان باخت. 

 در شھر 
 ١٣۵٠ 

 خو  می

ستگير و 
 آزاد شد. 
ظر قرار 
فی روی 

ليت به تيم تبر
١٣۵۴ر بھمن 

تھران برگش به
ط ساواک دست

 گمراه کرده و
ر خانه تيمی ب
 سنجری به مح
آتش رفيق فرد

ر سيزدھم بھمن
تھران به محاص
د. رفيق حسين

يری نابرابر،
 

 م

	
ا � � 

سياليسم جان باختن

ند به خاک سپر

   د

۵متولد  زاده ن
گر بنائی بود.

رداد به گروه
١٣۴۶زمستان

ازرد؛ و پس 
ھمرا که ھنگامی

کيانزاد قصد ر
خيانت براثرت 

ر شد. در سال
ام فروردين سی

کوميتش نمانده
فرار ازختگی 

شد وشاه بسته

   ن حسين

خاچی برادران
شد. در سال
بيرستان درس

ليت سياسی دس
تحمل زندان،

 شد که تحت نظ
به زندگی مخف
رای ادامه فعال
ه تيم تبريز در

روزبدر ھمان
ر ديگر توسط

ن ساواک را
در ١٣۵۵ ماه

ميا و کيومرث
انستند در پناه آ

خارج شوند. در
آباد ت ابان نظام

 مشترک درآمد
 طی اين درگي

.جان باختو  ت

���م �رام �...

  "�ی�

ا� ��� ،������

ی آزادی و سوس

حمتکش در کرن

محمد زاده وپان
چوپانيق محمد 

ھر قم و کارگ
مر ٢٨دتای 

ست و در ز
خفی را آغاز کر

ھن ١٣۴٧ تير
عيد کالنتری و ک
سطين را داشت
رمشھر دستگير
عيد شد و در س
 به پايان محک
گر به بھانه سا
ش گبار مزدوران

برادرانوخاچی 
يق حسين چوخ
ريز متولد ش

که در دب گامی
، به علت فعال
س از دو سال ت
تی بعد متوجه

ب رو ازاينرد.
رب ازآن پسرد.

س از ضربه به
قای اين تيم، د

بار ١٣۵۴فند
نست مزدوران

م دیدر  ازآن س
دوس آقاابراھيم

که رفقا تو آمد
 خط محاصره خ
می رفقا در خيا
واک و کميته
بله برخاست،

قرار گرفتوله

�رام... ��

" ر # ����� �ا��

� ����� ��ر  �ا��

 که در مبارزه برا
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خه اعدام سپرد

اھای آذربايجا
يان پيوست و د

فدائی مرگان پيش
 سنگر مقاومت

  .جان باخت

 چون کارخان
و سپس ب کرد

ناظر، شرو ان
گاه آبادان، توسط
ھای بسيار قرا

ازآ پس کرد.
 به بيمارستا

ه شدند، معالجات
سا بدينو  ردند
جان سپرد ١٣

د و در حمله
ه شرکت داشت

دھی سازمان در
داد ھمچنين يک
مھرداد مسئوليت

داشت. د عھده
عدام محکوم شد

فعاليت شد، ولی
رانجام در سو

ھای وحشيان جه
ای کلمهتی که ح

خت. روز شش
ی شانه ھزارا

رامی باد ياد و خاط

 تھران به جوخ

از روستا کی
به صفوف فدائي

پان به صفوف
در ١٣۵٨سال

جی نزديک پاوه

در  ١٣٢۴ل 
م تحصيالت
 در دانشکده
شد. در ھمين
جوئی شرکت
 برای کسب
نتواند او را

ھای مختلفی
کارکآھن   ذوب

عنوا به اھواز،
در پااليشگ ١٣

ھ نجه حت شک
جه ادامه پيدا

درضا را
متوجه که وقتی
تزريق کر  ھوا

۵٣چھارم آبان

اسفندماه،  ١
ب در يک
 متولد شد.
توسطه در
گاه رازی
 که قبل از
ه بود، در

نمود تشديد  را
تھران فعاالنه» 

شاه برگشت و
ايفا نمود. مھرد
عاب، رفيق م

بر رمانشاه را
کم شرع، به اع
ه ترک محل ف

 بازگشت، سر
د و زير شکنج

وار بدون آنک ئی
جه جان باخ
رداد بر روی

 [گر

در ١٣۶٠ ماه

   س

دريکچمازکنی 
. پس از قيام به
جاع به کردستان
ق عباس در س
ی يک درگيری

   ضا

ضا چمنی در سال
د. پس از اتمام

شته مکانيک
غول تحصيل ش
راضات دانشجو
اتمام تحصيل،

که پليس ن  اين
ھ ارخانه در ک

راک، کارخانه
ر شرکت نفت

٣۵٣ز نھم آبان 
ی دستگير و تح

کنجته تمام ش
 رفيق محمد

ومنتقل کردند.  
آمپوله رفيق 

ضا در بيست و چ

١٢چمنی در 
ر کرند غرب
کش و سياسی

 تحصيالت مت
ی وارد دانشگ

رفيق مھرداد
را آغاز کرده

خودز فعاليت 
»قلعه مرغی« 

ی قيام به کرمانش
اه نقش فعالی ا
. پس از انشع
الت استان کر
يابا توسط حاکم
مدتی مجبور به
 به کرمانشاه

دستگير شد ١
و روز بعد فدائ

د، زير شکنج
کر رفيق مھر

آبان مروزھای
 شد.

چمازکنی عباس
رفيق عباس چ
غربی متولد شد

زمان حمله ارتج
وارد شد. رفيق

کردستان در طی
 

چمنی محمدرض
رفيق محمدرض
راک متولد شد

متوسطه در رش
تکنيک، مشغ لی

زمان در اعتر
اشت. پس از 
جربه و برای

کند، شناسايی
سازی ار ماشين

ھواز رفته و در
. روزکارکرده

مأمورين امنيتی
گرفت. دو ھفت

گران شکنجه
»شاپور جندی«

ثری ندارد، به
رفيق محمدرض

 

  چمنی مھرداد

رفيق مھرداد چ
د ١٣٣٧سال

خانواده زحمتک
س از پايان

رشته بيولوژی
کرمانشاه شد. ر
يام مبارزه ر
جريان قيام نيز
صرف پادگان
س از پيروزی
يشگام کرمانشا
مبلغ توانا بود.

خشی از تشکيال
غي ١٣۶٠سال

رفيق مھرداد م
مجدداً ازآن س

٣۶١روردين
رار گرفت. دو
ر زبان آورد

پيک ماه روردين

ر
ش
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ب تھران متولد
عنوان بهوسطه 

ل شد. در اين
ھای  در پارک

ا حقوق ناچيز
بقات ورزشی،

دھی سازمانه 
رداخت. پس از
واضع سازمان
عفر در يورش

٢٧آباد، در 
بی دادگاه در 

دست بردارد و
من يک«بود: 

آزادی درراهو 
تير سال ردھم

ست رزمنده و
  باران رفت.

در شھر تبريز
ه در تظاھرات
صفوف فدائيان

در ازجملهفی 
ه داشت. رفيق
ستگيری تحت
ر مھر سکوت
 رفيق کريم را
 رفيق کريم به
فروردين سال

ند]

در جنوب ١٣٣
تحصيالت متو

 به کار مشغول
ی ورزش نيز

آموخت و با ی
ن مدارس مساب
يام فعاالنه به

آباد پر طقه نازی
و در مدارس مو

کرد. رفيق جع 
آ  دستگاه نازی
وين منتقل شد.
که از مبارزه د
يق جعفر، اين ب
نخواھم کشيد و

چھار روز» .
رفيق علی و بيس

جوخه تيربا پای

ت و ششم 
له ساواک 
م (پايگاه 
ديگر پس 

  

د ١٣٣٢ سال 
ن انقالب فعاالنه

پس از قيام به ص
ھای مختلفی ليت

مال را بر عھده
شد و پس از دس

وار و فدائی رفت
ارچيان انسان
ام فراخواندند،
 سی و يکم ف

   شد.

 پله در 
 پايان 

با  ١٣۴
 رشته 
دانشگاه 
 فعالين 

سياليسم جان باختن

٣٧ی در سال 
 پس از پايان ت
 جنوب تھران

مربی عنوان بهر 
کان ورزش می
فت، بين کودکان
در جريان قي
اھرات در منط
وائيان پيوست 

تبليغ می دانش
ه به ھزار

ر و به زندان او
شود ک واسته می
خ رفيقشود. پاس

مبارزه دست ن
دا خواھم کرد
فر به ھمراه ر

پ بهزندان اوين 

تمی در بيست
، در حمل١٣۵۵

 خيابان خيام
راه پنج رفيق د

.جان باختظير 

   کريم

محمدی در علی
کريم در جريان

رکت داشت و پس
 انشعاب مسئول
ذربايجان و شم

دستگير ش ١٣۶
فرسا قرار گر ت

ر اين روز شکا
شگاه برای اعد
ديق در روز
 اوين تيرباران

   عبدالکريم

 حاجيان سه
 شد. پس از

۴۶طه، در سال 
 کنکور، در
شکده حقوق د
ھمان آغاز از

ی آزادی و سوس

  تمی جعفر

يق جعفر حاتمی
. رفيق جعفر
لم در مدارس

مان رفيق جعفر
آباد به کودک زی

گرف لمی که می
داد. د تيب می

تراضات و تظا
م به صفوف فد

شاگرد در بين 
سداران سرمايه

دستگير ردادماه
ين از رفيق خو
به کند تا آزاد ش
ئی خلقم و از م
دم جانم را فد

رفيق جعف ١٣۶
البی ديگر در ز

   تمی مھوش

مھوش حاتيق
۵ ديبھشت سال

 خانه تيمی
نو) به ھمر ران

نظ  مقاومتی بی

محمدی ج علی
ع يق کريم حاج

ولد شد. رفيق ک
عتراضات شر
ست. پس از

بطه با شاخه آذ
۶۴يم در سال 

ھای طاقت کنجه
 لب داشت. در

آموزش ٣ سالن
راه رفيق صد

زنداندر  ١٣۶

جيان سه پله ع
يق عبدالکريم
صفھان متولد

صيالت متوسط
سب رتبه اول

ضائی وارد دانش
ران شد. از ھ

 که در مبارزه برا

٦٠ 
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که ماه رمضان
گرفتند، وزه می

شدند. در ه می
گويد که  و می

ن ساعت کسی
انيان به وسط
ير مثبت رفتار
يان سياسی در
عتراض زده و

دانستند که چه ی
۶٠گاه بيش از 

ا مسلسلو ب ده
. دربرگردندا 

صحبت کرده و
 از يک فاجعه
ندان شھربانی
داع را کردند.

زندانيان طرف
المت پيروزی
دانيان نمود و
ی در بيست و

در يک تپه را
متکشان روستا
 حالی در دفاع

اند. ذاری کرده

تاھای اطراف
فيقی راستين و

کارگران و ی
ه و بسيج يک
ودند. روز دوم
که رفيق حسن
د. تعداد زيادی
 از ھمه طرف

که  پس از اين
 خانه شدند و

  کردند. قطعه ه

از چند ساعت

ند]

با توجه به اينک
ھا که رو  و آن

ای خواب آماد
را صدا کرده

جه شدند که اين
عدادی از زند

کنند. تأثي دن می
بود که زنداني ی

قدام دست به اع
زندان نمی کنان
بعد به ناگ عت

حاضرشدندان 
ھا ريعاً به سلول

 با زندانيان ص
و برگردندھا 

زندانی در زن
ود حالی آخرين
ط بهب خروجی 

به عال کرده گره
د و ديگر زند

فت. رفيق حالی
ن شد. رفيق ر
فن کردند، زحم
زم راسخ رفيق

گذ نام» آلقئرتپه

از روست يکی
ش متولد شد. رف

رھايیزه برای 
 مزدوران سپاه
 ايجاد کرده بو

ند کجه شده بود
برد ش به سر می

اصره کرده و
 گلوله بستند.

ته است، وارد
ق قطعهقمه،  و و

 گذاران نيان
 در سال 
 و رابطه 
سازمان به 
قای فدائی 
ده بود. در 

سال  ماه ت
ر رشت، پس 

سياليسم جان باختن

ين روز بود، ب
وماً بيدار مانده
 بعد ھمگی بر

ن رفيق حالی ر
کند. ھمه متوج

برند. تع ی نمی
وع به شعار داد

ای گونه بهندان 
 نسبت به اين اق

کارکندادند.  می
يک ساعيک به 

ر باالی بام زن
 کردند که سر
حالی با آرامش
ھ ھد که به سلول

 ١٢٠. تمام 
ه و با رفيق ح
 در کنار درب

گ ھايی مشتو 
 با رفقای خود

جوخه آتش ر 
تيرباران ١٣۵٩

محل تولدش دف
مقاومت و عز 

«رکمن به نام 
  

  ن

دريکمدی مقدم 
ای زحمتکش اده

يمان به مبارز
 از مدتی قبل
در اين روستا

مزدوران متوج
اش ه و در خانه

ه رفيق را محا
، خانه را به

باخت  رفيق جان
ق را نيز با چاقو

 

بنياز  حامدی
ونيستی بود.
کسب تجارب

ه ستاره، با س
رفق به ھمراه 

د را آغاز کرد
ارديبھشتھشتم 

ه خانه تيمی در
  خت.

ی آزادی و سوس

ک و نيم صبح اي
د، زندانيان عمو

و حری خورده
ن لحظه نگھبان
ودش را آماده ک
 برای بازجوئی
اط رفته و شرو

لی در زيق حا
مايت از رفيق،
يه رژيم شعار 
د به کنند، نزدي

سدار سرمايه در
دانيان را تھديد
ن ميان رفيق ح

خواھ ھا می  آن
کند وگيری می

شد صف بهبد،
يق حالی سپس
گشته با لبخند 
رين وداع را

سوی بهوار  ئی
٩م مرداد سال 

ديک روستای م
پاس بهن تپه را 

 حقوق خلق تر
ش گرامی باد.

مدی مقدم حسن
يق حسن حام
اھکل در خانوا
راپا شور و اي
حمتکشان بود.

رگاه بزرگ د
، م١٣۶٠ رماه

 روستا برگشته
سدار مسلح خانه
 رگبار مسلسل
طمئن شدند که

جان رفيق سد بی

 مدی منوچھر

منوچھر حيق
وه اتحاد کمو

جھت ک ١٣۵
ھت پيوند گروه
ران برگشت و
دگی مخفی خو
مله بيست و ھ

ساواک به ١٣۵
ومت، جان باخ

 که در مبارزه برا

٦١ 
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 محفل مطالعاتی
پيوست. در سا
ه گروه کوه ب
در سياھکل اي

ستگير و تحت
ی بر زباکالم

ی به حبس اب
ھمراه سه رفيق

در ابھر ا ١٣
 جريان قيام د
ت و پس از قيا
 رفيق محمد د

٣۶۴در سال
رار گرفت ق

سا ١٢حمد به
مواضع سازما
ھ آموزشگاه آن

دستگيرشد قبل
دان اين مطالب
ت تئوريک جمعی

٣۶۵خر سال
صيری، مسئوليت

 با مسائل بند
يت را بر عھد

در زندا ۶٧

ی آشنا شد و ب
طی يک درگيری

چھاررنزديک
يق ديگر پس ا
فيق مرتضی د

در يک» خوجه
رفيق حالی ا
 تھاجم پاسدارا
ساعت نزديک ب

رامی باد ياد و خاط

به يک ١٣۴٨
پويان پ -مدزاده
بايست به ه می

غاز حرکت د
دس ١٣۵٠سال

ر گرفت و ک
نمايشی» دادگاه

به ١٣۵٠فند
   شد.

٣٩در سال  ی
يق محمد در

نه شرکت داشت
عد از انشعاب

کرد. اليت می
فرسا ی طاقت

رفيق مح زآن
به خوبی بهمد 
٣در سالن  ١٣
ھای که سال ی

افل درون زند
محمد مسئوليت
 داشت. در اوا

ق حميدرضا نص
ت در رابطه

معی رفقای اقلي
 سياسی سال

  پرده شد.

ھا در سال
ی آخر در
 قزوين به
مين دوران
 کرد. رفيق
 تحصيالت
ت دانشگاه

ثار مارکسيستی
ط ١٣۵٠م دی

يابان سعدی، ن
ر کنار دو رفي

. رفجان باخت 
  دانشگاه بود.

قره خ«وستای
متولد شد. 

صحرا، در پی
بود. س گيرشده

 [گر

٨ر سال  بود. د
به گروه احم ن

فرادی بود که
با توجه به آغ
ی شد. در سا

فرسا قرار اقت
د«در يک  ن

اسفن ١٢ی در 
اعدام سپرده ش

   حمدرضا

حاجی خانی ضا
متولد شد. رفي
ظاھرات فعاالن
يان پيوست. بع
ن سازمان فعال

ھای ت شکنجه
از پسمت کرد. 

شد. رفيق محم
٣۶۵و در سال 
رفقانی اختيار 

ده و در محا
ھمچنين رفيق م
ر را بر عھده

در کنار رفيق 
ت رفقای اقليت

گيری جم وضع
شتار زندانيان

جوخه اعدام سپر

  مرتضی ا

ھ  حاجی شفيعی
ھای  شد. سال

در ق »ھلوی
ل شد. در ھم
ی را نيز آغاز

 از پايان
 دانشکده ادبيات
 دانشگاه با آثا
 يافت. در ششم

(اول خي نشگاه
ان ساواک، در

طوالنی، يری
وی سال آخر د

  (آلقئر) ه

لی زاده در رو
روستايیکش 

ص مان در ترکمن
دستگصحرا  من

سياسی دانشگاه
ازآن پسيوست.
جزو اف ١٣۴٩

يوندند، ولی ب
موضوع منتفی

ھای طا شکنجه
ازآن پسياورد.

محکوم شد. ولی
يگر به جوخه

 

مح حاجی خانی
محمدرضرفيق

وابع زنجان م
عتراضات و تظ
ه صفوف فدائي
شاخه آذربايجان

ستگير و تحت
وار مقاوم دائی

زندان محکوم ش
داشت و شنايی

را نوشته و در
ودند، قرار دا

شد. ھ خوانده می
ز رفقای ھوادا

١٣۶۶ اوايلو
بندی نظرات جمع
ن جھت موزندا

گرفت. در کش
گوھردشت به ج

 

ھا حاجی شفيعی
رفيق مرتضی

متولد ١٣٢۶
پھ«بيرستان

حصيل مشغول
مطالعات سياسی

مرتضی پس
متوسطه وارد
شيراز شد. در
سازمان گرايش

ر خوابگاه دانش
زند) با مزدورا

درگيمقاومت و
ن زمان دانشجو

حالی زادهحالی
رفيق حالی حال
خانواده زحمتک
ھواداران سازما
سرمايه به ترکم
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 توسط ساواک
١٣۴٩آذر  ٢٣

ط بود، دستگير
به ١٣۴٩سفند 

  ده شد.

تولد شد. رفيق
ريعاً به فعاليت
 سازمان قرار

اکبر رفيق علی
يم ساری منتقل
ن رفيق بيدختی
 پاشاکی به تيم
 تيم آمل منتقل
 تيمی رفقا به

وار دست به ی
نستند، در پناه
د خارج شوند.

جاند نابرابر 

وب بود. رفيق
فرسا قرار اقت

سينه حفظ کرد
جوخه تيرباران

 از روستاھای
و فاطمه بود.
 پس از ضربه
تقل شد. رفيق

سال رديبھشت
  ست.

 مبارزات اين
اد سازمان در
ن حمله عوامل
فدائی ديگر به
ز سه ماه آزاد

ند]

رفتند طين می
٣ر گرفت. در 

ھا در ارتباط آن
اس ٢۶ان، در 

وخه اعدام سپرد

ر الھيجان متو
ی خانواده، سر
 در ارتباط با

مسئوليت ربه 
به تي ١٣۵۴ل 

باختن يم و جان
مسئوليت رفيق
فيق فاطمه به

، خانه١٣۵۴ 
آمد. رفقا فدائی
ن در خانه توان
 از صحنه نبرد
له در اين نبرد

سازمان در جنو
ھای طا شکنجه

شکيالت را در س
بندرعباس به ج

ل متولد يکی
غفور و باخته 

 فعاليت بود و
به تھران منت 
ار روز آخرد 
اس ختهبا جانمی 

   

از  ريکی
تولد شد. 
دست داد. 
، جھت 

اش به  ه
در  الگی

 شد. در 
اصلی ھندگان

 از برپائی ستا
ت. در جريان

فد ۴١ ھمراه 
ردم، رفقا بعد از

سياليسم جان باختن

زان که به فلسط
حت تعقيب قرار
لی که رفيق با آ

ھای فراوا کنجه
يق ديگر به جو

    اطمه

پور اصيل د ن
ر فضای سياسی

رد و توانست
 در يک تيم ب

ھی شد. در سال
ضربه به اين تي

م بود، تحت مس
رف ازآن پست. 

ماه دی ھجدھم
ان ساواک درآ
چند رفيق ساکن
ل رفيق فاطمه

اصابت گلول ر

ور از فعالين س
تگيری تحت ش

وار اسرار تش ی
در ب ١٣۶٠ھر 

  مصطفی

اصل پور حسن
جانر رفقای

گرگان مشغول
١٣۵۴مستان 

چند ھای رگيری
ھای تيمی ز خانه

خيرهللا (حسن)
در ١٣٣٢سال 

مسجدسليمان مت
 پدرش را از د
يالت ابتدائی،
د و خانواده

سا ھفدهت. در 
ھواز استخدام

سازمان دھاز 
گری بود. پس

ف فدائيان پيوست
رفيق حسن به

رزات مرمبا ر

ی آزادی و سوس

دادی از مبارز
اسايی شد و تح

 رابطه با محفلی
 و پس از شک
راه دوازده رفي

پور اصيل فا سن
يق فاطمه حسن
طمه تحت تأثير
اسی روی آور

يرد. در ابتدا
دھ عفری سازمان

ديد و پس از ض
 مسئول اين تيم
گان انتقال يافت

ھ. در شامگاه 
حاصره مزدورا
ومت زدند. چ

ش رگبار مسلسل
براثريق فاطمه 

  .خت

  پور علی سن

پو يق علی حسن
ی پس از دست
فت، ولی فدائی
در چھاردھم مھ

  رده شد.

م پور اصيل سن
حيق مصطفی 

ھيجان و برادر
صطفی در تيم گ
 اين تيم در ز

درصطفی طی 
از دريکی، ١٣۵

سنوند گندائی خ
يق حسن در س
ات اطراف مس

 سنين کودکی
س از تحصي

خو رارمعاش
رگری پرداخت
نايع فوالد اھ
مان قيام يکی

ش عظيم کارگ
دان به صفوف
ژيم به ستاد، ر

براثردان افتاد. 

 که در مبارزه برا
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ای در خانواده ١
ن کودکی فقر
 قيام فعاالنه د
پس از قيام ب
چند رفيق ديگ
 جنوب سازما

به به تشکيالت
 شد و ضربه ب

منصور توانست
 و مدت دو سا
شد. در طی اي
ن نتيجه نداد، ا

 به خارج برود
شدنشل شناخته

. در آنجا تحت
۵به » دادگاه«

 ھمين دوران ب
شش ماه بدو

نر وپنجه دست
به دلي ١٣۶۴ل

ل گرديد تا مور
ن ديگر بيماری
ور روز بعد ا

  .ت

د. رفيق جھانش
گير شد. رفيق
تھران اعدام شد

د شد. رفيق احم
ز قيام به صفوف

در تھرا ١٣۶
خه اعدام سپرد

بستگی سازمانی
ھوادار مجاھدي

زسازی گروه با
عد از دستگيری

رامی باد ياد و خاط

١٣۴٠ر سال
د. از ھمان اوا
ود. در جريان
رکت کرد و

ل با کمک چ
رد و با شاخه

 پس از ضرب
 نيز مشخص

د. رفيق مت کر
ن انسان بگذرد

گری مشغول ش
مجدد با سازمان

ی گرفتن تماس
نبالگير و به د

فول منتقل شد
« گرفت و در
ق منصور در
 نزديک به

ی با آن بيماری
ھای بھمن سال
در تھران منتقل
در اين زمان
و رفيق منصو

فروبستز جھان

تولد رامسر بود
باد کرج دستگ

در ت ١٣۶۵ماه

ر لنگرود متولد
نا شد و پس از

٠در تابستان
شکنجه به جوخ
وانستند به واب

 عنوان بهو را

متولد سال
س از اتمام

 ١٣۴١ل
ران شد و
يل گرديد.
 -ه جزنی

رد آمدن
 باھمت تمام به

بع ١٣۴٨سال

 [گر

   صور

 حبيبی زاده در
زفول متولد شد

لمس کرده بو 
 تظاھرات شر
ت. در دزفول
ر را ايجاد کر
 برقرار کرد.
 رفقای دزفول

دار نيز سرايت
 دام شکارچيان
ختلف به کارگ
 برای ارتباط م
يم گرفت برای
ج از مرز دستگ
 بيشتر به دزف

فرسا قرار قت
کوم شد. رفيق

 مبتال شد و
کانات پزشکی

از روزھ ريکی
ه بيمارستانی د
 قرار گيرد. د
فته شده بود و
ستان، چشم از

  ھانشاه

حدادی مقدم متو
آب در اسالم ١

 مقدم در مھرم

   

در ١٣٣٩سال 
 با سازمان آشن
. رفيق احمد د
 از چند روز ش
 اوين حتی نتو
ت يابند و نام او

    غفور

پور اصيل م سن
يجان بود. پس

سطه، در سال
تکنيک تھر پلی

التحصيل فارغ ١
به گروه ١٣

ت. پس از وا
 گروه، غفور

 غفور در س

منص حبيبی زاده
رفيق منصور

زحمتکش در دز
عين بهرنج را

اضات وعتر
سازمان پيوست
شکيالت ھوادا
رتباط مستقيم
جنوب، روابط

ين تشکل ھواد
ا ھوشياری از

ر شھرھای مخ
مدت کوشش او
ھمين رو تصمي
ه ھنگام خروج
رای بازجوئی

ھای طاق شکنجه
سال زندان محک

سرطان مغز
ترين امک کوچک

درتا اينکه  کرد
شار خانواده به

عمل جراحی
پيشر ازحد يش

رسيدن به بيمار

م جھحدادی مقد
رفيق جھانشاه ح

٣۶۴ر سال
جھانشاه حدادی

پور احمد حسن
رفيق احمد در س

ر جريان قيام
دائيان پيوست.
ستگير و پس
شد. مزدوران

يق احمد دسترف
  عالم کردند.

پور اصيل حسن
رفيق غفور حس

در الھي ١٣٢١
حصيالت متوس
وارد دانشکده پ

١٣۴۶ر سال
٣۴۴ر سال

ظريفی پيوست
ضرباتی به اين
رداخت. رفيق
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ولد شد. رفيق
سانيده بود. در
ت و تظاھرات
 پيوست. محمد
قرار گرفت و
 روز پانزدھم
کرج به جوخه

الب با سازمان
ت. رفيق محمد

کرد. پس از ی
ھای مل شکنجه

آباد شيراز عادل

دسر متولد شد.
د و پس از قيام
 جريان کشتار

  ن شد.

اده و محروم
١٣۵۶ز سال 

رد. پس از قيام
،١٣۵٩ر سال 

يان زحمتکشان
با ازآن پسد. 

ا تأسيس کرد.
واضع انقالبی
جريان اکثريت
ت به تشکيالت
زسازی تشکل
ن اجرای يک
 پس از تحمل

١٣۶٢م بھمن 

ند]

متو ١٣٣٨ال 
 به پايان رسا
 در اعتراضات

صفوف فدائيان
ھای بسيار ق جه

ان سرمايه در
محمد را در ک

 در جريان انقال
ف فدائيان پيوست
ان فعاليت می
 و پس از تحم

در زندان ع ١٣

ن از توابع رود
سازمان آشنا شد
فيق انوش در

تيربارا  تھران

 ١٣٣٧ل 
 فقير و 
از پايان 
دانشسرای 

، در ١٣۵
و  ر گرفت

. پس از 
دھات دورافتا
رفيق صمد از
ع به فعاليت کر
رار گرفت. در
ت صمد در ميا

ر برکنار کرا
شی سراوان را
ن، به تبليغ مو

به ج نيرويیيچ 
س از ضربات

ھت بازروھا ج
حسين در حين

دستگير و ١٣
سا در شانزدھم

سياليسم جان باختن

   

 حسنی در سا
 متوسطه را
 محمد فعاالنه

س از قيام به ص
ی تحت شکنجه
ت کرد. پاسدارا

رفيق م ١٣۶١
  

   مد

شد. توند متولد
 قيام به صفوف
وزستان سازما
بخش دستگير

٣۶٢اسط سال
  د.ن سپرده ش

   (انوش)

باالن وستای بی
جريان قيام با س
ن پيوست. رفي

در ۶٧در سال 

  

در سال ن زھی
 يک خانواده
 شد. پس 
دسطه وارد 
۵شد. در سال 

دانشجوئی قرار
ی روی آورد.

از د دريکی 
س پرداخت. ر
سازمان شروع
م با سازمان قر

يغات و محبوبيت
د او را از کا

فروش تنھا کتاب
ب در سازمان
در اين شھر ھي

و پس ١٣۶٠ل 
ترين نير  فعال

 بود. رفيق ح
٣۶٢رداد سال

فرس ھای طاقت ه
  ن سپرده شد.

ی آزادی و سوس

سنی محمدعلی
يق محمدعلی

حمد تحصيالت
ريان قيام رفيق

رکت داشت و پس
س از دستگيری

وار مقاومت ئی
ديبھشت سال 
رباران سپردند.

محم سنی گتوند
يق محمد در گت
نا شد و پس از

 تشکيالت خو
ربات به اين ب

فرسا در اوا قت
جوخه تيرباران

علی  سين زاده
يق انوش در ر
يق انوش در ج

 صفوف فدائيان
دانيان سياسی د

صمد سين زھی
حسينيق صمد 

 سراوان در
حمتکش متولد
صيالت متوس

زاھدان ش دماتی
تباط با محافل د

 فعاليت سياسی
ان تحصيالت

راوان به تدريس
ھوادار س عنوان

 ارتباط مستقيم
تجاع که از تبلي
 خشم آمده بود
کار شخصی ت

 جريان انشعاب
يت پرداخت و د
وست. در سال

از» استار امی
ادار سازمان

موريت در خر
شت ماه شکنجه
جوخه تيرباران

 که در مبارزه برا
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ازجمل فوالد
ست آورد. از اي
و از کار اخرا

 کميته کارگری
ران منتقل گردي

 ادامه داد. رفيق
ناپذير د خستگی

و ساير مناطق
 يک مأموريت

يجدھھان در ھ
اسداران درآمد
 وی برآمدند،

در روستای ١٣
. پس از اتما
ر ھمين زمان ا
ا سازمان قرا
دان به سر برد
بايجان غربی ب

زمان داد. ھم
اع کرد و ا
 بود. در سا

بود به تھرا شده
رفيق که ھنگامی

اش توسط زندگی
 و در آن زما
ير شد. پس ا

ب ازآن پسرفت.
و بازجوئیکنجه

بر زبان نياورد
تبريز رفته از ا
ز جمعه ارومي
خواھد شد. پاس

وحیجسمی و ر
و با قامتی» يد.

در تبري ١٣۶١

دار سازمان د
 صفوف فدائيا
ه وی محول شد

د ١٣۶٠رماه
و پس از تحم

به ھمراه رفيق
  پرده شد.

رامی باد ياد و خاط

صنايع ١٣۵٨
طع آرا را به دس
 قرار گرفت و

از اعضای ١٣
سرکوب به تھر
عاليت خود را

خ ١٣۶٠دماه
ری تھران و

 زمان طی
 کارگری اصفھ
 به محاصره پا
صدد دستگيری

 

٣٢٨، در سال
ميه، متولد شد

گاه راه يافت. در
در ارتباط ب 

و مدتی در زند
 مسئولين آذرب
سازمان ادامه د
ضع اقليت دفا
مشی سازمان

ش شناختهمنطقه
ھکرد.   آغاز

کرد، محل ز ی
مرتجع اروميه

و دستگي سايی
ھا قرار گر کنجه

 آنجا تحت شک
وار کالمی ب ئی

رش به زندان ت
 دقيقه در نماز
ت کند، آزاد خ
 مرا شکنجه ج
ودتان نائل شوي

ايانی زمستان

ز رفقای ھواد
زمان با قيام به
ظائفی را که به

تير اوايلی در
خود دستگير و

١٣۶٠م آذر
خه تيرباران سپ

 [گر

٨خابات سال 
که اکثريت قاط

داران  سرمايه
٣۶٠ی خرداد 
آغاز سو پس از 

رگری تھران فع
ضربات اسفند

شکيالت کارگر
ت. در ھمين
ابطه با بخش
 سر يک قرار

زدوران در ص
 باخت. ور جان

   د رشيد

آباد، سنی بزرگ
 حوالی ارومي
سطه، به دانشگا

امين نياحيی 
 قيام دستگير و

يکی از عنوان
ر صفوف سا
عانه از مواض

م مدافعان خط 
که در م  به اين

مخفی را دگی
ن زندگی می

مر جمعه امام» 
شناس ارتجاع 

 شديدترين شکن
د و مجدداً در

فيق رشيد فدائی
اش پدر  زندگی

گر برای چند
و اظھار ندامت

ھر چه« بود: 
 به مقصد خو

از روزھای پا 
   سپرده شد.

   ارنه)

ارنه) حسنی از
زم يق قرنی، ھم

ور و عالقه وظ
داد. رفيق قرنی
ائف انقالبی خ
حشيانه، در دوم
 تھران به جوخ

شدند. در انتخ
مايندگانی بود ک

رو مورد کينه
شد. قبل از سی
خوزستان بود و
و در بخش کار

حسن پس از ض
سازماندھی تش

مشارکت داشت
سازمانی در ر

بر ١٣۶١مھر
ھنگامی که مز
ستفاده از سيانو

آبا حسنی بزرگ
رفيق رشيد حس

آباد، در زرگ
الت متوسحصي

طريق رفيق يح
گرفت. قبل از

ع بهس از قيام
عاليت خود در
نشعاب، قاطعا

ترين سرسخت
با توجه ١٣۶٠

وزندمنتقل شد
رشيد در تھران

»حسنی« درش
ماينده مجلس

ستگيری تحت
بريز منتقل شد
رار گرفت. رف
ر آخرين روز

خواھد که اگ می
صحبت کرده و

رشيد مشخص
توانيد کنيد، نمی

دريکیستوار
ه جوخه اعدام

 

حسنی قرنی (قا
رفيق قرنی (قا
وکان بود. رفي
يوست و با شو
د ود، انجام می

حين انجام وظا
ھای وح کنجهش

حميد اشراق در
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ش گھواره از
ھا ھدفمند در ل

پرداخت و در
ه شرکت نمود.
اه بود. پس از

) از١٣۵٨ل (
ب در کرمانشاه
ب قرار گرفت،
رفت و در يک

قربان ١٣۶١ 
آباد اسالم ادگاه

انقالبی دانستن
د. بارھا تحت

ديزل آبادندان 
ر گرفت. رفيق
برد. زندانبانان

چراکهقل کنند 
 بودند. پس از
منتقل کردند و
جوخه تيرباران

 شھريور سال
 در اين زمان

  تيرباران شد.

ی پيدا کند که
يگاه که اين پا

ر داشت، روز
 عوامل امنيتی
 با ساير رفقا،
ھای خود عليه
مت دالورانه،
تعالی کمونيسم

ند]

در بخش ١٣٢٩
يق قربان، سال

علمی پشاه به م
، فعاالنه١٣۵٧

معلمان کرمانشا
و در ھمان سال
 پس از انشعاب

که تحت تعقيب ن
آباد ر بع اسالم

 سپس در سال
بی در شد. در 

 شرع، با ضدا
طعانه دفاع کرد

آباد به زن  اسالم
ت شکنجه قرار
فرادی به سر ب
ند عمومی منتق
خت در ھراس

آباد م دان اسالم
رفيق را به ج

از روزھای 
. رفيق عبدهللا

 

در تھران ١٣۶

در  ١٣٢
 از پايان 

خواھرش 
عالی علوم 
 شد. پس 
فاطمه به 

 ١٣۵۵ل 
درسی دسترسی
ن سازمان بود.

باد جنوبی قرار
عداد زيادی از
حسينی ھمراه
ھ  آخرين گلوله

ھا مقاوم ساعت
ھای متع  آرمان

سياليسم جان باختن

  ن

٩ينی در سال 
ه دنيا آمد. رفي
آباد و کرمانشا
٧مردم در قيام 

عالين کانون مع
دائيان پيوست و

اخراج گرديد. 
اد و پس از اين

از توا» ای دره
ل به کار شد.

سرمايه دستگير
جالد حاکم» ی

ع سازمان قاط
ت و از زندان

شد و مجدداً تحت
م در سلول انفر
 که او را به بن

سخ اش جويانه ه
بان را به زند

، ر١٣۶١ ماه ی

دريکیسينی 
ن تيرباران شد.

 ال سن داشت.

۶٧نی در سال 

۶ينی در سال 
 دنيا آمد. پس

طه، ھمچون خ
رد انستيتوی ع
رشته پرستاری
صيل، رفيق ف
وی آورد. سال
ه توانست به آد
بری و مسئولين

و در مھرآب شده
به محاصره تع 

 رفيق فاطمه ح
تا سلحشورانه

از س و پس 
خود را وثيقه

  امی باد.

ی آزادی و سوس

سيد قربانسينی
يق قربان حسي

آباد به بع اسالم
آ ستاھای اسالم

ريان مبارزات م
يق قربان از فع
م به صفوف فد

وپرورش وزش
فعاليت ادامه دا

به د« روستای 
مشغول غداری

سط پاسداران س
موحدی« مقابل 

ژيم، از مواضع
کنجه قرار گرفت

مانشاه منتقل ش
بان دو ماه تمام

کردند نمی رئت
مبارزه روحيه 

 ماه مجدداً قر
دی ١٩س در 

  ردند.

  سينی عبدهللا

يق عبدهللا حس
در تھران ١٣۶

سا ٢٩ديک به 

   سينی عبدهللا

يق عبدهللا حسين

   سينی فاطمه

يق فاطمه حسي
ھر بروجرد به

صيالت متوسط
سرالسادات، وار
مارستانی در ر

 دو سال تحص
دگی مخفی رو
س سياسی شاه

حل اجالس رھبر
ش تأسيس تازگی

١٣۵۵شتم تير 
ژيم شاه درآمد.
ی يک نبرد س
دوران جنگيد

رانجام خون خ
خت. يادش گرا

 که در مبارزه برا
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 در زندان با ا
گيرد. رفيق  می

د به ھمراه رف
و د واک درآمد

 را شکسته و ا
ی شاه توانست ب

الس رھبری
شده تأسيس گی

ب ١٣۵۵م تير
رژيم شاه درآمد
نبرد سلحشوران

ا و پسجنگيد
 خود را وثيق

  رامی باد.

در شھر بروجر

در سرپ ١٣۵۵
طی و در درآمد

و در اثر اصابت

  يرباران شد.

د شد. تحصيالت
 قيام فعاالنه د

عنوا به از قيام
که توسط  از اين

ت شکنجه قرا
ج رفيق ديگر د

رامی باد ياد و خاط

 ١٣٢٢ر سال
ت خود را از
بيرستان بود،
ضو يک محفل

چی و بانژاد  ت
اعضای اين  

س از آزادی
پور که ق حسن

 سازمان قرار
در مشھد ١٣۵

ه مزدوران ساو
 خط محاصره

پليس سياسی ١
 که محل اجال

تازگ بهيگاه که
ت، روز ھشتم
وامل امنيتی ر
رفقا، طی يک ن
يه مزدوران ج
سرانجام خون
اخت. يادش گر

د ١٣٢۴ر سال
س از اتمام
ستيتو عالی

که سال  می
 به زندگی

در بخش  
 عنوان بهو

يبا آغاز به
۵م تيرماه سال

يته مشترککم
قابله برخاست و

در تھران تي ۶٧

متولد ١٣٣٧ل 
. در جريان
ت داشت. پس
شغول شد. پس

تحت شدت بهد،
به ھمراه پنج ١

   شد.

 [گر

   عسگر

ابرده در سينی
عسگر فعاليتق 

 سال پنجم دبي
ق عسگر عضو
کت رفقا رشت

١٣۵٠در سال 
شوند. پس  می

ز طريق رفيق
 در ارتباط با

۵۴ در مرداد 
ژاد به محاصره
بانژاد توانست

٣۵۵ود. سال 
پيدا کند کسی 

ن بود. اين پاي
وبی قرار داشت
 زيادی از عو

با ساير ر مراه
ود عليھای خ ه

مت دالورانه س
لی کمونيسم ساخ

   سادات 

ات حسينی در
يق افسر پس

انسسطه، وارد 
نی شد. ھنگام

گذراند را می
ازآن پس ورد.

شد و دھی مان
خانه قرقره زي
افسر روز دھم
صره مأمورين ک

وار به مقا فدائی
   .ت

  

٧سينی در سال 

   يع

 حسينی در سال
ه پايان رساند.

ظاھرات شرکت
 به فعاليت مش
يه دستگير شد

١٣۶٠ستم مھر 
يرباران سپرده

حسينی ابرده ع
عسگر حسرفيق

متولد شد. رفيق
ورانی که در

غاز کرد. رفيق
مطالعاتی با شر
ر مشھد بود. د
محفل دستگير

رفيق عسگر از
د،شنا شده بو
بار عسگر يک

چی و بانژ رشت
ناه آتش رفيق ب
منطقه خارج شو
درسی دسترس

مسئولين سازمان
ر مھرآباد جنو
محاصره تعداد

عسگر ھمرفيق
ا آخرين گلوله

ھا مقاوم ساعت
ھای متعال رمان

  

حسينی افسر الس
رفيق افسرالساد
متولد شد. رفي
حصيالت متوس
علوم بيمارستان
وم دانشگاه ر
مخفی روی آو

سازمکارگری
کارگر در کارخ

. رفيق کارکرد
جواديه به محاص
ک درگيری، ف

جان باختگلوله
 

 حسينی پرويز

رفيق پرويز حس

حسينی سيد ربي
رفيق سيد ربيع
متوسطه را به

عتراضات و تظ
ھوادار سازمان
اسداران سرما
گرفت و در بيس
مل به جوخه تي
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جالس رھبری
و شده تأسيس ی

به ١٣۵۵تير 
يم شاه درآمد.
طی يک نبرد
ووران جنگيد 

 خون خود را
 امی باد.ش گر

را اعالم شده م
وابسته به چه

به ھمراه سه 
   سپرده شد.

ائيان پيوست و
کرد. در سال
سالمی و در
و محکوم شد 

 ھيجده رزمنده

سالرديبھشت 
ن رفيق، جسم
رسيدن خبر به
 جمع شده با
ين عمل فجيع

ند]

 کند که محل اج
تازگی بهگاه که 

ت ت، روز ھشتم
مل امنيتی رژي
ساير رفقا، ط

 خود عليه مزدو
رانه، سرانجام

م ساخت. يادش

از فعالين 
 به بيست 
سطه را به 
به صفوف 
ن پس از 
سيار قرار 
رد. در آن 

عداا مبارزانو 
رفيق کامران و

١٣۶٠وم مھر 
جوخه تيرباران

م به صفوف فدا
ک  و فعاليت می

م جمھوری اس
زدور به اعدام
رفيق يوسف و

.  

 معلم بود 
ت بسياری 

در يک  ه
ت حرکت 
پاه افتاد، 
ه برده شد 

ھفدھم ار  تاريخ
 پس از کشتن

کنند. با ر ھا می
نفر دو ھزار 

 خود را از اي

 ١٣٣۴ل 
جوی سال 
نندج بود. 
 به ھمراه 
برای يک 

سياليسم جان باختن

ی دسترسی پيدا
ان بود. اين پايگ
ی قرار داشت
زيادی از عوام

با س  ھمراه
ھای رين گلوله

 مقاومت دالور
ی کمونيسممتعال

   ران

ا حکيم علوی
وجرد نزديک

تحصيالت متوس
. پس از قيام ب
 رفيق کامران

ھای بس  شکنجه
ر مقاومت کر

ھا نام رفقا و مه
دانستند که ر ی

در بيست و دو
شھر درود به ج

يدی پس از قيام
یسقز ھمکار

مزدوران رژيم
ست خلخالی مز
ور، به ھمراه ر

شد تيربارانقز 

 

حنيفی در قروه
فوذ و محبوبيت

که ھنگامیرفيق 
ا موتورسيکلت
 مزدوران سپ
پاسداران قروه

در مزدورانه 
ت. مزدوران
ر ھمان جاده ر
جمعيتی حدود

ر دادن نفرت

  ل

ی نسب در سال
 جليل دانشجو
تربيت دبير سن

،١٣۵٧سفند 
علی خليقی، بر

ی آزادی و سوس

نست به آدرسی
مسئولين سازما

 مھرآباد جنوبی
حاصره تعداد ز

نوازيق حق 
تا آخر حشورانه

ھا از ساعت س
ھای م يقه آرمان

کيم علوی کامر
حيق کامران 

زمان در برو
ل سن داشت. ت
ان رسانده بود.
ئيان پيوست.
ستگيری تحت
وا فت و فدائی

م که در روزنام
دند، حتی نمی
زمانی است. د
رز ديگر در ش

  ميدی ابوبکر

يق ابوبکر حمي
 رفقای شھر س

توسط م ١٣۵
گاھی به رياست

ششم شھريو ز
گر در شھر سقز

 يفی ھوشنگ

يق ھوشنگ ح
بين مردم از نف
خوردار بود. ر

با روستايیده
کرد به دام ی
به سپاه پ ازآن س

زير شکنجه در
جان باخت ١٣۶

جان وی را در
نواده رفيق ج

تراض و شعار
  دھند. ان می

جليل واری نسب
يق جليل حواری

ولد شد. رفيق
ھارم دانشکده ت

 شب ھفدھم اس
رزمش  يق ھم

 که در مبارزه برا
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متولد شد. پس ا
 در يک ادار

فعاالنه د قيام
ز قيام به صفوف
ری اصفھان بود
صفھان دستگير

وار مقاومت دائی
رفيق ديگ ه سه

انشجوئی، توسط
ز پايان تحصي

، برای سربازی
ع به جرم دفا

ک شی درگير شد
ن دوره سربازی

ما بعد از دو م
دبير آغا عنوان
آموزان نقش انش

يان پيوست و د
ی از کار اخرا
سازمان در بي
ستا برگشت و

ار) و با کمکک
فئودال را بي
يرماه نزديک ب

ھا ر آورده و آن
رفيق اکبر ب ١

ددام سپرده شدن

 عضويت کميت
س سياسی ش

رامی باد ياد و خاط

م ١٣٣١ر سال
کارمند عنوان ه

 در جريان ق
ت داشت. پس از
ز فعالين کارگر
ت کارگری اص
رار گرفت و فد

به ھمراه ١٣۶
   ن سپرده شد.

ششم تيرماه،
آباد از توابع
 يک خانواده
ن تحصيالت
مان روستا و
 برای ادامه
 شد. به علت

در مبارزات دا
راج شد. پس ا

١٣۵۴ر سال
 در آنجا نيز

يک افسر ارتش
شد. پس از پايان
و مسکن شد، ام

ع بهشھر  ر قائم
داتقاء آگاھی ر

به صفوف فدائي
ن افکار انقالبی
ويج مواضع س
، مجدداً به روس
 ھواداران پيک
 زمين سه ف
روز چھارم تي
نه رفقا ھجوم آ

٣۶٠تير سال
 به جوخه اعد

ز از سال
زمان قرار
 طی دوره
ک تيم به
وليت رفيق

کرد.   می
ک تيم در

 محمد بعداً به
پليس ١٣۵۵ال

 [گر

   ن رضا

ينی مستعان در
 بهت متوسطه 

 به کار شد.
ظاھرات شرکت
 رفيق رضا از

بات به تشکيالت
فرسا قر ی طاقت

١ و سوم آبان 
جوخه تيرباران

   کبر

ق بيان روز ش
 روستای اميرآ
زندران)، در ي
 شد. دوران
سطه را در ھما
رسانيد. سپس
انشگاه تھران

سی و شرکت د
ز دانشگاه اخر
فيای سياسی در

جند اعزام شد.
ازان ديگر با يک

گان محاکمه ش
 اداره آبادانی و
ھا کرده و در

را طول قيام در
د. پس از قيام به
 به علت داشتن
ی تبليغ و ترو
ھالی زحمتکش،
رش ھاشم (از
سيصد ھکتار

يم کردند. در ر
سرمايه به خانه
 روز ھجده تي
 در شھر نور

  باد.

   حسين

حق نواز سين
رتباط با ساز
محمد پس از

مسئول يک وان
د و تحت مسئو
فری فعاليت

مسئول يک ان
شد. رفيق ھی

ان درآمد. سال

حسينی مستعان
رفيق رضا حسي
ايان تحصيالت

ولتی مشغول
عتصابات و تظ
دائيان پيوست.
ر جريان ضرب

ھای زير شکنجه
کرد. در بيست

ر اصفھان به ج

اک حق بيان علی
رفيق اکبر حق

در ١٣٣٠سال
ور (استان ماز
کشاورز متولد
بتدائی و متوس
رمل به پايان 
حصيل وارد د

ھای سياس عاليت
ساواک مدتی از
ر رشته جغراف
ه پادگان بيرج
حمايت از سربا

در پادگ رنتيجه
رای کار وارد
ين شغل را ر

کار کرد. در ط
مھمی ايفاء کرد

از ١٣۵٨سال
شد. سپس برای
کشاورزان و اھ
ھمکاری برادر
کشاورزان، س
کشاورزان تقسي

شصت پاسدار س
ستگير کردند.
ھمراه برادرش
ادشان گرامی ب

 

محمدح حق نواز
محمدحسرفيق

در ار ١٣۵١
گرفت. رفيق م

عنو بهموزشی
شمال منتقل شد

اکبر جعف علی
عنو به ازآن س

دھ سازمانمشھد
مرکزی سازما
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ه از مدتی قبل
ت و از نزديک

. در مراسمت
قبرستان توسط
ز اھالی مبارز

ای مذھبی نواده
 به جو مذھبی
راه برادرش با

١٣۶٠د سال 
زندان در ١٣۶

ا پذيرفت. در
، در دادگاه۶

٨حاکمه و در 
رفت و دار لقه

ند]

 در سال 
شد. رفيق 
 ھواداران 
 پيوست. 

آموز  دانش
در مھرداد 

ور سال 
ھای سياه کهاند

ند، قرار گرفت
جان باختش، 

رغم محاصره ق
سه ھزار نفر از

 کربال در خان
 قيام با توجه

 کرد و به ھمر
س از سی خردا

۶۶حمد در سال 
ضع سازمان را

٧ی در سال 
 مرتد مجدداً مح

حلق پای بهوار 

سياليسم جان باختن

   اد

حيدری فرد
آباد متولد ش م

يام به صفوف
آموزی  دانش

ر اين زمان د
بود. رفيق م ی

شھريو  اول
با موردحملهن 

ول فعاليت بودن
گلوله به گردنش

ر ق مھرداد علی
، نزديک به س

  اشتند.

در ١٣۴۴سال 
 محمد پس از
ين گرايش پيدا

کرد. پس ت می
 شد. رفيق محم
 شد و مواض
زندانيان سياسی
جرم محارب و
و ن مشھد فدائی

 

ی آزادی و سوس

مھرد دری فرد
يق مھرداد ح

در خرم ١٣۴
رداد پس از قي
زمان، پيشگام
يق مھرداد در

راھنمايیل سوم 
روز دازظھر

در خيابان ١٣۶
مشغو آباد  خرم

 شليک يک گ
سپاری رفيق ک

سرمايه سداران
آباد شرکت دا رم

   محمد دريه

يق محمد در س
ولد شد. رفيق

نواده به مجاھد
ن جريان فعاليت
 مشھد دستگير
 مجاھدين جدا
ريان کشتار ز

، به جای ددقيقه
در زندان رماه

  آويز شد. ق

 که در مبارزه برا

٦٦ 
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ن بودند که د
ماشيبا » ريلی

سط جمع وسيعی

ھران بود که پس
ر ھشتم آذر سا
ن اوين به جوخ

ن سياسی در سا

. در جريان قيا
راضات شرکت
ست. رفيق محم
 روزھای تيرم

که در بھبھا ی
ف اصابت گلول

 

 در تظاھرات
 صفوف فدائيا

ھای حمل شکنجه
ارديبھشت ٣٠ز

 تيرباران سپرد

نيز رفيقن قيام
د. پس از قيام ب
ضع سازمان ر
ه ھمين دليل د
ه ميان کارگرا

. دکارکرد به
يه دستگير و ب

رو فراوان در
  م سپرده شد.

رامی باد ياد و خاط

ج عازم تھران
تر«ک ماشين

 پيکر رفقا توس
  سپرده شد.

 سازمان در تھ
 رفيق بيژن در
ديگر در زندان

کشتار زندانيان

بھان متولد شد
اھرات و اعتر
ف فدائيان پيوس

از دريکیرد.
ھايی درگيریو 

در خيابان ھدف
.جان باخت و 

يان قيام فعاالنه
س از قيام به

و تح دستگيری
در روز ی کرم

از به جوخه

  

خوری) در
» محله رجی

 روستايیی 
س از پايان
ن روستا،
ھر به پايان

معلم به  وان
رآمد. در زمان

کر  شرکت می
اين دوران موا

کرد، به ويج می
به ازآن پسشد.

پزخانه، آغاز ه
سداران سرماي

ھای ز شکنجه
به جوخه اعدام 

 [گر

مانی از سنندج
ن کرمانشاه يک
رد. روز بعد پ
ندج به خاک سپ

ايی از فعالين س
دستگير شد. ١

اه چند رفيق دي
.  

تی در جريان ک
  شد. يرباران

  د

در زاده در بھب
عاالنه در تظا

ز قيام به صفوف
کر ت فعاليت می

ی تظاھرات و
، رفيق محمد د
يه قرار گرفت

  

دريان در جريا
رکت کرد. پس

از دکبری پس 
علیھمراه رفيق 

ر زندان شيرا

  اکبر علیری) 

حيدريان (فخ 
گر«ر روستای 

ای ، در خانواده
متولد شد. پس

دائی در ھمان
 را در بھشھر

عنو بهعلی بعداً 
در وپرورش ش

ای اضات توده
يوست. در ان پ

ش تبليغ و تروي
 کار اخراج ش

کارگر کوره ن
توسط پاس ١٣۶
شد. پس از منتقل

ب ١٣۶٠ر سال 

مأموريت سازم
زديکی بيستون
رفقا تصادف کر
ز مردم در سنن

   حوايی بيژن

رفيق بيژن حوا
٣۶٠ز خرداد

به ھمرا ١٣۶٠
عدام سپرده شد

 

   حياتی

رفيق محمد حيات
تيدر تھران  ۶٧
  

محمد حيدر زاده
رفيق محمد حيد
رفيق محمد فع
اشت و پس از

ر بخش تبليغات
طی ١٣۶٠سال

بود، فتهگر شکل
اسداران سرماي

 

حيدريان کبری
رفيق کبری حيد
عتراضات شر
يوست. رفيق ک

به ھفرسا  طاقت
در ١٣۶٢سال

  شدند.

 

حيدريان (فخور
اکبر علیرفيق
در ١٣٢۵سال

ز توابع بھشھر
و زحمتکش م
حصيالت ابتد
وره دبيرستان
رسانيد. رفيق ع

آموزشستخدام
عاالنه در اعتر
صفوف سازمان
رای شاگردانش

از ١٣۵٩مھر
عنوان بهرفت و

۶٠سوم تيرماه
زندان بھشھر م

و ھفتم تير يست
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ولد شد. رفيق
کارگر عنوان ه

م رفيق محمود
شت و پس از
فعاالنه وظائف

شکارچيان که
ر زندان تحت
ب به سخن باز
داران سرمايه

  ن سپردند.

دان گوھردشت

تحصيلی نمايی
معلم راه تربيت

شته جغرافی
طا که مشغول

ھا صفوف توده
ت کرد. پس از

کزیو ستاد مر
اعضای رترين

بخش تحقيقات
ستاد به فعاليت

آزادسازی از 
جان گرفت و 

چستان در سال
که اعتراضات
س از قيام نيز

ند]

متو ١٣٣٨سال 
بهت متوسطه 

 در جريان قيام
رات شرکت دا
 رفيق محمود ف

ازاينک پسبرد. 
ير کردند، در

وار لب ت و فدائی
پاسد ١٣۶١ل 

جوخه تيرباران

در زند ۶٧سال 

در  ١٣٣
ق عطا تا 
ستان آنجا 
 گنبد شده 
دبيرستان 
ق) دوره 
 به پايان 
راھندانشسرای 

به دانشگاه تر 
در رش ١٣۵

 قيام رفيق عط
زی بود، به ص
 فعاالنه شرکت
 خلق ترکمن و

پرشورو  ترين
ر ابتدا در ب
خش دھقانی س

پس ١٣۵٨ل 
بت گلوله قرار

در  ١٣٣
د. تا سال 
س خواند و 
تھران به 
انشجويان 
مطالعاتی 
ی خود را 

ر دانشگاه بلوچ
ين کسانی بود ک

سازمان داد. پس

سياليسم جان باختن

   د

موشيان در س
پايان تحصيالت

ل به کار شد.
ضات و تظاھر
دائيان پيوست.

ب می پيش بهرا 
مود را دستگي

ھا قرار گرفت ه
شھريور سال 

در باختران به ج

   مدرضا

خان محمدی س

٣انی در سال 
ولد شد. رفيق

ه در تنھا دبيرس
 و سپس راھی

و د ختوم قلی
سابق حمد قلی

 رشته ادبيات
وارد د طا سپس
ساله يکس از 

۵٧داد سال 
د. در جريان

موزشی سرباز
رزات مردمی
ھنگی سياسی

پرکاريکی از  
مشغول شد. د

و سپس در بخ
 عطا در سال
نبد، مورد اصاب

٣زاد در سال 
متکش متولد شد
 زاھدان درس
ن رفت. در ت
ق نظيری با دا

 و به محافل م
 فعاليت سياسی
ت دانشگاھی در
د. در ميان اولي

دانشگاه س اين 

ی آزادی و سوس

موشيان محمود
يق محمود خام
حمود پس از پ

شاورزی مشغول
النه در اعتراض

م به صفوف فد
زمانی خود ر
سان رفيق محم
يدترين شکنجه

روز دومرد.
يق محمود را د

ن محمدی محم
يق محمدرضا خ

  دام شد.

  نجانی عطا

يق عطا خانجا
متو» گميش تپه

ل سوم متوسطه
مه تحصيل داد

مخ دبيرستان 
احژن جزنی (
وسطه را در

سانيد. رفيق عط
ری شد و پس
ت. در خرد

التحصيل شد رغ
راندن دوره آم
ست و در مبار
کيل کانون فرھ

عنوان بهوراھا
 به فعاليت م

کانون ستايی
مه داد. رفيق

کز ستاد در گن
  .خت

   نزاده مھدی

يق مھدی خانز
ک خانواده زحم
ل دبيرستان در

به تھران ازآن س
راه رفيق صادق

البی آشنا شد
ه يافت. مھدی

آغاز تحصيالت
آغاز نمود ١٣۵

شجوئی را در

 که در مبارزه برا
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 پس از قيام ا
سنند رف شھر

از شھر شم رگه
ماند تا با کمک

کند دھی سازمان
روز بيست ر

يق فرشته و يک
  م سپرده شد.

 پس از قيام
تان، به تشکيالت
ر بخش تبليغات
ر گرگان تحت
 ھمچون ديگ

٣۶٢سط سال
  باران رفت.

رامی باد ياد و خاط

ل سنندج بود.
ود. در پی تصر

پيشج نيروھای
ت شھر باقی
سزات مردم را

و در دستگير
به ھمراه رفي ١

 به جوخه اعدام

متولد شد. ١
صيل در دبيرست
 رفيق شھرام د

 دستگيری در
رار گرفت و
ورد. در اواس

جوخه تيرب پای

 [گر

  سين

ين خاکباز اھل
در اين شھر بو

و خروج رتش
ين در تشکيالت
ھر بتواند مبارز

ھا نيز  فعاليت
١٣۵٩ت سال 

 پادگان سنندج

   

٣۴٣در سال 
د و ھنگام تحص
وزی پيوست. ر

 بود. پس از
قر وسطايی ون

زبان نياو بر 
پا بهندان گرگان 

خاکباز غالمحس
رفيق غالمحسي

عالين سازمان د
وسط سپاه و ار
رفيق غالمحسين
يگر رفقای شھ
ر حين ھمين

چھارم ارديبھشت
مبارز ديگر در

 

خاکپور شھرام
رفيق شھرام د
سازمان آشنا شد

آمو يشگام دانش
عال و کوشا

قرھای  شکنجه
کالمی رفقايش

وار در زن دائی

خ
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دنيا آمد. رفيق
ت، ولی با شور
د. پس از قيام

آموزی به انش
١٣۶١ر سال 

اه رفيق بيژن
نندج به جوخه

ت به آدرسی
ی و مسئولين

و در مھرآباد ه
به محاصره 

د. رفيق خراط
تا آخرين ورانه

ھا از ساعت س
ھای ثيقه آرمان

ای در خانواده 
و فشار زندگی
 و به کارگری
ر جريان قيام،

گروھبانی شگاه
ج شد. در اين

درزمينهٔ شد.  ن
 امکانات نقش
ستگير و مدتی

فدائی مرگان ش
به ھمراه پنج 

به محاصره» 
چون پنج رفيق

 .ن باخت

رفيق احمد پس
 وارد دانشکده
 پايان تحصيل

ند]

به د ١٣۴٠سال 
سن کمی داشت

کرد  شرکت می
 در پيشگام دا
 و دوم شھريو
ضی را به ھمر
 در زندان سنن

 ١٣۵١سال 
رفت و از 
روی آورد. 
در دوران 
لفی را بر 
ت رفيق، 
باد جنوبی 

سی شاه توانست
جالس رھبری

شده تأسيس زگی
١٣۵۵شتم تير 

رژيم شاه درآمد
ک نبرد سلحشو

و پس جنگيد 
ون خود را وث

  گرامی باد.

١٣۴٠ سال 
 به علت فقر و

 مدرسه برود
ای در زات توده
آموزش قيام به 

 سياسی اخراج
مرگان پيشوف 

و دارو و ساير
 در سنندج دس

پيشرد صفوف 
١٣۶٠اسفند  

»باشماغ«تای 
 سيروس ھمچ

جانر جنگيد و 

جرد متولد شد. ر
ر رشته شيمی

پس از ١٣

سياليسم جان باختن

   ی

دامرادی در س
ر جريان قيام س

ھرات فعاالنه
ان پيوست و

ود. روز بيست
ن رفيق مرتضی

ديگر  رزمنده

   لی

خراط پور از س
زمان قرار گر
زندگی مخفی ر
 خراط پور د

ھای مختل وليت
خرين مسئوليت
می و تيم مھرآب

سياسی پليس ١
ند که محل اج

تاز به پايگاه که
شت، روز ھشت
عوامل امنيتی ر

يکر رفقا، طی 
عليه مزدوران
ه، سرانجام خو
ساخت. يادش گ

   س

خرده بين در
ندج متولد شد.
 ھفت سال به

گيری مبارز وج
پيوست. پس از
ه علت فعاليت
وس وارد صفو
وری مھمات و

ر ھمين دوره
 از آزادی وار

٢٩ رفيق در
که در روست 

رآمدند. رفيق
وار حظات فدائی

   

بادی در بروجر
ت متوسطه در

٣۴٨ در سال 

ی آزادی و سوس

امرادی مرتضی
يق مرتضی خد

د اگرچهتضی 
اشتياق در تظا
 صفوف فدائيا
ليت مشغول بو
کارچيان انسان
تی و شانزده
  رباران سپرد.

راط پور غالمعل
يق غالمعلی خ

 ارتباط با ساز
به ز ١٣۵٢ل

يق غالمعلی
ليت خود مسئو
ھده داشت. آخ
سئوليت خانه تيم

٣۵۵د. سال 
سترسی پيدا کن
زمان بود. اين

وبی قرار داش
داد زيادی از ع
ر ھمراه با ساير

ھای خود ع وله
ومت دالورانه
عالی کمونيسم س

رده بين سيروس
يق سيروس خ
حمتکش در سنن
انست بيش از
شغول شد. با او
اين مبارزات پ

شد، ولی به رد
مان رفيق سيرو

آو رکات و جمع
لی داشت. در
دانی بود. پس
. آخرين نبرد
يق ديگر بود

دوران سپاه در
گر تا آخرين لح

رم آبادی احمد
يق احمد خرم آب

 پايان تحصيالت
تکنيک شد. ی

 که در مبارزه برا

٦٨ 

ول
ير
د.
ی
د،
د.
ان
 با
ن
ن
ھا

ان
ان
 و
ان
ز
به
ھر

يام
ن
١ 
ت
دم
رد
قم
ی
راه
خه

در
من
ت.
يل
ال
طه
ال
ی
ماه
به
ان
س،

  

خدا
رفي
مرت
و ا
به

فعال
شک
جنت
تير

  

خر
رفي
در

سال
رفي
فعال
عھد
مسئ
بود
دست
ساز
جنو
تعد
پور
گلو

مقاو
متع

   

خر
رفي
زح
نتو

مشغ
به ا
وار
زما
تدار
فعال
زند
شد.
رفي
مزد
ديگ

 

  

خر 
رفي
از

پلی

طره رفقای فدايی

 

 در صف او
خمی و دستگي

يابد رھايیران
تمام اعضای ق

ر بازداشت بود
زندان آزاد شود
واداران سازما
ی از زندان،

تشکيالت تھرا
 توسط مزدورا

ھ به ھمراه ده ١
   سپرده شد.

د شد. در جريا
و از ھمين زما
فدائيان پيوست
عاليت با سازما
ستگير و پس ا
زندان گرگان ب
 اعدام را شھ

ود که پس از قيا
ھای تھرا رخانه

٣۶٢ در سال
شد. رفيق حشمت
عتراضات مرد
 ھمين رو مور

ق - وبان تھران
ھای حت شکنجه

به ھمر ١٣٧۵
 اوين به جوخ

در سراب د
 کودکی ضم

جرپزی پرداخت
ش گروھی تشکي
ير و به يک سا
صيالت متوسط
سازمان در سا

 ھمين ايام برای
ی رفت. سه م
 ترک کرد و ب

در خيابا ١٣۵
 ساواک و پليس

رامی باد ياد و خاط

 به دانشگاه،
زخ شدت به و

از چنگ مزدو
اتفاق به ١٣۵٩ 

ل روز در چھ
ھوشياری از ز
ی تشکيالت ھو
. پس از آزادی

بود، به ت شده ه
ر يک اشتباه،

١٣۶٠ھم مھر
به جوخه اعدام

در گرگان متولد
شرکت داشت و
ام به صفوف ف

ھا به فع کثريتی
دس ١٣۶٠سال
در ز ١٣۶٢اد

ژخيمان محل

ن در تھران بو
ود. او در کار

کرد.  کار می
 زندان آزاد ش

راستی در اع 
ت داشت. از

گرفت و در اتو
 بار ديگر تح

 اسفندماه سوم
انيگر در زند

١٣٢٩سال
شد. از ھمان

ھای آج و کوره
 تن از رفقايش

دستگي ١٣۵٠ل 
 از آزادی تحص
ن ارتباط با س
سر گرفت. در

د و به سربازی
پادگان را زآن

۵م آبان ر شش
ی با مزدوران

 [گر

ورش ارتجاع
اه قرار داشت
ياری توانست ا
زمستان سال

ر شد. به مدت
ر توانست با ھ

ترين رفقای فعال
بلوچستان بود.

شناخته کامالً 
اثرق مھدی در 

ر و در ھيجدھ
ر زندان اوين به

   م

د ١٣٣٩ر سال 
در تظاھرات ش
 شد. پس از قيا

و طرد اک عاب
ق شھرام در س

مردا ٢يار در 
سپرده شد. دژ

  ردند.

 

ز فعالين سازمان
ئيان پيوسته بو

گری، س ريخته
از ١٣۶۶سال 

محمدرضاق 
فعاالنه شرکت 

ی امنيتی قرار گ
رفيق حشمت
ر گرفت و در

 چند مبارز ديگ
  د.

 

خدادادی در س
گری متولد ش
 در مزارع و

به ھمراه چند 
رابطه در سال

. پسحکوم شد
سانيد و ضمن

را از سر ھايش
ی فراخوانده شد

از پسسر برد و 
روی آورد. در

طی يک درگيری

ر حمله و يو
مقاومت دانشگا

اما با ھوشي؛ شد
ار ديگر در

خانواده دستگير
ديگر بار يکما

رفيق يکی از ف
ر سيستان و ب

که وجه به اين
منتقل شد. رفيق
سرمايه دستگير
مبارز ديگر، در

خداپناھی شھرا
رفيق شھرام در
نقالب فعاالنه د

آشنا ا سازمان
ھمزمان با انشع
دامه داد. رفيق

ھای بسي شکنجه
جوخه اعدام س

کرچالوس اعالم 
 

 خداداد حشمت

رفيق حشمت از
ه صفوف فدائ

مھندس عنوان ه
ستگير و در س
ه ھمراه رفيق

١٣٧۴کبرآباد
عقيب نيروھای
ستگير شد. ر

فرسا قرار طاقت
رفيق محمد و

يرباران سپردند
 

 خدادادی رحيم

رفيق رحيم خ
ای کار خانواده

حصيل به کار
١٣۴٩ر سال

اد و در ھمين ر
و نيم زندان مح
را به پايان رس

ھ فعاليت ١٣۵٣
خدمت سربازی
ر پادگان به س
زندگی مخفی ر
واب تھران، ط

  .جان باخت

د
م
ش
با
خ
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د
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م
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م
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در يک تيم ١
ی روی آورد.
 محاصره خانه
رد. نبردی که
ی فدائی تا آن
واک، پليس و
. رفيق طاھره

تا آخرين رانه
ھا از ساعت س

ھای ثيقه آرمان

شد. در جريان
ت داشت و پس

١٣۶۴در آذر 
راه يک رفيق

ھای و شکنجه
نداد و به ھفت
ندانيان سياسی
ردشت به سر

به ای چنددقيقه 
سوی بهوار  ئی

١٣٢٢ر سال 
الت متوسطه،

ازآن پس. رکرد
 کرج و بانک
ازندران مدتی
مدعلی در سال
زمان در بابل
سن نوربخش،

پور علی خراط
باط با سازمان

دريکید ظفار 
 

  عدام شد.

 انجام وظائف

ند]

٣۵۴ز اسفند 
ه زندگی مخفی

ماه در جريان
ارس، رقم خور
 نبردھای رفقای
ھا مزدور ساو
صره درآمده بود

 نبرد سلحشور
و پس جنگيد 

ون خود را وث
  گرامی باد.

 چالوس متولد ش
راضات شرکت

ق احمد دت. رفي
به ھمر گشت ی

 دستگيری و
رچيان انسان ند

عام زن ريان قتل
گوھر» ھای ی

»دادگاه«يک 
فدائ ١٣۶٧يور 

   مدعلی

لی (داداشی) در
 پايان تحصيال

کاران آغاز به 
ره کشاورزی

 سپس در ماز
ود. رفيق محم

ای ھوادار ساز
محس ازجمله 

ابلی و غالمع
حمدعلی در ارتب

ھه نبرد در جب
 .جان باخت ١

در تھران اع ۶٧

در  ١٣۴٣
 دستگيری 

کوم   تکنی
ھران بود. 
ھمزمان با 
 در سنگر 

 رفيق علی در

سياليسم جان باختن

دانشگاه شد. از
رفيق غزال به
ق در ھشتم تيرم
وبی، خيابان پا

سازترين ن ماسه
منطقه با صدھ
 ھوا به محاص
رفقا، طی يک
عليه مزدوران
ه، سرانجام خو
ساخت. يادش گ

   وحيد)

) خسروی در
ظاھرات و اعتر
ف فدائيان پيوست

بازمیردستان
شد. پس از

عاتی به شکار
وم شد. در جر

اوينی« دربند 
مد نيز در پی ي

شھري ٩ و در 
  ت.

 (داداشی) محم
خسروی اردبيلی

 شد. پس از
 دھات کردستا
کارمند در ادار

.کارکردنبد، 
شغول به کار بو

ھا کی از گروه
رفقانیگروه 

ی، عباس کا
رفيق محم ازآن

 عمان رفت و
٣۵۴ماه سال  ن

 

٧روی در سال 

 

٣صی در سال 
شد. ھنگام

سوم ھنرستان
 در شرق تھ
زات خود را ھ

ز ھمان ابتدا
 قرار گرفت.

ی آزادی و سوس

رفته و وارد د
ت مسئوليت ر
رين نبرد رفيق
می مھرآباد جنو

ترين و حم ينون
مان بود. تمام

تش از زمين و
راه با ساير ر

ھای خود ع وله
ومت دالورانه
عالی کمونيسم س

سروی احمد (و
يق احمد (وحيد
م فعاالنه در تظ
 قيام به صفوف

که از کر گامی
دستگير گر
فرسا، اطال قت

ل زندان محکو
١٣۶٧ سال 

برد. رفيق احم ی
دام محکوم شد
وخه اعدام رفت

سروی اردبيلی
يق محمدعلی خ

 بابل متولد
معلم در عنوان

ک عنوان بهتی
ادرات در گن

مشمعلم  عنوان
عضو يک ١٣۵

د. در اين گ
جان لنگوری سن

ا پسضو بودند. 
ھت آموزش به
 روزھای بھمن

  سروی پرويز

يق پرويز خسر

  صوصی علی

يق علی خصوص
ران متولد ش
رجوی سال س
سروندی) واقع

يق علی مبارز
م آغاز کرد. ا
شگامان مبارزه

 که در مبارزه برا

٦٩ 
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رون نگفت.
ق کاظم سالحی

د که ھنگامی
ت غروی نوشت

  ی منتشر شد.

ای سياسی خانواده
يت سياسی روی

رفيق محمووه
ت به اين گروه

ھای کی از خانه
تا مدارک روند ی

کنند. اين خانه ا
اشت. با نزديک
گبار گلوله قرا
رفيق مجتبی د

. رفيق محموت
  ه خارج شود.

بود که ب ھايی ه
ای که ب  ضربه

رفيق محمود ب
ی برای رفتن ب
ضربه به تيم کوه

گردند ن برمی
شوند. رفيق می

ر انقالبی "نيک
ران ساواک د

جايق محمود

حصيالت پايان ت
دانشگاه صنعتی

رامی باد ياد و خاط

وين رفت.
موزشی از
روه جنگل
ر (علمی)
 در اسفند
 پس از
ی فراوان

وار سخن فدائی
به ھمراه رفيق 

ت. رفيق احمد
ش رفيق عزت
ر سطح وسيعی

بروجرد در خ
جوانی به فعالي
مجتبی در گرو
س از ضربات
 محمود به يک
، ميدان ثريا می
ديگری منتقل ک
اساواک قرار د
 طرف زير ر
بله پرداخته و

جان باختگيری
سته و از منطقه

گروو يکی از
پس از ١٣۵٢

شود، ر ارد می
وه دکتر اعظمی

به علت ض ١
سکندر به تھران

دھی سازمان 
ترور ازجمله 

گيری با مزدو
رفي ١٣۵۵ال

 ١٣٣٣ال
بايجان در
. از ھمان
خصوصيات
مساعدت به
ھمان زمان

اعتراضی  
داشت. پس از

ر رشته برق د

 [گر

 دانش به قزو
 طی دوره آمو

پور با گر حسن
در تيم شھر آن

د. رفيق احمد
دستگير شد. 

ھای ت شکنجه
 رفيق احمد ف

١٣۵٠سال  ه
تيرباران رفت

ی برای مادرش
در ١٣۵٧ قيام 

   بی

خرم آبادی در ب
ھمان دوران نوج
 زمان رفيق م

کرد. پس ت می
ه ھمراه رفيق
 کورش سابق،

د جای بهانه را 
ره مزدوران س
ن خانه از ھر

وار به مقاب ائی
در اين درگي ١

حاصره را شکس

   مود

دی عضورم آبا
٢د. در اسفند 

 اين گروه وا
ردد تا به گرو

٣۵٣ در سال 
رفيق اس اتفاق ه

مسئول عنوان
ملياتی مختلفی

داشت. در درگ
 ارديبھشت سال

 خرم در سا
شھرھای آذرب
ه به دنيا آمد.
ی به خاطر خ
 ھمکاری و م

ف بود؛ و در ھ
ھای رکت

عاالنه شرکت د
در ١٣۵١سال 

سپاه عنوان ه
رفيق احمد در
طريق رفيق ح

زا پسشنا شد.
شد دھی سازمان

١٣۴٩سال
ستگيری تحت

رار گرفت،
تيرماه چھاردھم

جوخه ت پای ه
ا دان بود نامهزن

ين نامه پس از
 

خرم آبادی مجتب
رفيق مجتبی خ

متولد شد. از ھم
ورد. در اين

آبادی فعاليت خرم
رفيق مجتبی به
يمی در خيابان

اين خا وسايلو
بل در محاصر
شدن رفقا به اين
گرفتند. رفقا فدا

٣۵٢اسفند  ١٢
وانست خط مح

خرم آبادی محم
رفيق محمود خر
سازمان پيوستند
کی از محافل

گر رستان برمی
کوه به پيوندد.
بهرفيق محمود 

ع بهر دو تيم
محمود در عمل
طبع" شرکت د

يست و ھفتم
  .اخت

  

  خرم طاھره

رفيق طاھره
از ش ريکی
ای مرفه خانواده

وران نوجوانی
اش در رجسته

يگران، معروف
درحريز
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دستگير شد. ١
ستگيری تحت
 مقاومت کرد.

گوھردشت» ھا
،١٣۶٧ر سال 

گفته بود، نش
ط زندانبانان را
رده بود. رفيق

پای بهوار  دائی

 و دارای دو
ری متولد و

درب توده بود. 
ه شرکت داشت
 خوناميردشتی

کرد و کار می
وسايل استراق

 جرم ھواداری
پس از تحمل

در ١٣۶٠من 

ند]

١٣۶٢در سال 
يان بعد از دس

وار و فدائی ت
ھا کش ملی« بند

عام زندانيان در
ھمبندان رفقا و 

شد ولی شرايط
ی اعدام آماده کر

فد ١٣۶٧ريور 

ورهللا، متأھل
خانواده کارگر
ين قديمی حزب
راضات فعاالنه

رفيق پيوست. 
ک اديوتلويزيون

 از راه دور (و

ن داشت که به
 دستگير و پ
ست و سوم بھم

 ده شد.

سياليسم جان باختن

 به اين بخش د
ون ديگر فدائي

ھا قرار گرفت ه
درب ١٣۶۶سال 

ع ر جريان قتل
 بند، به ديگر

ه اعدام خواھد ش
و خود را برای
 روزھای شھر

  ت.

 دل

شتی، فرزند نو
 در يک خ

پدرش از فعالي 
ظاھرات و اعتر
صفوف فدائيان
رک بود، در 

شنود و کنترل
  شت.

سال سن چھار
 محل کارش

فرسا، در بيس ت
وخه اعدام سپرد

ی آزادی و سوس

در پی ضربه
يق غالم ھمچو

شکنجهيدترين 
يق غالم از س

برد. در  سر می
ل از رفتن از

داند که می رچه
واھد پذيرفت و

از دريکیالم
وخه اعدام رفت

وناميردشتی عا
دل خوناميردش
زند بود. او

.بود يافته ورش
ريان قيام در تظ

پس از قيام به ص
س الکترونيکند

ساخت ش زمينهٔ 
مع) تخصص دا

وچ سیيق عادل 
 سازمان در

ھای طاقت کنجه
دان اوين به جو

 که در مبارزه برا

٧٠ 
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طره رفقای فدايی

 

ماه ک ٩ی مدت
ستان را داشت
 ببرد. بر مبنای
ين مسلح رژيم
ورش برده او ر

رفيق علی ب ١٣
ی ديگر در زندا
سالمی به جوخ

ردھای مسلحان
، به ھمراه رفيق
موريت سازمانی

يستون کرمانش
ف کرد. روز بع

 سنندج به خاک

وھای رژيم ب
از روزھای کی

   سپرده شد.

ر شد و از ھما
سا قرار گرفت

فيق ناصر را د
 به جوخه اعد

 رفيق غالم د
 قيام به صفوف

کر ت فعاليت می

رامی باد ياد و خاط

مسئول بود. علی
ھنرجويان ھنر

پيش خوبی به
سالمی، مأموري
ه رفيق علی يو

٣۶٠تير سال  م
زمنده و انقالبی
ن جمھوری اس

متولد  ١٣٢
به  ۵٠ھه

. در سال
ھای  شکنجه

ر زندان به
ندان مجدداً
وزھای قيام

ظاھرات و نبر
،١٣۵٧م اسفند

، برای يک مأم
 در نزديکی بي
ن رفقا تصادف
ی از مردم در

ر تھاجم نيرو
دريکبود.  رشده

جوخه تيرباران

 ١٣۴٠ال
تحصيالت
خوانده شد.
 ھواداران
 پيشگام
يت کرد.
در پادگان

ردستگي ١٣۶١
فرس ھای طاقت

ران سرمايه رف
در تھران ١٣

تان متولد شد.
شد و پس از

ر بخش محالت

 [گر

فيقی کوشا و مس
ت مبارزات ھ
بت پيشگام را 

ران انجمن اسال
 تيرماه به خانه

ز چھاردھمرو 
عفر و بيست رز
 دست مزدوران

.  

٢٨قی در سال 
دھ اوايلھای 

 روی آورد.
ر و پس از ش
دت سه سال در
ز آزادی از زن
ول شد و در رو
 صف اول تظ
در شب ھفدھم

،حواری نسب 
م تھران بودند.

با ماشين» ريلی
ط جمع وسيعی

   مد

خوجه در مد
دستگيرر گنبد 

در گنبد به ج ١

   صر

ورشيدی در سا
پس از پايان تح
 سربازی فراخ
يام به صفوف
ست و در

غاز به فعالي
سرباز د عنوان

شھريور  ١۴ 
ھ  تحت شکنجه

ت کرد. پاسدار
٣۶٢ردين سال 

 

شنام در لرست
سازمان آشنا ش
 رفيق غالم در

ش رفا شکيالتی
مسئوليت ھدايت
وانست سياست
گزارش مزدور
روز شنبه ششم
ستگير کردند.
ھمراه رفيق جع
وين تھران به

عدام سپرده شد
 

   خليقی علی

رفيق علی خليق
ھ شد. در سال

عاليت سياسی
دستگير ١٣۵٢

به مد ،وحشيانه
سر برد. پس از
ه فعاليت مشغو
يز فعاالنه در

شرکت داشت. د
رزمش جليل ھم

ز سنندج عازم
تر«ک ماشين

يکر رفقا توسط
  سپرده شد.

 

محم خوجه علی
محم علیرفيق

صحرا در رکمن
١٣۵٨روردين

خورشيدی ناصر
رفيق ناصر خو
متولد شد. وی پ
متوسطه، برای

اصر پس از قي
سازمان پيوس

آموزی آغ انش
ع بهکه  رزمانی

برد، ه سر می
غاز دستگيری

وار مقاومت دائی
فرور ١٩روز

  سپردند.

 

  خوشنام غالم

رفيق غالم خو
جريان قيام با س

دائيان پيوست.
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ھای رد شکنجه
ھمچنان جانش

کرج به جوخه
ر محل داشت،
گزار کردند و
جلس سخنرانی

در ۶٧و سال 

ولد شد. رفيق
سط يک تواب
 در آن ھنگام

در رشت ١٣

ارگری، متولد
رگر ساختمانی
 اعتراضات و
ارتباط با رفيق
گرفت. پس از
تھران آمد. در
فشای ماھيت
ن طريق رفقای
پذيرفتند. رفيق
 تھران فعاليت
گير شد. رفيق

از دريکیسا 
جوخه تيرباران

ر يک خانواده
 پس از پايان
ت نفت، ادامه
بابلسر مشغول
 اعتراضات و
جاعی ايران و
يت خود را در
 کرد. پس از
مد و مسئوليت

،سر بندرھر، 
و ناپذيری تگی
و دلگرمیيه 
، به١٣۶٠ل 

ند]

دستگيری مور
ج بیآن بر بدن 

در شھر ک ١٣
حبوبيتی که در
برای وی برگ
ئی در آن مج

د رشت بود و

شھر انزلی متو
در تھران توس

شود. خمی می
۶٧مرداد سال 

ای کا ر خانواده
کار عنوان به 

قيام فعاالنه در
مين زمان در ا
 جھان) قرار گ
رگر ديگر به ت
يادی در اف
اشت و از اين
 سازمان را پ

غرب بليغات
و دستگ شناسايی

فرس ھای طاقت ه
ن اوين به جو

  د)

در ١٣٢٩ال 
ان متولد شد.

 مديريت شرکت
ستاد دانشکده ب

، فعاالنه در
وع جنگ ارتج
اين زمان فعالي

 محلی آغاز
خوزستان درآم
شھرھای ماھشھ

خستگ گرفت. 
اره مايهضا ھمو

 ضربات سال

سياليسم جان باختن

 شد. پس از د
که آثار آ رفت
٣۶٠ ماه دیل 

 با توجه به مح
 بزرگداشتی ب
 از رفقای فدا

   ن

ه اميری متولد
 

   س

داربيانس در ش
د ١٣۶٣ستان 

م دستگيری زخ
م ٨اشت. در

مياندوآب در ر
وران کودکی

شد. در جريان ق
 داشت و در ھم

(رفيق اندوآب
ازده رفيق کار
، تالش زي
ئنين اکثريتی د

مشی انقالبی ط
 در بخش تبل

ش ١٣۶٠خرداد 
 تحمل شکنجه

سال، در زندان

(حميد، محمود
 داسار در سا
متکش در آبادا
طه، در رشته

ا عنوان به زآن
 روزھای قيام
 داشت. با شر
رگشت؛ و در 
ان در بخش

ضويت کميته خ
 سازمان در ش
ه را به عھده
فيق عبدالرضا

بود. پس از 

ی آزادی و سوس

برد، دستگير ی
حشيانه قرار گر
ی بود. در اول
دام سپرده شد.

ھا مجلس سايه
در يکی ديگر

  د.

ه اميری کتايون
يق کتايون داده

اعدام شد. شت

ربيانس آرامائيس
يق آرامائيس د
مائيس در تابس
اسايی و ھنگام

سال د ٣۴يق
  دام شد.

   ريوش

يق داريوش در
. از ھمان دو
شغول به کار ش
اھرات شرکت

قلعه مياھانگير 
م به ھمراه دو
ريان انشعاب

طلبانه خائ صت
رگر زيادی خط
ريوش ھمچنين

کرد. پس از خ ی
ريوش پس از

زھای ھمين س
  رده شد.

سار عبدالرضا 
يق عبدالرضا

ی و زحمرگر
صيالت متوسط

از پسصيل داد. 
 کار شد. در

اھرات شرکت
برراق به آبادان 

تباط با سازما
شعاب، به عض
ايت تشکيالت

دگان و اميديه
حيه مقاوم رف

رفقايشرک

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

زمان بود که د
برد  به سر می

 در ايران، د
يان سياسی يک
ق حميد يکی ا

٣٧۶تير سال 
. رژيان باخت

ز انعکاس اخبا
باخته را ا جان

ش متولد شد و ا
 بود. ھمزمان

فعاليتشه خاطر
 بيشتر به سنگ

 فرھاد مسئوليت
 بر عھده گرفت
سرخ انقالب ر
ن جنوب تھرا

رامی باد ياد و خاط

 از فعالين ساز
ر زندان تبريز
ندانيان سياسی
 تبريز، زنداني

غاز کردند. رفيق
چھاردھمروز

جاندان تبريز
 در ھراس از
ده زندانيان ج

  مود.

ای زحمتکش ده
ای جامعه آشنا

ز قيام بارھا به
ادی با نيروی
خرداد شصت،
ه در تشکيالت

اوراق س که لی
حمتکش نشين

 [گر

  ضا

ا داداشی يکی
و در ستگيرشده

ه وضعيت زن
زندان زجمله

 خشک را آغا
کت بود که در ر
عتصاب در زن
ھوری اسالمی
جامعه، خانواد
سم يادبود منع نم

دور در خانواد
ھا و محروميت

 پيوست. پس از
بار پس از آزا

خ ٣٠ت. پس از 
نسبت به گذشته

درحال ١٣۶٠ 
از محالت زح

حميدرضاداشی
رفيق حميدرضا

دس ١٣٧٠سال
ر اعتراض به

اچندين زندان 
عتصاب غذای

الين اين حرکتع
ر اثر اين اع

کار جمھو جنايت
ھا در ج زندان

رگزاری مراس
 

   ادور فرھاد

درفيق فرھاد دا
کودکی با درد و
يام به سازمان

ستگير و ھر ب
مبارزه بازگشت

را ن تری سنگين
آبان ١٣روز

يکی ا سوی ه
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ھا رد شدند  آن
پاه دانش رفت.

از توابع» ن
ی را تحت نظر

يکد. پس از 
صدد برآمد که با

٢٩گير و در 
خی به جوخه

 در دبيرستان
 پس از پايان

عنوان به ١٣۵
ربازی خود را
خدمت را ترک

تظاھرات و 
ت. پس از قيام
، يعنی دانشگاه
 ارتباط قرار

دھی سازمانل 
پس از ھجوم

بود، به شده خته
 در پی حمله
ت رفيق مسعود
 پس از تحمل
اه رفيق احمد
پرده شد. رفيق
ت تعداد زيادی
 مسعود، نشان

  طقه بود.

ان تحصيالت
فعاليت سياسی
رفيق پرويز به

١٣۵٢ر سال 
پس از آزادی
ری در ارتباط
 شھريور سال
 در خيابان شاه
ک درآمد. رفقا

ن خط شکست

ند]

میشت که تما
درسٔه عالی سپ

سليران«ستای 
 مدتی قبل وی
ران منتقل کرد
 در آنجا درص

لی مجدداً دستگ
 خسرو گلسرخ

در  ١٣٣
 دھستان 
تان ايذه 
حصيالت 
ی ادامه 
از پايان 
به آبادان 

ھواز رفته و
تحصيل شد.

۶ -١٣۵۵سال 
نجان دوره سر
 مسعود محل خ

دھی سازمانه 
يم شاه پرداخت
دو مرکز فعال،
الد اھواز در

مشغول ١٣۵٩
 بيکار بود. پ

شناخسعود که 
ليت ادامه داد.
سوم ارديبھشت
گاه دستگير و

ھمر روزبهن 
خه تيرباران سپ

سپردند. شرکت
سپاری رفيق ک
زحمتکش منطم 

ز پايان دورا
 ھمين دوران ف
تمام تحصيل ر

ھمين دوران در
کوم شد. پ مح

 خشايار سنجر
ت. روز دھم
ک رفيق ديگر

ن کميته مشترک
زده و جھت

سياليسم جان باختن

نامه نوش دی فيلم
شد. سپس به مد

ن، عازم روس
 ساواک که از

ستگير و به تھر
ه شيراز رفت.
رقرار کند، ول
 ھمراه رفيقش

 

٣۵الی در سال 
از توابع» ض

شھرست حوالی
 از پايان تح

برای»  حوض
رفت. پس » 

ادامه تحصيل ب
دبيرستان به ا
واز مشغول ت
ه ادبيات در س

 آبادانی در زنج
ريان قيام رفيق

واز و ايذه به
ضی عليه رژ
ن پيوست و با د

ان صنايع فوال
٩و  ١٣۵٨ 

ھای  و ديپلمه
حصن، رفيق مس
ر آنجا به فعال

اه اھواز، در س
گز سنگر دانش

فرسا در اين ت
 پيکار به جوخ

به خاک س» يذه
در مراسم خاک
ق در ميان مردم

وودی پس از
نشگاه شد. از

 شد. بعد از اتم
ده شد و در ھ
ک سال زندان
 طريق رفيق

ن قرار گرفت
يز به ھمراه يک
اصره مزدوران
 به مقاومت ز

ی آزادی و سوس

 اين دوره تعداد
اخراج ش زآنجا

س از پايان آن
سجدسليمان شد.
شت، او را دس

آزاد شد و به ل
زمان ارتباط بر

به ١٣۵٢من
 دام سپرده شد.

  يالی مسعود

يق مسعود دانيا
ده حوض«ستای 
ح در» سوسن

ولد شد. پس
ده«دائی در 
ايذه«صيل به 

کل اول برای 
از سال دوم د

اھو» منوچھری
صيل در رشته
اھی ترويج و

در جر از کرد.
ده و در اھو

ھای اعترا رکت
صفوف فدائيان
واز و کارگرا
فت. در سال
صن معلمان

تجاع به اين تح
واز رفت و در
تجاع به دانشگا
 حال دفاع از

ھای طاقت کنجه
ذن از سازمان

اي«سعود را در 
 مردم منطقه د
 محبوبيت رفيق

   وودی پرويز

يق پرويز داو
وسطه وارد دان
ويز نيز آغاز

ربازی فراخواند
ستگير و به يک

يق پرويز از
ستقيم با سازمان

رفيق پروي ١٣۵
 تھران، به محا

وار دست ئی

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

زه کرد، ضعف
قبل از دستگيری

عضو کميت وان
رگری شھرھای
تھران منتقل شد
ترک برده شد
ھا قرار داشت
 رفيق عبدالرض

دند چقدر يک«
وسو سوختما

ه ھميشه سکوت
ه زندان کارو

 منتقل کردند
 برای به سخ

ای نداشت نتيجه
فيق را به جوخ

۶که در روز

کل زنده دستگي
وسطايی قرونی

ر سازمان دست
ی بيرون بکشند
ه به ھمراه ديگ

د» واسکس«
 بود که با محيط

ويژ بهوستائيان،
يان دوره سپاھی
ش تلويزيون شد

رامی باد ياد و خاط

س و ترديد مبار
. رفيق رضا ق

عنو به ازآن پس
ھای کار  بخش

به ت ١٣۶٢ال
 به کميته مشت
ھ دترين شکنجه
که از مقاومت
رفقا گفته بود:

دارد، ام روزود
 مقابل شکنجه

رفيق را به آن
آباد شيراز ل

ای خود را
 گرفتند، اما ن

رف ١٣۶۴ سال

 بوشھر بود ک
 .ه شدام سپرد

ادی از
در  ١٣٢١

 از پايان
ی ادامه
ی دانشگاه
وران به
وی آورد.

د که در سياھک
ھای ير شکنجه

بتوانند به اسرار
اين رفيق کالمی
 سری افراشته

  د.

 ١٣٢۵ل 
ر شيراز
دائی و
ن رساند.
 سياسی
قتصادی
و بست.

ھی روستای
 مناسب برايش
 خود را به رو

پس از پاي ١٣۴
د مرکز آموزش

 [گر

ت: بايد با ترس
 شکست است.
پازمان درآمد. 
 در رابطه با

کرد. در سا می
 دستگير و

ی تحت شديد
ميته مشترک ک
 به يکی از ر

ديرو که شالق 
رفيق رضا در

ازآ پسسکوت. 
به عادل نجا

ھا مام آموختهت
ق رضا بکار

ھفتم تيرماه وز

  

نايی فر متولد
به جوخه اعدا 

  عباس

 دانش بھز
١ھکل در سال 
د شد. پس

توسطه برای
شکده دامپزشکی
 در ھمين دو
ی و صنفی رو
رين افرادی بود

دستگيری، زير
تا بلکه بت رفت

ستند از زبان ا
با ١٣۴٩سفند 

عدام سپرده شد

   هللا

انشيان در سال
 زحمتکش در
حصيالت ابتد
 تبريز به پايان
ھا به فعاليت

 وضعيت بد اق
 را به روی او
ی دانش راھ

. اين فرصتی م
ھای د و دانسته

۴٧ند. در پائيز 
 در آنجا وارد

گفت می رفقايش
روحيه نيمی از
ه عضويت سا
جنوب، عمدتاً

جنوب فعاليت م
ر ھمين سال
روزھای متماد

کم سرباز جوی
بود، آمده جان ه

داند ست، نمی
پاسخ ر» دارد

س بازھمود و
ازآنھواز و

گران، ت شکنجه
رآوردن رفيق

در روسرانجام
  عدام سپردند.

 

انايی فر محمد
رفيق محمد دان

١٣۶٠شھريور
 

انش بھزادی ع
رفيق عباس

رزمندگان سياھ
شھر بم متولد
حصيالت مت
حصيل به دانش

ھران رفت.
مبارزات سياسی
رفيق جزء آخر

د. پس از دش
ساواک قرار گر
ابند، ولی نتوانس

اس ٢۶رفيق در
رفقا به جوخه اع

 

 انشيان کرامت
فيق کرامت دار

ای ر خانواده
متولد شد. تح

متوسطه را در
 ر ھمين سال
گرايش يافت.

رھای دانشگاه
سپاھی عنوان ه

طراف آمل شد
روستا آشنا شود
جوانان منتقل کن
ه تھران رفت.
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عنوان بهکرد و 
صحرا ی ترکمن

حمتکش ترکمن
از نفره پنج ت

 و رسيدگی به
ق ترکمن رفقا
ساختمان ستاد

کنند. پس ر می
ھمگی از ستاد
 با يک ماشين
شھر پاسداران
ن اول بازرسی

شوند. اشت می
ن اوين منتقل
 اوين به مرکز
ختيار "محسن
رفتند. سحرگاه
و بجنورد (بين

شده بسته گلوله 

سال ٢٢من و 
در شھر ١٣۵

فروش دستک 
ضر در آنجا به

برند و سالح می
ژخيمان کميته

بود، شده شناخته
 بخش محالت

١٣۶٠سال  اه
د دربع ک سال

به رزمش ھم 

متولد دو رود 
و يکی از شنا

يان تحصيالت
 چندی از کار

ند]

ای ايفا کر رزنده
کزی شوراھای

ھای زح  توده
ھيئت، ١٣۵٨ 
زمين و مسئله 

چھار رھبر خلق
در س مختوم

د جلسه برگزار
، ھشب نيمه از 

دولتی ھيئت 
 شمال غربی ش

ماشين دھند. می
 در اينجا بازدا
تھران و زندان

رفيق فدائی از
در اخ شده ل

 سپاه قرار گر
سير بين گنبد و

و به  شده کنجه

تولد بندر ترکم
٨فروردين  ۵ 

دستگيری يک
گر مردم حاض

دست به س ران
ر تيراندازی دژ

   بازد. ان میج

 در سال 
 آمد. پس 
ی پيشگام 
 ريفی پور

زان را 
 چند بار 
 آزادی با 

ش ازآنجاکهاد. 
 منتقل و در

آبان ماھای  ب
يکر دستگير و 

 ديگر رفقای

در شھر ١٣۴
سائل سياسی آش
ود. پس از پاي
شد. ولی پس از

سياليسم جان باختن

صحرا نقش ار
ی ستاد مرکموم

ق توماج زبان
ام بھمن سال
ی مأمور حل

چ اتفاق بهھقانی 
 جرجانی، م

در گنبد صحرا
بعد ٢ر ساعت

 يک ماشين و
افتد. روی پل

 ماشين ايست م
 رفقای ترکمن

 رفقا را به تھ
بھمن، چھار ر 

منتقل ت آباد
عاون فرمانده

بھمن در مسي 
شک بيد) اجساد 

   حمد

 دردی پور مت
در روز که می

کميته قصد د
د به ھمراه ديگ

مانورکند.  ض می
شود. در ی می

و رفيق آراز ج

   رتضی)

رتضی) دژآگاه
به دنيا رود دو

آموزی ن دانش
شر رفيق مجيد 
آمو ضی دانش

کرد. جمشيد
ھر بار پس از
مبارزه ادامه د
 شھر اراک

از شب دريکی 
ميه در اين شھر

به ھمراه ١٣
  ده شد.

۴٠اه در سال 
بيرستان با مس
ر اين شھر بو
شغول به کار ش

ی آزادی و سوس

ص وراھای ترکمن
سئول روابط عم
خاب شد. رفيق
ا د. روز ھجده

ارت کشاورزی
ر شوراھای دھ
ماج، واحدی،

ص ترکمنوراھای 
 پايان جلسه در
رج و رفقا با
ا گر به راه می
رمايه به ھر دو

کند. حرکت می
بھمن ٢٢ز
٢۶کنند. روز  ی

سلطنتاه در 
مع دوست " يق

٢٩ز دوشنبه 
و چمن نودشت

  قا يافت شد.

دی پور آرازمح
يق آراز محمد

ھنگامن داشت. 
ک مانورانبد،

ابانی را داشتند
ن عمل اعتراض

فرار فروش ست
ک نفر مجروح و

آگاه جمشيد (مر
يق جمشيد (مر

ددر شھر  ١٣٣
 قيام از فعالين

د؛ و به ھمراه
امات اعتراض

ک می دھی زمان
ستگير شد ولی ھ
ور بيشتری به م
ھت فعاليت به

شد. دھی زمان
گام پخش اعالم

٣۶١ھارم آبان 
وخه اعدام سپرد

   آگاه مريم

يق مريم دژآگا
. در دوران د
لين سازمان د

معلم مش عنوان

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

ر پناه آتش رفيق
ز منطقه خار
ا خوردن سيانو

ھای انسانی رمان

ازمان آشنا شد
کرم پس ا  علی

 به ھمراه رفيق
در زندان شيرا

 رفيق علی با
ل زندان محکو

مان قرار گرفت
د. رفيق علی د
بر با مزدورا

شگاه شد. رفيقن
ديده و تجرب ن

فوف دانشجويا
دانشگاه اصفھا
شگاه را به پايا

واز توسطدر اھ
مه به يک سا

عنوا به آزادی
 اين دوران ني

 سربازی برای
ه بود که مجد

سا ٢فرسا به
زادی به روستای

ر تشکيل کانو
س ستاد مرکزی

رامی باد ياد و خاط

يگر توانست در
کسته و سالم ا

ھايش با م گلوله
نش را فدای آر

  

جريان قيام با سا
 پيوست. رفيق

فرسا ی طاقت
د ١٣۶٢ت سال

در  ١٣٢٧ 
 تحصيالت
رد دانشکده
دانشگاه در
نه شرکت

 ١٣۵٠سال
ی فرستاده شد.

ر و به يک سال
 ارتباط با سازم

آغاز کرد ١٣۵
درگيری نابراب

ماج در دوم
يلمه «تای

ک خانواده
 شد. دوره
ن روستا به
صيل راھی
س از پايان

 ادبيات وارد دا
عين به رنج را

به صف سرعت
ات دانشجوئی

دانش ١٣۴٩ال
ساله ٢۵٠٠ی 

 پس از محاکم
ماج را پس از
فرستادند. در

 پس از پايان
. مدتی نگذشته

ھای طاقت نجه
پس از آز ١٣۵

ر پی قيام در
رکمن و سپس

 [گر

کردند. رفيق دي
حاصره را شک
يز پس از اتمام
پايان داد و جان
 سازمان نمود.

   م

 داوودی در جر
صفوف فدائيان

ھای شکنجه حمل
ارديبھشت ٣٠ 

   سپرده شدند.

  

فرد در سال ی
. پس از پايان

وار ١٣۴۶ال 
ھران شد. در د
شجوئی فعاالنه
ن رابطه در س
س به سربازی

دستگير ١٣۵٢
دی مجدداً در

۵۴ را از سال 
طی يک د ١

  .خت

   ج شيرمحمد

درخشنده توم 
در روست ١٣

صحرا در يک ن
متکش متولد

ن را در ھمين
برای ادامه تحص

پس ١٣۴۵ سال 
سطه در رشته ا
کودکی فقر و

سر به دانشگاه 
 و در اعتراضا

 داشت. در سال
ھای ريان جشن

ک دستگير و
شد. رفيق توما

به سربازی فر
ان عادی بود.
ه تھران رفت.
 از تحمل شکن

۵۶شد. در سال 
د بازگشت. در
ياسی خلق تر

محاصره اقدام ک
رويز خط مح
شود. رفيق پروي

ه زندگی خود
و سوسياليستی س

 

کر علیاوودی
رفيق علی کرم

س از قيام به ص
و تحستگيری

کبری در روز
ه جوخه اعدام

 

فرد علی بيری
رفيق علی دبيری

بريز متولد شد
متوسطه در سا

نی دانشگاه تھر
مبارزات دانش

اشت، در ھمين
ستگير و سپس

٢سال يگر در
شد. پس از آزاد

مخفی وزندگی
٣۵۴آبان  ٣٠

جان باخساواک،
 

رخشنده توماج
شيرمحمدرفيق

٣٢٧روردين
ترکمن» ساليان

محروم و زحم
حصيلی دبستان
ايان رساند و ب
گرگان شد. در

حصيالت متوس
وماج که از ک
کرده بود، در
نقالبی پيوست

ای قش ارزنده
رساند و در جر

مأمورين ساواک
زندان محکوم ش
سرباز عادی ب
محبوب سربازا
دامه مبارزه به
ستگير و پس

زندان محکوم ش
محل تولد خود
رھنگی و سي

م
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اً به تيم تبريز
جانار رفيق 

ر زير شکنجه
نياورد و در 
.  

متولد شد. ١٣
متوسطه وارد
ر تظاھرات و
فوف ھواداران
ال سازمان در

به ١٣۶٠سال 
خه اعدامه جو

متولد شد. پس 
گر کشاورزی
سازمان بود که
مراه پنج رفيق

  رباران شد.

 بھروز با رفقا
ريعاً سه رفيق
يس نيز مسلط
ت. شاخه تبريز
ت در عمليات
 شرکت فعال
 بھروز برای

ند]

 در سال 
گری در 

ن   پايا
در  ١٣۴٩

ی شد. در 
پير بی و 

صطفی در 
ً مان درآمد. بعد
 تيمی که چھا
ستگير شد، در

بر زبانالمی 
جان باختنجه 

٣٣۵در سال 
تحصيالت م 

ن قيام فعاالنه د
س از قيام به صف
 از رفقای فعا
زدھم خرداد س
در چالوس به

١٣٣٩ر سال 
کارگ عنوان به 

از ھواداران س
 بروجرد به ھم

  

در تھران تير ۶

در  ١٣١٨
گری متولد 
 متوسطه 

خرج  کمک
د. در سال 
نيدن دوره 
روستاھای 
فيقدانشسرا ر

 آشنا شد و سر
 به زبان انگلي

است جامانده به 
 سازمان پيوست

 رفيق بھروز
ق نابدل، رفيق

سياليسم جان باختن

  صطفی

دقيق ھمدانی
خانواده کارگ 

 شد. پس از
٩طه، در سال 

دانشگاه صنعتی
پرورش، کامياب
ا شد. رفيق مص
عضويت سازما

خانهرگيری
مجروح و دس

ن ساواک، کال
، در زير شکن١

   ضانعلی

ی دلسوزمقدم د
پس از پايان
ضان در جريان
ت داشت و پس
 رفيق رمضان
ی در روز ياز
 فدائی ديگر د

   مدجعفر

(دلير) در  دليلی
الت متوسطه

شد. رفيق دلير ا
در ١٣۶٠مھر 

عدام سپرده شد.

٧لتی در سال 

٨در سال  قانی
نواده فقير کارگ
ان تحصيالت

تر ک اند سريع
سرا شد رد دانش

به پايان رساني
سالگی معلم ر 

ر ھمان دوران د
 کاظم سعادتی
 رفيق بھروز

ھای زيادی جمه
ی بود که بهي

ی پنج تبريز
ستگيری رفيق

ی آزادی و سوس

يق ھمدانی مص
يق مصطفی د

در يک ١٣٣
صفھان متولد

صيالت متوسط
شته برق وارد د
شگاه با رفقا پ

جھرمی آشنا ده
به ع ١٣۵٣ل

تقل شد. در د
م شدت به، ختند

حشيانه مزدوران
١٣۵۴شم بھمن 

سوزمقدم رمضا
يق رمضانعلی
يق رمضان پ

شگاه شد. رمض
تراضات شرکت

زمان پيوست.
لوس بود. وی
راه دو رفيق

  رده شد.

لی (دلير) محم
محمدجعفريق

 پايان تحصيال
شغول به کار ش
 بيست و دوم م
گر به جوخه اع

  لتی عليرضا

يق عليرضا دو

   قانی بھروز

بھروز دھقيق
يک خان ريز در

. پس از پايا
که بتو ی اين

نواده باشد، وار
بعد از ب ١٣٣

١٨شسرا در 
ربايجان شد. در
مد بھرنگی و

گشتند. انشدنی
د و از وی ترج

ھاي  اولين گروه
مله به کالنتری
شت. پس از د

 که در مبارزه برا
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دقيق
رفي
٣١
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رفي
رفي
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اعت

ساز
چال

ھمر
سپر

   

دليل
رفي
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مشغ
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ديگ
   

دول
رفي

   

دھق
رفي
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شد.
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خان
٣۶

دانش
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صم
جدا
بود
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حمل
داش

طره رفقای فدايی

 

داخت. در ادام
يد. در اين شھ

داشت. ا عھده
ھ ا ساير فعاليت

نگاھ ١٣۶٠
گرفت. بعد از د
توار در براب

کرد و از دورا
زمان رفيق  اين
برای ١٣۵۶ال

در اواخر ھما
 مخالف رژيم
 جريان قيام د
يا در جريان ق

ت و به سمت
ارتباط مستقيم

ر بخش تبليغات
ه بخش کارگری

نماينده کارگرا
 حقوق کارگرا
 شد. يکی از اي
ئنين اکثريتی بو
رد. رفيق خسر

مقابندانی در
از پاسدارا تر

ر بود به جبھ
 "ای رفيقان" ر
واندن اين سرو

رو آخريق خس
ق ديگر در جاد
ديک به يک م

در زندا ١٣۶

رامی باد ياد و خاط

ش زنان و
نماينده  ن

ت مسائل
شد و در
ت نمود.
دين بار
ر پس از

پرد  فعاليت می
ک منتقل گردي

بر عوزی را
ه در رابطه با

ماه دی ١۴ 
شکنجه قرار گ

است ١٣۶١ن
  ت.

ران آخرين
 و سياسی

در  ١٣٣٧ 
ران چشم به
 کوتاھی از
 بود بر او
 خسرو از

لمس ک عين به 
روی آورد. در

ی داشت. در سا
 شيراز شد و د
جويان مسلمان
ن سياسی در
 رفيق خسرو

ری قرار گرفت
س از قيام در 

دای فعاليت، در
دت کوتاھی به

عنوان بهزمان
ری به دفاع از
چند بار دستگير
اب و طرد خائ
ندان به سر بر

ھای ز اکثريتی
ت آفرين مشکل، 

 پاسداران قرا
ای آنان سرود

روھای چپ خو
رفيق» م کردند.

ھمراه چند رفيق
س از تحمل نز

٠انزدھم آذر
  ه شد.

 [گر

مريم در بخش
عنوان بهمعلمان 

 سپس به علت
جرد منتقل شد
روع به فعاليت
ين مدت چند

بار د، ولی ھر
تر به ی راسخ

کيالتی به اراک
آمو  ھسته دانش

ود و داوطلبانه
ماده بود. در

ستگير و زير ش
ر چھارم آبان
مان قرار گرفت

   و (آژنگ)

(آژنگ) دستار
نواده کارگری
زھای تابستان

 در جنوب تھر
مدت ک زآنجاکه

روزبه نگذشته
 نھادند. رفيق
قر و رنج را

اليت سياسی ر
مذھبی - ملی ھا

وارد دانشگاه ش
 نماينده دانشج
آزادی زندانيان
 به سر برد.
ارزات کارگر

ش پيدا کرد و پس
گرفت. در ابتد
د و پس از مد
سرو در اين ز

ھای کارگر دگاه
ه ھمين دليل چن

زمان با انشعا م
ھار ماه در زند

ا«گفت:  ن می
 سياسی رژيم،

ای از عده که
ھای زندان برا
ھمين جھت نير
ادستانی تحريم

به ھم ١٣۶٠ن 
ستگير شد و پس

فرسا در پا قت
تيرباران سپرده

خراج گرديد. م
ھمچنين کانون م

کرد. عاليت می
منيتی به بروج
خش زنان شر

طی اي گرچه
بود ستگيرشده

زادی با عزمی
جھت نياز تشک

مسئوليت چند
بو پرکاررفيقی

يز ھميشه آم
دس شعارنويسی

ماه اسارت در
ھای دژخيم گلوله

 

ستاران خسرو
رفيق خسرو (
رزند يک خان

از روز ريکی
آباد، محله خانی

ازجھان گشود. 
عدام خسرو ر
ام خسرو را

ھمان کودکی فق
بيرستان به فعا

ھ گرايشخسرو
دامه تحصيل و

سال به اتھام
ستگير و تا آ

آباد زندان عادل
حت تأثير مبا
سازمان گرايش
سازمان قرار گ

شد دھی سازمان
رفت. رفيق خس

گاھی در دادکار
پرداخت و به می

ھا، ھم ستگيری
که به مدت چھ

چنين باره راين
يگر مخالفين

ک ھنگامیودند.
 روند، اکثريتی
خواندند و به ھ
را در زندان دا

آبان ١٠ار در
تھران دس -کرج

ھای طاق شکنجه
وين به جوخه ت

اخ
ھ
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ش
م
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طره رفقای فدايی

 

در سی و يک
حاصره درآمد

ن نفر از آنان ر
س از چند رو
ی برای شکنج

در روبگويد  م
 به خيل عظي

شھر به دنيا آمد
شک در خدمت

ھای ر بود. توده
اختند، صديق

در د چنان آن
کشان منطقه وی

٩ صبح روز
حاصره پاسدارا

ر به ھمراه رفيق
بشکه قبالً به جن

ست به مقاومتی
ه عظيم محاصر

در اي شدت به
م در اين نبر

اد جا و آخرد

 .ت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ريزد

 ت

برشت

رامی باد ياد و خاط

ران رفت و د
ک قرار به مح

دينش گشود و چن
شد. پس ستگير

ران ديگر رمقی
کالم يککه حتا

زير شکنجه 

 

ھرام) در ايرانش
پزش عنوان به 

 مشغول به کا
شنا می خوبی به
پر از دارو، 

ه گوئی زحمتک
دانستند. ن می

می رفيق به مح
و رفيق منوچھر

ک» راه کارگر«
وار د ود، فدائی

اھرانه در حلقه
 و ديگر رفقا
کنند و سرانجا
 رفيق صديق

يان قيام با
 صف بهقيام

جم رژيم به
 صف به

فيق جمشيد
ھشت سال
ديک سنندج

جان باختت و

 جنگد

 يزد

بگرد و ز خطر
 شناسند

 جنگد

فضيلت داراست
  "جنگد ی

ب ولتتبر

 [گر

مخفی به تھر
ھنگام يک ١٣

 مزدوران آتش
ت و سپس دس

شکنجه گر که ی
بھروز بدون آنک

 ١٣۵٠سال 
  ئی پيوست.

رام)ق (دکتر بھ
ده ور (دکتر بھ
ن تحصيالت
کش بلوچستان
بشھر وی را 

پشتی کولهش و 
بود که بازکرده

وجود خودشان
خانه تيم ١٣۶١

رفيق صديق و
«از ھواداران 

بلوچ پيوسته بو
ما تيرھای تک 

ه رفيق صديق
کن  مقاومت می

صابت گلوله،

 

ديندار در جري
از قي شد و پس

. پس از تھاج
فيق جمشيد

ئی پيوست. رف
وزھای ارديبھ

ھای نزد رگيری
لوله قرار گرفت

ج ی کمونيسم م
 

  بجنگد

 ا

 آرد یرد يا ن

ھی خيزد يا نخي
 به خطر اندازد
گاه، گاه اما نش

ج ی کمونيسم م
جھان يک ف یا

یراه کمونيسم م

دامه فعاليت م
٣۵٠رديبھشت

سريعاً به سمت
مجروح ساخت

درحالیشکنجه
داشتند، رفيق بھ
ھشتم خرداد س

فدا باختگان جان
 

ديده ور صديق
رفيق صديق ديد

و پس از پايان
ھای زحمتک وده

زحمتکش ايرانش
فنگی بر دوش

جابازحمتکشان
را جزئی از و

١روردين سال 
.درآمدسرمايه

خرداد سپاھی 
خواھانه ب زادی

زنند. جانانه می
داد که شان می

جنگ نابرابر
ا براثرابرابر

  بازند. می

 

  يندار جمشيد

رفيق جمشيد د
سازمان آشنا ش
دائيان پيوست.
کردستان رف

فدائ مرگان يش
از رو ريکی
، طی در١٣۵٩

مورد اصابت گل

که درراه آن
بتواند بايد

که بجنگد و
که حقيقت ر

به زبان آر به
که به ھمراھ
خويشتن را

بشناسندش گ
که درراه آن

ھا لتياز فض
درر که نيا"

اد
ار
س
م
ش
ند
ھ
ج
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در جريان قيام
دائيان پيوست.
کيالت دستگير

   شد.

ر يک خانواده
شد. با توجه به
مان نوجوانی با

امرارمعاشبه 
 مشغول بود و
يان تحصيالت
 رفيق اعتقادی
را آغاز کرد.
ر گرفت که با
ان و سپس در
ف فدائيان قرار
ن زمان به کار
بی سازمان را

١٣۶٠اه سال 
برگزار يمايی

صف تظاھرات
گلوله به رفيق
 شده بود، اما
ر ھمين زمان

ازآن پسبست، 
 شده بود، در
راه، با ضربات

 پس از قيام به
داران سرمايه
کرج به جوخه

مان بود. رفيق
فرسا قرار اقت

١٣۶٢ين سال 

ند]

بود. د ١٣٣٨ل 
ام به صفوف فد

به تشک ١٣۶۴
ھران تيرباران

در ١٣٣٢سال 
ستارا متولد ش
ی بودند، از ھم

 برای کمک به
 به صيد ماھی
ت. پس از پاي
انده شد، ولی

زندگی مخفی ر
ک و پليس قرار
و مدتی در تھر
قيام در صفوف

زگشت. در اينا
ساده مشی انقال
روز اول تيرما

راھپييک  ارا
ی اسالمی در ص

اران دو گپاسد
زخمی گرچه

ع سالح کند. در
 را به گلوله ب
را که زخمی

ن رشوند. در بي
  .سپارد ن می

متولد شد. مان
 غالم را پاسد

در زندان ک ١

ی ھوادار سازم
ھای طا شکنجه

 و يکم فروردي
   ه شد.

سياليسم جان باختن

زی متولد سال
شد و پس از قيا
۴ر ضربه سال 

در تھ ۶٧ر سال 

   ن

ت خديو در س
آس ماھيگيرانه 

يق بھمن سياسی
 رفيق بھمن

ھا شب سالگی ه
پرداخت يل می

واسربازی فراخ
ز رو ازاينشت 

 پيگرد ساواک
ت فرار کرده و
. ھمزمان با ق
قيام به آستارا با

و با زبانی س شد
کرد. ر تبليغ می

آستازمان در 
وران جمھوری

و يکی از پ ی
اگرفيق بھمن 

مزدور را خلع
ز پشت رفيق

 رفيق بھمن ر
ش دور می آنجا

جانرفيق بھمن

مسجدسليم در 
پيوست. رفيق

٣۶٢ھای سال
   

  

از رفقای ی پور
تگيری تحت ش

سی ی در روز
خه اعدام سپرده

ی آزادی و سوس

   زی شھريار

يق شھريار راز
سازمان آشنا ش
يق شھريار در
 و در شھريور

ست خديو بھمن
يق بھمن راست
شاورز در محله

که خانواده رفيق
رزه آشنا شد.

شانزدهنواده از 
زھا به تحصي
وسطه برای س
 سربازی نداش
دين بار تحت

شياری توانست
اغه مخفی شد

فت و پس از قي
يادی مشغول ش
 بين صيادان ت

 ھواداران ساز
ده بودند، مزدو

شناسايیيق را 
کند. ر يک می

نست پاسدار م
دور ديگری از

سداران سريعاً
ازآشين انداخته 

رد دژخيمان، ر

  ستا غالم

يق غالم راستا
فوف فدائيان پ

از روزھ يکی
رباران سپردند.

 ستی پور علی

راستیيق علی 
ی پس از دست
فت. رفيق علی
 تھران به جوخ

 که در مبارزه برا
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يام به صفوف
١٣۵٩اد سال 

روی داشته تا
ف کنند. رفيق
رتشی در جاده
مردم روستا و

ران متولد شد.
د و پس از قيام

١٣۵٩ بھمن 
ر ھمين زمان
 نشريه کار را

١٣۶٠ خرداد 
سی بود که به
حسن که رفيقی
رزه ادامه داد.
ی را رعايت

زيادی از شار
محسن در سال

بود ولی بعداً 
د او ارائه داد،
شد. بعداً رفيق
نجام روز پنجم
يان کشتار سال

مان آشنا شد و
 احمد در روز
کبر فالح در

 اعتراضات و
صفوف فدائيان

ھای ت شکنجه
رد ١٣۶٠سال 

ش وجود داشت

ند]

د و پس از قي
روز پنجم خردا
اره قصد پيشر

نندج را تصرف
 با نيروھای ار
فيق با شرکت م

  رده شد.

در تھر ١٣۴٠ 
سازمان آشنا شد
فيق محسن در

ن منتقل شد. در
طی که داشت
 پس از سی

 زندانيان سياس
ل شد. رفيق مح
ان نيز به مبار
 نظم تشکيالتی

فش تحت ١٣۶٠ 
رفيق م گرچه

شده محکومان 
 ديگر در مورد
زندان محکوم ش
تقل شد و سرانج
فدائی، در جري

  شد.

ان قيام با سازم
پيوست. رفيق

ھمراه رفيق ا
  شد.

قيام فعاالنه در
 از قيام به ص
دستگيری تحت
 اول مرداد س

   شد.

 ١٣٣٣ماه 
قز در يک 
 دوره اول 
ه تحصيل 
ن شد و به 
راه يافت. 
 مجرب و 
اش  ارتقاء رتبه

سياليسم جان باختن

ازمان آشنا شد
 پيوست. در ر
با پرتاب خمپا
ت فرودگاه سن
ن نبرد نابرابر

. جنازه رفخت
ان به خاک سپر

  

در سال زاده ب
جريان قيام با س
ن پيوست. رفي

زندان اوين ٢ 
ستفاده از روابط

کرد. می منتقل
و اولين گروه

حصار منتقل زل
ل بود، در زند
ر زندان نيز

 دليل در سال
ا قرار گرفت. 

سال و نيم زندا
که يک زندانی

 به پنج سال ز
نتقگوھردشت م

ه ديگر رفقای ف
ه اعدام سپرده ش

 

 نژاد در جريا
صفوف فدائيان پ

ھبه  ١٣۶٠ل 
 اعدام سپرده ش

ی در جريان قي
ت کرد و پس

حيی بعد از د
 گرفت و روز
يرباران سپرده

 

حمتی در مھرم
قل از توابع سق
 متولد شد. تا

مان روستا به
راھی تھران ن

ھبانی ارتش ر
 به يک کادر

ھای  و زمينه

ی آزادی و سوس

ريان قيام با سا
فدائی مرگان ش

روھای ارتش ب
د مسير پشتانن

فيق در طی اين
جان باخآباد،  سن
سازما مرگان ش

زاده محسن جب
رجبيق محسن 

يق محسن در ج
 صفوف فدائيان

ستگير و به بند
يق محسن با اس
 داخل زندان م
يق محسن جزو

زندان قز ٣حد
فکر و فعال وش

يق محسن در
کرد، به ھمين ی

وی توابين بند
به يک س ١٣۵
اطالعاتی ک ثر

جدداً محاکمه و
حسن به زندان گ
ھريور به ھمراه

، به جوخه١٣۶

  احمد جب نژاد

يق احمد رجب
س از قيام به ص
تم تيرماه سال
لوس به جوخه

   جبی يحيی

يق يحيی رجبی
اھرات شرکت

ست. رفيق يح
فرسا قرار قت

ران به جوخه تي

  حمتی مسعود

يق مسعود رح
 روستای يورق
نواده کشاورز

وسطه در ھم
ازآن پسداخت. 

وزشگاه گروھ
در آنجا رچه

زيده تبديل شد

 که در مبارزه برا

٧٧ 

د.
در
ين
د.
س
 و
ی
اد
١ 
ی
د.
 ماه
رز

يق
ر
ت
ان
گر

س
وم
 و
ياه
در

و 

ت
در
يام
ی
 ی
ی
ن
ام

در
در

جر
پيش
نير
بتو
توف
حس

پيش
   

رج
رفي
رفي
به

دست
رفي
به

رفي
واح
خو
رفي
می
سو
۵٩
برا

مجد
محس
شھر
۶٧

   

رج
رفي
پس
ھفت
چال

   

رج
رفي
تظا

پيوس
طاق
تھر

  

رح
رفي
در
خان
متو
پرد
آمو
اگر

ورز

طره رفقای فدايی

 

 در تھران بود
س از انشعاب د
يق محمد در اي

غول به کار بود
تگير کردند. پس

 قرار گرفت
ه فعاليت سياسی

از زندان آز ١
٣٧۴روردين

 تعقيب نيروھای
قم دستگير شد

اسفندم سوم
اد و چند مبار

  د.

صفھان بود. رفيق
وا  شد و فدائی

 اميدی به دست
ست و سوم آبا
ه سه رفيق ديگ

شد و پسن آشنا
دو شنبه سهز

 سپاه، کميته
سي شنبه سه به

سنگر دانشگاه د
ع قرار گرفت

 شد. تحصيالت
جريان قيام د
ت و پس از قيا

 ژيال پس از سی
وسطايی قرونی

 اسرار سازمانی
پاسدارا ١٣۶

به جوخه اعد

  ن شد.

گ" کردستان د
 رفيق توفيق د

رامی باد ياد و خاط

فعالين سازمان
ن پيوست و پس

کرد. رفي ت می
تھران مشغ گاه

سان وی را دست
فرسا ای طاقت

مان نتوانستند به
١٣۶٩در سال

اکبرآباد در فر
ين رو مورد

-وبان تھران

اسالمی روز
ق حشمت خداد
ه تيرباران سپر

سازمان در اص
شکنجه شدت

سان که ديگر
داشتند. در بيس
صفھان به ھمراه

ن قيام با سازمان
 پيوست. روز

شمار نايات بی
 ھمراه بود و

حين دفاع از س
سداران ارتجاع

متولد ١٣٣۶ 
ده بود. در ج
نه شرکت داشت

 پيوست. رفيق
ھای حت شکنجه

قاومت کرد و
٠ر اول آبان

 زندان اوين ب

تھران تيرباران

وستای "ويھنيگ
متولد شد. ايی

 [گر

   ضا

راستی از ف ضا
صفوف فدائيان

 سازمان فعاليت
پااليشگکارگر  
شکارچيان انس 

ھا ت شکنجهتح
 نياورد. دژخيم
. رفيق محمد د
ضات مردم ا
 داشت از ھمي

اتو رفت و در
ر جمھوری ا
به ھمراه رفيق
 اوين به جوخه

 

شدی از فعالين س
ش بهدستگيری، 

شکارچيان انس
ت از رفيق ند
جيد را در اص

   سپردند.

کعی در جريان
صفوف فدائيان

که با جنا ١٣
ر شھر اھواز

فيق محمد در ح
صابت گلوله پاس

جائی در سال
ه پايان رساند
ظاھرات فعاالن
داران سازمان پ
ستگير شد و تح

وار مق ما فدائی
گاه داشت. در

 ژيال را در

در ت ۶٧سال ر 

   ق

جب پور در رو
روستامتکش و 

راستی محمدرض
محمدرضرفيق

س از قيام به ص
خش کارگری

عنوان بهزمان
١٣۶۴ر سال

ز دستگيری تح
کالمی بر زبان

.پی ببرندرفيق
شد. در اعتراض

عاالنه شرکت
منيتی قرار گر
رژيم جنايتکار

، او را ب١٣٧۵
يگر در زندان

 

  راشدی مجيد

رفيق مجيد راش
مجيد پس از د

مقاومت کرد. ش
وردن اطالعات

رفيق مج ١٣۶١
ه جوخه اعدام

   راکعی محمد

رفيق محمد راک
ز قيام به ص

٣۵٩رديبھشت
ھا د حزب الھی

معروف شد، رف
ھواز مورد اص

  .جان باخت

  رجائی ژيال

رفيق ژيال رج
متوسطه را به

عتراضات و تظ
ه صفوف ھواد

د ١٣۶٠خرداد
ام؛ رار گرفت

را در سينه نگ
سرمايه رفيق

  سپردند.

 

   رجب پور

پور رجبرفيق
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ت نمودند. تنھا
زد. روز بيست
ب زحمتکشان
چنين دو خواھر

جاھد)درش (م

وار به سمت ی
ند. تا اينکه در

و به رارگرفته

در درآمد و 
سکندر مسئول
زده بھمن سال
ت، دستگير شد.

وار در قا فدائی

باط با سازمان
»ميته مشترک

توانند کردند می
 دست بياورند.
ه زندان قصر

ای از ھا گوشه
 قيام از زندان

ند]

غارت را نيزن 
زدوران بگريز

ن رفيق محبوب
سپرده شد. ھمچن

و براد ١٣۶٧ 
  سپرده شدند.

از سال  ی
مان قرار 
زمان در 

آقا  ترن آل
 خردادماه 
تھران  د

 محاصره 
. رفيق فدائیآيد

ه مقاومت ميزن
قرچندين گلوله 

  پيوندد ی

چی از 
در  ١٣

صيالت 
ه پايان 
نی که 

گذراند  ی
 پس از 

وپرورش وزش
داخت. رفيق اس
 در روز سيز

رفت ه خانه می
ھمراه ديگر رفق

  عدام رفت.

در  ١٣٣٢
 مبارزات 
ز کرد. در 
ی ساواک 
کند و آزاد 

از   کاری
ه سازمان 

اً به اتھام ارتبا
کم«در زندان 

ک وران فکر می
را به العاتش

به ازآن پسرد. 
او تنھ روزه صت

ود. ھمزمان با

سياليسم جان باختن

خانه محقرشان
ت از دست مز

اين ١٣۶٠سال 
جوخه اعدام س
اھد) در سال

ه جوخه اعدام س

  ی عليرضا

آبادی علیحيمی 
تباط با سازم

يرضا در اين ز
ليت رفيق نستر

٣١صبح روز
آباد عباسابان 

به شھرفرنگ
آ درمیمشترک

شوده و دست به
مورد اصابت چ

فدائی می ختگان

  سکندر

 رحيمی مسچ
٣٢۶کل متولد

 دوران تحص
 ھمين شھر به

زمان ١٣۴۶ 
ربازی را می

ظريفی شد. - ی
آموه استخدام 

به تدريس پرد
 تيم کوه بود.

به سرکاره از 
ی فراوان به ھ

جوخه اع پای به 

٢يمی در سال 
دنيا آمد. يحيی

آغاز ١٣۵٠ال 
تگير شد، ولی

ک سازی پرونده 
زری يوسف

 رفيق يحيی به
مجدداً ١٣۵٢ 

دت سه سال د
سر برد. مزدو

اطال شکسته و 
نه مقاومت کر

شصب غذای ا
ق کمونيست بو

ی آزادی و سوس

ناچيز خ وسايل
در رفيق توانست

پنجم مرداد س
وب تھران به ج
يق عزيز (مجا

به ١٣٧١ سال

آبادی حيمی علی
يق عليرضا رح

در ارت ۵٠ ١
فت. رفيق علي
ک تيم با مسئول

کرد. ص ليت می
در خيا ١٣۵

شديک سينما 
دوران کميته م

آتش گش دوران
ن نبرد نابرابر م

باخ جانل عظيم 

اسحيمی مسچی 
يق اسکندر

زمندگان سياھک
ھيجان بود.
وسطه را در

ساند. در سال
ره خدمت سر
رد گروه جزنی
ان سربازی به
ھرستان فومن ب

تباط گروه با
که ھنگامی ١٣۴

ھای س از شکنجه
١٣۴٩اسفند  ٢

   يحيیحيمی

فيق يحيی رحي
صر شيرين به د
ود را قبل از سا

دست ١٣۵٠ل
انست برای او
. رفيق فدائی
ريق ارتباط با

سالست. در 
ستگير شد و مد
ير شکنجه به س

شکنجه او را
ی او سرسختان
تقل شد. اعتصا
ومت اين رفيق

 که در مبارزه برا
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د خلقی برايش
 آن در صفوف
خاست و پس ا
ی نمود و از اي
ن ارتباط برقرا

کارسازمانیوان
نقالبی جمھوری

و برای رساند
مان تالش کرد
ران به کردستا
س از چھار رو
تبارش در ميا
ھ و اعتراض آن

 پادگان برگردد
فدائی مرگان پيش

عاب، مسعود ب
ست و با حداق

 کردستان ھمت
ام؛ شد یزخم م

نرسيد و رفيق
زھم در صفوف

 با شايستگی
، عضو سازما
رين نبردش جاد

داشت بر عھده

ن تيرباران شد.

اری بود. رفيق
پس ازآنو  نا شد

يام نيز به ھمر
ش فعالی داشت

مسک مسئلهول
د شده شناختهه

ھا و ميدان غا
ت شورای محلی
رد. سرانجام د
محل کارش بود

ھما شد. شب
اش را دستگي ده

رامی باد ياد و خاط

ون ارتش ضد
قيام و قبل از

 به مبارزه برخ
مرکز ھمکاری

با سازمان ١٣
ون پادگان مريو
ی چھره ضدان
رتش پرداخت

ساز کات برای
رتش و پاسدار
دانی گرديد. پس
ما نفوذ و اعت
تش و دخالت و

د تا به آزاد ش
پن به صفوف

 پس از انشع
 سازمان برخاس

ت در جنوب
چشمناحيه   از

جه به نتيجه
باز ھمه بااين. 

 داد. مسعود
ک فرمانده اليق،
ء يافت. در آخر

بمليات را نيز
  .جان باخت 

در تھران ۶٧ل 

در سی  
ک خانواده
 شد. رفيق
ن و گرفتن
فيق عزيز
ی را ادامه
اشت و در

ليسانس حسابدا
ازمان آشنضع س

ت. رفيق در قي
وب تھران) نقش
مردم منطقه حو

يک چھره وان
در گودھ وص

و در انتخابات
رين رأی را آور
صبح که عازم م

دستگير» ندی
اديختند و خانو

 [گر

 کار در درو
د. در دوران ق
ی درون ارتش
مکردھای مقيم 

٣۵٨ در بھار 
ھای مخفی درو
کرد. به افشای

ار کارکنانون 
آوری تدارکا مع

يافته ار  سازمان
ادگان سقز زند

ام؛  صادر شد
سنل انقالبی ارت
 حکم گرديد. آ

پادگان جای بهد 
يوان پيوست.
 مشی انقالبی

حيای تشکيالت
عملياتاز  ی

 برای معالج
 از دست داد.
 مبارزه ادامه
د تا سطح يک
کردستان ارتقاء
ه فرماندھی عم

١٣۶١م بھمن 

   د

در سال يم زاده

  حمد

محمدرحيمی 
ر يک د ١٣٣

 تھران متولد
حمل رنج فراوان
زی رفت. رف
الت دانشگاھی

حسابداری دا م
شجوی دوره لي

با مواض ١٣۵۴
پرداخت غ آن می

 (گودھای جنوب
مر دھی سازمان

عنو بهق عزيز 
خصو بهتھران 

حمتکشان بود و
 بود که بيشتري

ص  ، ھنگام١٣
ھرند«ن کميته 
اش ري ن به خانه

ما زندگی و
بود ناپذير حمل

انقالبی کارکنان
يام با جمعيت ک
رھگذر بود که
ھ کرد. در ھسته

خود را آغاز ک
سالمی در درو
طالعات و جم
ر اولين حمله

ستگير و در پا
حکم اعدام او

سربازان و پرس
مانع از اجرای

ما رفيق مسعود
ر منطقه مري

از داری جانب
مکانات به اح

دريکیگماشت.
الش پزشکان

را چشمش ک
به مرگان يش

ھای خود کارآئی
و عضو کميته ک

بوکان که -سقز
ر بيست و سوم

 

مجيد رحيم زاده
رحيرفيق مجيد

 

مح رحيمی عزيز
رفيق عزيز

٣٠ماه  روردين
زحمتکش در

عزيز بعد از تح
يپلم به سرباز

تحصيال ازآن س
ديپلم فوقاده و

ين زمان دانش
۴عزيز از سال 

ھمواره به تبليغ
اش مردم محله

سس از قيام به 
قدام کرد. رفيق
منطقه جنوب ت

زح موردعالقه
کی از افرادی

۶٠ مردادماه ۶
وسط مزدوران

، مزدورانروز
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به ١٣۶٢رماه 
ی، در عمليات

پير عمرانای 
م مھرت در نھ

 کالس چھارم
ضو يک محفل

گيرد. رتباط می
آغاز کرده بود
ل پارک پائين

نيروھای سايی
ھا درآمد. ره آن

دوران نيافتد با
  داد.

سال وھفت ست
ه اعدام سپرده

لقمانمارستان 
ه کردستان، به
شھر پاوه رفت

انشد. شکارچي
روز سيم مرداد
ت ديوار محل

مزدور به» ی

بود و گسترده 
اع و سرمايه
ک کافی و با
شت. به علت

ارتباطشزمان 
رژيم شناسايی 

ند]

پيوست. در تير
ن نبرد مصطفی
دائی در روستا

وز دوم عمليات
  باخت.

در که درحالی
کرد، عض يل می

حفل رفقا 
ابرده  سينی

از مدتی 
س شده و 
 در سال 

اد ندان آز
پور که  سن

 با سازمان ار
گی مخفی را آ

در محل ١٣۵
شناسگر مورد 

و به محاصر ه
ه به دست مزد
گی خود پايان د

بيسی زمانی که 
ماران به جوخه
 جراح در بيم
رش ارتجاع به
 کردستان به ش
کار مشغول ش
 ابوالقاسم را ر

ی بعد در پشت
خلخالی« حکم به

در سال  
تکش در 
يالتش را 
و تھران 
 نبردھای 
. پس از 
ر ارتباط 

وسيع چنان آن
اسداران ارتجا

م وجود مدارک
 آنان آزاد گش
 شد. در اين ز
ر تھران مورد

سياليسم جان باختن

به راه کارگر پ
پيوست. آخرين

فد مرگان پيشه 
که در رو  بود

ب ی حماسی جان

   بدين

درشت چی  ن
ر مشھد تحصيل
 در اين مح
 و عسگر حس
داشتند. پس ا

اين محفل حساس
دستگير نمود.

العابدين از زن ن
ق مصطفی حس
 آشنا شده بود،

که زندگ دازاين
۴مرداد سال 

 سه رفيق ديگ
قرارگرفتهه  شا

زنده که آنرای 
زندگ سيانور به

   ابوالقاسم

شوند سرداری
ھام درمان بيم

دکتر عنوان ه
د، پس از يور

ديدگان و آسيب
 اين شھر به ک
يمارستان رفيق

گير و ساعاتی
ب نه نفر ديگر 

  سپردند.

   ر)

رضايیفر) 
 خانواده زحمت

آمد. تحصي دنيا
لخال، تبريز و

با قيام، در 
شرکت داشت.

 آشنا شد و در
آھای رفيق  يت

ريز توسط پا
ی به دليل عدم
ی، از چنگال
ی راھی تھران

قطع گرديد. در

ی آزادی و سوس

ب ١٣۶٠ھريور 
فوف سازمان پ
ماسی و گسترده

سقز - طقه بانه
طی نبردی ١٣۶

العاب چی زين شت
العابدين زينيق

رستان در شھر
طالعاتی شد.

المرضا بانژاد
ز عضويت د
واک نسبت به ا
م اعضا را د

رفيق زين ١٣۵
ز طريق رفيق
 زندان با وی

بعدھا چند روز 
روز ھفدھم

ابان مشھد، با
يتی و ساواک

چی بر يق رشت
تفاده از قرص

شوند سرداری ا
يق ابوالقاسم رش
ن داشت، به اتھ

به. رفيق که 
کر کار می وله

ری مجروحان و
در بيمارستان
سان در ھمان بي

دستگ ١٣۵٨ل
رش به ھمراه

وخه تيرباران س

حر (جعفر ضايی
يق حر (جعف

در يک ١٣۴
به دھر خلخال 

 شھرھای خل
زمان ھمراند.

ابانی فعاالنه ش
م با سازمان

ر گرفت. فعالي
 بارھا در تبر
ستگير شد، ولی
شياری انقالبی
ضعيت بد مادی
سازمان مدتی ق

 که در مبارزه برا

٧٩ 

آن
يم
 ی
ند.
ماه
ن

لد
 و
ان
ن

ت

ان
د.
 و
ی
 با
ت
صاد
ت:
 که
ز
 و
اد
د.
نه
خه

در
 با
ی
ف
در

شھر
صف
حما
منط
۶٢

  

رش
رفي

دبير
مط
غال
نيز
ساو
تمام
۵٣
و ا
در

تنھا
که
خيا
امني
رفي
است

   

رش
رفي
سن
شد.
الدو
يار
و د
انس

سال
کار
جو

   

رض
رفي
۴١

شھر
در

گذر
خيا
قيام
قرا
که

دست
ھوش
وض
با س

طره رفقای فدايی

 

اھای اطراف آ
 مزدوران رژي

دريکی تا اينکه
را دستگير کنند
ت و پنجم تيرم
 جوخه تيربارا

در رشت متو 
در تظاھرات

 صفوف فدائيا
ن اوين تيربارا

گوھردشت دان

 شد و از ھما
غول به کار شد

ھا ر کارگاه
قيام در شھرھای

ی در ارتباط
مد و به فعاليت
ی مبحث اقتصا
يق رسول گفت

چراکر ندارم،
دانم که ا  و می

می به خانواده
پس از خرد»

 به فعاليت شد
که حمله به خان

جوخ روزبهچند

 قبل از قيام، د
يافت و ايی

 مرحله جديدی
در صفوف ١٣

يت ادامه داد. د

رامی باد ياد و خاط

مانشاه و روستا
مردم پرداخت.

گشتند ل او می
توانستند او ر ١

نجام روز بيست
کرمانشاه آباد

١٣٣٨در سال
فعاالنه قيام

پس از قيام به
در زندان ۶٧ل 

در زند ۶٧ 

زحمتکش متولد
ی خانواده، مشغ
رگر ساده در

و در جريان ق 
و فعاليت سياسی
ب، به تھران آم
 مطالعاتی وقتی

شود، رفي ب می
استثمار جع به

اند م را خورده
ی آنان چه ظلم

»ن شده است.
زمان مشغول

ک  از عمليات
گير و پس از چ

 ١٣٣٩ال
 سقز ديده
ی را در
 توجه به

کار  معاش
دبيرستان،
 و بوکان

ق در روزھای
شکوفاھا  حصن

ه کردستان به
۵٩تا  ١٣۵٧ 

ردستان به فعالي

 [گر

از قيام در کرم
و آگاه کردن م 

دنبال جا ھمهمی 
١٣۶٠ديبھشت 

 شکنجه، سرانج
ديزل آ زندان 

  پرويز 

دعلی پور ستم 
يز در جريان
کت داشت و پ
پرويز در سال

  

 رستمی سال

ای ز ر خانواده
ھای أمين ھزينه

کار عنوان به 
کارکردختلفی 

مشغول کار و
س از انشعاب

از جلسات کی
مطالعه انتخاب

اندن کتاب راج
ز کودکی حقوقم

ھای حامی دولت
ن و زحمتکشان
ش نظامی ساز
ر جريان يکی

يتی بود، دستگي
   شد.

   ی

 رسولی در سال
ره ده از توابع

د. دوره ابتدائی
يان رساند. با

امرارمعت برای 
 سال دوم د
ل را در سقز
د سياسی رفيق
ظاھرات و تح

رژيم به درپی
طفی از سال 
ب دمکرات کر

زاد شد و پس ا
دھی سازمانه

جمھوری اسالم
ارد ز روزھای

س از سه ماه
ھمان سال در

  سپرده شد.

رستم علی پور
رفيق پرويز رس
شد. رفيق پروي
عتصابات شرک
يوست. رفيق پ

 شد.

رستمی جمشيد
رفيق جمشيد
  يرباران شد.

  

  رسول

رفيق رسول در
کودکی برای تأ

رفيق رسول
مخ ھای کارخانه

جنوبی کشور م
سازمان بود. پس

دريکدامه داد.
سياسی برای م

نيازی به خو«
داران از سرمايه

ھا و د طرف آن
مامی کارگران

در بخش ١٣۶٠
رفيق رسول در
ک مزدور امني
يرباران سپرده

 

رسولی مصطفی
رفيق مصطفی

ر روستای مير
ه جھان گشود
ھمان ده به پاي

بايست ينکه می
کند، تنھا تا

وانست تحصيل
دامه دھد. رشد
عتصابات، تظ

د پیھای  ورش
وارد شد. مصط

حزب مرگان يش

آز
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 اعتراضات و
صفوف فدائيان
مشغول فعاليت
ر حال دفاع از
دانشگاه تھران

ان آشنا شد و
مد که در بخش

شناسايیورد 
ھای ز فعاليت

از روزھای ی
د. رفيق محمد

 آشنا شد و پس
فعالين سازمان

ھای ل شکنجه
در تھران ١٣

رکت کرد. در
ھای مقاومت ه
و يکم تيرماه 

 ھفت رزمنده

کش در تھران
به دليل شرايط
واده مجبور به
 بساط محقری

کرد و مک می
در کالس سوم
مجبور به ترک
موزی، فعاليت
 بر ديوارھای

تا بود شده شته

ند]

قيام فعاالنه در
از قيام به ص س

ام دانشجوئی م
در ١٣۵٩سال 

ن ارتجاع در د
  .باخت

 قيام با سازما
ست. رفيق محم

مو زودی به، 
ت. آنان که از

دريکیبودند، 
ور وی کردند

  .ت

قيام با سازمان
ت. مسعود از ف
 پس از تحمل

۶٢ردين سال 

ھم مرداد 
س از قيام 
ر سنندج 

 اگرچهيع 
 در سال 
سنندج در 
 مزدوران 

بود، فعاالنه شر
ستان، در ھسته

روز بيستيع 
خسرو مائی و

  

خانواده زحمتک
ران کودکی، به

خانو رارمعاش
ر کنار خيابان

صاد خانواده کم
پرداخت. د  می

فشار رژيم مج ر
آم  بخش دانش

ک رفيق فرھود
نوشل يقه سلسب

سياليسم جان باختن

تی در جريان ق
ت داشت و پس
حسن در پيشگا

ول ارديبھشت س
توسط پاسداران

جان بگرفت و

عی در جريان
ف فدائيان پيوس
شت فعال بود

ع قرار گرفت
به خشم آمده ب

اقدام به تر ١
جان باختارده 

بی در جريان ق
ف فدائيان پيوست

 رفيق مسعود
فرورروز سوم

  ن سپرده شد.

ضانی در نھ
ج متولد شد. پس

در ر سازمان
شد. رفيق شفي
بيش نبود ولی
صن مردم س

اخراج ھدف
ب برگزارشده، 

ران به کردست
شت. رفيق شفيع
ھمراه رفيق خ
عدام سپرده شد.

ائی در يک خ
ز گذراندن دور

امری و برای 
رفيق فرھود در
يق آن به اقتص
ه تحصيل نيز

براثرخواند که
يق فرھود در

که با کمک يی
کارگر و منطق

ی آزادی و سوس

  عتی محسن

يق محسن رفعت
اھرات شرکت
ست. رفيق مح
د و در روز او
گر دانشگاه، ت
ف گلوله قرار

   يعی محمد

يق محمد رفيع
به صفوف ازآن س

يغات در رش
دوران ارتجاع
شمگير رفيق ب

٣۵٨داد سال 
جراحات وا ثر

   ابی مسعود

يق مسعود رقاب
 قيام به صفوف

 تھران بود.
فرسا، در ر قت

جوخه تيرباران

  ضانی شفيع

يق شفيع رمض
در سنندج ١٣۴

ھوادار عنوان
شغول فعاليت ش
وز نوجوانی ب

در تحص ١٣۵
باتانداری که 

اه از اين شھر
ھای پاسدار رش

ضور فعال داش
به ھ ١٣۶٠ل

گر به جوخه اع

   ائی فرھود

يق فرھود روا
ولد شد. پس از
مساعد اقتصادی

کردن شد. رر
شت که از طر

، بهباکارزمان
خ ری درس می
صيل شد. رفي

ھايشعارکرد.  ی
ابان آزادی، ک

 که در مبارزه برا
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 تا به صفوف
حزب مرگان يش

مرگا پيشت با
ن عمليات نظامی

شت. در آخري
ھايش  تمام گلوله

اشت که زنده ب
جا ١٣۶١ھمن

ر تھران زندگی
با يکی ١٣۵٨ن

 حماسه سياھک
وز بيست و يک
ر آنجا به ھمر

ازآنجشود.   می
 ھفته تمام زي

ويان از رفيق
برد  به سر می

 به سمت تھرا
سکته قلبی (رفيق

 دليل در قزوي
شود که رفيق می

وح بوده است
ر رسيد، ھزارا

رفيق را گرامی

کم بود سنش چه
ش در کوره رن
در ميان دھقانا

مرگا پيش صف
فعاليت به شھ
را نشان داد. د

٣۶٢ زمستان
 پس از پايا

فدائی مرگان يش
داشت تا اينکه ب
ی تا آخرين گلول
ش نيز آماج گلول

  ت.

رامی باد ياد و خاط

کردستان رفت
پيدا در صف

تا اينکه توانست
جعفر در چندين
ن شرکت داش

که  پس از اين
جک خود، نگذ
يست و سوم بھ

تر متولد شد. د
روز ھفده بھمن
در بزرگداشت
ر بازگشت، ر

رود. در غه می
سداران دستگير
رده شده و دو

 گرفت. بازجو
در شھر پاوه

 ماشين کرده و
دچار س درراه 

شود. به ھمين
 آنجا مشخص م
ه شديداً مجرو
 خبر به شوشتر

، ياد رشکوھی

ضوی در
شقويف از
ان گشود.

 خوانده رس
 فرزندان
 ز کودکی
قيام خيلی
اگرچش يافت.

اش و آبديدگی ف
ک مبلغ کوشا د

ص به ١٣۶٠سال
ی را برای ف
 قابليت خود ر
ت سياسی، در
زمان پيوست.

پيدر صفوف
مليات شرکت د
ی يک درگيری
رفت و خودش

جان باخت ١٣۶

 [گر

به ک رو ازاين
پيوندد. در ابتد

ت اليت پرداخت
 برقرار کند. ج

سازمان مرگان
بوکان) پ -قزس

 با انفجار نارنج
و در بيس  بيافتد

 

ضوان در شوشت
 رفيق حميد ر
برای شرکت د

رود. در ھاباد می
اه قطار مراغ
يگر توسط پاس
 در مراغه بر

ھا قرار نجه
 اعتراف کند د
رفقا را سوار
 يکی از رفقا
شو ه است) می

شوند. در ف می
شکنجه براثر 

که  پس از اين
باشدر مراسم 

   کاک وريا)

کاک وريا) رض
ر روستای ش
ز ديده به جھا

در چھار سال 
ھمچون ديگر

م کردستان از
 شد. پس از ق

ت سياسی گرايش
طرف ازيکجان 

وی را به يک ی
کاک وريا در س

ھا وی ست. آن
نجا نيز محمد

وی از جريانات
ساز مرگان ش

وره آموزشی د
عم د. در چندين

مد محمدی طی
ران را نشانه ر

۶٣بھمن  ٢۶ر 

ارفت، رار گ
به پ مرگان يش

مکرات به فعا
سازمان ارتباط

م پيشه ھمراه
عمليات (جاده س

ه پايان رسيد،
ست دژخيمان

  .اخت

  رضوان حميد

رفيق حميد رض
کرد. و کار می

يگر از رفقا ب
ز تھران به مھ
ھمن به ايستگا

زده مسافر ديان
ه مرکز سپاه

شديدترين شکن
خواھند که می

ر ازآن پسست.
کنند. حرکت می

يمار قلبی بود
مجبور به توقف

حميد نيز که
باخته است. جان

مردم دفر از
  اشتند.

 

رضوی محمد (
رفيق محمد (ک

در ١٣۴٨سال
وابع شھر سقز

که فقط ھنگامی
ود، او نيز ھ
زحمتکش مردم
مجبور به کار

سريع به فعاليت
ولی شور و ھيج

زودی بهو کار،
بديل ساخت. ک

پيوس کومه له
رستادند. در آن
دامه شناخت و

پيشه صفوف 
آميز دو موفقيت
شد دھی سازمان

ھمراه رفيق احم
خود قلب مزدور
رار گرفت و د

قر
پي
د
س
به
ع
به
د
با
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سازمانی اشاره
زھت عضو آن
 ساواک بود.

آباد دولتع در 
 دو رفيق که
مسئوليت رفيق
ظيمی بلوريان
آموزش مسائل
اواک و کميته

اين ١٣۵۴ماه 
 اعظم روحی
ن آب آشاميدنی

موردحملهگاه 
 مشغول حمل

از مل کرده و
شود. در ير می

اجعه به پايگاه
ط شده، پس از
کند خود را به

که مطلع سازد
.آيد درمیرين 

ن نارنجک را
ای بعد د، لحظه

نيز به ھالکت
ه متوجه پايگا

و آورده عمله 
خود را مسلح

رج شد و ديگر
از کرد. رفيق

ازجملهختلفی م
ت. ھمچنين در

توسط ١٣۵۴ 
شناسايیخيابان 

بتواند که اينز 
ستگير شد. در
 طی درگيری
سازمان ضربه

آورد. به دست
ماه  و سوم دی

ند]

ليت دو واحد س
ی که رفيق نز

گر شکنجه» ع
د آموزشی واقع

اين واحد از 
ودند، تحت م

رفقا محمود عظ
 فراگيری و آ
. مزدوران سا

رمتم (ششم) تي
وردند. رفيق

آوردن قصد به 
 دورتر از پايگ

ه علت آنکه
تواند سريع عم

کند، لذا دستگير
 عللی قصد مر

محيط غيرعادی
ک خود سعی می

حاصره پايگاه م
محاصره مأمور
اطعيت ضامن

اندازد ورين می
ن مأمور را ن
 رفقای درون

مات الزم را به
 بين برده و خ

 در سال 
 پس از 
ز دانشگاه 
ر نيروی 
را شروع 
ن نگذشته 
ش نزھت، 

از پادگان خار
فی خود را آغا

ھای م مسئوليت
بر عھده داشت
 روز ھفده دی

در خ ه مشترک
پ ديگر، قبل از

ود، دسدرگير ش
رد که بھمن

ش بتواند به س
بمن اطالعاتی 

و در بيست رد

سياليسم جان باختن

سازمان، مسئول
 مسلحانه واحد

نيک طبع«بی 
وليت يک واحد
 عھده داشت.

مان پيوسته بو
ن تشکيل شد. ر
ريزی مشغول
ی قرار داشتند

ظھر روز ھفتم
محاصره درآو
يگر اين پايگاه

بود، کمی شده
گيرد و به می

ت ده است، نمی
ک خود استفاده ک

ق نزھت که به
غتوجه وضع 

جک کمری خ
رفقا را از محا
به پايگاه به م

وار و با قا ئی
را به ميان مأمو

باخته و چندين ن
ال اين انفجار،

شوند و اقدام می
مدارک را از

   بھمن

حی آھنگران
ن متولد شد.
شته اقتصاد از

فسر وظيفه در
ربازی خود ر
 زيادی از آن
 شدن خواھرش

مناسب  زمان ک
مخف وزندگی ت

 فعاليت خود م
مازندران را ب
رکت کرد. در

کميتهمزدوران
يروھای دو اکيپ

ھا د  کند و با آن
اک اعالم کر

 به خيال خودش
شکنجه از بھم
 سخن باز نکر

  ن باخت.

ی آزادی و سوس

وه انتشارات س
ود. اولين اقدام

د، اعدام انقالب
يق نزھت مسئو
ج را نيز بر

به ساز تازگی
رتيک قازاريان

يداله زارع کار
تشکيالتی - اسی

شترک حوالی ظ
گاه را به م
نگران عضو دي

ش خارج پايگاه 
مورين قرار م

ھای آب بود طل
لحه و نارنجک
ين ھنگام رفيق
 داشته است مت
ده کردن نارنج
گاه برساند و ر
ل از رسيدن ب
يق نزھت فدائ

و خود ر دکرده
يق نزھت جان

رساند. به دنبا ی
حاصره پايگاه م
می اسناد و م

  کنند. ی

ب حی آھنگران
يق بھمن روح

در تھرا ١٣٢
صيالت در رش

ا عنوان بهران
ائی دوران سر
د. ھنوز مدت
د که با مخفی

يکمن نيز در 
بازنگشت آنجا

من در دوران
سئوليت شاخه م
دين عمليات شر
ک اکيپ گشت م
 و با رسيدن ني
 اسلحه استفاده
ان روز ساو

تا است شده شته
ند و در زير ش

ی بھمن لب به
ر شکنجه، جان

 که در مبارزه برا

٨١ 
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طره رفقای فدايی

 

د سزايی به
ود و ھمچني
ک درگيری بي

کرد ک عبور می
دستگير شد. د
ن به ھمراه چن

 شد. در جريا
ای شرکت ت توده

با سازمان قرا
 تيرباران شد.

انيان سياسی د
خه اعدام سپرد

ھای ی مسئوليت
 در ھفتم تيرم
 خانه تيمی د

دستگير و ب ه
ک به چھارده م
ريکائی در ميدا

 اعدام رفيق ر
رفيق فدائی زن

عدام قراجوخه ا

از مدتی اخرا
ی مخفی خود ر

ھای زيادی ر ت
يت رفيق دسئول

رامی باد ياد و خاط

 فرھود نقش
البی محله خو
س از پايان يک
ابان مصدق ع
ر گرفت و د
در زندان اوين

  شد.پرده

متولد ١٣٣۴ 
ات و تظاھرات
رتباط مستقيم ب

شھر قائمدر  ۶

يان کشتار زند
ن اوين به جو

   ت

ھنگران در
متوسط به
نيسين برق

خواھر و  
من زندگی
ز در سال
و فعاليت

ا روز دستگير
داشت.  عھده

ردن آب از
غافلگيرانهود،

ل يافت. نزديک
سه مستشار آمر

شاه، حکم ده
اولين ر عنوان

در برابر ج ١٣

   ت

ن در سال
سط به دنيا
دانشگاھی
م رياضی
کودکان و
، ولی به

کار و  حيط
مکاران، پس ا

زندگی ١٣۵١ 
ت خود مسئوليت

توان به مس می

 [گر

بود. رفيق 
يروھای انقال

ت. فرھود پس
سداران از خياب

 پاسداران قرار
د ١٣۶٠م آذر 

جوخه اعدام سپر

  

وحانی در سال
نه در اعتراضا
ز قيام در ار

۶٧ريده در سال 

  

در جري وحانی
در زندان ١٣۶٧

السادات ن اعظم
دات روحی آھن
 يک خانواده م

را تا تکني التش
ازاينکه پسی 

 نزھت و بھم
 کردند، وی نيز
گی مخفی و
را آغاز کرد. تا

بر  سازمان 
که برای آور ی
بو شده خارج 

رژيم شاه انتقال
عدام انقالبی س

سرسپرد رژيم 
ع بهفيق اعظم 
٣۵۵ريور سال 
  رامی باد.

السادات ن نزھت
وحی آھنگران
 خانواده متوس
ام تحصيالت د
ران رشته علوم
رش فکری ک

پردازد، کار می
در محھای او  ی

صميمانه با ھم
نزھت از سال
ر دوره فعاليت

م ازجملهت که 

پابرجاھا  مدت
ني دھی سازمان
اش داشت مدرسه

مجاھدين و پاس
مورد سوءظن

يست و چھارم
رفيق ديگر به ج

 

 روحانی فريده

رفيق فريده رو
يام فريده فعاالن
اشت و پس ا
گرفت. رفيق فر

 

روحانی ھوشی
رفيق ھوشی رو

٧شھريور سال 
  شد.

 

روحی آھنگران
الساد رفيق اعظم

در ١٣٣٠سال
تحصيالنيا آمد.

دامه داد. مدتی
رادرش، رفقا
مخفی را آغاز

، زندگی١٣۵٢
ای خود ر حرفه

مختلفی را در
ھنگامی ١٣۵۴
کرجآباد  ولت

ھای ر گاه شکنجه
عد، به دنبال اع

وثوق تھران،
صادر کرد. رف

شتم شھرروز ھ
گرفت. يادش گر

روحی آھنگران
رفيق نزھت رو

در يک ١٣٢۴
مد. پس از اتما
ز دانشگاه تھر

ر کانون پرور
وجوانان به ک
ليل روشنگری

يجاد روابط ص
شود. رفيق ن می

کند. در غاز می
ر عھده داشت
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در ١٣۵۴دين 
فيق پروين طی
کارچيان انسان

جند به دنيا آمد.
ش رفيقرزم

به شھر مشھد،
 از پايان دوره
 کيش در يک
شدن قيام، رفيق

ای  جنبش توده
عنوان بهمحمد 

ت مشغول شد.
اران در شھر
د که تشکيالت
د. رفيق بھمن
گيری، پخش و

آن خسته مثال
ه رفيق يورش
 زندان نيز به
 بيرون ارسال
حمد دست به
 تشکيل دادند.

وار و من فدائی
پای بهر مشھد 

جند به دنيا آمد.
بھمن،  تراش

رات و حمله به
يام در بخش
اليت پرداخت.
ر بود. رفيق که
ن رفقای مبلغ
ت سازمان و
ستگيری از او
ود. پاسخ رفيق

دھم. روز مین
ش رفيق بھمن

وار مشھد فدائی

 يک خانواده
ز ھمان کودکی
 پايان متوسطه
 ادامه تحصيل

ند]

روزھای فرورد
نيتی درآمد، رفي
بت گلوله شکا

در بيرج ١٣٣١
ر ن را با ھم
چون خانواده ب
ر گرفت. پس
ل در جزيره

ور ش د. با شعله
ت و با شروع

ھمراه رفيق م
تظاھرات دھی
بيکا دھی زمان

رفقای فعالی بود
دا سروسامان 

گ ، ارتباطويسی
و امث خيابانی 

سداران به خانه
ير کردند. در
رش و پيام به

مراه رفيق مح
ک تيم واليبال

رفيق بھمن ١٣
و رفيق محمد د

در بيرج ١٣۴٢
بزرگ برادر 

االنه در تظاھر
. پس از قي
 مشھد به فعا

پرکار ، فعال و
کرد، از بھترين
و پخش نشريات
ت. پس از دس

شو د، اعدام نمی
ھيچ سازشی ن

ه ھمراه برادرش
آباد م باغ ملک
  .جان باخت

در ١٣۴١ل 
 رفيق سعيد از
ن تحصيل را تا
رانيد و جھت

سياليسم جان باختن

از ر دريکیو 
ه مزدوران امني
ر مورد اصاب

  .ن باخت

١ در اسفندماه 
ران دبيرستان

و چ ی، طی کرد
 را از اين شھر
 بھمن چند سال
ری مشغول بود

 اسلحه پرداخت
ه ھيوست و ب

د سازمانن، به 
سازی مشغول 

ز انشعاب از ر
ن را در مشھد

رنواز شعا اعم 
ھای خ  و بحث

پاس مردادماهر 
 خانواده دستگي
 و مرتباً گزار

ھم جا نيز به
انيان زد و يک

۶٠ريور سال 
و برادرشمراه 

  ت.

٢ مردادماه در 
ت خود را با
وزھای قيام فعا
 شرکت کرد
گام، در شھر
 صادق، دقيق،
ک ت فعاليت می

و درفروشن 
کت فعالی داشت

که اگر توبه کند
، من تن به 

، به١٣۶٠سال 
ضا فريدی در ب

جاو  تش ايستاد

بری در سال
به دنيا آمد. يی

ا گشت. دوران
گذر»  بزرگ

ی آزادی و سوس

شد و دھی زمان
شھد به محاصره

وار ومتی فدائی
جانر گرفت و 

   ھبر بھمن

يق بھمن رھبر
يق بھمن دور
حمدرضا فريدی
تند، ديپلم خود
ربازی، رفيق

رخانه به کارگر
 تھيه و تدارک
النه به آن پي

اداران سازمان
د از قيام مدتی
شھد بود. پس از
اداری سازمان

از فعاليت گاه چ
وش نشريات

شد. در اواخر ی
ده و او را با
ليت ادامه داد

کرد. در آنج ی
زندا دھی زمان

ز يازدھم شھر
به ھم رودخوان

وخه اعدام رفت

  ھبر بھنام

يق بھنام رھبر
ليت و مبارزات

از کرد. در رو
اکز سرکوب

آموزی پيشگ ش
يق بھنام رفيقی
 بخش تبليغات
د، در کنار آن

شرک عارنويسی
بود ک شده واسته

نام روشن بود
زدھم شھريور س
رفيق محمدرض
 مقابل جوخه آت

   ھبری سعيد

يق سعيد رھب
روستايحمتکش 

درد و رنج آشنا
ده« روستای 

 که در مبارزه برا
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٣٢٧رداد سال
فوف سازمان ب

بود شده بستهه
تی را که رفيق

 خاطره زندانيا
وسطايی قرون

ا از دست داد
ويک بيستمدت

ين مدت تحت
بھم ٢۵جام در

ی به مزدورا

ادار سازمان د
 ديگر در بيست
وخه اعدام سپرد

. پس از آزادید
سن از مدتی قب
ھشتم خرداد سا

آھ ر خيابان راه
وار ب د و فدائی

مور ابری نابر

رامی باد ياد و خاط

خر ٣١در  يان
از قيام در صف

ريان يورش
گير و مدتی
ز مسئولين
مل بود. پس
 زندان اوين
ی اين مدت
رار داشت.

ی تخت شکنجه
 داشت. مقاومت
د نشان داد، در

ھای ن شکنجه
ی چشمانش را

برد، م  سر می
 در تمام اي
 داشت. سرانج

ين اطالعاتیتر
  جان سپرد.

آموزان ھوا نش
مراه پنج رفيق
ژخيمان، به جو

 از پايان
 دانشکده
 از پايان
بانک ملی
 در دوران
 دانشجوئی

 بار يک ١
ندان به سر بر

روی آورد. حس
ته بود. روز ھ
جرای قرار در
 ساواک درآمد
طی اين درگير

  .جان باخت

راه ھمسرش
ی از سال
رفيق پروين
 مشغول کار
 شاخه مشھد

 [گر

   مد اسماعيل

رود گريماعيل 
تولد شد. پس ا
مه داد. در جر

دستگي صحرا ن
د. اسماعيل از
مسئول شھر آم
دتی را نيز در

راند. در طی
ھا قر ن شکنجه

ھفته تمام روی
روزانه کابل

ن زمان از خود
اين براثرماند. 

 قدرت بينائی
زندان آمل به
ب غذا کرد.

ھا قرار شکنجه
ت  آنکه کوچک

 زير شکنجه ج

   ه

چی از دان وغن
 فاطمه به ھمر
 آمل توسط دژ

رومينا پس
وسطه وارد
گانی شد. پس

کارمند ب نوان
. رفيق حسند

ی از فعالين
٣۵١ر سال 

 کوتاھی در زن
زندگی مخفی ر
 شايگان پيوسته
حسن ھنگام اج
صره نيروھای

. رفيق حسن ط
جرار گرفت و 

   

ه انجام به ھمر
آبادی حيمی علی

مان پيوست. ر
پرستار عنوان

ه مبارزه در ش

 

محم رود گريان
رفيق محمد اسم
ر شھر آمل مت
عاليت خود ادام

ترکمنرژيم به
ر زندان بود
شاخه شمال و م

گيری مدز دست
) گذ٢٠٩بند

حت شديدترين
زديک به دو ھ

جيره ر ھرروز
سماعيل در اين

باقی ماھميشه
رفيق اسماعيل

در ز که ھنگامی
روز اعتصاب

ترين ش وحشيانه
، بدون١٣۶١

رژيم داده باشد،
 

چی فاطمه روغن
رفيق فاطمه رو
مل بود. رفيق

در ١٣۶٠مھر
  شد.

  رومينا حسن

رفيق حسن ر
حصيالت متو
مديريت بازرگ

عن بهحصيالت
کارکردغاز به

انشگاه به يکی
بديل شد. در
ستگير و مدت

رفيق حسن به ز
ه گروه رفيق

رفيق ح ١٣۵٢
ھران به محاص
مقابله برخاست

صابت گلوله قر
 

انجام پروين ره
رفيق پروين ره
رفيق علی رح

به سازم ١٣۵٠
ع بهر آن زمان

ود. برای ادامه
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در بيستم بھمن
  ده شد.

مان آشنا شد و
يق نصرت از

در ١٣۶١بان 

ند]

در  ١٣٣
قيام در 
 شرکت 
 فدائيان 
 مھرماه 
 پس از 
 اوين، 

فت. دقرار گر 
 تيرباران سپرد

ن قيام با سازم
ن پيوست. رفيق
بيست و سوم آب

  د.

سياليسم جان باختن

٣٧ی در سال 
. در جريان ق
اضات فعاالنه
يام به صفوف
لی در سيزده
ن دستگير شد.
قال به زندان

وسطايی قرون 
 اوين به جوخه

يسی در جريان
صفوف فدائيان
مان بود که در ب
عدام سپرده شد

ی آزادی و سوس

  احی علی

يق علی رياحی
ران متولد شد.
اھرات و اعتر
شت. پس از قي
ست. رفيق عل

در تھران ١٣۶
ستگيری و انتق

ھای ت شکنجه
در زندان ١٣۶

   يسی نصرت

يق نصرت رئي
س از قيام به ص

قای فعال سازم
ران به جوخه اع

 که در مبارزه برا

٨٣ 
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طره رفقای فدايی

 

صيل برای تأمي
ری و تابستان
ی و قيام، فعاالن

 سازمان پيوست
کشا يان زحمت

م دفاع از مناف
موزان از مدرس
شکارچيان انسا

طر خستگی ناشی
ل استراحت بود

ج منتقل شد. پس
و ھفت وز بيست

ن اطالعاتی ب
 ديگر در شھ

متولد شد. د 
ضات شرکت کرد
. رفيق مجيد بع
ا قرار گرفت

 تيرباران سپرد

 سازمان ارتباط
درصد ی محله

٣ت گروه در
مصادره اسلح
وه جزنی گذاشت
انفجار نابھنگا
ی رفقا توانستن

رفيق ١٣۵۴ن
خود به محاصر

.  

  تيرباران شد.

رامی باد ياد و خاط

يد ھنگام تحص
 اوقات بيکار

ای ظاھرات توده
قيام به صفوف

 سازمان در مي
به جرم ١٣۵٩ 

آم در بين دانش
ش ١٣۶٠ادماه

سعيد که به خاط
حقرش در حال

 به زندان ياسوج
روسرانجام در

که کمترين  اين
راه پنج مبارز

  رده شد.

١٣۴٢ر سال
رات و اعتراض
موزی فعال بود

فرسا ھای طاقت
اوين به جوخه

 

 رھگذر در
ام تحصيالت
وی فيزيک
ادامه داد. در
ی و سياسی

 ١٣۵٢ بھمن
زندان به سر

وانسته بود با
حاجین پيوسته

 برای تدارکات
د موفق به م
ر خود نام گرو

براثرمی رفقا
 ويران شد ولی
در ھفدھم بھمن
وستان سابق خ

جان باختابر

در تھران ت ۶٧

 [گر

شد. رفيق سعي
 خانواده، در

تظ د. با شروع
نمود. پس از قي
 تبليغ مواضع
 بود. در سال 
اشاعه آگاھی د

خردا انجام در
کردند. رفيق س

کوچک و مح ق
ران دستگير و ب

ھای فراوان س ه
ون، بد١٣۶٠

باشد، به ھمر
ه تيرباران سپر

  جيد

ھبری نژاد در
النه در تظاھر

آمو دانشپيشگام 
ھ تحت شکنجه

، در زندان ا١

  س (کاووس)

س (کاووس)
شد. پس از اتما

دانشجو نوان
ی، به تحصيل ا
ر امور صنفی
ری داشت. در ب

در ز ١٣۵٣ال 
زادی چون نتو
 رفيق سليمان
روه برآمد و ب

در اميرآباد 
گروه ھوادار بر

خانه تيم ١٣۵
حين آزمايش، و
مکان بدھند. در

از دو يکی خانه
ک درگيری نابرا

  

٧ياحی در سال 

راھی ياسوج ش
ھزينه خود و

کرد کارگری می
ر آن شرکت ن

به روز شبانهو
منطقه مشغول

کشان و زحمت
خراج شد. سر

ک شناسايیو را
اتاقز کار در

ا يورش پاسدار
ز تحمل شکنجه
شھريور سال 
ژخيمان داده

اسوج به جوخه
 

مج رھبری نژاد
رفيق مجيد رھ
جريان قيام، فعا
س از قيام در پ
ز دستگيری، ت

٣۶٣ششم مھر
   شد.

 

رھگذر کيکاوس
رفيق کيکاوس
شھريار متولد ش

عن بهمتوسطه
انشسرای عالی
ين دوران در
عاليت چشمگير
ستگير و تا سا
رد. پس از آز
رقرار کند، با

شکيل يک گر
١٣۵۴مھرماه

شوند. اين گر می
۴ود. در دی 

ارنجک در ح
ر مسريعاً تغيي

خکيکاوس در 
رآمد و در يک

 رياحی صولت

رفيق صولت ري
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داشتر عھده 
اما؛ شود گاه می

طلع سازد، خود
ساختن ضامن 

رساند و ت می
ی داخل پايگاه
 انفجار رفقای

و آورده عمله 
خود را مسلح
گلوله سعی در
تراکم نيروھای

رفقا در درون 
دشمن که خود
 کمکی و يک
 نيز به پايگاه
طعات نارنجک
ز منطقه خارج
 رفيق ديگر از
قيب تعدادی از
ت رفقا به اتمام
ورند. در اين
گلوله مزدوران

را رھا کرده و
از روزھای ی

 يک درگيری
 سنندج، مورد

 پايگاه و خانه
جان ١٣۵۵ل 

در يک ١٣٣
 پدرش را از
 تأمين مخارج
 رفيق يوسف

به ازآن پسد. 

ند]

ين پايگاه را بر
 محاصره پايگا
ل پايگاه را مط

بارھا. سپس 
ن را به ھالکت

یرفقا وسيله دين
. به دنبال اين

مات الزم را به
 بين برده و خ
ک و شليک گ
تر ولی به علت 

درنتيجهشود، 
دھند، د دامه می

خواست نيروی
از ھوا ازآن س
اصابت قط ثرا
و از ديده آسيب 

هللا ھمراه با دو
 ولی مورد تعق

مھمات زآنجاکه
ا از پای درآو
ورد اصابت گل

از  کی
تولد شد. 
 سازمان 
رژيم به 
راه رفقا 

که در  ی
 صنعتی 

دند، تحصيل ر
دريکیيوستند. 

 صديق طی
 در نزديکی س

  .ن باخت

حمله ساواک به
 ارديبھشت سال

٣١سال  ماه ی
بود که ساله نه

 تحصيل، در
ه ھمين دليل

ن تحصيل کند

سياليسم جان باختن

که مسئوليت اي
 پايگاه، متوجه

اند رفقای داخل
آيد درمیوران 

ن از مزدوران
بدبازد و  ن می

سازد. مطلع می
جه شده و اقدام
مدارک را از

 پرتاب نارنجک
کنند. صره می

ش پذير نمی مکان
ته و به نبرد اد

بيند درخو ه نمی
پسنمايد.   می

براس از مدتی 
کوپتر پتر، ھلی

زمان رفيق يدهللا
شوند، ارج می

ازاما ؛ گيرند ی
ھا ر توانند آن

 رفيق يدهللا مو
  بازد. می جان

دريک زارعی
ف سنندج مت
 جريان قيام با

س از تھاجم ر
صديق به ھمر
 اقبال اصالنی
بيرستان نظام

کرد تحصيل می
فدائی پي مرگان

رفيق ١٣۵٩ 
ران ارتجاع

جانر گرفت و 

   ی

ر کاری در ح
اواخرران در 

 

دیرکاری در 
ن به دنيا آمد. 
بايد در کنار

کرد. به ک می
 سوم دبيرستان

ی آزادی و سوس

حی آھنگران ک
گام مراجعه به

بتوا که آنش از
 محاصره مزدو
رنجک، چند تن
ود رفيق ھم جان
 از محاصره م
ون پايگاه متوج
می اسناد و م

کنند. سپس با ی
کستن خط محاص
شمن اين عمل ام
گاه سنگر گرفت
 قادر به مقابله

کوپتر وند ھلی
شود. پس مله می

کوپ پروانه ھلی
شود. در اين ز ی

قه محاصره خا
مورين قرار می

ت یسيده بود، نم
گيری نابرابر

گيرد و ج ر می

   رعی صديق

يق صديق
ستاھای اطراف

يق صديق در
نا شد و پس

دستان رفيق ص
ميل يخچالی و

ن زمان در دب
ت» مسجدسليمان

م پيش صفوف 
ديبھشت سال

رابر با مزدو
صابت گلوله قرار

کاری قربانعلی
يق قربانعلی زر
می رفقا در تھر

   خت.

  کاری يوسف

يق يوسف زر
نواده کارگری
ست داد، پس ب

نواده نيز کمک
نست تا سال

 که در مبارزه برا

٨٤ 
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د ازآن پس و
 در جريان قيا
ت داشت. پس ا
 مدرسه مواض

کرد اده بيان می
شکيالت ھمدان

م که در اول دی
مانورابرد، با  

 مقابله برخاست

مخفی را آغا
بلوريان در تي

دھی سازمانيان
به محاصر ١٣

د. رفيق نزھت

رامی باد ياد و خاط

در  ١٣٢٣ر 
ن متولد شد.
وسطه برای

 سپاه دانش 
رفت. پس از
 برگشته و

. رفيق کرد
صيل ادامه داد
. رفيق عباس
اضات شرکت
ت. در محيط

با زبانی سا ش
ز ضربه به تش
تقل شد. تا اينک
 آن به سر می

وار به س فدائی
  .جان باخت

ی کارگر
به  ١٣۵٠ 

 در ھمين
 ١٣۵٢ال

ر زندان به
ی سازمان
به سازمان

 زمان زندگی
مود عظيمی ب
مارتيک قازاري

۵۴شم) تيرماه
 مشترک درآمد

 [گر

مھر ١٨ده در 
تکش در ھمدان
حصيالت متوس

ی تحت عنوان
طراف مشھد ر
ره به ھمدان

کارک آغاز به 
به تحص باکار 

ول تدريس شد.
ھرات و اعتر

 فدائيان پيوست
آموزانش دانشی 

پس از ١٣۶١ 
يت به کرج منت
ل باغی که در

شد. رفيق عباس
جايری نابرابر 

   داله

زارع کاريزی
از سال» ن

 روی آورد.
 يداله در سا

در ١٣۵٣سفند 
زندان با رفقای
س از آزادی ب
يداله از ھمين

با رفيق محم 
سئوليت رفيق م
روز ھفتم (شش
ک و کميته م

   زاده عباس

رفيق عباس زاد
ای زحمت خانواده

عد از اتمام تح
وران سربازی
ه روستاھای اط
ايان اين دور

معلم عنوان ه
زمان معباس ھ

ھنرستان مشغو
عاالنه در تظاھ
يام به صفوف

سازمان را برای
سال اوايلر

رای ادامه فعالي
در محل ١٣۶١

منيتی مواجه ش
و طی يک درگي

زارع کاريزی يد
رفيق يداله ز

نپتون«کارخانه
عاليت سياسی

رابطه رفيق
ستگير و تا اس
سر برد. در ز
شنا شد و پس
يوست. رفيق ي

ھمراه و کرد
موزشی با مس

شد. اين پايگاه ر
مزدوران ساواک
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انقالبی ھمراه 
شد. رفيق حميد
سازمان شرکت

توسط يک ١
زدوران درآمد.
خت داشتند، از

تمام او ک سال
اطالعات وی 

سيزدھم م در
 حميد عجز و
ثبات رساندند.

دانيد که ود می
نيز اين را اما 

با مرگم ين را
به اثبات رساند
در اين روز با

  ت.

در ١٣۵۴ال 
 اکبر صميمی
ل اسارت در
د شد. غالم تا

مدتی در ازآن س
به ١٣۶٠سال 

مان تصميم به
غالم حاضر به
يران بمانيم که

در تھران ١٣
٢٢. ولی در 

ياسی تيرباران

سيستی خود را
دره : مصاجمله

شرکت داشت.
ئيان را منتشر
زه تعيين کرد.
 در خانه تيمی
ی درآمدند که
ز منطقه خارج
احمد که برای

ند]

مأموريتیجام 
عازم شمال شد
ستين کنگره س

١٣۶۴يبھشت 
 به اسارت مز
 از وی شناخ

يکرک برده و 
ای کلمهشنيدن 

ردند. سرانجام
ن با تيرباران
ری حميد به ا

م بندش گفته بو
کردن ھستم ی

ايخواھم؛ و  می
با مرگ خود به
زيستن بود؛ و د

جوخه اعدام رفت

لين بار در سا
مراه با رفيق

س از دو سال
رون اھواز آزاد

پساھواز بود. 
کرد. در س ت می

سازم اگرچهت. 
ته بود، ولی غ

ای بايد در اي عده
٣۶٢ماه  يبھشت

ن محکوم شد.
زده زندانی سي

در  ١٣
گير در 
 دوران 
ن معاش 
 بعد از 

کتابدار  
 به کار 

مطالعات مارکس
ازجت متعددی 

زنھاور و ... ش
س نه تن از فدا

زار تومان جايز
ر رفيق ديگر

نيروھای امنيتی
ره را شکسته از

رفيق ا ١٣۵١

سياليسم جان باختن

برای انج ١٣۶٠
يامک اسديان ع
ود که در نخس

اردي ٢٧ در 
و شناسايیخته 
کافی قدر بهکه 

 به کميته مشتر
ولی ناکام از ش 

وين منتقل کر
مزدورا ١٣۶۶

در مقابل استوا
ام به رفقای ھم

وزندگیزندگی 
به ھر قيمتی نم
. رفيق حميد ب
شق سرافراز ز

ج پای بهوار  ئی

   د)

يد) زندی، اولي
اھواز ھم مايی

ستگير شد. پس
 از زندان کار
ن سازمان در ا

و شوشتر فعاليت
به تھران رفت
دستان را گرفت

ما، عد«گفت  ی
ر اواسط اردي

زده سال زندان
به ھمراه دواز 

٢٣م در سال 
حمتکش ماھيگ
ا آمد. از ھمان
در برای تأمين

 به کار شد.
عنوان بهزی، 

رداری مشغول
ش، ميگر رفقاي

حمد در عمليات
ونک، بانک آيز

رژيم عکس ١٣
ھا نھصدھز آن 
چھار ھمراه با 

 به محاصره ن
ر حلقه محاصر

مرداد  ٢٨اه 

ی آزادی و سوس

٠ديد. در مھر 
رفيق کبير سيا

بو رفقانی جمله
سرانجام شت.

صر خودفروخ
خيمان رژيم ک
ان ابتدا او را
  شکنجه دادند،

ن او به زندا
۶ديبھشت سال 

وانی خود را د
ميد قبل از اعدا

 چقدر عاشق ز
ب آن راکه نيد

ات خواھم کرد
 تا چه حد عاش
ی افراشته، فدائ

دی غالم (حميد
يق غالم (حمي

راھنمشسرای 
سط ساواک دس

،١٣۵۶فندماه 
از فعالين ۵٩ل

ھواز وھرھای ا
ب ازآنجادان و 

قال وی به کرد
نبود و می ن کار

در» ری بکنيم.
گير و به پانزست

١٣۶٣من سال 
.  

   برم احمد

يق احمد زيبرم
ک خانواده زح
ر انزلی به دنيا
دکی ھم پای پد

نواده مشغول
ان دوره سرباز
 کتابخانه شھر
. ھمزمان با دي

مه داد. رفيق اح
جودی بانک و

٣۵٠ فروردين 
شناسايیبرای

١٣۵٠ خرداد 
ابان طاووسی

وار نستند فدائی
وند. در سحرگا

 که در مبارزه برا

٨٥ 
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 برقرار کرد
ای به نا جزوه

 تحرير درآورد
تشر شد. آخري
بود. در خيابا

 مشترک رفيق
 دستگيری او ر

ست و در حيخا
ر گرفت و جا

ازمان آشنا شد
قرار گرفت. د

پ ادامه داد و پس
فدائيان اقليتف
شھريور سا ۶

١ر آن ھنگام

حصيالت شد. ت
 قيام به صفوف
پيوست و فعاالن

پس از دستگيری
وار مقاومت ائی

مھرماه، در سا
جوخه تيربارا

در سا  رداخت،
در ارتباط قرا
ت و پس از قيا
اق حميد در س

شد. بعد ا دھی
دھی سازمانن،

رامی باد ياد و خاط

ين دوران
 شد و در

. در رفت
ط ساواک

ھای  شکنجه
ه دژخيمان
حکوم شد.

ازمان ارتباط
خود را در ج

تهبه رش» ندان
 ھمان سال منت

١٣۵٢ ماه دی 
مورين کميته
صد محاصره و

ھا برخ بله با آن
 مزدوران قرار

جريان قيام با سا
زمان قيم با سا

را با جناح چپ
به صفوف ،زمان

دستگير و در 
م شد. رفيق در

متولد ١٣۴١ 
 بود. پس از

آموزی پ  دانش
. رفيق بھرام پ
ر گرفت و فد

از روزھای م ی
 ساری، به ج

   ضا

انی (امير)
در  ١٣٣٩

ھران متولد
، از سن ش

رج زندگی
، زحمتکشش

پر ه تحصيل می
وادار سازمان

 شرکت داشت
دامه داد. رفيق

د سازمانزمان،
نظامی سازمان

 [گر

ن درآمد. در اي
نوروزی آشنا

زمان قرار گر
توسط ١٣۵٠ 

س از تحمل ش
ه اطالعاتی به

زندان مح سال
 مجدداً با ساز

ساله خ ب يک
 چريک در زن
ط سازمان در
سف در ھفدھم

 اصفھان، مأم
کرده، قص سايی
وار به مقاب دائی

ر ھدف گلوله

  رز

زاده در جر زمان
 ارتباط مستقيم

فعاليت خود ر ،
 جريان به ساز

١٣۶١ر سال 
شت کرج اعدا

مانی در سال
 پايان رسانده
مان در پيشگام

برد می پيش به 
ی بسيار قرار

دريکیسرمايه 
بھرام را در

 (امير) حميدرض
زمانی کندوا ضا

٩رماه سال 
متکش در تھر

پدرشرگذشت 
ی تأمين مخار

ز با مادر 
به ھا و شبشد 

 از محافل ھو
 بھمن فعاالنه

 با سازمان اد
ش نظامی سازم
 در کميته نظ

آھن ستخدام راه
ا رفيق حسن ن
رتباط با ساز

شھريور سال
ستگير و پس
زياد، بدون آنکه

يک سدھد، به
س از آزادی

وانست تجارب
خاطرات يک«

ين جزوه توسط
برد رفيق يوسف

محمدرضاشاه
شناسوسف را

اشتند. رفيق فد
ين نبرد نابرابر

  اخت.

 

زاده فرامر زمان
رفيق فرامرز ز
س از قيام در
،جريان انشعاب
ز پيوستن اين

. رفيق ديوست
در گوھردش ۶٧

  سال داست.

 

   زمانی بھرام

رفيق بھرام زم
متوسطه را به
ھواداران سازم
وظائف خود را

ھا حت شکنجه
کرد. پاسداران س

رفيق ١٣۶١
  سپردند.

  

زمانی کندوانی
حميدرضرفيق

ر ھفتم آذر
ای زحم خانواده

شد. پس از در
برای سالگی ه

خانواده ھمراه
مجبور به کار ش

با يکی ١٣۵۵
گرفت. در قيام
عاليت خود را

در بخش ١٣۵٨
نشعاب مجدداً
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ش
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ور شبانه مورد
ير شد. در مقر

ھای وحشيانه ه
وحيه قوی و
دوران سرمايه
گاه ايالم انتقال
فاع کرد و در
مان به جوخه

 

 

 

ند]

در نھم شھريو
گرفت و دستگير
الم زير شکنجه
خن نگفت. رو
عث حيرت مزد

دادگ به بهق را 
ضع سازمان دف

توسط دژخيم 

سياليسم جان باختن

اخراج شد و د 
سرمايه قرار گ

ق غالرفي» شھر
ی کالمی سخ
قابل شکنجه باع
 شھريور رفيق

جاعانه از مواض
،١٣۶٠ مھر 

 

ی آزادی و سوس

وپرورش وزش
رش پاسداران س

دره ش«سداران 
ر گرفت. ولی
داری او در مقا
ه بود. دوازده

ند. در آنجا شج
حرگاه شانزده
 دام سپرده شد.

 

 

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

رک نمود، کمی
باش آمادهوز در
ھا زخمی  با آن

گی برای آخري
ر ابتدا از ز

گيرد ادر می
ذيرش، زن از پ

زد  رفيق شگفت
در خانه را برای

ه، نبردش را
را که ب وسايلی

گلوله خورين خ

و زير شديدتري
ت. در سيزدھ

ق شفيع د رفي
 به پايداری

ھا بدرود گفت
لس يادبود رفيق

ربت) بلوچستا
و حضو شد

   داشت.

. پسکارکردپان
به استخد 

 درآمد. ھوش
تحصيل را ل

توسطه نائل آيد
شد و پس از قيا

زمان که دشمنی
روف بود. رفيق
ريات سازمان ر

ا ١٣۶٠يرماه

رامی باد ياد و خاط

بتی خانه را تر
اين رو ه برای

طی درگيری
و آمادگ جديدقوا
شود. در  می

خمش يک چا
 را به پردازد،
ساس مسئوليت

 افراد حاضر د
نه منتقل کرده
 اين ميان تمام

برد و با آخ می

   

الدينی در  ن
ھار در سال

اتمام دوره  
 روستاھای
 پس از قيام
 گرفت. در
س از مدتی

دستگير و ١٣۶
ھر قرار گرفت

،فراخواندندا 
ی زندانی را
ھ ی خندان با آن

ران رفت. مجال
 ايرانشھر، (تر
 دبی برگزار
محبوبيت رفيق

ژاد در سال
از توابع » د

رز ديده  شاو
تدائی را در
 اما به علت
مه تحصيل

خود  معاش
چوپ عنوان بهل 

١٣۵۶ سال
مدرسه دمتکار
ھرسالرديد که

به اخذ سوم مت
سازمان آشنا ش 

 ھواداران ساز
طقه داشت، معر

رفت و نشر می
کرد. در تي  می

 [گر

ک عمليات ضرب
وران رژيم که

ط و در کرد 
تج احمد برای 

وارد خانه ک
رای بستن زخ
خواھد پول آن

کرده و از احس
احمد تمامی ن

 زيرزمين خان
گيرد. در ر می

کامالً از بين م
  بازد. ی

 محمد (شفيع)

د (شفيع) زين
از توابع چابھا 

ا شد. پس از
معلم عنوان

به کار گرديد.
سازمان قرار

زداشت و پس
۶٠گر در سال 

زندان ايرانشھ
جالدان او را 

، ديگر رفقای
ق کرد و با لبانی

جوخه تيربار ی
از توابع» ار

چی، بحرين و
ر آن نشان از م

   المحسين

وند نژ ن زينی
آباد ھاشم«ستای 

خانواده فقير کشا
 تحصيالت ابتد

 پايان رسانيد،
نتوانست ادام 

امرارمم برای 
دت چھار سال

ربازی در
خددر شغل  ش

غالم باعث گر
سر گذارده و ب

بانامزمان قيام 
يکی از نوان

ھای منط خان 
اھای مختلف م
حمتکش پخش

شرکت در يک
ورتر با مزدو
ودند برخورد

شود. رفيق می
يکبردش، به 

خانه بر صاحب
خ می که ھنگامی

ول خودداری ک
ازآن پسشود.  می

ھا به منيت آن
مزدوران از سر
ھمراه داشت کا

می وار جان دائی
 

الدينی فقيرم زين
رفيق فقيرمحمد

قصر قندخش
متولد ش ١٣٢٨

ع بهانشسرا،
منطقه مشغول ب
ر ارتباط با س

باز ١٣۵٨سال
زاد شد. بار ديگ

ھا در ز شکنجه
١٣۶١ ماه ی

خرين لحظات
ستقامت تشويق

پای بهوار  دائی
الشا«شفيع در

اکستان، کراچ
گسترده مردم در

 

وندنژاد غال زينی
رفيق غالمحسين

در روس ١٣٣٢
يالم در يک خا
ه جھان گشود.
ھمان روستا به

ازحد بيشقر
ھد. رفيق غالم

اش مد و خانواده
ز پايان سر

وپرورش موزش
کاوت رفيق غ
موفقيت پشت س
غالمحسين در ز

عن بهر منطقه
ناپذيری با شتی

مرتب به روستا
ر بين مردم ز

ش
د
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م
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ص
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 که در مبارزه برای آزادی و سوسسياليسم جان باختنند]
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طره رفقای فدايی

 

ن موتورسيکلت
ر ھمين زمان ب

آيد. رفيق حمي ی
 از اسلحه جھت
 خوردن قرص

  وزم؟

رامی باد ياد و خاط

 ١٣۵۵سال
تی ھوادار
 ارتباط با
 و به اين
 با سازمان
ز مدتی به

از  دريکی 
 برای برداشتن

کند. در یجعه م
آن خانه درمی
بيند از استفاده
 کرده و با

 کند. 

 

  

  

  يابانی

  ندانی

ت خون بر افرو

 [گر

   ميد

کرمانی در س ن
مطالعاتی محفل

ين محفل در
 قرار گرفت
حميد توانست

 کند. پس از
 روی آورد.

ه، رفيق حميد
ی به آنجا مراج

ھای ناآگاه آ يه
ب  عادی را می
صره خودداری
ک ه خودکشی می

  گويم

ون، بر خاک

  سوزم

ه آتش قلبم را

ی خي ون شعله

ھای سرخ زن ل

انب اين دشت

 

 

ژيان کرمانی حم
حميد ژيانرفيق

عضو يک م
سازمان شد. اي
رفيق فرجودی
طريق رفيق ح
رتباط برقرار
زندگی مخفی

روزھای تيرماه
تيمی خانه يکز

محاصره ھمساي
چون فقط مردم
شکستن محاص
سيانور، اقدام به

 

بگو چگونه بگ

زباغ خو       

ونه بسبگو چگ

چگونه        

بياد آنھمه خو

بياد اينھمه گل

به چار جا    

 

ژ
ر
ع
س
ر
ط
ار
ز
ر
از
م
چ
ش
س
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  شد.

در يک ١٣۴
 سعيد با توجه
س پنجم دبستان
به ھواداری از
ر بود، با تمام

١٣۶٠ز تير 
 روز پانزدھم
ست مزدوران

ای ديگر شاخه
ضا گلوی در
پس از پايان
شت و در سال
رد رفيق محمد
و رفيق چنگيز

مھردر ھشتم 

ند]

ھران تيرباران ش

۴٣ی در سال 
تولد شد. رفيق

ده فقط تا کالس
د. پس از قيام ب

مشغول به کار 
داد. پس از  می

ای بسيار در
رمان و به دس

  ام سپرده شد.

 ١٣٢۵ل 
 پس از 
طه وارد 
 با رفقا 
 نوزادی 
 را آغاز 

سوالونی با رفقا
و غالمرضنگ 
پ ١٣۴٩سال 

گذاشت تمام نيمه 
کرد. آخرين نبر
سيد نوزادی و
ذری بود که د

 .جان باخت 

سياليسم جان باختن

در تھ ۶٧سال 

   ی سعيد

الری ساردوئی
ش و تھيدست مت
اعد مالی خانوا
يل ادامه به دھد

که درحالیت و 
 سياسی ادامه
ھا س از شکنجه

ل در شھر کر
ی به جوخه اعدا

   

سالمی در سال
 متولد شد.

ئی و متوسط
ر ھمين زمان
 و حسين سيد
 سياسی خود

 طريق رفيق س
کلی، بھمن آژن
رفتند. در س
ه سربازی را

خفی را آغاز ک
حسين س رزمش
آذ راه سهتيمی 

گلوله جنگيد و

ی آزادی و سوس

   رمی

يق سارمی در

الری ساردوئی
يق سعيد ساال
نواده زحمتکش
وضعيت نامسا
نست به تحصي
زمان برخاست

فعاليت رو به
ستگير شد. پس
داد ھمان سال
مھوری اسالمی

لمی محمدعلی
 محمدعلیيق

 کرمانشاه
صيالت ابتدائ
شگاه شد. در

دی سوالونی
نا و مطالعات
د. اين رفقا از

شھد، حميد توک
تباط قرار گر
صيالت، دوره

زندگی مخ ١٣۵
ر ھمز با رفيق 

دی در خانه ت
تا آخرين گ ١٣۵

 که در مبارزه برا

٨٨ 
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طره رفقای فدايی

 

 [گررامی باد ياد و خاط



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 انجاميد، رفقا
جدا شدند. رفيق
توانست به سر
ين امنيتی شاه
ران امنيتی و
خود پايان داد و

  ش گرامی باد.

ستخدام شد. در
رد. در ھيجده
ی کوی کن، با

ازجملهق ديگر 
ل کرد. رفيق

انارت مزدور
قصد بهرا  ايش

ران ساواک تا
دانستند. را نمی

از دريکیرد، 
.اختجان بر، 

س از مصادره
دار خودش را
شاھرخ ھدايتی

ی در مبارزات
ھمين زمان با
ک ھسته ايجاد

ند]

ه سروانی 
زه تصميم 

 روز دوم 
 به ھمراه 
 مرزآبادان
پليس قرار 
جاميد. در 

ساعت به طول
شمن، از ھم ج
ت رمازدگی نمی

لوله با مأموري
ه دست مزدور
ک به زندگی خ
ی ساخت. يادش

در  ١٣٢۶
تحصيالت 
د دانشکده 

ھای  عاليت
 ١٣۴۶ند 

ی فرستاده 
دانشگاھی 

بيعی اسمنابع ط
ی را آغاز کر
ی در خانه تيمی
فرار سه رفيق
ری را تسھيل
ی شد و به اسا

ھا بخيهدين بار 
گر  نشد. شکنجه

حتی نام رفيق ر
ی بر زبان آور

ھای بسيار کنجه
پس ١٣۵٠ل 

اقتد که اينرای 
س سپھری و ش

  .اند شده کشته

در  ١٣٣
 از ھمان 
ی تأمين 
ر کردن 
متوسطه، 
به ادامه 

وارد  ه
ارکسيستیر م
کرد. در ھ  می

س سپھری يک

سياليسم جان باختن

اشت به درجه
مبارزاز مدتی

يران گرفتند.
سال رفيق ايرج

ماز  که گامی
ورد سوءظن پ

ه درگيری انج
ی که چندين س

نيروھای دشدن 
 مريضی و گر

تا آخرين گلو د
اينکه زنده به

 انفجار نارنجک
ھای انسانی انم

   

۶پھری در سال 
پس از پايان ت

وارد ١٣۴۵ل 
 به علت فع
شگاه در اسفند
س به سربازی
ن تحصيالت د

در وزارت م 
ل زندگی مخفی
ضمن درگيری
ر مقابل دشمن ف
 و فرخ سپھر
درگيری زخمی
ستان ارتش چند
رد ولی موفق

ز دستگيری ح
ون آنکه کالمی

زير شک ١٣۵٠
شتم بھمن سال
ک، ساواک بر

که سيرو کرد 
کی در کوی کن 

٣٠ی در سال 
کش متولد شد. 

 برادرانش برای
 مجبور به کار
ن تحصيالت م
دانشکده فنی ب

که ھنگامیت. 
من مطالعه آثار

عاالنه شرکت
يتی و سيروس

ی آزادی و سوس

شجاعتی که د
سيد. رفقا پس ا
 بازگشت به ا
ھريور ھمان سا

ھنگيق محمد 
شدند، مو رد می

فتند و کار به
مه اين درگيری
ی پراکنده کرد
رج که به علت
ر بعدی برود

گيد و برای
واک نيافتد، با

نش را فدای آر

پھری سيروس
يق سيروس سپ
ل متولد شد. پ
وسطه در سال
شاورزی شد.

اسی در دانش
ستگير شد. سپس
. پس از پايان

١٣۵٠ خرداد 
رماه ھمان سال

ض ١٣۵٠ھريور 
جاد سد آتش در

ھرخ ھدايتی
روس در اين د
آمد. در بيمارس
ودکشی پاره کر
زده روز پس از
يق سيروس بدو

 آذرماهزھای 
 بيست و ھش

جودی يک بانک
ان بدھد، اعالم
ی يک درگيری

    پھری فرخ

يق فرخ سپھری
ای زحمتک نواده

دکی به ھمراه
خارج تحصيل،

د. پس از پايان
يق فرخ در د
صيل پرداخت
شگاه شد، ضم
شجوئی نيز فع
قا شاھرخ ھدا

 که در مبارزه برا
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ھای سياسی اليت
 قيام رفيق حبيب
 داشت و بعد ا
ت. در اين زما

ن انشعاب، رفيق
مان به فعاليت

 و توزيع غرب
 صبح يکی ا

 اصغر جزايری
 منتقل شد. رفيق

سا در زمستا
س ابد محکوم شد

آموزشگ ۵لن
٧سياسی سال

 رژيم جنايتکا
  شد.

اواي بود. در
اه پس از چندي

  سپرده شد.

ار سازمان د
به ھمراه پن ١٣

 در تظاھرات
 صفوف فدائيا
که پس از خرد
 بعد از تحم

٠ھريور سال
.  

 متولد شد. رفيق
ازآ پسل شد.

٣۵٠ائيز سال
٣۵٢ در سال

راه رفيق محم
ھ جه به مھارت

رامی باد ياد و خاط

 ١٣٣٨سال
ھشھر متولد
صيلی دبستان
ھر به پايان
ق حبيب در

تکنيک   پلی
يق حبيب به فعا
شد. در جريان
ضات شرکت

مان قرار گرفت
 شد. در جريان
و در صف ساز
ر بخش تبليغ
يق حبيب در
به ھمراه رفيق
به زندان اوين

فر ھای طاقت ه
نتقل و به حبسم

ندان اوين سال
عام زندانيان س

ور، به دست
رباران سپرده

مان در تھران
 ھشتم ھمان ما
ه جوخه اعدام

ی فعال ھواد
٣۶٠دوم مھر
  پرده شد.

ن قيام فعاالنه
پس از قيام به
ن سازمان بود ک

رفيق محمد،
وز پانزدھم شھ
ران سپرده شد

در بابل ١٣٢٧
کارگری مشغول
قرار کند. در پا
س از آزادی،

رکات به ھمر
. در آنجا با تو

 [گر

   له (مجيد)

ساليانی در س 
ه متوسط در بھ
ب دوران تحصي
 در ھمان شھر

رفيق ١٣۵۶ل 
وارد دانشکده

ھمين زمان رفيق
ازمان آشنا ش س

ھرات و اعتراض
مستقيم با سازم
عاليت مشغول
درنگ نکرد و

در ازآن پساد. 
شد. رفي دھی

به ١٣۶٠مرداد 
گر دستگير و ب
 تحمل شکنجه

نحصار م ن قزل
مجدداً به زن ١

ع ر جريان قتل
وزھای شھريو

می به جوخه تير

   حمد

ما فعالين ساز
دستگير و در 

ر زندان اوين به

سبعت از رفقای
ه در بيست و د
جوخه اعدام سپر

   س) محمد

اسی در جريان
کت داشت و پ
محمد از فعالين

بود. ر رشده
فرسا در رو قت

به جوخه تيربار

٧ھری در سال 
 جوانی به کا
مان ارتباط برق

دستگير شد. پس
امر تدار دھی

 فلسطين رفت.

ساليانی حبيب ا
حبيب الهرفيق

ر يک خانواده
شد. رفيق حبيب
و متوسطه را

رساند. در سال
رشته معدن و
ھران شد. از ھ
روی آورد و با

عاالنه در تظاھ
يام در ارتباط م
ر پيشگام به فع

ای د حبيب لحظه
ه دمبارزه ادام

د سازمانھران
روزھای آخر م
و يک رفيق ديگ

حبيب پس از
به زندان ١٣۶٠

١٣۶۵ر سال
منتقل شد و در

از رو ريکی
جمھوری اسالم

 

ديجان اح سامان
رفيق احمد از

١٣۶٠مھرماه
روز شکنجه در

  سبعت حسن

رفيق حسن سب
که روجرد بود

رفيق ديگر به ج
 

سپاسی (سپاس
رفيق محمد سپا
عتراضات شر
يوست. رفيق م

يردستگ ١٣۶٠
ھای طاق شکنجه

ر زندان اوين ب
 

  سپھری ايرج

رفيق ايرج سپھ
يرج از سنين

وانست با سازم
وسط ساواک د

د سازمانرای
به حرمتی پور
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 شد و رفيق
سراعتراضات 

ن در تصرف
ت. پس از قيام
الت و توزيع
ازی تشکيالت
پس از کنگره
ھده گرفت. پس
زندانی شدن را

و» تسليم شد ر
چنگ پاسداران

طور به که امی
رد کرد سريعاً
گلوله بسته شد،

بود، رارگرفته
 برای بار سوم

ديگر برنده بار
بعد يعنی روز
حمدرضا ستوده

  د.

. پس از پايان
صيل داد. پس

. رفيق زاھدرد
اھرات شرکت

ر مدارس و د
ت. رفيق زاھد
سا قرار گرفت
يرباران سپرده

ھای گنبد بود.
انون فرھنگی

وظائف پيشبرد
ی اسالمی به

١٣۵٨ين سال 
و قرار گرفت 

 .ت

ر يک خانواده

ند]

گير و به 
رضا پس 
ا سازمان 

 ١٣۵۴ل 
 وحشيانه 
 به حبس 

رب ديام 
بی مردم باز

تظاھرات و اع
نظامی سازمان
نه شرکت داشت
کارگری، محال
عاب در بازساز
کت داشت و پ
وين را بر عھد
ضا که تجربه ز

زير سربهسفند 
به چ آسانی هب 
ھنگا، ١٣۶٢ 

ل پليس برخور
 که به رگبار گ

قربت دو گلوله 
فيق محمدرضا

و بمت کرد وقا
ب يک سالت. 
رفيق محم ١٣۶

ادش گرامی باد

متولد شد ١٣٢
ادامه تحص معلم ت

کارکرآغاز به 
راضات و تظا
فدائيان پيوست

پرداخت مان می
فرس ھای طاقت

ج به جوخه تي

يکی از روستا
 شوراھا و کا
پير آن مشغول 

وران جمھوری
ز ششم فروردين

لوله مرتجعين
جان باخت حرا

در ١٣٣١سال 

سياليسم جان باختن

دراسيون دستگ
د. رفيق محمدر
ن در ارتباط با
مجدداً در سال

ھای از شکنجه
شاه دگاه رژيم

 در زمان قي
ھای انقالب توده

صف فدائيان به ت
ھای ن  در تيم

ژيم شاه، فعاالنه
 در بخش ک

از انشع  پس
فقا فعاالنه شرک
ت تشکيالت قزو

رفيق محمدرض 
نبايد مثل گوس« 

 که مصمم بود
تيرماه ٢٨ر 

 کرج به کنترل
نطقه را داشت
که مورد اصاب
ن منتقل شد. رف

مق وار ه، فدائی
را ناکام گذاشت

۶٣ھريور سال 
ن سپرده شد. يا

٢٨ی در سال 
تربيتطه، در

معلم آ عنوان ه
عاالنه در اعتر
ام به صفوف ف
ح مواضع سازم
 ی تحت شکنجه

در سنند ١٣۶

  

رافراز متولد ي
ستاد مرکزی

من، فعاالنه در
 وحشيانه مزو

در روز صحرا
اصابت گلو ورد

صح ترکمنھای 

   خش

 سرخوش در س

ی آزادی و سوس

 رابطه با کنفد
دان محکوم شد

 آزادی از زندان
ر گرفت و م
ستگير شد. پس 

بی دادواک در 
 محکوم شد.

توسط ت ھا دان
حمدرضا در ص

پيوست و ری
اکز نظامی رژ
يق محمدرضا

شد. دھی زمان
چون ديگر رف
زمان مسئوليت

١٣۶٠ خرداد 
گفت: شت، می

يق محمدرضا
رمايه نيافتد، د
اقی در اتوبان

صد خروج از من
يق محمدرضا

گاه اوين شکنجه
 آزمون شکنجه
 و دژخيمان ر
ست و ھفتم شھ
جوخه تيرباران

   ادی زاھدج

يق زاھد سجاد
صيالت متوسط

به پايان دوره، 
 جريان قيام فع
شت. پس از قيا
 تبليغ و تشريح
س از دستگيری

٠مھر  ١٢در
.  

رافراز آنابردی
يق آنابردی سر
س از تشکيل س
اسی خلق ترکم

. در يورش
ص ترکمنوراھای 

يق آنابردی مو
دفاع از شوراھ

بخ رخوش جھان
بخش يق جھان

 که در مبارزه برا
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ن تماس گرفته
 ھمان ھفته اول

آباد شرکت خانی
 تيمی رفقا ب
گيری، از منطق

يکخ به مدت
روزی به مبارز

 فرماندھی رفيق
ئوليت يک تيم ر
 ديگر خانه تيمی
ق مھدی در چن
ران بود؛ و رف
که با حمله ب
خ از طبقه دو

بر ترک يک ن
ره را داشت ک

جان باختد و
مقاومت ما زي

باشيم. شده شته

 صفوف فدائيا
دھی سازمان گان

درنبرکار بود.
ند مزدور را ا
د اصابت گلول

جا ١٣۶٠سفند

تولد شد. قبل ا
٣۴٩ در سال

رامی باد ياد و خاط

ھا با سازمان يت
شدند. در ھی
خ اھنمايیرگاه
خانه ١٣۵٠ 

ستند پس از درگ
، رفيق فرزآن

رفيق حسن نور
در بخشی به ١

شد؛ و مسئ ھی
بار ۵١د سال

 آن زمان رفيق
گيری با مزدور
صميم گرفتند ک
نند. رفيق فرخ

سوارشدنو با
شکستن محاصر
سلسل بسته شد

فقط وقتی م« 
کشرسد که  می

 بابل در
د. چھارمين
ه به سازمان

. رفيق باخت
ن جھت طی
 در دوم آبان
ر ظفار جان

در  ١٣٢٨ل 
بع کامياران
 و متوسطه
ساند. پس از

در  ١٣۵٠ل 
 به کار شد.
تظاھرات و

س از قيام به
مرگ پيشصفوف

جسور و فداک
 شکست و چن
 لحظات مورد

اس ٢٩ت و در

مت ١٣٢۴سال
اولين بار ورد.

 [گر

 ادامه اين فعالي
د سازمانلياتی 

ت انفجار پاسگ
زده شھريور

که رفقا توانس 
از پسج شوند. 

به فرماندھی ر
١٣۵١در بھار 

دھ سازمان، کالم
. در نھم مرداد
ره درآمد. در 
ه در حال درگ
ی و فرخ تص
صره را بشکن
خيابان پريده و
رھگذر قصد ش

مسن به رگبار 
گفت: يشه می

شمن به اتمام م
  د.

  

 سپھری در
سی متولد شد
خانواده بود که

جان بين راه 
رتباط با سازمان

به ظفار رفت.
ک درگيری در

 

تاری در سال
از توابع» گانه

صيالت ابتدائی
ندج به پايان رس
بازی در سال
سنندج مشغول

م فعاالنه در ت
رکت داشت. پس
ز مدتی در ص
ور پيشمرگی ج

ه محاصره را
ما در آخرين
يه قرار گرفت

   ضا

ضا ستوده در س
سياسی روی آو

کرده بودند. در
ر يک تيم عمل

رخ در عمليات
اشت. در نوز
محاصره درآمد

خارج سالمت ه
در تيمی به سال

خود ادامه داد. د
فضيلت کمھدی

ر عھده گرفت.
رفقا به محاصر

د متری خانهص
رامرز شريفی

مزدوران محاص
ساختمان به خ
موتورسيکلت ر
وسط مزدوران
رفيق فرخ ھمي

ھای دش شکنجه
ادش گرامی باد

 

 سپھری فرھاد

رفيق فرھاد
ای سياس خانواده

رزند از اين خ
يوست و در ا
رھاد پس از ار
وره آموزشی ب

طی يک ١٣۵٣
  اخت.

  رستاری تيمو
رفيق تيمور ست

پلنگ«روستای
متولد شد. تحص
را در شھر سنند
تمام دوره سرب

س» فدالی«سد
ر جريان قيام
عتراضات شر
يوست و پس ا
شد. رفيق تيمو

حلقه» باشماغ«
ورد، اای درآ

اسداران سرماي
  .اخت

ستوده محمدرض
رفيق محمدرض
يام به فعاليت س
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ن قرار بگيرد.
ظيفه به ھمدان
خفی، پادگان را

از دريکیيت 
 در يک تيم به

بھايی پورر 
ليات مصادره

در حين ١٣۵
 دستگير و به
تحمل چند ماه
 رفيق ديگر به

ی در ادامهول
مجدداً دستگير
 گرفت که از

آباد عادلزندان 
مجدداً به زندان

١٣۵۴ ماه ردين
فرار ازختگی 

شد وشاه بسته 

ران متولد شد.
 از قيام فعاليت
جريان انشعاب

از دريکی و 
س به عضويت

سال اسفندماه 
١٠نمود. در 

ستگيری او را
به يابی دست 
  

ازرفيق حسن 
 مشترک منتقل

ھا رين شکنجه
 بر لب داشت.
مزدوران شاه،
 بازجويان و

ند]

تباط با سازمان
افسر وظ عنوان

غاز زندگی مخ
 در آغاز فعالي
 حميد اشرف،

ی و منوچھر
در چند عمل 

۵٠. در مھر 
وران ساواک

سن پس از تح
ه ھمراه ھشت

 ١٣٢٢ل 
رفيق در 
د. گروه 
ک تعاونی 
 به علت 
م نشد؛ و 
ز فعاليت 

آزاد شد و و
 از اطالعات م

ھا قرار شکنجه
داد. بعداً به ز

مج ١٣۵٣ستان 
فرورام  سی يخ

 به بھانه ساخ
ش بار مزدوران

   ن)

، بيژن) در تھر
د. پسزمان بو

دامه داد. در ج
نمود داری نب

شد. سپس دھی
س از ضربات

نشريه تالش ن
 رژيم قصد دس
 رژيم را در
 و جان باخت.

ن به دنيا آمد. ر
يری به کميته

 تحت شديدتر
ر مھر سکوت

، زير شکنجه م
طالعاتی به

سياليسم جان باختن

توانست در ارت
ع بهه آموزشی ر

ن زمان برای آغ
 تھران رفت.
مسئوليت رفيق

عباس جمشيدی
 رفيق حسن

شرکت داشت.
ر توسط مزدو
 شد. رفيق حس

به ١٣۵٠سفند 
  سپرده شد.

متولد سال مدی
کارگری بود. ر

شده بود دھی ن
بانک ١٣۴۶ 

دره کنند که
ی از رفقا انجام
ت سرنخی از

رو ازاينآورد  
و رفتن بخشی

ترين ش وحشيانه
نشان د نظير ی

زمس در ؛ وشود
در تاريشود.  ی

زندانی ديگر
رگبی اوين به

 (مسعود، بيژن
وشيان (مسعود،
ئی ھوادار ساز
ط با سازمان اد

جانکال اقليت 
د سازمان کار 
. پسدرآمدکار 

انتشار مجدد ن
که مزدوران 

ده از سيانور
ی ناکام گذاشت

تی در لرستان
 پس از دستگي
 انسان او را

وار ق حسن فدائی
،١٣۵۵ر سال 

ترين اط وچک

ی آزادی و سوس

ز اين طريق ت
س از پايان دور
تقل شد، در اين
ک کرده و به

ھای تحت م خه
راه رفيق ع

شد. دھی زمان
جودی بانک

رای يک قرار
گاه برده کنجه

اس ٢٢کنجه در 
وخه تيرباران س

   رمدی عزيز

سرمعزيز يق
 يک خانواده ک

سازمان شھر 
ر بود که در
زيع را مصاد
ستگيری تعدادی

س نيز نتوانست
به دستيق

ھا و لو ستگيری
. رفيق زير و

بیود مقاومتی 
ش راز تبعيد می

ين برگردانده می
راه با ھشت
ھای دان، در تپه

  ن باخت.

روشيان فرھاد
يق فرھاد سرو
 فعالين دانشجو

ود را در ارتباط
 مواضع راديک

ھای نشريه وزه
ريريه نشريه ک

فعاالنه در  ۶
۶٢سال  رماه

شتند، با استفاد
رگونه اطالعاتی

   عادتی حسن

يق حسن سعادت
ضای سازمان،
. شکارچيان

و رفيق ردادند
زھشتم شھريور
ون آنکه کو

 که در مبارزه برا
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س از پايان دور
سازی انه مھمات

بخش رفيق جھان
کرد و پس ا می
بخش در سا ن

ير شد و تحت
محاکمه و ب ن

ن را در اوين
ر جريان کشتا

بيش ا اگرچه
ده بود، مجدداً

عدام محکوم شد
ت رژيم آدم کش

 جھرم متولد شد
تظاھرات د ھی

ھای پليس پاسگاه
بار مور يز يک

 عضويت کميت
ری اسالمی ب
ی کرد. در ھمي

دررخود را  ت
٣۶٠ تير سال

و ر جھرم حمله
 کميته برده شد
لی مجدداً او ر
چند ساعت مجد
 عظيم از کميت

کرده و سپس
ضربات براثر

يالت در دور
رودباری آشنا ش

رامی باد ياد و خاط

ودکی پدرش
ينه زندگی و
ا بر دوش
ی کمک به
رد ھنرستان
شد و حقوقی

کرد به   می
داد. پس اده میو

 فنی در کارخا
ر جريان قيام ر
ھرات شرکت م
ت. رفيق جھا

دستگي ازآن پس
ازآن پسگرفت.

د. دوران زندا
 سر برد. در

١٣۶٧ر سال
را گذرانده مش

به اع ای چنددقيقه
بخش به دست ن

  شد. خته

در ١٣٣٣سال
دھ سازماندر  

ھا و پ ر پادگان
 ھمين زمان ني
پس از قيام به

 رژيم جمھور
گيری ميته کناره

وقت تمامفت و
ھشتم رد. روز

مترقی در شھر
ير و به مرکز

کنند، ول زاد می
انند، پس از چ

که رفيق گامی
ش تيراندازی ک

.آورند درمیی 

در  ١٣٢۴ 
ولد شد. پس
 و متوسطه
ه رياضی
 تھران شد.
 به فعاليت

ز پايان تحصي
اس جمشيدی ر

 [گر

شد. در زمان کو
 و مادرش ھزي
ار فرزند را

بخش برای جھان
وار ١٣۴٧ل 

صنايع نظامی ش
رستان دريافت

خانو خرج کمک
کارشناس ف وان

به کار شد. در
راضات و تظاھ

ف فدائيان پيوست
پسر اخراج و 

حشيانه قرار گ
ان محکوم شد
گوھردشت به
ی در شھريور

حکمھار ماه از 
چنت در دادگاه 

، رفيق جھانن
دار آويختمی به 

   ظيم

م سرعتی در س
مؤثری نقش 

شت و در تسخير
لی داشت. در

قرار گرفت. پس
که ما ھنگامی

ور شد، از کمي
ن ارتباط گرفت
زمان سپری کر
 به نيروھای م
ظيم نيز دستگير
ی رفيق را آز

گردا ميته برمی
کنند، ھنگا  می

ابتدا به سويش
 او را از پای

  .سپارد

   

کاری در سال
اردبيل متول» و

يالت ابتدائی و
در رشته ١٣

 وارد دانشگاه
 ھمين دوران

 آورد. پس از
زی با رفيق عبا

متوسط متولد ش
را از دست داد

سرپرستی چھا
گرفت. رفيق ج
خانواده در سا

روزی ص شبانه
را که از ھنر
کمادرش برای 

عنو بهھنرستان
رتش مشغول ب
عاالنه در اعتر
يام به صفوف

از کار ١٣۵٩
ھای وح شکنجه

ھشت سال زند
حصار و گ زل

زندانيان سياسی
ھفت سال و چھ

زندان گوھردشت
ازآن پسحظاتی

جمھوری اسالم

سرعتی عبدالعظ
رفيق عبدالعظيم
ھمزمان با قيام
شھر جھرم داش
يز شرکت فعال
صابت گلوله ق

ا؛ محل درآمد
و کردستان حمله

ان با سازمانزم
بليغ اھداف ساز
مزدوران رژيم

شدند. رفيق عظ
س از بازجوئی
ستگير و به کم

رفيق را آزاد
شد.  خارج می

ضربات چاقو
س جان میرفيق

 

سرکاری حسن
رفيق حسن سرک

قاپو عالی«کوی
ز پايان تحصي

٣۴١سال  ر
انشکده علوم،
رفيق حسن از
سياسی روی

موزشی سرباز
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  بازد.ی

مان آشنا شد و
پيوست. رفيق
تان به صفوف

شھريورزھای 
بت گلوله قرار

ورده بود. پس
مسئول عنوان ه

فيق عبداله در
رفت، رگان می

ين پليس قرار
بوس  در مينی

ام به خودکشی
ن منتقل گرديد.

شده کشته عنوان
شود اما رفيق
زبان نياورد و

ھای ير شکنجه

مشکوک بودن
رفيق نوروزی

به مسئلهد اين 
ھمکار ساواک

گيرند. ندی می
ن گذاشته و در
عمليات ترور

به ازحد بيشه 
را با وی سئله

 اطالع از اين

ند]

سازمان جان می

ن قيام با سازم
ران سازمان پ
المی به کردست

از روز ريکی
سقز مورد اصاب

 در سال 
ه پس از 
ر رشته 
شد. مدتی 
ين سياسی 
عتراضات 
ق عبداله 

سياسی روی آو
بهقرار گرفت، 

مشغول شد. رف
ز تھران به گر

مأموري سوءظن
نگام خم شدن
دن سيانور اقدا
ن به بيمارستان

ع بهم رفيق را 
ش جه آغاز می

، کالمی بر ز
مان سال در زي

  .ن باخت

ی ضربات 
الت قطع 
 برقراری 
 با رفيق 

سازمان « 
برخورد  

 تماس از 
م مسئلهق جمال 

 جريان را با ر
 بررسی مجدد

ھ» نھاوندی« 
ر انقالبی نھاون

ھقان در ميان د
ريزی برای ع
رفيق جالل که

مس نوعی بهشت 
ساواک پس از

سياليسم جان باختن

س ھای آرمان راه

 

 زاده در جريان
صفوف ھوادار
مله ارتجاع اسال

درمان پيوست. 
سنگر دفاع از س

  .ت

   عبداله

عيدی بيدختی
د. رفيق عبداله
ت متوسطه د

شگاه تھران ش
 عبداله از فعالي
فعاالنه در اع

ت داشت. رفيق
به فعاليت س ١٣

اط با سازمان ق
ليت سازمانی م

از ١٣۵۴سال 
سو، مورد راه س

رفيق عبداله ھن
عبداله با خورد
 توسط مأمورين
ران ساواک نام

شکنج ازآن پس
 مقاومت نمود،
ای مردادماه ھم

جانشاھنشاھی 

   ن

 سعيدی در پی
با تشکيال اطش

 تالش برای
اتفاقی طور ه

 از جريان
»ھای ايران ق

ود تا برقراری
د. رفيقتفاده کن

رھبر اين» ی
ن رفقا پس از

برند که  می
تصميم به ترور
با رفيق جالل 
ر شغول برنامه

شوند. ر می» ی
ک اطمينان داش
د. مزدوران س

ی آزادی و سوس

دررو  رگرفته

  کريم عيد زاده

يق کريم سعيد
س از قيام به ص

يم در زمان حم
سازم مرگان ش
در س ١٣۵٨ ل

جان باخت فت و

عيدی بيدختی ع
يق عبداله سع

متولد شد ١٣٢
ان تحصيالت

صاد وارد دانش
ذشت که رفيق

و ف شگاه شد
شجوئی شرکت

٣۴٩ل از سال 
که در ارتبا  اين

 گرگان به فعال
تيرماه س ٢٠ز

پليس ايستگاه 
فت. (اسلحه ر
اده بود) رفيق
د، ولی سريعاً

گر شکنجه ازآن س
پکنند.  الم می

وار داله فدائی
از روزھا يکی

حشيانه ساواک ش

الدين عيدی جمال
الدين يق جمال

ارتبا ١٣۵۴ل
در ازآن پس.

بهجدد ارتباط، 
رام نوروزی

بخش خلق ھائی
شو د. قرار می

ھا است کانات آن
سيروس نھاوندی
طرح کرد و اين

ن واقعيت پی
تص ازآن پس. ست

ن موضوع را ب
تيمی مش خانه
نھاوندی«البی

ن مزدور ساواک
گذارد  ميان می

 که در مبارزه برا
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نشعاب و طر
ميم به برپائی

کرد. در تابستا
ق و ايمان ب
 حميد در زندا

به دستبود که
ا آغاز و محاکم

اش در پانزدھ ی
ياليسم، مرگ ب

المی را بر لب

ه بود تقديم کرد
جداناشدنی فقانی

در رابطه
اواک دستگير

ی نبرده بود و ا
 آزاد شد. رفيق
 برای دستگيری

چن که درحالی
 با قطع کرد
ی پرافتخار خو

  ی پيوست.

م شھر سقز بود
وری اسالمی د
، در جنگ او

و کمکی مداوا
نه در عرصعاال

مشغول کمک ب
د اصابت گلول

رامی باد ياد و خاط

  .اخت

ر چھاردھم
ھمدان در
شد. ھمزمان
 سال بيش
 به دريای
 مبارزان

يک  عنوان
 و پس از ا
ار خودش اقدام
ر کنار خيابان ک
زندان با عشق
 سر خم نکرد.

ب کرده تھيهون
ھا شکنجهو  ئی

مين بھار زندگی
سوسي باد زنده 

 جمھوری اسال
   شد.

متولد سال
م بود. در
يز دھقانی

رفيق  - نی
در  ١٣۶٠

ن باخت)
نگی کتاب

اين دو رفيق
رفرضا نابدل

١٣۵٠ سال
انی، توسط سا
ی خود کاظم پی
ق کاظم داشت،
صد دارد از او
ه استفاده کند،

گذشت، ش نمی
يانور به زندگی

فدائی باختگان ن

ز فعالين پيشگام
گر رژيم جمھو
ن حمله کردند

ن سازمان برای
شيانه رژيم، فع

م که درحالیک
سقز بود مورد

 [گر

جان باده باشد، 

   ضا

ضا سعادتی در
در شھر ھ 

متکش متولد شد
ھنوز سيزده 

ماھی کوچکی
ھا و صف 

ع به از قيام 
گام فعال شد

 خائن با ابتکار
 نشريه کار در
ر شد. در ز
 مقابل شکنجه

 انتقال به بيرو
بازجوئ مجدداً 

س از شانزدھم
شعار که حالی

رگ بر رژيم
ه اعدام سپرده

   اظم

سعادتی مت ظم
بايجان و معلم

انگي  رفيق روح
 بھروز دھقانی

٠ در تيرماه 
يرباران، جان
فيق صمد بھرن

را به ا» ھا الغ
ر بھروز و علی

ارديبھشت ٢
ق بھروز دھقا

ھای ک به فعاليت
به کنترل رفيق

ست ساواک قص
طعمه عنوان به

دومين فرزندش
ش و خوردن سي

جانخيل عظيم 

   رانک

اعمايی از سعيد
وران سرکوبگ

به کردستان ١٣
گام و ھواداران

ھای وحش مباران
ند. رفيق فرانک
گی در شھر س

گران داد شکنجه
 

سعادتی حميدرض
رفيق حميدرض

١٣۴۴ذر
ای زحم خانواده
اگرچها قيام

داشت، مانند م
خروشان توده

يوست. پس
آموز پيشگ انش

ھای »اکثريتی«
و فروش کتاب

دستگير ١٣۶٠
ھايش در رمان

گزارشی برای
افتاد. زندانبانان

. يک روز پسشد
درح ١٣۶٠ذر

مپرياليسم و مر
اشت، به جوخه

 

محمدکاسعادتی
محمدکاظرفيق

در آذر ١٣١٩
با ١٣۴۶سال

خواھر رفيق
انگيز نيز روح

ای جوخه تي
زدواج کرد. رف

اولدوز و کال«
کاظم، صمد، بھ

٢٣ودند. در
ھای رفيق عاليت

ساواک زآنجاکه
طرفی تصميم ب

دانس کاظم که می
بهرفيق بھروز 

روز از تولد د
ھای دستش رگ

خاتمه داد و به خ

اعمايی فرسعيد
رفيق فرانک س

مزدو که ھنگامی
٣۵٩ھار سال

سقز رفقای پيشگ
ه مجروحين بم
برد حاضر شد
مجروحين جنگ

ش
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 خسرو ترگل،
س از تحمل
شتم خرداد سال
 ان سپرده شد.

يری و تحمل
روزژيم شاه، 

جوخه تيرباران

پس از دو ماه
فرستاده شد که

مخفی را دگی
شده قطعزمان 

زنجان خود را
بردند. پس از ی

با سازمان ١٣
١٣۵٧ن سال 

ھای قزوين، ان
 پس از آغاز
 مداوم، امکان

کند، ولی د می

سيستم علمی ١
 در دانشکده
شمن مردم" را

ند]

ه ھمراه رفيق
فيق حسين پس
ز بيست و ھشت
ه جوخه تيربارا

 ١٣٢٣ 
ر رشته 
ی وارد 

رفيق وه 
خت. در 
ک ونک 

پس از دستگي
شکنجه گران ر

 تھران به جو

ان  از پاي
دانشسرای 
 زمان نيز 
رفيق يدهللا 

 طور بهان 
شکنجه از 
 مزدوران 

بياورند، پ ست
بازی اجباری ف

وزندرار کرده 
با ساز رتباطش

در قزوين و ز
می پيش بهد را 

۵۶داً در سال 
 دھم فروردين

از خيابا ريکی
گيرند. ر می

زی متقابل و
 محاصره ايجاد

  بازد. می ن

در  ١٣١
 سبزوار 
متوسطه، 
شغول به 
فقيرنشين 

ورتر  شعله
ای  مبارزه
١٣۴۵تا  ١٣٣

ای دانشجوئی
"دش  نمايشنامه

سياليسم جان باختن

ی يک بانک به
تگير شد. رف

رسا در روزف ت
رفيق خسرو به

حی در سال
در ١٣۴۴سال 

 دانشکده فنی
 شد. در گرو

فعاليت پرداخت
 موجودی بانک
رفيق کاظم پس

فرسا توسط ش ت
در ١٣۵٠ال 

لسبيلی پس
سطه وارد د

 شد. از ھمين
ی روی آورد. ر

در خيابا ١٣۵
شد، در مقابل ش

نشان داد و
به دسطالعاتی

به سرب ازآن س
فر ازآنجا ١٣۵

ارھا  ھمين سال
گری از رفقا د

خود ه و فعاليت
ق شدند که مجدد
 بگيرند. روز
درک رفيق ديگر 

مزدوران قرار 
يراندايدهللا با ت

گر را از حلقه
رد نابرابر جان

 

٩در سال  نپور
گری در شھر

ن تحصيالت م
آموزگار مش ن

ھای ف  در محله
زه را در او ش
 به ميدان م

٣٩. از سال ند
ھا ت. در سال

انشگاه تھران،

ی آزادی و سوس

صادره موجودی
و دست اسايی
ھای طاقت کنجه
به ھمراه ر ١٣۵

  الحی کاظم

يق کاظم سال
در س ولد شد.

ندسی شيمی
شگاه تھران

مدزاده به ف
مليات مصادره

رکت داشت. ر
ھای طاقت کنجه

تير سا ھاردھم
  رده شد.

   سبيلی يداله

يق يدهللا سل
صيالت متوس

قزوين ھنمايی
 فعاليت سياسی

۵۴ شھريور 
اقی دستگير ش
ود مقاومت ن

انستند از او اط
پسجدداً آزاد شد. 

۵۵سال  اوايل
از نمود. در ھ
د، با تعداد ديگ

کرده دھی زمان
ش بسيار موفق
 ارتباط قرار

يق يداله و يک
شناسايیرد

گيری، رفيق ي
روج رفيق ديگر
ودش در اين نبر

  طانپور سعيد

سلطانيق سعيد 
ک خانواده کارگ
ولد شد. با پايان

عنوا به تھران 
ر شد. تدريس

ران آتش مبارز
ده و او را

فراخواتر  سترده
تر را آموخت
رھای زيبای دا

 که در مبارزه برا
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تيمی که رفقا د
کنند. د می عام ل

رخ فيال، جال
زکی زادهحسن

و رفقا جمال ه
 سه ماه شکنجه

ر شھر سنندج ب
پيشمرگان فدائی
ت. آخرين نبر

باشماغ«ستای
پس از مقاومتی

 را داشتند، ولی
نکرده بودند ب
ف آن نيز به رف

ع به تيراندازی
تيرخوردهبدل

دی دالورانه
دھد  پايان می

رين گلوله را ا
بديشی شود و

سان جواد، اولي
سلحانه خودکشی

رامی باد ياد و خاط

ت خانهدوبه  ١
قتلھا را  ه و آن

ا رفيعی، ماھر
حيم تشکری، ح

باخته جاناريا،
س از نزديک به

  . باختند

در  ١٣٣۵ 
 خود را تا
ن شھر به
حصيل کرد
خوانده شد.
جريان قيام،
کت داشت.

ن پيوست و در
 به صفوف پ

ی شرکت داشت
در روس ١٣۶٠

ج رفيق ديگر
  ت.

به  ١٣٢١ 
يان بردن

 ٢۶ت. در
با رفيق  ه

ل چسباندن
مزدور  ن

نند. رفقا
وج از منطقه

ن شناسايیوب
که از طرف سند

 متقابالً شروع
برابر رفيق ناب
د بعد از نبر
ه زندگی خود

شود. رفيق آخر
 صورتش متال
س ی بماند. بدين

ھای مس رگيری
  

 ١٣٣٢ل 
شد. رفيق
فقا جواد
مان قرار

پس از  

 [گر

٣۵۵آذرماه  ٣
دند حمله کرده
شتار رفقا: مينا

واعظ زاده، رح
پا محمدعلیی، 

 دستگير و پس
جانير شکنجه 

   

در سال سعيدی
شد. تحصيالت

سطه در ھمين
ترک تح ازآن س

 سربازی فراخ
 سربازی در ج
زات مردم شرک
صفوف سازمان

ل شد. سپس
عمليات مختلفی

٠اسفند  ٢٩در 
 به ھمراه پنج

باخت وار جان ی

الحی در سال
 از به پاي

 سازمان پيوست
که ھنگامی ١٣

 پامنار مشغول
ورانمما، با 

کن خورد می
وتور قصد خرو
منطقه را خو

رس ری ھفده می
شود. رفقا نيز

ناب زدوخوردن 
ود. رفيق جواد
خرين گلوله به

ير نشدشمن اس
زند تا خود می

من ناشناس باقی
که در در ست

بازد.  جان می

  

الحی در سال
سياسی متولد ش
ق برادرانش رف
رتباط با سازما

١٣۵٣سال 

٣٠موضوع در
بر ن به سر می

جريان اين کش
ھقان، پرويز و
مسعود صارمی
ھرام نوروزی

ين دو رفيق زير
 

سعيدی منصور
منصور سرفيق

سنندج متولد ش
مقطع دوم متو

پسايان رساند.
عد بهو مدتی ب

ز ھمان دوران
عاالنه در مبارز
س از قيام به ص

عاليت مشغول
يوست و در ع
رفيق منصور د
ود که طی آن

ھرمانانه، فدائی
 

  سالحی جواد

رفيق جواد سال
نيا آمد پس
حصيالتش به

٣۵٠روردين
ابدل در محله

عالميه بودند،
شھربانی برخ

با مو درنگ ی
چون از قبل م
روبروی کالنتر
ش يراندازی می

کنند. در اين می
شو می ھوش ی

وار، با آخ دائی
زنده به دست د

شت گردن به خ
برای دشم گونه

ھسرفيق فدائی
وار کرده، فدائی

 

 سالحی حسين

رفيق حسين سال
ای س ر خانواده

حسين از طريق
و کاظم در ار
گرفت. در س
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که در ان بود
فيق ديگر در

ه شرکت کرد.
روزه ٢۴نگ 

ن مبارزه نمود.
رفت،  خانه می

زدوران رژيم،
 مگر مواضع
ن لحظه حيات،
د سرانجام در

تحمل سه ماه 
به جوخه اعدام

جدسليمان متولد
زی، ھواداران
تبليغات فعاليت
ستگير شد. پس
ر گرفت، ولی
د. رفيق سعيد
ن کرج توسط

است و شده قع
کشتار زندانيان
 سياسی ديگر

ند]

 ھوادار سازما
 ھمراه پنج رف

  رده شد.

در  ١٣٣٣
 کارگری 
 متوسطه 
بوکان به 

راھی  صيل
ام، برای 
 به ايران 

ظاھرات فعاالنه
 پيوست. در جن
 سنگر سازمان

به که ھنگامی 
ای بسيار، مز

تا بردند دادگاه
ايرج تا آخرين
مان دفاع نمود

ت، پس از ١٣
دوران خمينی ب

در مسج ١٣۴
آموز شگام دانش

ب در بخش تب
دس ١٣۶١سال 

ھا قرار شکنجه
ضع سازمان ندا

در زندان ١٣۶
  شود.  می

 قيام به 
رھاد از 
بود. در 
پس از 

ھای  نجه
سر ندان 

ديد. اين 
واق سر بندر -

. در جريان ک
 ھشت زندانی

  شدند. رباران

سياليسم جان باختن

انی از رفقای
به ١٣۶٠ھر 

ه تيرباران سپر

٣انی در سال 
ای  در خانواده

الت ابتدائی و
 کرمانشاه و ب
رای ادامه تحص

زمان با قيا ھم
ای زات توده

عتراضات و تظ
صفوف سازمان
يه رژيم و در

١٣۶١خرداد  
ھا س از شکنجه

بی دو بار به
اما ا؛ ترک کند

ھای سازم رمان
٣۶١يور سال

ن به دست مزد

١نی در سال 
به صفوف پيش

 پس از انشعاب
در اوايل سعيد 

ت شديدترين ش
دفاع از مواض 

١ھای زمستان 
ه اعدام سپرده

 

مانی در جريان
يوست. رفيق فر
ر خوزستان ب
ستگير شد. پ
تحت شکن
گرفت و به زند

) منتقل گردی
 جاده ماھشھر
تش بوده است
رفيق فرھاد و

تير دوم اسفند، 

ی آزادی و سوس

  يمانی احمد

يق احمد سليما
مھ ست و دوم

وجرد به جوخه

   يمانی ايرج

يق ايرج سليما
(لرستان)  رود

ولد شد. تحصيال
،دو رود در

ان رسانيد و بر
دوستان شد. ھ
رکت در مبارز

و در اعت گشت
س از قيام به ص
ندج فعاالنه علي

٩يق ايرج در 
ستگير شد. پس
يق ايرج را دو
البی خود را تر
 مواضع و آر
ز ھشتم شھري
کنجه، در تھران

  رده شد.

  يمانی سعيد

يق سعيد سليمان
. پس از قيام
زمان پيوست.

کرد. رفيق سع ی
 دستگيری تحت

غيراز بهسخی
از روزھ يکی

خيمان به جوخه

  يمانی فرھاد

يق فرھاد سليما
فوف فدائيان پي
لين سازمان د

دس ١٣۶٣ل
ستگيری، ت

فرسا قرار گ قت
بندر خمينی( ر

دان در حاشيه
الً سردخانه ارت

اسی در سال ر
 اين زندان در

 که در مبارزه برا
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نمايشنام ١٣۴٩
نمايش حمله بر
تاب گسترده اي

شد رفيق سعيد ر
ز ھنر، نوعی ا

ب ١٣۵١ر سال
روز زندانی پنج

ھای سيمو چھره
يل سازمان، ب
يوست و شاع
بی خلق شد. د
ی بند"، دستگي
کنجه شد. پس ا

ای او را روان ره
داندند و باز ب

، د١٣۵۶سال
ن مبارزی است
 سياسی را فريا
طبقه کارگر و ا
شاعر، نويسنده

ھيئتو عضو
در پی طر بود.

ز ھمان ابتدا ا
ن و شعر جھا

طع استين مق
اش شب عروسی

فريا که درحالی
می، مرگ ب
اعدام سپرده شد

در تھرا ۶٧

ن و کارگر بود
ک تيم عملياتی

شد. د دھی ان
کرد. ھمچنين د
فيق احمدزاده ب
 خليل در ھجد

ل مولوتف برای
ک آيزنھاور بود

توسط اگرچهد.
بادی سريعاً ب

که رفقا ب ز بعد
که رفيق خلي

رامی باد ياد و خاط

٩ برد. در سال
رد. ساواک به ن

بازت براثررد.
واک مجبور ش

عی ازسال "نو
 انتشار داد. در

وپ چھلتگير و
 نمايشنامه "چ
 پس از تشکي
يقالبی ايران پ

باختگان انقالب ن
کتاب "آوازھای
ھا و بارھا شک
 انتقامی و جير

گرای باز  ھفته
 آزادی در س

(ده شب)، اولين
زادی زندانيان

از اتحاد ط ش
شد. رفيق سعيد

 نويسندگان و
ب فدائيان اقليت

 رفيق سعيد از
سرودھای بھمن

رفيق در اي ی
در ش ١٣۶٠ 

د، ١٣۶٠رداد
جمھوری اسالم
ليسم به جوخه ا

در سال ری

لد شھر ھمدان
سازمان در يک

سازمامدزاده،
ھک شرکت ک
ت سازمان با ر

سانيد. رفيق
ول تھيه کوکتل
نک ملی شعبه آ
ختگی شديد شد
 و چنگيز قب
 ولی چند روز

شود  گفته می
  ته است.

 [گر

به صحنه ؛ ود
را به صحنه بر
ا بازداشت کر
 از سه ماه ساو
کند. در ھمين س
شته و مخفيانه ا
خفی کتاب، دست

درنگ ادی بی
 صحنه برد.

جنبش نوين انق
ی، شاعر جان
 جرم انتشار ک
ای کميته، بارھ

ھای اقراری، ه
ردند. پس از
ردند. پس از

نستيتو گوته (
بوه جمعيت، آز

پرخروشششعار 
گويد  سخن می

دبيران کانون
ارگان ف يه کار

 از سازمان،
سر.  دفاع کرد

يادماندنی بهثار 
فروردين سال

خر ٣١شامگاه 
 بر رژيم جم

سوسيالي باد زنده

   ی عباس

سلطانزاده اھر

   ليل

يمان نژاد متول
 از ارتباط با س
ق مسعود احم
به کالنتری قلھ
عالم موجوديت

غات ياری رس
مشغو ١٣۵٠ 

ره موجودی بانک
ن دچار سوخت

مفتاحی د اله
کند، ل پيدا می
کنند، جعه می

باخت  وارده جان

کارگردانی نمود
"آموزگاران" ر
و کارگردان ر
ستگيری، پس

ز زندان آزاد ک
نديشه" را نوش
جرم انتشار مخ
شد. پس از آز
ماشار" را به

ھواداری از ج
مبارزات مردمی

به ١٣۵٣سال
ھا شد. در سلول

ھفت ماه شکنجه
زندان قصر کر

گاه سپر شکنجه
ھای شعر ا شب

که در مقابل انب
زند و در اش می

نقالب نزديک
د ھيئتعضو

نشري ويسندگان
خائنين اکثريتی
مواضع اقليت

کمونيست از آث
ف ٢٧رفيق در

ستگير و در ش
زد مرگ می

ز، داران سرمايه
  ادش گرامی!

سلطانزاده اھری
رفيق عباس س

  يرباران شد.

خل سليمان نژاد
رفيق خليل سلي
رفيق خليل پس
مسئوليت رفيق
عمليات حمله ب

اعالميه اعخش
رفقای تيم تبليغ
رديبھشت سال
عمليات مصادر

انفجار آن راثر
داسيگر رفقا

يمارستان انتقال
يمارستان مراج

جراحات راثر

ک
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 در محاصره
ھا زخمی گيری

ج شد و آن را
ن تعداد زيادی

اثر اين ز در
  خت.

در تھران ١٣
ش نبود، ولی در
فعاالنه شرکت

آموزی ام دانش
ستگيری تحت
ت و از سازمان

، جالدان١٣۶
 اوين به جوخه

میبعد آزاد ال
د. خشايار در

بود خدمتشل 
س از تماس با
مان درآمد. در
 چند ماه مجدداً
ھای مختلفی در

:ازجملهختلفی 
ک طبع، فاتح،

٢۴داشت. در 
ی سازمان در
مورد تعقيب و

. رفيقآيد رمی
سه رفيق ديگر
 خشايار که از

پردازد آتش می
نيز جان خود 

الير متولدر م
 رساند. پس از
 رشته برق و
ز ھمين دوران

ند]

رفقا که رحالی
ی که در درگي
 از سنگر خار

آن درنتيجه که 
نيز. خود وی 
باخ ھرمانانه جان

۴٣ی در سال 
نوجوانی بيش ه

موزی ھميشه ف
وادار در پيشگا

انشاه پس از دس
سا قرار گرفت

۶٠ ھفتم مھر 
ه را در زندان

در  ١٣٢٧
تحصيالت 

عالی  سرای
ھران شد. 
سی روی 
دانشجوئی 
رديبھشت 

يک ساگير و 
شود  اعزام می

ورد را که محل
 روی آورد. پس

عضويت سازم
رفته و پس از چ

ھ ايار مسئوليت
ر عمليات مخ

ی ھمچون نيک
وزی، شرکت د
حدھای آموزشی

بود، م شده کيل
دره محاصره 

واحد بود و س
ه بودند. رفيق

سريعاً به تبادل آ
زدور ساواک،

در ١٣٢٩رداد 
تھران به پايان
مه تحصيل در
صنعت شد. از

سياليسم جان باختن

در اول اسفند، 
ماعی، رفيق س

جکی در دست
ن منفجر کرد

 ھالکت رساند
قھر ١٣۴٩سفند 

    جھانشاه

ميعی اصفھانی
اگرچهيان قيام 

آم ظاھرات دانش
ھو عنوان بهام 

کرد. رفيق جھا
فرس يانه و طاقت

فاع کرد. در
ی رفيق جھانشاه

  

٧در سال  جری
 پس از اتمام تح
شجوی ھنرس
صنعت) در تھ
به فعاليت سياس
 اعتراضات د

کند. در ار  می
ق خشايار دستگ

ربازیسبه  
پادگان بجنو ١

 زندگی مخفی
به ع ١٣۵٢ل 

ت به اصفھان ر
ردد. رفيق خشا

 و ھمچنين در
قالبی مزدورانی
 و سروان نورو

يکی از واح 
تشکک ماه قبل 

و به رارگرفته
ضو مسلح اين و
ی الزم را نديده

سازمان بود س 
چندين مأمور مز

   

سنجری در خر
توسطه را در ت
طه، برای ادام

علم و ص نشگاه

ی آزادی و سوس

شت. در روز
بودند، رگرفته

ه بود، با نارنج
 ميان مزدوران

 مزدوران به
جار، در اول اس

ميعی اصفھانی
يق جھانشاه سم
ولد شد. در جري
تراضات و تظ
شت. پس از قيا
از به فعاليت ک

ھای وحشي کنجه
 مواضع آن دف
مھوری اسالمی

  دام سپردند.

 نجری خشايار

خشايار سنجيق
الير به دنيا آمد.
وسطه، دانش

رمک (علم و ص
 ھمين زمان ب

رده و در
النه شرکت

رفيق ١٣۵٠ل
اجبار بهدد و 

٣۵١خر سال 
ک کرده و به

زمان، در سال
دا برای فعاليت

گر تھران برمی
کيالت داشت

مليات اعدام انق
اس شھرياری

١٣۵۴وردين 
وين که از يک

قرترل ساواک 
ضشايار تنھا ع
ھای وز آموزش

ای حرفهضای
پس از کشتن چ

  بازد. ی

نجری کيومرث
يق کيومرث س
. تحصيالت مت

ام دوره متوسط
دانکانيک وارد 

 که در مبارزه برا

٩٥ 
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در يک ١٣٣٨
وران کودکی ر

ھا به مدرسه
امرارمعاشی و

 پيوست. در پی
دامه فعاليت ب
ت يک اشتباه د

محمد از بيماری
ھفت ماه توسط

ب وضعيتشمت
ن که از کسب
 به ھمراه رفقای

  دام سپردند.

متولد شد. رفيق
موزی پيوست

مرداد سا دھم
  شد.

ز پنجم شھريو
ق فدائی و ھفت

 جوخه تيربارا

دند. رفيق محم
شد و در آنجا

و پس ا ١٣۴٧
ای مخفی روی
رفقای تيم برای
ری داشت. رفيق
تيم جنگل را ب
گر رفقای گرو
ھانی در مانو
 شرقی، حضو

رامی باد ياد و خاط

٨نی در سال
تولد شد. تمام د
ا گذراند. روز
 برای کارگری
فوف سازمان

، جھت ا١٣۶
به علت ١٣۶٠ 

م اگرچهرآمد.
د، به مدت ھ
 به خاطر وخام

مزدوران خره
ه بودند او را

به جوخه اعد ١

م ١٣۴٢ سال
آم  پيشگام دانش

چھارد و روز
رباران سپرده ش

قيام به
 ناصر
ج بود.
رباران
 دستش

. روزھستصر
راه با سه رفيق

دگاه سنندج به

رزمندگان
ر تھران
ود را از
. از سال
ردی کاوه

فراھانی،  
فرادی و

کرده بود دھی ن
تکنيک ش ه پلی

٧رديد. از سال
ھا ف، به فعاليت

با ديگر ر ١٣
عمليات، ھمکار

و آذوقه برای
با ديگ ١٣۴٩ر 
فراھ صفايی 

کوه از جبھه

 [گر

   (اصغر)

صغر) سليمانی
ی در اراک متو

فرسا ت و توان
سازی ب گاه قاب

ز قيام به صف
۶٠سال  خرداد

شد. در بھمن 
ت پاسداران در

برد ز رنج می
جه شد و بارھا ب
ال يافت. باالخ

شده نااميدحمد 
١٣۶١ارم آبان 

   سعيد

يمانی زاده در
يام به صفوف

مان بود وساز
ن به جوخه تير

 

ليمی پس از ق
 پيوست. رفيق

بھداشت سنندج
ه از اين تير

ت رفيقی که
ست رفيق ناص
فيق ناصر ھمر
 ديگر در فرود

  ش گرامی باد.

   حيم

سماعی از ر يم
در ١٣٢۶سال 

يت سياسی خو
آغاز کرد. ۴٠

 گروه کوھنور
صفايیرا رفقا 

ی، جليل انفر
سازمان ی نژاد

وارد دانشکد 
پور آشنا گر سن

ق حميد اشرف
٣۴٨ل تابستان 

 و چگونگی ع
ت تھيه لباس و

شھريور ١۵ر 
ماندھی رفيق
عضای تيم ک

سليمانی محمد 
رفيق محمد (ا

خانواده کارگری
ر محيط سخت

ھا به کارگ شب
رفت. پس ا می

ھای خ سرکوب
روجرد منتقل

راک به اسارت
زخم معده نيز
ژخيمان شکنج
يمارستان انتقا

طالعات از مح
يگرش در چھا

 

س سليمانی زاده
رفيق سعيد سلي
سعيد پس از قيا
ز ھواداران س

در تھران ١٣۶٣
  

  سليمی ناصر

رفيق ناصر سل
صفوف فدائيان
کارمند اداره ب
ر عکسی که

است شده گرفته
اس شده اندپيچی

رف ١٣۵٨سال
رزمنده انقالبی

سپرده شد. يادش
  

محمدرحسماعی
محمدرحيرفيق

سياھکل در س
متولد شد. فعالي
يمه اول دھه 

عضو ١٣۴٢
شد، اين گروه ر
سعيد کالنتری

صادقیسکندر
١٣۴۵ر سال

رفيق غفور حس
با رفيق شنايی

ورد. در طول
منطقه شناسايی

سئوليتسماعی م
عھده داشت. در
کوه، تحت فر
مادگی کامل ا
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صفوف فدائيان
 شيراز بود که

تم خردادت و ھف

ود. پس از قيام
 کرد. پس از
 رفيق مينا در

ھای زياد، کنجه
در ١٣۶٠آبان 

ائی وابسته به
ن سپرده شد.
 رفيق مينا نيز

ت متوسطه در
قيام به صفوف
ود. رفيق ژيال

ھای ز شکنجه
.ران سپرده شد

ودی بانک ملی
يابان شھباز و
ھمسرش رفيق
ين در حمله به
ماندھی عمليات
ا ديگر رفقای
ن راديو جھت
گاه فرستنده از

٢٢و در  رفت

پس ازز بود. 
آموزی م دانش

نسان در شھر
  .ردند

ستگير و سال

ند]

س از قيام به ص
ن سازمان در

فرسا در بيست
  سپرده شد.

 در اصفھان بو
خود را آغاز

 در اصفھان ر
س از تحمل شک

آب ٨ه باشد، در 
کميته صحرا ح

جوخه تيرباران
 مادر و برادر

  پرده شدند.

 پايان تحصيالت
ل داد. پس از ق

فعال بو شجوئی
 شھر پس از
به جوخه تيربار

در  ١٣٢۵
جرد متولد 

ای   آميخته
ن تحصيل 
و شکنجه 
فی را در 
ر عمليات 

مصادره موجو
ساواک در خي

که طی آن ھ بی
ن باخت. ھمچني

آباد فرما عشرت
مليات رفيق با
مله به ساختمان

گا ن به ايست
دوران قرار گر

آموز گيری دانش
زمان و پيشگام

شکارچيان انس 
ه تيرباران سپر

دس ١٣۶١تان 

سياليسم جان باختن

ت داشت و پس
ی از ھواداران

ف ھای طاقت نجه
وخه تيرباران س

  

داران سازمان
شگام فعاليت خ

الت ھواداران
دستگير و پس ١

 بر زبان آورده
اصطالح به يا 

 اصفھان، به ج
پدر، ھا، زارش

خه تيرباران سپر

(   

 سياب پس از
قم ادامه تحصيل

دانش در پيشگام 
 و در ھمان

ب ١٣۶٠مھر  م

۵تی در سال 
ست در بروجر

ل زندگی رفيق
 بود. در دوران
واک دستگير و

زندگی مخف ١٣
ن آغاز نمود. در

م ازجملهاشت. 
يری با گشت س
ان شھباز جنوبی

جان» شوشتری
ن و قرارگاه ع

ين عمشت. آخر
بھمن، حم ٢٢ 

 قبل از رسيدن
مورد ھدف مزد

  ن باخت.

گ ی ھنگام دست
 ھواداران ساز

١٣۶١ مھر 
مير را به جوخه

جانی در تابست

ی آزادی و سوس

تراضات شرکت
ست. رفيق ولی
س از تحمل شکن

به جو ١٣۶١ل

مينا ھيلی زاده
يق مينا از ھواد
 ارتباط با پيش
ربه به تشکيال

١٣۶٠پائيز  يل
ون آنکه کالمی
حل باغ کاشفی
ش اطالعات

برخی گزطبق
ھران به جوخ ت

ياب ژيال (ژاله)
يق ژيال (ژاله)
ک دانشگاه در ق
ئيان پيوست و
 قم دستگير

دردھمفرسا  قت

   يادتی قاسم

يق قاسم سيادت
ای تھيدس نواده

. به ھمين دليل
 رنج و مبارزه
رھا توسط ساو

٣۵۵. از سال 
تباط با سازمان
عددی شرکت د
 زنجان، درگي
گيری در خيابا

زاده ش مينا طالب
کز پليس تھران

 بر عھده داشت
زمان در قيام
صرف آن بود.
ون ساختمان م

جان ١٣۵٧من

   ياری امير

يق امير سياری
م به صفوف

ست. در دوم
ختران، رفيق ام

  يجانی عبدهللا

يق عبدهللا سيج

 که در مبارزه برا
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مشھد بود. بعد ا
ی در بازسازی

ا دريکی ١٣۵
مزدوران قرا

ھايش،  گلوله
   داد.

ا فعاليت سياسی
ھا از تيم کی

ت ادامه داد. د
دستگير و تحت

ھا  اين شکنجه
ای رفيق رو پ
به ھمراه س ١٣

دادی از رفقا ب
ر دوران زندا

برد ولی  می
ايستاد. رفيق  می

ب ١٣۵٣ط سال
ھمراه ١٣۵۴

زندان، د ر از
جان باخت. د و

 در تظاھرات

رامی باد ياد و خاط

آورد. در
ق مسعود
ت. رفيق
ازمان در
ت داشت.
، آموزش
ز مھارت

ولين تيم شھر م
، نقش فعالی١

۵۵ نھم بھمن
شناسايیرد

 بعد از اتمام
دگی خود پايان

س از پايان
نشگاه مشھد
تباط با شاخه
از مدتی به
وه احمدزاده
 تحصيالت،

 ١٣۵٠ دماه
ھران رفت تات

دريکن دوران
ضد به فعاليت
ر يک قرار د

 گرفت، شدت
ساواک ھر دو

٣۵٠ اسفندماه 
  ن سپرده شد.

در  ١٣١۵
فيق ظريفی

 – جزنی
ھمان  ماه ی
 دوقبضهت

نی تحويل
ر شديدترين

اً ھمراه با تعد
شود. در يد می

ری قلبی رنج
ل دشمن ھميشه
صر و در اواسط

ماه فروردينام 
فرار ساختگی

شدشاه بسته  ان

ن قيام فعاالنه

 [گر

سياسی روی آ
ز طريق رفيق
سازمان پيوست
ز پيوستن به سا

 متعددی شرکت
شار نبرد خلق،
مواد منفجره نيز
ث يکی از مسئو

١٣۵۵ه سال 
گرفت. در ھده

ھر مشھد مور
انه جنگيد و

سيانور، به زند

   

 سوالونی پس
سطه وارد دان
ه مشھد در ارتب
رفت و پس ا

 مشھد در گرو
 پس از پايان

خردادود. در 
ا ترک و به ت
ز کند. در اين

 شيرين معاض
بر سر ١٣۵٠ 

فرسا قرار قت
گران س شکنجه

١٢ مھدی در 
جوخه تيرباران

   

۵سورکی متولد 
با رفي ١٣۴۴ر 

ه و به گروه
دیدد در نوزده 

قصد داشت ه
 به رفيق جزن

شود؛ و زير می
گيرد. بعداً  می

 برازجان تبعيد
م معده و بيمار
قامت در مقابل

به زندان قصر 
ا سی در تاريخ 

ديگر به بھانه
رگبار مزدورا 

سنی در جريان

يز به فعاليت س
از ١٣۵٠سال

حمدزاده به س
يومرث پس ازک

عمليات نظامی
ھمچنين در انتش
کار و ساختن م
اشت. کيومرث
ضربات تيرماه

بر عھسازمان
ھای شھ خيابان

گرفت، قھرمانا
خوردن قرص س

 

سوالونی مھدی
رفيق مھدی

حصيالت متوس
شد. در دانشگاه
مشھد قرار گر
عضويت شاخه

پويان درآمد. 
فسر وظيفه بو
محل خدمت را
مخفی را آغاز
مسئوليت رفيق
وزدھم مرداد

ھای طاق شکنجه
نجا بود که ش

شکستند. رفيق
رفيق ديگر به ج

 

سورکی عباس
رفيق عباس س

شاھرود بود. در
وارد بحث شد

پيوند ظريفی می
که ھنگامیسال

سلحه کمری
ھد، دستگير م

ھا قرار شکنجه
زندان مخوف

از زخم گرچه
ستواری و استق

١٣۵٢ر سال
وين منتقل شد.
ھشت زندانی د

ھای اوين به په
 

   سوسنی ولی

رفيق ولی سوس
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و دستگير شد.
وران سرمايه
 پنجم شھريور
 جوخه اعدام

ای متوسط و ه
به ۵۵-۵۶ی 

 پس از قيام،
ان به دفاع از

با رفيق اش ی
ر غم از دست
، سازمان را
 احمد حيدری
ريز و تھران

در ١٣۶٠رماه 
ھای فراوان جه

 تھران شد. در
 فعال داشت.

توليد«ارخانه 
-ا گروه جزنی

صفايیت رفيق 
جھت تدارکات

١٣۴٩بھمن  ١
دوازده رفيق ق

  رده شد.

ند]

لو رفت و الھی
ای شديد مزدو

روز بيست و
، بهرزمش ھم

ی) در خانواده
ھای شد. در سال
ردم پيوست.

معات زحمتکشا
آشنايی دوران 

 آموخت و در
را کشتند،عيد 

مستعار بانام 
 مدتی به تبر
زگشت. در آذر
و پس از شکنج

  ت.

از  ايی
در  ١٣

ر متولد 
صيالت 
 دوره 

 عنوان ه
 ١٣۴٠ 

تکنيک کده پلی
شجوئی شرکت
ربازی، در کا

با ١٣۴۶سال 
تس از بازگش

ه شھر، در ج
١٢د. رفيق در 

اتفاق بهفراوان 
وخه اعدام سپر

 ...

سياليسم جان باختن

حزب اط يک 
ھا زير شکنجه

ر و درت کرد 
ديگر رفقای 

  گرامی باد.

   مد حيدری)

ی (احمد حيدری
تبريز متولد ش 

ھای مر  توده
مبارز در تجمع

. دربرخاست 
 از وی بسيار

سع« و گفت:
ر شھر کرج

برای اگرچه 
جدداً به کرج باز
صادره دستگير و

جان باخت ١٣۶

   ی ناصر

صفايف دليل
٢٢کل در سال 

گری در سنگسر
طی دوره تحص

ر ترکمن و
به ساری، 
ران، در سال

ک، وارد دانشک
مبارزات دانش
 از پايان سر

شغول شد. در س
رقرار کرد و پس
طين، در گروه

کرد  فعاليت می
ھای ف ز شکنجه

به جو ١٣۴٩ند 

 ��
 �� ���

	 ��م و��خ.

ی آزادی و سوس

ھريورماه، توسط
يق قاسم در ز

وار مقاومت ئی
با د ١٣۶٠ل

رده شد. يادش 

يدی مجيد (احم
يق مجيد سيدی
اسی در شھر
ريان مبارزات

معلمی م عنوان
اضع سازمان
عيد سلطانپور،
نش گريست

مجيد در». رگز
کرد. ليت می

بود، مج شده تقل
ک عمليات مصا

٠ ماه دی سوم

يل صفايیيف دل
يق ناصر سيف
زمندگان سياھکل
ک خانواده کارگ
. پس از ط

دائی در بندر
وسطه در

مازندر گرداول
 رشته مکانيک
ن دوران در م
يق ناصر بعد

به کار مش» رو
ريفی ارتباط بر
ھانی از فلسط

مليات مسلحانه
ستگير و پس از

اسفن ٢۶گر در 
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 شد.

نگ و غالمرض
پس از پايا ١٣

شت و به ھمر
ی را آغاز کرد

 در يک تيم
شدند. آخرين نبر
رفقای ديگر د

ی يک درگيری
جات کردند و

يام فعاالنه د
 پس از قيام ب
داران سرمايه ب
ائی به کردستا
ر اصابت گلول

کرد. ھنوز مدت
توسط ١٣۵٢ال

ندان آزاد شد
قيام فعاليت رفيق
شار نشريه کار

کی از اعضای
ه مطالب، اخبا
س از انشعاب

ازجملگری نيز
سروسامارای

مان، از قزوي
سم قرار گرفت

ناپذيری خستگی
د ١٣۶٠ی سال

رامی باد ياد و خاط

رباران سپرده ش

 پس از
سطه وارد
ان با رفقا
سالمی آشنا
 آغاز کرد.
 ونی با رفقا

وکلی، بھمن آژن
٣۴٩. در سال

گذاش تمام نيمها 
زندگی مخفی ١

سالمی دعلی
ش دھی سازمان

به ھمراه ر ١٣
که طی ان بود

 گلوله مقاومت

در جريان قي
کت داشت و

از يورش پاسد
فدا مرگان پيش 

کی سقز در اثر

  

از مناطق  ی
الب) متولد
متوسطه در
کيم، وارد
د. با اعالم
اسم نيز به
ست و در

کسيستی ايجاد ک
ه بود که در سا
 دو سال از ز
نمود. با آغاز ق

شد و با انتش تر
يک عنوان به را

و مسئوليت تھيه
عھده داشت. پس

ھای ديگ سئوليت
ھا، بر شھرستان

ی ھوادار سازم
 عھده رفيق قا

طور بهجود و
ھای ن سرکوب

 [گر

ت به جوخه تير

   سين

 سيد نوزادی
دائی و متوس

ھمين زمان در
 و محمدعلی س
اسی خود را آ
يق رفيق سوالو
مشھد، حميد تو
ط قرار گرفتند.
ره سربازی را

١٣۵٠در سال 
محمدو رفيق 

س چنگيز قبادی 
٣۵٠شتم مھر 

آذری تھرا راه
وار تا آخرين

   ضا

د سيدالشھدايی
تظاھرات شرک
 پيوست. پس ا
ت ھمکاری با

در نزديک ١٣۵

 )لقاسم (قاسم
دريکی  باقری

تھران (دوال ن
ن تحصيالت م
ريحانی و حک
 ارتباطات شد
مان، رفيق قا

 سازمان پيوس
ک محفل مارکس

ق نگذشتهت رفي
ر شد. پس از

گرفتن ارتباط ن
متمرکزتازمان 

 فعاليت خود
، آغاز نمود و

دھقانی را بر ع
ز سازمان، مسئ
ميته رھبری ش

ھای  و تشکل
 و خراسان بر

ه را با تمام وج
 قاسم در جريان

در رشت ١٣۶٧

نوزادی حس سيد
رفيق حسين

حصيالت ابتد
انشگاه شد. د
مھدی سوالونی

و مطالعات سيا
ين رفقا از طري
ی ديگر شاخه م
گلوی در ارتباط
حصيالت، دور
رفيق سالمی، د
رفيق حسين و

قمسئوليت رفي
رفيق حسين ھش

ر سهخانه تيمی
و طوالنی، فدائی

  .اختند

رض سيدالشھدايی
سرفيق رضا 
عتراضات و

صفوف فدائيان
کردستان، جھت

۵٨رفت و در
  .باخت  جان

 

ابوال سيد باقری
سيدرفيق قاسم

زحمتکش نشين
شد. پس از پايان
بيرستان ابور
انشکده علوم

موجوديت ساز
نبوه ھواداران

ھمين رابطه يک
زيادی از فعاليت
ساواک دستگير
مجدداً اقدام به گ
ر رابطه با سا
رفيق قاسم نيز

يهصلی تحرير
دھای  گزارشو

طرد اکثريت از
عضويت در کم
ادن ھواداران
گرفته تا شمال

اسم اين وظيفه
نجام داد. رفيق
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 به اتھام حمل
١٣۶٢ای آذر 

ن تيرباران شد.

وميه متولد شد.
ھمين شھر به
 تظاھرات و
صفوف فدائيان

١٣۶١ن سال 
سداران سرمايه
ه محاصره را

جراحات براثر

دنيا آمد و در
وره ھنرستان
دگاه خويش به
ر عناصر آگاه
ريق توانست با
فی روی آورد.
ی را با شوقی

داد. ی انجام می
تھران مشغول
رگير شد و در

ر عھده گرفت.
خش به ھمراه
 تھران، توسط
 درآمدند. رفقا

جانی نابرابر 

در يک ١٣٣۶
از توابع» تناء

ند]

کرد. فعاليت می
از روزھا یک

در تھران ۶٧ 

در ارو ١٣٣٨
وسطه را در 
م فعاالنه در

س از قيام به ص
ز روزھای آبان
 محاصره پاس
 شکستن حلقه
بره بسته شد و 

ر اروميه به د
ز گذراندن دو
دخانيات در زاد
ز قبل با ساير
و از ھمين طر

به زندگی مخف 
ظائف سازمانی
 و به شايستگی

رفيق در ت ١٣
وران رژيم در

در  ١٣۵
ت. رفيق 
ی تھران 
ربه ھشتم 

 مانده یباق 
قای ديگر 

رفيق  زآن
 ورامين را بر

رفيق خدابخ ١
خيابان قزوين
 به محاصره

 اين درگيری

۶ائی در سال 
کوت« روستای 

سياليسم جان باختن

غرب تھران فع
کيدری مسلحانه

  شد.

   ی

ادمانی در سال

 

٨ نژاد در سال 
 ابتدائی و متو
ر جريان قيام
ت داشت و پس

از یکيدرصر 
اف اروميه به

قصد که یحال
به رگبار گلوله

.  

 

افعی در شھر
 يافت. پس ا

کارمند فنی د ن
فيق فريدون از
سياسی داشت و

ازآن پسگيرد. 
و وظ ھا سئوليت

گرفت عھده می
٣۵١رداد سال

که با مزدو بود
  . باخت

١شالی از سال 
ان قرار گرفت

ھای از تيم ی
 پس از ضر

ھای  رفقای تيم
تند ارتباط رفق

از پسصل کنند.
ت يک تيم در

٣۵۵ ماه یدم 
پرورش در خ

و يیشناساک 
 کردند و طی

  ئی عليرضا

شاه بابائی کوتنا
در يیروستاش 

ی آزادی و سوس

جتبی در بخش 
لحه و درگيری
 تھران اعدام ش

دمانی مصطفی
شا یمصطفيق

  د نژاد ناصر

يق ناصر شاد
ره تحصيالت

ان رساند. در
تراضات شرکت
ست. رفيق ناص

ھای اطرا  کوه
درآمد. رفيق 

شت، از پشت ب
.جان باخترده

  فعی فريدون

يق فريدون شا
پرورش جا ان

عنوان بهنعتی، 
ر پرداخت. رف
وميه ارتباط س

ارتباط بگزمان
يق فريدون مس

ناپذير به ع صف
مر ميروز س

ب يیشناسانامه
جانری ن درگي

  لی خدابخش

يق خدابخش ش
تباط با سازما

یکيدرابخش 
کرد. ليت می

رماه، به ھمراه
 تھران توانست

 با سازمان وص
ابخش مسئوليت
 بيست و پنجم
يق حسينعلی پ
دوران ساواک

وار مقابله ئی
 .ختند

ه بابائی کوتنائی
يق عليرضا ش
نواده زحمتکش

 که در مبارزه برا
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آمو  شد دانش
ن پيوست. رفيق

رامی باد ياد و خاط

 تھران متولد
 صفوف فدائيان

 [گر

   

 شادمان در
پس از قيام به

شادمان مجتبی
رفيق مجتبی

بيرستان بود. پ
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ن دستگير شد.
 به ھمراه دو
رفقا در مقابل
رده و در زير

روز پنجمند. 
مراه با شانزده

ایفيق نادر بر
ر ھمين سال با
س با ھمکاری
 سيمين (صبا)

دھند. رفقای می
وز نادر در ر

رار در خيابان
دوران ساواک
وران را ھالک

جان گرفت و 

لد شد. پس از
در جريان قيام
داشت. پس از

يک عنوان بهه 
 سربازان و

ند]

در شرق تھران
شتند که رفقا

. راند رشدهيتگ
زمان دفاع کر
نيز بيان نکردن

فدائی، ھم رزم
  پرده شدند.

ام اسبی 
ساواک به 

) نو تھران 
 در روز 

 ١٣۵۵ل 

 ساله ازدهي 
خانه تيمی 
راه با پنج 
ت و ششم 

  ت.

دريک  ی
 نادر پس 
طه برای 
 دانش به 
 پايان اين 

برداری  شه
ر مستقيماً 

رفي ١٣۴٩سال 
ترکيه رفت. در

شود و سپس می
و يیاسکودی 

گروه تشکيل م
پيوندد. رفيق 

 اجرای يک قر
ه محاصره مزد
چند تن از مزدو
ت گلوله قرار

متول ١٣٣٣ل 
 دانشگاه شد. د
ضات شرکت د

که ازآن پس و 
 در صفوف

سياليسم جان باختن

خش اطالعيه د
ژيم اعالم داش

دست اطالعيه 
ز مواضع ساز
رس خود را ني

ر ھمدو رفيق  ١
جوخه اعدام سپ

  ی ارژنگ

 شايگان شا
ه در يورش س

مان (پايگاه
يق فدائی ديگر

رديبھشت سال

   ی ناصر

شام اسبی گان
ش ساواک به خ

ھمر) نو تھران
ر در روز بيست

جان باخت ١٣۵

   نادر ی

یشام اسبگان 
متولد شد. رفيق
صيالت متوسط
عنوان سپاھی
ن رفت. پس از
رسه عالی نقش
ران رفيق نادر
سی شد. در س
آلمان و سپس ت
پايداری آشنا م
ا، مرضيه احمد

ديگر يک گ ی
ه سازمان می

ھنگام ١٣۵٢ 
جنوبی) به دآباد

وار چ تی فدائی
ز مورد اصابت

   

 شبانی در سال
متوسطه وارد

رات و اعتراض
دائيان پيوست
 به کار شد،

ی آزادی و سوس

يامی، ھنگام پخ
ھای رژ زنامه
انداز و رنجک

رژيم ادوران 
کنجه حتی آدر

٣۶٠داد سال 
زمنده ديگر به ج

يگان شام اسبی
يق ارژنگ

بود که ساله زده
نه تيمی ساز

راه با پنج رفيق
ست و ششم ا

  ن باخت.

يگان شام اسبی
گيناصر شايق

د که در يورش
تزمان (پايگاه 
يق فدائی ديگر

۵ديبھشت سال 

یيگان شام اسب
يق نادر شايگ
نواده سياسی مت
 پايان تحص
ربازی تحت ع
ستاھای قوچان
ره، وارد مدر
. از ھمان دور
رد فعاليت سياس
ت کوتاھی به آ
يق جھانبخش پ
قا حسن رومينا

یا زاده وعده ژن
ن گروه بعداً به
جم خرداد سال

ديجمش( زاده مال
و با مقاومت آمد

ده، خودش نيز
 .خت

بانی عبدالحميد
يق عبدالحميد

ان تحصيالت م
النه در تظاھر
م به صفوف فد

تشی مشغول

 که در مبارزه برا
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شرکت داشت
حمتکشارای ز

دليل کينه عميقی
رمايه در ساعت

ضا ھجوم برده
رومايشی، در

جوخه اعد  به

س از پايان خدمت
ريم در عمليات
ی مشھد، شرکت

 مريم در خيابا
 مشترک درآمد
ران رژيم ش
صره را بشکند

ھای انسانی رمان

شھرداریر در
ن کارگران ا

اش ر تشکيالتی
گذشت، جای می
نشا یخوب به

 سازمان را ب
ند. بيست و يک
مراه رفيق فرز

رامی باد ياد و خاط

عليرضا از
و گوشت  ت

با مشکالت
شد. در قيام

به سازمان  
 خود به
ر پرداخت.

ماھنگی محل ش
 ساده و گويا بر

 روستا به اين
. پاسداران سر

نه رفيق عليرض
يک محاکمه فر

شھر در قائم ١

ن تحصيالت
رد دانشگاه
الين سياسی
وئی شرکت
 تحصيالت
 ترويج و
. در ھمين

رار گرفت. پس
رد. رفيق مر
 امور اجتماعی

رفيق ١٣۵۵ 
هزدوران کميت

قابله با مزدو
واند خط محاص

آر درراهوران،
  .اخت

  مجيد) -د

خن در سال
حمتکش در

با  ١٣۵۵ 
 توان خود

کرد. در   می
که بود،  کجا

ت شرکت
کارگر عنوان به 

 مجيد در ميا
 بود. وظائف ت
ر خيابانی که م
ن اعالميه را
د که نشريات
ای مردم برسا

به ھم دازظھر

 [گر

 شد. رفيق ع
باپوستفقر را 

 و از نزديک ب
تکشان آشنا ش

ازآن پست و 
 روستای

شکيالت ھوادار
 در کميته ھما
ن را با زبانی
انجمن اسالمی

بود. داکردهيپ 
شھريور به خان

کردند. پس از يک
١٣۶٠ سال ور

ی پس از پايان
رشته تاريخ وار
دانشگاه از فعا
راضات دانشجو

 از پايان
سپاه« عنوان

ل به کار شد
ط با سازمان قر
خفی روی آور
 اداره کار و 

تيرماه سال جم
به محاصره مز
جاعانه به مق
ل از اينکه بتو
گلوله اين مزدو

جان باسازمان 

درت هللا (فرھاد
شاھين سخن هللا

ای زح خانواده
 آمد. از سال
شد و در حد

ھوادار فعاليت م
ھرکعاالنه در 

ت و تظاھرات
پس از قيام ل

ر شد. رفيق
صی برخوردار

داد. از ھر می
و يا چسبانيدن

کرد ه سعی می
ھا تری از توده
بعدساعت يک 

شھر متولد ائم
ھمان کودکی فق

خود لمس کرد
و مسائل زحمت

قش فعالی داشت
يوست. در

تش یدھ سازمان
رفيق عليرضا

مواضع سازمان
کرد. ا ازگو می

سبت به رفيق
ازده شب دھم ش
و را دستگير ک

ويشھر زدھميس
  سپرده شد.

 

  شاھی مريم

رفيق مريم شاھی
متوسطه، در ر
مشھد شد. در د
ود و در اعتر

اشت. پس
ع بهانشگاھی،

مشغول» بادانی
زمان در ارتباط
ه زندگی مخ

گذاری در مب
روز پنجاشت.

ميمنت تھران ب
رفيق مريم شج
رخاست و قبل

اصابت گ راثر
و سوسياليستی س

شاھين سخن قد
قدرت هللارفيق

در خ ١٣٣٧
ھران به دنيا

سازمان آشنا ش
يک ھ عنوان ه

روزھای قيام فع
ر اعتراضات

سال کياشت.
مشغول به کار

محبوبيت خاصی
انجام م یخوب ه

وشتن شعار و
کرد. ھميشه می

عداد بيشتست ت
س ١٣۶٠يرماه

قا
ھ
خ
و
نق
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س
ر
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ه خويش، چند
طالعه و تجربه
ی تشکيالت و
 سازمان بود.
قا را از زندان
يدئولوژيک از
دو دليل زير
کنجه چنان بود

که . پس از اين
کی از جالدان

گلوله، او را ک

 رفيق ھمچنين
ھای پی فعاليت

مقاومت ديگر 
در جريان قيام
راضات فعاالنه
ارتباط برقرار

بيش ازر شد. 
مان در سلول

ھم در ماه کي
يز منتقل شد و
 در تمام طول
ت و از خود
می، مھربان،
 عالقه زيادی
اھی خودش از
د. در جريان
 اولين رفقايی
ی کرد و در
نه اين سازمان

ھای ل شکنجه
انقالبی ديگر 

ه اعدام سپرده

فعالين سازمان
عنوان معلم  به

ن ھمکاران و
کرد. رويج می

ند]

هبت عمر کوتا
ختيار داشت، مط

ھای کی از بخش
الت ھواداران
ت يکی از رفق
اي نيز به دفاع 

ود. به اين د
فت، شدت شکن
ر منتقل کردند.

شده بودند، يک 
با شليک ١٣۶٠

در  ١٣٣٨
 سردشت 
گی متولد 
سال دوم 
. با توجه 
ی داشت، 
ھاباد شد. 

سی روی آورد،
رسه شد. در پ

براثرشد، ولی 
سرا بازگشت. د
شت، در اعتر
ن با سازمان ا

دستگير ١٣۶٠ 
 در خانه معلم
يدج منتقل شد. 

به زندان تبري ن
 زندانی بود.

کاری، جسارت
رفيقی صميم 

زش و کودکان
گارتقای سطح آ

کوشيد ستی می
دائی از زمره
کثريت مرزبند
ه و سازشکاران

ھا تحمل از ماه
٢۴ عليزاده و 

تبريز به جوخه

ر تبريز و از ف
ن تحصيالت

حمت در بين
ن را تبليغ و تر

سياليسم جان باختن

شد. به نسب می
مانی که در اخت
ھيم مسئول يک

 سياسی تشکيال
تگيری، توانست

ھد. در زندان
 برخاسته بو

شيانه قرار گرفت
مارستان بوشھر

ديناامجه رفيق
٠ سيزدھم آبان 

٨يفی در سال 
از توابع» ور

متوسط و فرھنگ
 خود را تا س
دشت ادامه داد

 که به معلمی
 مقدماتی در مھ
به فعاليت سياس

وزان مدرآم نش
سرا اخراج شد ش

سر جدداً به دانش
 مھاباد و سردش
 در ھمين زمان

بستانت در تا
دان سردشت

ً به زندان سنند
بعدازآننندج و 

سلول انفرادی
 مقاومت، فداک

حال نيدرعو 
ق بود. به ورز

مرتباً در ار حال
آثار مارکسيس

ھای فد  چريک
پورتونيستی اک
ی راست روانه

پس ا داشت. 
ه رفيق حسين

در شھر ت ١٣

يفی ساکن شھر
پس از پايان د.

 شد. رفيق ر
واضع سازمان

ی آزادی و سوس

گر رفقا تلقی
بر امکانات زم
وخته بود. ابرا
ز عضو کميته
يق پس از دست
شھر فراری دھ
اضع سازمان

ھای وحش کنجه
 رفيق را به بيم
شکان از معالج
دان بوشھر در

   قتل رساند.

   ريفی رحمت

يق رحمت شري
به تيو«ستای 

 يک خانواده م
. تحصيالت

رستان در سرد
 عالقه شديدی

سرای رد دانش
 ھمين دوران ب
ضو شورای دان
اسی، از دانش

آموزان، مج ش
ز در شھرھای
رکت داشت و

د. رفيق رحمت
در زند ماه ک

رادی بود، بعداً
ول انفرادی سن

 آنجا ھم در س
دان او نمونه

بود و یشتگ
و صادق ونگرم
ح نيدرعشت و

ريق مطالعه آ
شعاب سازمان

اپ یبامشد که
ھای شای سياست

یا برجستهش
حشيانه به ھمرا

۶٠ دوم مھر 
.  

  ريفی رحمت

يق رحمت شري
 اين شھر بود

شغول به کار
آموزانش مو ش

 که در مبارزه برا

١٠٠ 
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 رفيق حميد پس
رار گرفت. د
يق حميد را د

 قيام با جريا
و با اي گرفت

 سازمان و طر
ف فدائيان اقليت

 تبليغ و تروي
 مسئوليت يک

دگرفت.  عھده
برا » يیروستا

حبوبيتی که بي
ت شورای محلی
رم دستگير و ب

رود به زندان هللا
که ازآن و پس

ن سال به جوخ

ر گنبد متولد شد
مع تيشگاه ترب

ن به استخد
مله ارتجاع ب
ع کرد و مواض

کرد ش تبليغ می
حمد را در شھ

ھای حت شکنجه
نياوردر زبان

 وظائف خطي
سمبلی فرا ر ن

رامی باد ياد و خاط

کرد. ا تبليغ می
ھا قر ن شکنجه

يان انسان رفي
.  

دھستان  در
رفيق پس از
، توانست
فيق هللا کرم

ای در   توده
ت، به ھمين

ود. پس از
ارتباط قرار گ

اب دراز انشع
کرم به صفوف

 و منطقه، به
شد. ھمچنين

بر عرنگی را
رمحصالن «م 

به مح ا توجه
ت، به عضويت

رفيق هللا کر ١
 شد. از بدو ور

قرار گرفتنه 
ر تيرماه ھمان

در ١٣٣٣ سال
سطه وارد دانش
 دبير دبيرستا
ر جريان حم
گر شوراھا دفاع

آموزانش  و دانش
رمايه رفيق مح
دان گنبد، تح
محمد کالمی بر

در  ١٣۴١ 
ئی » اشو

ن دوران با
کشان،  حمت

پس از قيام،
جارب برای
ه کرد. او

عاليت پيرامون
عنوان بهھمواره

 [گر

سازمان را ضع
تحت شديدترين

شکارچيا ١٣۶
ه اعدام سپردند

   کرم

 شرف زاده د
ز متولد شد. ر
الت متوسطه،
م را بگيرد. رف
و اعتراضات

نه شرکت داشت
شو  اخراج می

ئی خلق در ا
ی داشت. پس ا
ی، رفيق هللا ک
ھستان بھارلو

ان مشغول ش
 نام صمد بھر
ک کتاب به نام

با؛ و درآورد
حمتکشان داشت

١٣۶٠سال  ل
 شيراز منتقل ش

ھای وحشيانه جه
بود، در شده جه

   شد.

   حسن

ن شريعتی در س
حصيالت متوس

عنوان ن به
ش درآمد. در
فعاالنه از سنگر

ميان ھمکاران
پاسداران سر 

ر و در زند
ردادند. رفيق م

   جان باخت.

   

شريفی در سال
جا« خانواده 

نيا آمد. در اين
زح یوزندگ 

ی اندوخت و پس
مان از اين تج

، استفادهظائفش
 از کار و فعا
نبود. ابراھيم ھ

کارمندان، مواض
ز دستگيری ت

۶٠سيزده مھر
شيراز به جوخه

 

شرف زاده هللا ک
رفيق هللا کرم

ھارلو در شيرا
تحصيال ايان

ديپلم مدرک فوق
ر مبارزات و
زمان قيام فعاالن

ليل از کار
ھای فدائ چريک

جريان ھمکاری
خائنين اکثريتی

دھ يوست. در
مواضع سازما

فروش به کتاب
دوران يک نيھم

د ريتحررشته
کارگران و زح

لياوارآمد. در
آباد زندان عادل

کرم تحت شکنج
شکنجحد مرگ

يرباران سپرده
 

شريعتی محمدح
رفيق محمدحسن
س از پايان تح

ازآن شد و پس
وپرورش موزش
صحرا، ف رکمن

سازمان را در م
١٣۶١ر سال

گيرگرگان دست
فرسا قرار طاقت

ر زير شکنجه

شريفی ابراھيم
رفيق ابراھيم ش

وشھر در
زحمتکش به دن
أثير از فقر

جارب مبارزاتی
ر سنگر سازم

وظيش بردن
ای حتی لحظه

سازمانی غافل ن
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فرسا قرار اقت
١۵ده باشد در 

   سپرده شد.

يالت متوسطه
گاه از فعالين
فعاالنه شرکت
صفوف فدائيان

دستگير و ١٣
وين به جوخه

ساعت وھشت ل
 به بيمارستان
العاتی به دست

١٣۶٠اد سال 
رعباس منتقل

  عدام سپردند.

 شھرکرد بود.
سا قرار گرفت
ر بيست و سوم
جوخه تيرباران

 يک خانواده
ھای نی فعاليت

١٣۵۶- ۵٧ال 
 رھبری کننده

ابتدا به ١٣۵٨

ند]

شھريور 
کش در 
 انقالب 

ای   توده
 ارتباط 
ت. رفيق 
دستگير 

ھای طا شکنجه
ه بازجويان داد
جوخه اعدام سپ

ز پايان تحصي
طفی در دانشگ
 اعتراضات ف

 از قيام به ص
۶٠سی خرداد 

ال در زندان ا

 ١٣۴٣سال 
ازمان آشنا 

آموزان  نش
رفيق عباس 
ی و منظم 
 شد، زير 

ھا قرار  جه
چھلبود که  ی

ماء و بيھوشی
تند از وی اطال

و چھارم مردا 
 به زندان بند

گر به جوخه اع

ن سازمان در
فرس ھای طاقت

ران سرمايه در
 شھرکرد به ج

در ١٣٣۶ال 
از دوران جوان
ر مبارزات سا

ت داشت و
٨ود. در سال 

سياليسم جان باختن

   د

ش ٢۵د در 
ای زحمتک واده

شد. در جريان
 اعتراضات

س از قيام در
ن قرار گرفت

د ١٣۶٠آبان 
گيری تحت ش
که اطالعاتی به
زندان اوين به ج

 

شريفی پس از
مصطد. رفيق

ر تظاھرات و
مصطفی پس

صطفی بعد از س
يرماه ھمين سا

  شد.

   ی

شريفيان در س
ران قيام با سا

دان صف بهيام 
باس پيوست. ر

رفيقی جدی فش
که دستگير ن

ترين شکنج شيانه
یقدر به شکنجه

ی به حالت اغم
زدوران نتوانست

ستيروز بدر 
 از بيمارستان

 شش مبارز ديگ

  

يفيان از فعالين
 ی تحت شکنجه

مت کرد. پاسدار
ق مسعود را در

   

در سا انييشفا
ن به دنيا آمد. 
آغاز کرد. در

ی فعال شرکت
ھرات آبادان بو

ی آزادی و سوس

ريفی محمدجواد
يق محمدجواد

در خانو ١٣٢
آباد متولد ش رم

 تظاھرات و
رکت داشت. پس
ستقيم با سازمان

آ ٢١ حمدجواد
. پس از دستگ
فت و بدون آنک

در ز ١٣۶٠من

 ريفی مصطفی

يق مصطفی ش
رد دانشگاه شد
اسی بود و در

کرد. رفيق م ی
ست. رفيق مص

ھشتم تي  روز
رباران سپرده ش

ريفيان عباسعلی
يق عباسعلی ش
ولد شد. در دو
 و پس از قي
شگام در بندرعب

وظائف شبرديپ
د. پس از اين
يدترين و وحش
فت. شدت اين

س از دستگيری
تقل شد. ولی مز

د رند. سرانجام
يق عباس را
وده و ھمراه با

 ريفيان مسعود

يق مسعود شر
س از دستگيری

وار مقاوم فدائی
رفيق ١٣۶١ن

   ردند.

داريوش انييفا
شيق داريوش 

رگری در آبادان
اسی خود را

عنصری عنوان
ياری از تظاھ

 که در مبارزه برا

١٠١ 
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نجه بسيار قرا
 در خانه معلما

کيج منتقل شد.
 به زندان تبري
 زندانی بود. د
ی، جسارت و ا
صميمی، مھربان

ان عالقه زيادی
آگاھی خودش ا
شيد. در جريا

ره اولين رفقايی
بندی کرد و د

نه اين سازمارا
ز بيست و سو

جوخه اعد یا

 مخفی خود ر
سازمان در سا

ايدر جربود.
 فرامرز در تي

ش از پانزده بمب
کت داشت. رفيق
 مسئوليت رفيق

 نھم مرداد سا
باخت امرز جان

زنده د یگرکس
 بودند که رفيق

ره ب را از پنج
ين مزدور را ب

ھای انسانی رمان

د. پس از قيام ا
بار در شانزدھ
کاران دستگير

يیجابجاپس از
ل سن داشت ک
و در چھارم آبا

رامی باد ياد و خاط

ری تحت شکن
زندان سردشت

دان سنندجه زن
ندج و بعدازآن
سلول انفرادی

ومت، فداکاری
رفيقی ص حال

و کودکا رزش
 ارتقای سطح آ

کوش سيستی می
زمر در فدائی

 اکثريت مرزب
انه و سازشکار

روز ق رحمت
پا  قھرمانانه به

 ١٣٢٧ل 
که در  ی

 فعاليت
پس در
 دانشگاه
 داد. در
 سازمان

زمان زندگی
غاز کرد. آرم س
طراحی کرده ب
ان سال، رفيق

ت کالم که بيش
نفجر شد، شرک

تحت در بخش
ه داشت. در

فر یميت ھمق
گيدخيال اينکه

 به ساختمان
فجار، خودش

ين لحظات چندي
ش را فدای آر

   باد.

متولد شد و رود
ام بود. اولين ب
ا تظاھرات بيک
 زندانی بود. پ

 شد. نوزده سال
دستگير و ١٣۶

 [گر

پس از دستگير
ماه در ز کي 

بعداً به .دی بود
ل انفرادی سنند
 آنجا ھم در س
ن او نمونه مقاو

ح نيبود و درع
دق بود. به ور

مرتباً در حال 
 آثار مارکسي

ھای ن چريک
اپورتونيستی 

ھای راست روا
داشت. رفيق ی

در تبريز ١٣

   

در سال یفيشر
لد شد. ھنگامی

خواند، س می
غاز کرد. سپ

ھای زيبای
را ادامه تش

به عضويت
ر تصميم ساز

ی آغا ادر حرفه
يق فرامرز ط
يشی اسفند ھما

ق مھدی فضيلت
ر تظاھرات من
ھی تيمی را د

به عھده کالم 
که دو رفيق ی

ن ساواک به خ
ر حال ورود

نجک آماده انفج
خت و در آخرين
 و جان خويش
. يادش گرامی

دويفی در شھر 
 آموزان پيشگا

در ارتباط با ١
آباد، ز دان خرم

 اراک منتقل ش
۶١ھشت سال 

  ن شد.

رفيق رحمت پ
بيش ازگرفت.

ر سلول انفراد
ماه ھم در سلول
منتقل شد و در

مام طول زندان
ب یخود گذشتگ

خونگرم و صاد
نياشت و درع

طريق مطالعه
نشعاب سازمان

یود که بامش
ھ فشای سياست
یا قش برجسته

۶٠سال  رماهي
  رفت.

شريفی فرامرز
فرامرز شرفيق

ر تھران متول
بيرستان درس
سياسی را آغ
انشکده ھنرھ

التيتحصھران
ب ١٣۵٠سال

رآمد و بنا بر
يک کا عنوان ه

را رفي ١٣۵٠
ظاھرات فرماي
عملياتی با رفيق
صوتی در مسير
رامرز فرماندھ

لتيفضمھدی
ھنگامی ١٣۵١

ودند، مزدوران
خانه نيست در
رامرز با نارن

ھا انداخ ميان آن
ھالکت رساند

سازمان ساخت.
 

   مجيد شريفی

رفيق مجيد شري
مسئولين دانش

٣۵٩روردين
و ماه در زند
يروھا به شھر

ر نوزده ارديبھ
تيرباران ١٣۶١
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پس از اجرای
   کرد.

 ستاد مرکزی
خت. در يورش
به شوراھای

نوررفيق  ١٣۵
در اثر صحرا

ت متوسطه در
ان شد و آن را
متشکل ساختن
 آرقا يکی از
رکمن و ستاد

ھای کانون نامه
 جنگ تحميلی

اس در بندرعب
در پی ١٣۵٨

ر گرفت و در

 متولد شد. در
ضات شرکت
. در اين زمان

کرد. پس ت می
ب که در محل
ان منتقل شد.
 واحد شمارش

يیشناسارفيق 
ه رفيق حسين
داده شد. مدتی
عاليت تبليغاتی
ه به خانه وی
رفيق ديگر به
 مسئوليت تمام
دو رفيق ديگر
 در پی حمله

١٣۶٠اسفند  

ند]

رژيم دو روز پ
اعالم ک ینظام 

 از تأسيس
 فعاليت پرداخ
ی اسالمی ب

۵٨وردين سال 
ص ترکمنراھای 

  .جان باخت

در سال 
ای  خانواده

 که یوقت 
فقر و  ثر

 به گنبد 
 متوسطه 
ق آرقا با 

 پايان تحصيالت
 بازرگانی تھرا
م  در تھران به
مت گماشت.

سياسی خلق تر
ن و تنظيم برنا
شت. در زمان

افسر وظيفه ن
٨روردين سال 

صابت گلوله قرار
 .ن باخت

در اروميه یھ
رات و اعتراض

فدائيان پيوست.
 اروميه فعاليت

تی، رفيق يعقوب
اليت به تھرفع

زمان بود و در
محل زندگی ر 

وقت در خانه
ھنر)، اسکان د
شتن از يک فع
سداران سرمايه
عقوب و يک ر

فيق حسيند. ر
عھده گرفت و د
 رفيق يعقوب

٢٣مارش، در 

سياليسم جان باختن

ق در منطقه، ر
حکومتنطقه، 

   د

شفيعی پس د
نيرو در آن به

ران جمھوری
 روز ششم فرو
ع از ستاد شور

جای سرکوب، 

  قا)

رقا) شفيقی د
در خ  ترکمن

ش متولد شد.
براثاش  خانواده

جستجوی کار
يالت ابتدائی و

ان رساند. رفيق
وانست پس از
 مدرسه عالی

ر ھمين دوران
کر ترکمن ھم
 فرھنگی و س

بود و در تدوين
ی بر عھده داش

عنوا بهازی را 
فر ۶ آرقا در

 گنبد مورد اص
جان بيمارستان 

  ب (عباس)

شکر الھباس) 
النه در تظاھر
ام به صفوف ف
شيد حسنی در

خائنين اکثريت د
 برای ادامه ف
حوزه چاپ ساز

١٣۵٩در سال 
مو طور بهليل 

رفقای کارگاه ھ
 پس از برگش
ر گرفت و پاس
 آنجا رفيق يع
ن دستگير شدند
ر خانه را بر ع
ز آزاد شدند.

ه به مرکز شما
  .ن باخت

ی آزادی و سوس

 محبوبيت رفيق
کم اعدام، در من

فيعی نور محمد
نور محمديق

وراھا، با تمام ن
حشيانه مزدور

در صحرا کمن
ھنگام دفاع حمد
دازی نيروھاران

فيقی قربان (آرق
يق قربان (آر

بندردر  ١٣٣
ر و زحمتکش

بود، خ ساله شت
گدستی و در ج
تند. آرقا تحصي
 در گنبد به پايا
عی و کوشش تو

وارد ١٣۵٣ل
اتمام رساند. در
روھای روشنفک

سسين کانون
کزی شوراھا ب
ستاد نقش مھمی
بد، دوران سربا

رفيق. گذراند ی
جم ارتجاع به

فروردين در ١

يعقوب یکر الھ
يق يعقوب (عب
ريان قيام فعاال
شت. پس از قيا
 ھمراه رفيق ر

و طرد انشعاب 
بود، شده اخته

عضو ح پس ني
کرد. د ليت می

. به ھمين دل
الطالقانی (از ر
د رفيق حسين

رد تعقيب قرار
مله کردند. در

راه رفيق حسين
موجود در ليسا

س از چند روز
سداران سرمايه

جانی درگيری 

 که در مبارزه برا

١٠٢ 
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طره رفقای فدايی

 

ن دوره بارھا ا
بعدازظھاينکه

از منزل، رفيق
 ربوده شد و پس

در رامس ١٣۴
کودکی با درد
 زمانی که ھنو

يیراھنمامدرسه
يراب»  انقالب

مدرسه تھديد ب
وق در تظاھرات
ازمان وارد شد

افسوس«گفت:  ی
ای بس مھلک ربه

 ھر وقت از آب
که ا ھنگامی ١٣

ن مصدق تھرا
٣۶٠زده مھر

 شد. در خب
عدد نارنجک د

 تھران شد. د
ران دانشگاه ا

اضع سازمان ر
کرد. د بليغ می

دستگير شد. د
بنويسد تا آز مه

ای ر ننگين نامه
ھم شکستن اراد

٣۶٠دوم مھر
سپردند. با توج

رامی باد ياد و خاط

 ش در جبھه
ز بازگشت،

ھا   دانشگاه
 از آزادی
ت آبادان را
در آنجا نيز

 یدھ سازمان
مه داد. در اين
يد شده بود. تا

خروج  حض
ھوری اسالمی

  ل رسيد.

۴٣ی) در سال
 شد. از ھمان ک

ی رفيق فريبا،
(م يیراھنماول

پيک« فريبا
ھا از طرف م
 با شور و شو
 به صفوف سا

ب شد، فريبا می
ھا ضر تونيست

 ولی ماھی را
٣۶٠شھريور  

 حوالی خيابان
ھا، در سيز نامه

 اعدام سپرده
ريبا را با دو ع

  

   ی)

شفيعی) در
يکی » زرند

، در »غرب
الت ابتدائی
 تحصيالت
غرب، ايالم
 در مھرماه

 وارد دانشگاه
 شد. در دور
پس از قيام موا
ن روستاھا تب

د سرکوبگران 
نام توبهشد که  ی

من چنين ن«: 
عين که از درھ
، در بيست و

وخه تيرباران س

 [گر

 برای آموزش
ن رفت. پس از
رش رژيم به
ت بود. پس

نظر قرار داشت
شيراز رفت. د
س حول محور 

 کارگران، ادام
 به مرگ تھديد

مح به ١٣۶٠ل 
 مزدوران جمھ
وحشيانه به قتل

   انی) فريبا

عی (گيالکجانی
کارگری متولد

فعاليت انقالبی
ود، يعنی از او
ز شد. رفيق

کرد. بارھ  می
 روزھای قيام
. پس از قيام

سازمان انشعاب
ه است و اپورت
 وارد کردند،

٢٢روز » ت.
گشت، ه برمی

طبق خبر روزن
ن به جوخه

ود که فرب شده ه
اند! ستگير کرده

ر (دکتر شفيعی
شفيعی (دکتر ش

ز«ر روستای 
ايوان غ«بخش 

لد شد. تحصيال
 روستا و

 بخش گيالن غ
 پايان رساند.
ته دامپزشکی

التحصيل فارغ
نشجوئی بود. پ

ن و زحمتکشان
توسط ١٣۶٠

 او خواسته می
يق روشن بود:

مرتجع».  کرد
شده بودند ديام

ھر ايالم به جو

يتاليا و سپس
خلق به فلسطين
ھمزمان با يور
مدتی بازداشت

تحت ن زآنجاکه
رک کرده به ش

ه فعاليت خود
زدگان و جنگ

سوی مزدوران
سوم مرداد سال

اريوش توسط
ھای و ز شکنجه

 

شفيعی (گيالکجا
رفيق فريبا شفيع

ای ک ر خانواده
رنج آشنا بود. ف
خيلی نوجوان بو
ھخامنش) آغاز
شاگردان پخش
خراج شد. در

کرد. شرکت می
زمانی که در س
که کمی دير شد

ايرانه جنبش
گيری تازه است

به خانه سرکار
ستگير شد و ط
ر زندان اوين

گفتهھا  روزنامه
ميدان فوزيه دس

 

شفيعی شھسوار
رفيق شھسوار ش

در ١٣٣٢سال
ز روستاھای ب
ستان ايالم متو
را در ھمان
متوسطه را در
و کرمانشاه به

در رشت ١٣۵٢
ف ١٣۵٨ھمن

بش دانعالين جن
ر بين دھقانان
وازده تيرماه 
زندان مرتباً از
شود. پاسخ رفي

ضاء نخواھمم
نانقالبی رفيق 

رفيق را در شھ
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  .باخت

١٣۶٠زمستان 
 

تحت مسئوليت
سازمان را در
بود که در سقز
ن يورش رژيم

و شد یدھ زمان
را بر عھده گ

مرگان شيپف 
سورانه شرکت
د که به ھمراه
د کرد. در سال
 درآمد و به
فرماندھی يک
س از تحوالت
کنار کشيد و با
کرات پيوست.
دائی برگشت.

رفيق ١٣۶٣ 
 

در تھران بود.
ر ھشتم آذرماه

یپا بهاستوار  

ند]

جان بی اسالمی 

تولد سال 
تحصيالت 
ک شرکت 
ن قيام در 
نه شرکت 
ف فدائيان 
 از تحمل 

از روزھای ز 
 ن سپرده شد.

در  ١٣۴١
متولد شد. 
 در ھمين 
ن رشد و 

به  ١٣۵٧
موزی در 
با سازمان 

بود که ت یفقان
ب تقديری ستاد س

ب یرفقانوه از 
ح شد. در زمان

سازم تدارکات 
مرگ شيپفقای 

ستان به صفوف
ت متعددی جس

بو یرفقانولين 
بوکان را ايجاد
ويت سازمان

و ف مرگان شي
 انتخاب شد. پس
تی از فعاليت ک

حزب دمک رگان
فد به صفوف

شھريور سال
 .جان باختک 

عالين سازمان د
تگير شد و در

يیھا گامئی با 

سياليسم جان باختن

وران جمھوری

   هللا

 شھبازی مت
س از پايان ت

کارمند در يک ن
شد. در جريان
ظاھرات فعاالن

 قيام به صفوف
حشمت پس

دريکیفرسا  ت
ه جوخه تيربارا

١در سال  يیال
سط در سقز م

ت متوسطه را
ساند. در دورا

٧ای سال  توده
آم  جنبش دانش

. پس از قيام، ب
رفاولين  جزو 

و يعقوب زاده 
 جزء اولين گر

امی ديد و مسلح
ق بھزاد در تيم
امکانات به رف

جنگ دوم کردس
ھزاد در عمليات
شعاب، جزو او
اد سازمان در ب

ری عضويداتو
يپی فرماندھی 

فدائی نيز گان
ن سازمان، مدت

مر شيپصفوف 
کوتاه، مجدداً ب

ششم ش يست و
 توطئه دردناک

   ضا

 شھنواز از فعا
دست ١٣۶٠ال 

 ھفت رفيق فدا
  رفت.

ی آزادی و سوس

ر شکنجه مزدو

هللا ھبازی حشمت
هللا يق حشمت

بود. پس ١٣٣
عنوان بهوسطه 

شغول به کار ش
تراضات و تظ
شت و پس از

ست. رفيق ح
ھای طاقت کنجه

 زندان اوين به

  بھزاد يیھال

شھاليق بھزاد 
ک خانواده متوس
ران تحصيالت
ھر به پايان رس
تالی جنبش ت
ی از فعالين

ز تبديل گرديد.
تباط گرفت و

یکشقا يوسف 
ز ايجاد کرد و

ره آموزش نظا
کردستان، رفيق

ل اسئوليت انتقا
شت. پس از ج
ست. رفيق بھ

شت. پس از انش
يق اسکندر ستا

به کاندي ١٣۶
ضويت شورای

مرگ شيپسته از 
 شاخه کردستان
ظ مواضع به ص

س از مدتی ک
رانجام روز بي
زاد در اثر يک

ھنواز محمدرض
يق محمدرضا

س از خرداد سا
به ھمراه ١٣۶

وخه تيرباران ر

 که در مبارزه برا

١٠٣ 
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طره رفقای فدايی

 

   شد.

شھر متولد شد
 پايان رساند

 رفيق عذرا د
ر ساری فعاليت

در ساری ١٣۶٢
ھای بسيار د جه

ده باشد به زندا
ھای حت شکنجه

 دژخيمان نداد
شھ در قائم ١٣

 صفوف فدائيا
را در روز شش
م دفاع از ستا

گلوله نيروھای

مان پيوست. د
طفی مأموريت

د مرگان شيپ
ه بوکان در اث
بيست و چھار
يق مصطفی د
رستان خانقاه د

در تھرا ١٣٢
ق نزھت روحی

در يک ازآن پس
شد. عليرضا د

د. رفيق عليرض
و سريعاً تحت ه

ه مشترک قرا
وار، بدون آنک

د خردادماهششم

رامی باد ياد و خاط

تيرباران ۶٧ل 

ش در قائم ١٣
ھمين شھر به
دائيان پيوست.
مچنين در شھر

٢يا بھار  ١٣۶
از تحمل شکنج
به دژخيمان داد
 زندان نيز تح
ما اطالعاتی به

٣۶٢ در سال
  رفت.

ريان قيام به
صحر  به ترکمن

 فيروز ھنگام
ورد اصابت

  .اخت

در سال  
تکش متولد
وش ديگر
رات شرکت

 مرگان شيپ 
صطفی از
 و پس از

سازم مرگان ش
رفيق مصط

 به ستون
از بازگشت به

، در تاريخ ب»
خت. پيکر رفي
سازمان در قبر

   شد.

٨ی در سال
ز طريق رفيق
ن قرار گرفت.

ش یدھ سازمان 
ود را آغاز کرد

رشديدستگ ١٣
مزدوران کميته
 مقاومت فدائی
روز بيست و ش

 [گر

   و

شکری در سال

٣۴١ر سال 
سطه را در ھ
 به صفوف فد

فعال بود. ھمچ
۶١خر زمستان 

عذرا پس افيق 
که اطالعاتی ب
 شد. در اين

قرار گرفت، ام
 از دستگيری

جوخه اعدام ر 

  

شکری در جر
 تھاجم ارتجاع

رفيق ١٣۵٨ 
مور صحرا کمن

جان باگرفت و 

   صطفی

ینيالد شمسی 
ای زحمتک نواده

ھای قيام ھمدو
النه در تظاھر
يام به صفوف

ت. رفيق مص
ر سازمان بود

شيپصفوف  ه
 سردشت، ر

که بايد بود
رساند. پس ا ی

»قوتيل«ھکده 
جان باخ ١٣۵٩

ه و نمايندگان س
به خاک سپرده

   عليرضا

 شھاب رضوی
ق عليرضا از
تباط با سازمان
 رفيق نزھت

دگی مخفی خود
٣۵٣خرداد سال 

مز يیوسطا ون
ز ھشت روز

 آورده باشد، ر

شکری شھربانو
رفيق شھربانو ش

   شکری عذرا

رفيق عذرا د
حصيالت متوس
ھمزمان با قيام

خش تبليغات ف
کرد. در اواخ می

ستگير شد. رف
ساری، بدون آنک

شھر منتقل ائم
ق يیوسطا رون
پس یمدت کوتاه
یپا بهوار  دائی

 شکری فيروز

رفيق فيروز ش
يوست. در پی
روردين سال

ترکمشوراھای
سرکوب قرار گ

الدينی مص شمس
رفيق مصطفی

در خان ١٣۴١
شد. در روزھ
رزمندگان، فعاال
کرد و پس از قي

سازمان پيوست
دلير مرگان شي

به زيننشعاب
ھای رگيری
گرفته رعھده

می» دارساون«
صادف در دھ
٩شھريور سال 

حضور خانواده
طراف مھاباد ب

شھاب رضوی ع
رفيق عليرضا

متولد شد. رفيق
ھنگران در ارت
يم با مسئوليت

زند ١٣۵٢سال
خر ١٨ر روز
قروھای  شکنجه

گرفت و پس از
بر زبانکالمی

ش
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طره رفقای فدايی

 

ازمان در کميت
عطيلی ستاد، د
ران و تالش د
يق کاظم کارگ

ھای او ر خنرانی
ند. کاظم ھنگا

  .جان باخت

روجرد پس ا
ر گرفت. رفيق

بود، در بيست
ماه سا ی بھمن

مسجدسليمادر
حصيل کرد. د

ات و تظاھرات
 آشنا شد. بعد ا

به فعاليت سليمان
و تحم یريگ

ھای شھريورم
ران سپرده شد.

ت که در جريا
 ھشتم مرداد د

 

رامی باد ياد و خاط

ث در آبادان
اش   سياسی

وده پيوست.
ه و حماسه
ن پيوست.
ی و زمانی
 و رھبری

يام در ستاد سا
ه داد. در پی تع
ل کردن کارگر
 پرداخت. رفي
گران آبادان سخ
ت به ياد دارن

١٣۵٨د و در

ی فعال در بر
فرسا قرا طاقت

شغول به کار ب
از روزھای ی
  .د

د ١٣٣٣ال س
ره متوسطه تح
نه در اعتراض
مان با سازمان

مسجدست و در
از دستگپس
از روزھ يکی

به جوخه تيربار

سال سن داشت ٢
، روز۶٧سال

 [گر

   کاظم ديس

م شھيدی ثالث
ابتدای فعاليت

انان حزب تود
مبارزه مسلحانه
صفوف فدائيان

کادر علنی ت
 سازمان دادن

خت. پس از قيا
ليت خود ادامه
الت به متشکل
ورا و سنديکا

بود. کارگر» کو
گرفت نجام می

سکته مغزی شد

يخی از رفقای
ھای ط ت شکنجه

آموزگار مش ن
دريکیزندگی، 

جان سپردکنجه 

   ی

رمحمدی در س
ی تا پايان دور
يق علی فعاالنه
و در ھمين زما
 فدائيان پيوست
رفيق علی پ

دريکفرسا،  اقت
ب مسجدسليمان 

   ردشير

٢٣شيرين بخش 
 سياسی در س

 ت اعدام شد.

ثالث س یديشھ
رفيق سيد کاظم

متولد شد. در
ه سازمان جو
س از آغاز مب

سياھکل، به ص
صورت بهزمانی

يز مخفی، به
کارگران پرداخ
کارگری به فعال

رتباط با تشکيال
جھت ايجاد شو

ريمينک«رکت ش
که در ستاد ان
رانندگی دچار س

 

   شيخی کريم

رفيق کريم شي
ستگيری تحت

عنوا بهکريم که
سومين بھار ز

زير شک ١٣۶٠
 

شيرمحمدی علی
رفيق علی شير
متولد شد. علی
جريان قيام رفي
شرکت داشت و
يام به صفوف

مشغول شد. ر
ھای طا شکنجه

در ١٣۶٠سال
 

بخش ار نيريش
رفيق اردشير ش
کشتار زندانيان

زندان گوھردشت
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دھی کرد. زمان
ار اخراج شد.

و مکانيک، ر
رکات سياھکل
ن مبارزاتی و
ر سازمان بر

مانده تيم بود و
لی کردن خانه
ر بودند. رفقا
 در محاصره

وار دست به ی
 رفقا زيبرم و
اه آتش رفيق
ور شوند ولی

باختگان فدائی ن

به زحمتکشان
کينه و دشمنی
ند چند بار وی
و را پناه داده و

زدھميروز س 
يک خيابان در
 رگبار گلوله
ت کرده بوده،
سپس از فاصله
. رفيق حسن

ر تظاھرات و

ند]

 ١٣١٩لد 
 با توجه 
ز ھمان 
شد. در 
راشکاری 
 و در 
گری پس 

حل کارش ساز
ز آزادی از کا

فلزکارکارگران 
 عضو تيم تدار
ژاد در دوران
 متعددی را در

  ت داشت.

وی ھوائی فرم
خال درصدد ١٣
تيمی ديگر انه

فتند خود را
يم ديدند. فدائی

يری نابرابر،
انستند در پنا

و از منطقه دو
له به خيل جان

در  ١٣٣٨
 متولد شد. 
فقر و رنج 
ه بود. در 

، رزمانش م
ب رژيم، 
 نيز رفيق 

 و انتقال آن ب
ن امر موجب ک
ران تالش کردن
م زحمتکش او

بعدازظھردند. 
 که در کنار يک

ستاده بود، به
رفيق اصابت ی

 پياده شدند و س
 گلوله بستند.

  می باد.

 قيام فعاالنه در

سياليسم جان باختن

   ندر

نژاد متول یادق
حمتکش بود و
ی خانواده، ا

 به کار ش
در يک تر
 استخدام شد
 اعتصاب کارگ
مرداد را در مح
ستگير و پس از
بير سنديکای ک
ای سازمان و

در صادقی نژ
ھای مسئوليت

عمليات شرکت 
صره خانه نيرو

٣۵٠وم خرداد
خا کيبه  یش

خانه جديد رف
و ساواک رژي
 در يک درگي
 رودباری تو
ه را شکسته و

اصابت گلول ثر

٨حی در سال 
کش در رشت

مان بدو تولد، ف
 احساس کرده

ھمھمراه ديگر 
مراکز سرکوب

ت. پس از قيام
بيشتر آگاھی 

ای نمود. ھمين
ده بود. مزدور
که ھر بار مردم
 جلوگيری کرد

رفيق را ١٣۵
رشت ايس ینگ

یپا بهک گلوله
کرده از ماشين
 رفيق را به

ادش گرام. يخت

حی در جريان

ی آزادی و سوس

ادقی نژاد اسکن
اسکندر صايق

ای زح  خانواده
 وضعيت مالی

دکی مشغول
سالگی د ھارده

شاگرد عنوان
اولين یسالگ ده

مر ٢٨ کودتای 
مين دليل دس ھ

يق اسکندر، دب
 نخستين اعضا
د. رفيق اسکند
ليت خويش، م

نيدر چندھده و
يق ھنگام محاص
 ھمان روز سو

کش اسبابمی و 
به خ که یگام

دوران پليس و
ومت زدند و
اس جمشيدی

کندر محاصره
براثيق اسکندر 

  ست.

  الحی حسن

يق حسن صالح
ای زحمتک نواده

يق حسن از ھم
 با تمام وجود
ول قيام او به ھ
 حمله به م

رکت فعال داشت
سن در کسب

 ھای ارزنده ش
سداران با او شد

ک  دستگير کنند
 دستگيری او
۵٩ھريور سال 

صمد بھرنحله
تند. در ابتدا يک

سداران توقف ک
مجدداً یقدم ک

جان باخفاصله 

  الحی عمر

يق عمر صالح

 که در مبارزه برا
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شنا شد و پس ا
در تھرا ١٣۶٠

ر ھمان سال د

دست ای تھی واده
 برای کمک ب
احمد پس از قيا

شھريور سا ھم
 ھمراه دو رفيق

 ان سپرده شد.

شت. در جريا
ژيم شاه، مور

زخمی شدت بهه

رامی باد ياد و خاط

 با سازمان آش
٠ت. در تابستان

ھی در شھريور
  ن سپرده شد.

در خانو ١٣۴۴
کنار تحصيل

ھم بود. رفيق ا
روز چھاردھ. 

ن بروجرد به
ه جوخه تيربار

 از رفقای
 با سازمان
ام، ھمچون
سنگری به
مبارزه بود.
 چند رفيق
ی شش در

شرکت داشه
ندان مسلح رژ

هللا که فيق لطف
  .جان باخت 

 [گر

   ) علی

جريان انقالب
 فدائيان پيوست
 از مدت کوتاھ
جوخه تيرباران

۴دقی در سال 
ق احمد در ک
 به کار کردن ھ
سی روی آورد.
احمد در زندان
رزمنده ديگر به

   هللا طف

 صدقی نراقی
که در ارتباط

ر روزھای قيا
 فدائی از س
و در خط اول م
ھمن به ھمراه
ه به کالنتری
ھران)، فعاالنه
ايگاه تا به دن
رار گرفت. رف

١٣۵٧بھمن  ٢

صادق (صادقی)
رفيق علی در ج

يام به صفوف
ستگير و پس

زندان اوين به ج
 

  صادقی احمد

رفيق احمد صاد
متولد شد. رفيق

خانواده مجبور
ه فعاليت سياس

، رفيق ا١٣۶٠
چھار ر دائی و

صادقی نراقی لط
هللا رفيق لطف

کارگری بود ک
رار داشت. در

يگر رفقای
سنگری رفت و

بھ ٢٢ر روز
دائی در حمله
ميدان ثريا (تھ
صرف اين پا

صابت گلوله قر
٢٢شده بود، در

ص
ر
قي
د
ز
 

ص
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تقال به کميته
 گرفت. رفيق
ن اطالعاتی به
 فروردين سال

  يرباران شد.

ق فرھاد پس از
 ارتباط گرفته
دوره آموزشی
ين تيم بعداً در

»لی شھرياری
تحت مسئوليت

شد. یدھ زمان
ھران بازگشت

ادامه داد. نو ن
انه تيمی حمله
جبھه محسوب
 بودند. در اين
حلقه محاصره
 نابرابر، رفيق

درائی ديگر، 
ست به مقاومت
در روز بيست

ر جاده اشنويه
سپاه پاسداران
طالعات تحت
ق فيروز را به
يست روز زير
نھم مرداد سال
ر و دو تن از
می به جوخه

ای در خانواده 
جھت باکار ش

 نيروی ھوائی
١٣٣٩ر سال 

گاه تھران شد.

ند]

 و پس از انت
فرسا قرار قت

ترين  و کوچک
وز سی و يکم
ه رفيق کريم تي

 در سال 
 از توابع 
از پايان 
شته علوم 
د دانشگاه 

به يک  ١٣
ھمين دليل 

رفيق حکوم شد.
با سازمان ١

 پس از طی د
شد. اي یدھ مان

عباسعلی«قالبی 
ت، ١٣۵۴سال 

سازر تيم ساری 
فيق فرھاد به تھ

تھرانزمان در 
صبح به اين خا

ج پايگاه پشت ن
 از رفقا مسلح

 توانست از ح
و نيم درگيری

ا پنج رفيق فدا
ک شجاعانه دس

سازمان د یھا ن
  .جان باختند

در ١٣۵٩داد 
ستگير و به س
رای گرفتن اط

رفيق ازآن پست. 
ز نزديک به بيس
نجام در روز ن

يک رفيق ديگر
جمھوری اسالم

١٣١٣ر سال 
لشيتحصدوران 

وارد ١٣٣٠ل 
ی اخراج شد. در
کده حقوق دانشگ

سياليسم جان باختن

سعود دستگير
ھای طاق شکنجه

 مقاومت کرد
گر نداد. در رو
 اوين، به ھمرا

   رھاد

صديقی پاشاکی
ستای پاشاکی

 شد. پس 
سطه در رش
 ادبيات وارد

٣۵٠ در سال
 پيوست، به ھ
 سال زندان مح

٣۵٣ور سال
را آغاز کرد.

سازمی عملياتی
مليات اعدام انقال
فيق فرھاد در س

در آھنگران ی
شاخه شمال رف

 در پايگاه ساز
ک ساعت دو ص

عنوان به تيمی، 
دليل فقط نيمی
 حميد اشرف

و ساعت کيز 
شاکی ھمراه با

 اسناد و مدارک
آرمان ايمان به

ج ١٣۵۵ت سال 

در خرد یقيد
ژاندارمری دس
 در آنجا، بر

ھا قرار گرفت ه
ه و در آنجا نيز
راردادند. سران
وز ھمراه با ي

ت مزدوران ج
 

   محمد

ری آشتيانی در
ران متولد شد. د
اه بود. در سال
 فعاليت سياسی
يل وارد دانشک

ی آزادی و سوس

رفيق مس ١٣۶
شترک، تحت ش

وار سعود فدائی
زجويان شکنجه

در زندان ١٣۶

ديقی پاشاکی فر
يق فرھاد ص

در روس ١٣٢
اھکل متولد

صيالت متوس
بيتی دانشکده
ران شد. فرھاد
حفل مطالعاتی
ستگير و به سه

دی در شھريو
مخفی ر یندگ

ھای از تيم يکی
عمل ١٣۵٣فند

 اجرا کرد. رف
یروحيق بھمن 

س از ضربات ش
به فعاليت خود
دوران ساواک
دند. اين خانه

شد، به ھمين د ی
مله رفيق کبير
رج شود. پس ا

ھاد صديقی پاش
از بين بردن ن
عشق و و باه

ششم ارديبھشت

  ديقی فيروز

صد روزيفيق
ژ مانورانسط

ويل داده شد.
يدترين شکنجه
ريز منتقل کرده

کنجه و آزار قر
ررفيق في ١٣۵

به دست رزان
 دام سپرده شد.

فاری آشتيانی م
يق محمد صفار
حمتکش در تھر

ھمرا رارمعاش
. ولی به جرم

ی ادامه تحصي

 که در مبارزه برا

١٠٦ 
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 صفوف فدائيا
 کردستان رفيق

مورد اصابت ١

يرژ يی دانشجو
ايدانشجو یبرا

یاعضا ھفت نفر
 و فرشيد پس ا

زمان به فعاليت
د ١٣۶٠ستان

 اوين منتقل شد
رار گرفت. رفيق

تري  و کوچک
 نيمه دوم اسفن

ديگر، ب یا عده

يس«به نام  يیتا
چند پيشه« ن
بود که آگاھی د

ھا ر رد و آن
مين دليل ھميش

 قرار داشت.
اش ران به خانه

ھايش ب ببا کتا
جه کرده و از ا

 شود. ولی رفيق
 اين کار بدھد

شده بودند دياام
 عدام سپردند.

ين بخش در سا

رامی باد ياد و خاط

پس از قيام به
رژيم به یسر
٣۵٨سال   در

  .ت

 ١٣٣۵يا 
شھره پس
طه وارد
 کامپيوتر
ر مدرسه
رزی آشنا

کرده  دواج
جنبش ني فعال

ب یکوھنورد ی
از ھ یکيشھره

رفيق شھرهود.
ر صفوف ساز
بوری در زمس
گير و به زندان
حت شکنجه قر
 بر لب داشت

گر نداد. در جه
اورزی وعد کش

روستز قيام به
عنوا بهرفته و
درصدد زمان

ن را باال ببر
شنا سازد. به ھم

داران منطقه ن
پاسدار ١٣۵٩ 

ری، وی را ب
وز او را شکنج

بنويسد تا آزاد 
ود که تن به
نا رژيم ديگر
اع  را به جوخه

در  ١٣٣٨ 
عود پس از

 ١٣۵۶ سال
؛ گلستان شد

گشت. رفيق
فوف فدائيان
 در بخش

پی ضربه به اي

 [گر

کت داشت و پ
سرا سز حمله 

سقز دفاع از 
جان باختت و 

   

ي ١٣٣۴بوری 
ولد شد. رفيق ش
صيالت متوسط

ريزی و رنامه
 تھران شد. در
 فرشيد کشاور

باھم ازد ١٣۵٩
زا قانيرف ني

یدھ در سازمان
ش قيداشتند. رف

دانشکده بو يی
ای نزديک در

صبفيق شھره 
ق فرشيد دستگي
روز متمادی تح

ر مھر سکوت
زدوران شکنج
اه رفيق فرشيد

  رده شد.

   ی

ديق پور پس از
تان کرمان) ر
 شد. در اين

 و زحمتکشان
 و رنجشان آش
وانين و زمين

رماهيت و يکم 
پس از دستگير
ردند. چھار رو

»ندامت نامه«
الفی نکرده بو
يه و دژخيمان

رفيق ١٣۵٩د 

  

صديق در سال
شد. رفيق مسع

ت متوسطه در س
صيل راھی انگ
 به ايران بازگ
 زمان به صفو
د از انشعاب

شد. در پی یدھ ن

عتراضات شر
يوست. پس از
عمر در سنگر

گلوله قرار گرفت
 

شھرهصبوری
رفيق شھره صب
ر اصفھان متو
ز پايان تحص
مدرسه عالی بر
ر خيابان ظفر
عالی با رفيق
٩شد و در سال 

ھر دو اودند.
دبودند و  یھلو

عاالنه شرکت د
دانشجو یشورا

ا در رابطهيام
رف .دادند دامه

خانه پدری رفيق
ر آنجا چندين ر

وار شھره فدائی
طالعاتی به مز

به ھمرا ١٣۶٠
جوخه اعدام سپر

پور مھد قيصد
رفيق مھدی صد

(است» یمرتض
مشغول به کار

ھقانان فقير
فقر یھا شهيار

مورد تھديد خو
ينکه در سی

حمله کرده و پ
زندان کرمان بر

خواستند که  می
مھدی کار خال
اسداران سرماي
روز پنجم مرداد

 صديق مسعود

رفيق مسعود ص
ھران متولد ش
ايان تحصيالت

جھت ادامه تحص
ما پس از قيام
مسعود در اين
يوست و بعد

سازمانمحالت

اع
پي
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گ
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. ولی رژيم
٢۶ ديگر در 

در زندان ۶٧

الت کردستان
ظامی سازمان
 نظامی منطقه

ايجاد نهٔ يدرزم
ازآن پسرفت. 

می سازمان به
مختلفی شرکت
منيتی رژيم در
 آمل به ھمراه

زخمی و شدت
وئی از وی را
المی بر زبان

شده بودند در 
ل به ھمراه پنج

١٣۶٠در سال 
وار مقاومت ی

در شھر ١٣۶

ر خوی متولد
 آشنا شد و پس
 انشعاب رفيق
 و در جريان

ند]

 جان باخت.
رفيق ١٢راه 

٧در سال  ن

در خرداد 
تحصيالت 
ن به پايان 

ھوادار  ن
ھا و  گان

شت. رفيق 
ن ارتباط 

مدتی به تشکيال
ميته تدارکات نظ

سپس مسئول
دظيفه مطالعه 

ا بر عھده گر
ميته نظامدر ک

 در عمليات م
فی مزدوران ام
 درگيری جاده

ش به دودستر 
و بازجوشکنجه 
وار کال  فدائی

ديناامطالعات 
را در شھر آمل

  سپردند.

فعالين  ز
در جريان 
عتراضات 
ه صفوف 
 در يک 
ه کار بود 
ر بوشھر 

 از دستگيری د
 گرفت و فدائی

۶١بھشت سال 
  شد.

در ١٣۴١سال 
يام با سازمان آ

ست. پس از
کرد عاليت می

سياليسم جان باختن

شيانه ساواک
 او را به ھمر

  

  وشنگ

انييصفا شنگ
   شد.

   (حميد)

حميد) صفری د
ن متولد شد. ت
سطه در تھران

عنوان بهن قيام 
پادگ لع سالح

نه شرکت داشت
يام با سازمان

س از مرد و پ
د. مدتی در کم

کرد و س ر می
پی انشعاب، وظ
زش نظامی را
 منتقل شد و د
. رفيق حميد

مله به خانه مخف
رفيق حميد در

 مسعود، از ھر
اران مزدور ش
ی رفيق حميد

 که از کسب اط
رفيق حميد ر ١

وخه تيرباران س

   د

نژاد ازصفری 
حميد د ھر بود.

تظاھرات و اع
 پس از قيام به

 رفيق حميد
شھر مشغول به
رات سازمان د
رفيق حميد پس
ی بسيار قرار

 دوازدھم ارديب
اعدام سپرده شد

   ضا

صمد زاده در س
ضا در جريان قي
ف فدائيان پيو
ش محالت فع

ی آزادی و سوس

ھای وحش کنجه
ايتکار شاه نام
فند اعالم کرد.

ھو ريام انييفا
ھوش رياميق

ھردشت اعدام

فری عليرضا (
يق عليرضا (ح

در تھران ١٣٣
 تا سطح متوس
ساند. در جريان

خلعزمان در 
ھا فعاالن النتری

ميد پس از قي
گاتنگ پيدا کر
زمان اعزام شد
 کردستان کار
نويه شد. در پ
ک مرکز آموز
جدداً به تھران
ليت ادامه داد

حم ازجملهشت
ابان تنکابن. ر
يق اسکندر و

ستگير شد. پاسد
از کردند ولی
ورد. مزدوران

١٣۶٠ستم مھر 
يق ديگر به جو

نژاد حميد یفر
يق حميد ص
زمان در بوشھ
م فعاالنه در ت
رکت داشت و
ئيان پيوست.

در بوش شگاهيما
در بخش انتشار

کرد. ر ليت می
ھای ت شکنجه

روز و درد
شھر به جوخه ا

مد زاده عليرض
يق عليرضا ص
. رفيق عليرض

 قيام به صفوف
يرضا در بخش

 که در مبارزه برا

١٠٧ 

زه
ت
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 مقدمات مبارز
ت زيادی شرکت
را، اعدام انقالبی
شاه. رفيق محم

از خانه تيمی
ل محاصره خان
 محاصره خار
 خانه، دست ب
لقه محاصره ر
 زمان در ص
 چند تن از آنا
تيمی بودند (رف
 به گذشتن ا
ن درگيری جا

 با گروه جزنی
پايان تحصيالت
 و ھمزمان د

 پرداخت. رفيق
يگر، تيم کوه ر
روه جزنی، برای

رفيق اتفاق بهن
ابمستعار  بانام

گرفت برعھدهرا
ه ايران بازگشت

ياوا رفت. در
رھبری عمليات
ی از رفقا توسط

٩رفيق تاريخ
سا نيبدگزيد و

چند رو يیصفا
ستون چھل«ی

ھا قرا ن شکنجه
زي يیصفاق

رامی باد ياد و خاط

 دانشجوئی
 يیشناسابا

آورد. رفيق
 بود. در
چھار رفيق
امی راھی

به  ١٣۴٩ 
ن بازگشت تا

مد در عمليات
ودی بانک وزر
 نظامی رژيم ش

که یھنگام ١
 دشمن در حال
دوران از خط
 رفقای داخل
اھی ديگر حل
گشت. در اين
ک درگير شده،
 که در خانه ت
عاضد)، موفق

ق محمد در اين

ھانی از
 ١٣١٨ 

حمتکش
 تحصيل
، برای
کار در
ر ھمين

ی آشنا شد و
اکبر پس از پ ی

ن ساری شد
ز به تحصيل

ری و رفقای دي
شت رفقای گر
ش خلق فلسطين

ن شد. در آنجا
 مھم چريکی ر
تماس با رفقا به

داً به فلسطين
در اين زمان

يکی که یوقتت. 
دستگير شد، ر
اه سياھکل برگ

صانه شد. رفيق
کل، در روستای
ی زير شديدترين
ست که رفيق

 [گر

در مبارزات
 داشت که ب
ی مخفی روی آ

زنی گروه ج
به ھمراه چ 

ھا نظا موزش
سال لياوار 
به ايران يیصفا

از نمايند. محم
مصادره موجو

ھای تان دادگاه
١٣۵١د سال 

متوجه شد که
 جلب نظر مزد
 برای اطالع

ر زد و از را
خانه بازگ یسو

مأمورين ساواک
ورد. دو رفيقی
و شيرين معا
قوند، ولی رفي

  رامی باد.

   اکبر یی عل

فراھ يیصفا 
ھکل در سال

يک خانواده زح
دوران که یحال

گذراند،  را می
 زندگی به ک
شغول بود. در
ق سعيد کالنتری
کرد. رفيق علی
س در ھنرستان
و صنعت نيز
اه رفيق کالنتر

د. پس از بازداش
 انقالبی جنبش
ی عازم فلسطين

ی يک پايگاه
برای ت ١٣۴٨ 

تدارکات مجدد
ن بازگشت. د

گرفت گرفته ھده
مری سياھکل د
 حمله به پاسگا
 آغاز و جاودا
ه پاسگاه سياھک
س از دستگيری

اين اس روايت

رفيق محمد د
عاالنه شرکت

ليس، به زندگی
محمد عضو

١٣۴٧ابستان
يگر جھت آم
لسطين شد. در

صھمراه رفيق 
مسلحانه را آغا

: مازجملهاشت
دادست» فرسيو«

ر دوم مرداد
بود م شده خارج

ست. او بدون
شد، اما مجدداً

وار عملی فدائی
سو بهشکست و

متری خانه با م
را از پای درآو

حميد اشرف و
شو محاصره می

اخت. يادش گر

فراھانی يیصفا
اکبر رفيق علی

رزمندگان سياھ
ر تھران در ي

درحمتولد شد.
ر ھنرستان

أمين مخارج
چاپخانه نيز مش
وران با رفيق
رتباط برقرار ک
مشغول تدريس

علم و انشکده
به ھمرا يیصفا

ه وجود آوردند
کسب تجارب

صفاری آشتيانی
دھیفرمان عباس

گرفت. در سال
و برای انجام ت

به ايران ١٣۴٩
برعھجنگل را

مراسگاه ژاندار
ھمن را برای

حماسه سياھکل
س از حمله به
ستگير شد. پس
گرفت. يک ر

ر
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اد به ھمکاری
برد. رفيق می ش

 فروردين سال
  .جان باخت

 بخش تبليغات
 مختلف شھر،
. رفيق فرزاد
ت ساعت کار
ش اختصاص
زياد بود، رفيق

جا به  از ھمان
ن ھميشه وقت
رفيق مجيد در
شد. پس از چند

به ھمراه ١٣۶
یپا بهوار  ائی

  شد

  ردا

ند]

 از تشکيل ستا
شيپ به خود را 

در روز ششم
ج صحرا ترکمن 

 ١٣٣٨ل 
سياسی را 
 مبارزات 
يم شاه به 
 در سال 
ازمان در 
 سرکوب 

از قيام در س
ساط در نقاط

برد. ھا می توده
روز ھشت در

ا ائف سازمانی
ھا ز ر اطالعيه

ه بود و صبح
برای خوابيدن« 

رزاد به ھمراه ر
ران دستگير ش

۶٠مرداد سال 
بارز ديگر فد

  ست

کارگران باش
الب روشن فر

سياليسم جان باختن

  

   اله

وفی زاده پس
فعاالنه وظائف

ھای گنبد د ری
ع از شوراھای

يامی در سال
فرزاد فعاليت س

و تحت تأثير
مبارزه با رژي
، آغاز کرد.

يک ھوادار سا
مله به ارکان

عال داشت. پس
 و با ايجاد بس
 را به ميان ت

و دوزنی بود 
را به وظا تش

مواقع که مقدار
 پخش اعالميه

گفت  رفيق می
رفيق فر».  نه
در شرق تھر يه
م روز پنجمر 

 و شانزده مب
  ت.

ده ديگری اس
  ا خونم 

پرچم سرخ ک 
در انقال      

ی آزادی و سوس

د.رباران سپردن

وفی زاده عبد ا
صو عبد الهيق

آن پرداخت و ف
در درگير د اله
و در دفاع ١٣۵

   يامی فرزاد

يق فرزاد صي
ولد شد. رفيق ف

و ١٣۵۴ سال
درش که در م
دان افتاده بود

ي عنوان به ١٣۵
اھرات و حم
ژيم، شرکت فع

شد یدھ زمان
اضع سازمان

رگر بافنده سو
وقتکرد، بقيه  ی

ه بود. برخی م
م شب مشغول

رفت. می رکار
ت، برای تبليغ
ل پخش اعالمي
ز شکنجه، در

رزمش يق ھم
وخه اعدام رفت

 

 

 مرگم، 

سپيد      
تا         

          
          

 که در مبارزه برا

١٠٨ 

ز
ر
ت.
ود
ت
ق
قل
١ ،

خه
ر،

در
در
ن
در
ی
 آن
رد
ين
ان
د،
ت،
ی
ده
، د

ی
 دي

 وز
ی
 و
بر
مد
 آن
ند
 يا
که
 له
يز
بر
در
خه

تير
  

صو
رفي

با آن
عبد
۵٨

   

صي
رفي
متو
از
برا
زند
۵٧
تظا
رژ

ساز
موا
کار
می
داده
تمام
سر

است
حال
روز
رفي
جو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طره رفقای فدايی

 

ير شد. بعد ا
فرسا قرا طاقت

سينه نگاه داشت
م (بازجوئی) بو

 دوران بازداشت
ن زندان، رفيق

ندان اوين منتق
١٣۶٧ر سال

به جوخ ورماه
دو نفر رازيغ ه

طر شرکت د
انی سياسی د
ھار سال زندا
 شد و مجدداً د

يکی عنوان بهن
ازآ پسل شد. و

نشعاب و طر
 پيوست. در اي
شد. در تابستا
ن دستگير شد
 ھمراه نداشت

س از دستگيری
ترک منتقل کرد

قراردادندھا  جه
ھوش شد ولی ی

يناامز شکنجه
رو کيردند،

کبر بردند، وی
گر وجود ندارد
 کرد، رفيق اکب

و به احم درآمد
ازآ پس»  نشده

 ارث برده بودن
لو رفته و یا

ک  وانمود کنند
ليوس نيبدست،

خرد کنند. اين ني
دادگاه رفيق اکب

و د  دفاع کرد
ر را به جوخ

رامی باد ياد و خاط

 بخش دستگي
ھای ط ت شکنجه

کيالت را در س
 سال زير حکم
 بدون احتساب

 انتقاالت درون
ھا در زن باالئی

نيان سياسی در
ويشھروزھای

بهانيان اين بند

در  ١٣٣۴
تحصيالت

 عنوان به 
. کارکرده 

يت سياسی
دستگير و
ول زندانی

به خاط ١٣۵۵
ل نه نفر زند

تگير و به چھ
ز زندان آزاد

ت. در اين زمان
 فعاليت مشغو
د و پس از ا
صفوف فدائيان

ستان انتخاب ش
يدخندان تھران

سيانور را به
ودکشی کند، پس

را به کميته مشت
ترين شکنج شيانه

دت شکنجه بی
گران که از نجه

 را انتخاب کر
 سلول رفيق ا

سازمان ديگ که
کبر سخنرانی
دالخره به صدا
خوان تا دير

 از ساواک به
سر قرارھابر

تا چنين  بردند
ر دست داشته ا
شکسته او را خ

د ١٣۶٢ھريور
واضع سازمان

مايه رفيق اکبر

 [گر

به اين ١٣۶
تحتق عليرضا 

وار اسرار تشک
نزديک به سه

سال زندان ب ١
عد از نقل و

ب سال به ١۵ 
عام زندان  قتل

از رو دريکی 
د. (تمامی زندا

۴ميمی در سال 
شد. پس از ت
امه تحصيل،

آغاز به يیھنما
از قيام به فعاليت

د ١٣۵٢ سال 
در زندان دزفو

۵ر در سال 
راضی به قتل
يم، مجدداً دست

زمان با قيام از
ان قرار گرفت

به سجدسليمان
ت دست کشيد

ئن مجدداً به ص
مسئول خوزس 

زديکی پل سي
قرص س فانه

وار اقدام به خو
يه رفيق اکبر ر

تحت وحش وز
 بارھا از شدت

اورد. شکنن ني
ھای ديگری ه
خائن را به ی

نکيباار رابطه 
ت و... برای اک

نکرد، باالخبتی 
مازت را بخو
 کثيفی را که 
رفيق اکبر را ب
ی رفقای ديگر

ا رفيق اکبرھ ن
حيه رفيق را ش

نداشت. در شھر
فيق فقط از مو

سرم پاسداران

٢ضربه سال 
ستگيری رفيق
و گرفت و فدائی

رفيق عليرضا ن
٧به  ازآن پسو

محکوم شد. بع
عليرضا به بند
شد. در جريان
رفيق عليرضا

عدام سپرده شد
  عدام شدند)

 

   صميمی اکبر

رفيق اکبر صمي
شوشتر متولد ش

متوسطه و اد
راھمعلم مدرسه

رفيق اکبر قبل ا
روی آورد. در

د سال کيمدت
ود. بار ديگر
ظاھرات اعتر

ھای رژي زندان
ز محکوم شد. ھم
رتباط با سازما

مسز مسئولين
مدتی از فعاليت

ھای خائ کثريتی
عنوان بهزمان

در نز ١٣۶١
متأسف زآنجاکه

و توانست فدائی
اسداران سرماي

ر شبانهو يازده
رفيق بارھا و

کالمی بر زبان
شده بودند، راه

یعطا الھحمد
چندين ساعت در
ز بين رفته است

ا غروب صحب
برو نم«گفت:

ازجويان شيوه
و ر جرا کرده

زمان دستگيری
ر دستگيری آن

خواستند روح می
رايشان ثمری ن
رگزار شد، رف

پ وريشھر ١۴

ض
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گ
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طره رفقای فدايی

 

شد. رفيق مينا ک
 در جريان قيا
ت داشت. پس ا
مينا که پس ا

وا یفدائبود،  ه
ب ١٣۶٠ سال

رفيق مينا، رفيق
يز در بھمن سا

   شد.

تگير و به زندا
ی وحشيانه قرا

بعد سال کيه
 زندان اوين ب

آمده و دستگي
ای بيرون تماس
در اختيار رفيق

٣۵۴ ماه نيرد
فرار ااختگی

شدشاه بسته  

رامی باد ياد و خاط

متولد ش ١٣۴٠
ان رسانده بود
اضات شرکت
ست. رفيق م

قرارگرفتهشديد
وز دھم مرداد

برادر بزرگ ر
ی فدائی بود، ني
ه اعدام سپرده ش

در مھرماه
رفيق کاميار
توسطه در
تکنيک شد.
يام فعاالنه
 به صفوف
 به فعاليت

دست ١٣۶٠داد
ھای حت شکنجه

رد و نزديک به
در ١٣۶١ت

در سال  
ولد شد. در
 پيوست؛ و
 داشت در
فت. پس از
ی مخفی را

با  سر قرار
صره پليس درآ
 زندان با رفقا

گروه را د رده
فرورام  سی خي

ر به بھانه سا
گبار مزدوران

 [گر

 

٠در سال  انين
سطه را به پايا
ھرات و اعتر

ف فدائيان پيوس
ھای ش  شکنجه

رو و درتاد س
ن سپرده شد. بر

ھای لين چريک
 بابل به جوخه

   ار

د پور اءيض 
ن متولد شد. ر
 تحصيالت مت
ت د دانشگاه پلی

در جريان قي
 پس از قيام ب
 و در پيشگام

 کاميار در خرد
. در زندان تح
ر مقاومت کر

 پنجم ارديبھشت
   سپرده شد.

   حسن

یفيظر اءيض
ر الھيجان متو
 گروه جزنی

ی کهيھا ستگی
گروه قرار گرف
 گروه، زندگی

س که یھنگام 
شار به محاص
رفيق حسن از

نخور دستات 
خيدر تارذارد. 

ت زندانی ديگر
رگھای اوين به 

  ضامنيان مينا

ضامن نايمرفيق
حصيالت متوس
عاالنه در تظاھ
يام به صفوف
ستگيری تحت

پای جان ايس ا
جوخه تيرباران
حسن که از فعال

در شھر ١٣۶٢

پور کاميا اءيض
امياررفيق ک

در تھران ١٣٣٧
س از پايان

رشته برق وارد
رفيق کاميار

شرکت داشت.
دائيان پيوست
رداخت. رفيق

وين منتقل شد.
وا گرفت، فدائی

روز بيست و
جوخه تيرباران

ضياء ظريفی ح
ضرفيق حسن 

در شھر ١٣١۶
به ١٣۴۴سال

ه خاطر شايس
کادر مرکزی گ
ضربه خوردن

تا کند غاز می
رفيق احمد افش

شود. بعداً ر می
گرفته و امکانا

گذ می پور حسن
ھمراه با ھشت

ھ ن، در تپهزندا
  جان باخت.
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شغول کار بود
 اطالعات سپاه

ھا قرار شکنجه
٧٠له و مادر 

گه داشتند. تمام
ستوار و محکم

ماه ٩نوعی و 
ز، حکم اعدام
ی دژخيم اين

رفيق ١٣۶٣ل 
شکسته بود ش

خلق، در شيراز

ش مھمی در
به ١٣۶۴سال 

رش پاسداران
نگ نکرد و با

  .جان باخت

از يیشناسات 
 و به صفوف
مراه پنج رفيق

،»باشماغ«ی 

ند]

 صف بهام 
. پس از 
می راسخ 
د ادامه داد 
 کترونيک"

ران به سدا
 زنجيران"

ر مزرعه مش
د. بالفاصله به

ش ترين وحشيانه
سال ٨٠ھا پدر 

ر بازداشت نگه
لی در اراده اس
بار اعدام مصن

شيراز مزدور
سوی اردبيلی"

خرداد سال ٢٣
کدستشيکنجه 

زندان مبارز خ
  

 ھوادار 
 ارتباط 
 پس از 

ھای  يت
مان در 
 بعد از 
ارگری 

ارجمندی نقش 
ود. در ضربه س
ران، ھنگام يور

ای درن ه لحظه
ج ١٣۶۴م آبان 

در  ١٣۴
ج به دنيا 
سال دوم 
يل کند، 
 روزانه، 

کار  جوش
 قيام به 

به علت ر پائيز
را ترک کرده

به ھم ١٣۶٠ند 
رمانانه روستای

سياليسم جان باختن

قيا پرخروشی 
يشگام پيوست

کثريتی با عزم
ليت خود به فعا

"زيمنس و الک
پاس ١٣۶٢ر 

زدر روستای "
رفيق را که در
 دستگير کردند

و مورد و شده
ه با رفيق بارھ

ھا در گير و ماه
شيانه رژيم، خلل
. پس از چند ب
ی" دادستان م
 کرده و "موس
٣د. صبح روز 

شک براثر که ی
تن ديگر از فرز
چوبه دار رفت.

ی قبل از قيام
س از قيام در
ن فرار گرفت.

 بر مسئولي
ت آرشيو سازم

داشت.  عھده
به کميته کا ۶

يق احمده رف
کارگری ايفا نمو
سازمان در تھر
و، رفيق منيژه
يانور، در ھشتم

٠ خو در سال 
کش در سنندج
 توانست تا س
سنندج تحصي

کسب معاش
ج عنوان بهرد و 

 شد. پس از
 پيوست. اواخر
بور شد شھر ر

اسفن ٢٩د. در 
برابر اما قھر

  .جان باختو 

ی آزادی و سوس

ھای د. در سال
ش آموزان پي

شعاب خائنين اک
ھمراه سازمان
عضو ھسته "
د. در شھريور
نه پدری او د
مله بردند و ر
فلگير ساخته و

ش منتقل شيراز 
فت. در رابطه

اش را دستگ له
ن اقدامات وحش
يق ايجاد نکرد

دان، "رمضانی
يق را صادر

کم را تائيد کرد
یدرحالھانگير 

راه با دوازده ت
چ یپا بهوار  ئی

   منيژهلبی

يق منيژه طالبی
زمان بود. پس
ستقيم با سازمان
شعاب عالوه

رگری، مسئولت
برخل را نيز 

۶٢ربات سال 
ران به ھمراه

سازی کميته کز
ش کارگری س
ی دستگيری ا
وردن قرص سي

   ھرخو اقبال

يق اقبال طاھر
ای زحمتک نواده

. رفيق اقبال
رستان در س

برای ک ازآن س
ک تحصيل کر
شغول به کار
فوف سازمان

رف رژيم مجبو
بپيوندد مرگان ش

ناب درنبردگر
وار جنگيد و ئی

 که در مبارزه برا
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 خارج شود. ت

شگام به فعاليت
با سازمانگام

پرداخت» ريت
طبقه کارگرند
اشند. در ھمي

 پس از آزادی
١٣۶٠شھريور

ھای فراوان نجه
 ديگر در زندا

د ١٣۴۴سال
شيراز متولد شد

ون و شيراز طی

رامی باد ياد و خاط

وشتری در
با مزدوران
خرداد سال
ابان شھباز
ن درگيری

رفيق  رزم م
رفيق مينا،

سالمت بهمنطقه

 ١٣۴٣سال
 در منطقه
به علت فقر
رنج و درد
س نمود. در
 مواضع آن
زات شرکت

آموز پيش دانش 
ب، رفيق ھمگ

اکثر«ی مواضع
دشمنان پنھان ط

با رژوازی می
و زندانی شد.

در نيمه دوم ش
س از تحمل شکن
ه چھار مبارز

  ه شد.

  ر

ن بيگلو) در س
در جنوب ش يی

ر شھر کازرو

 [گر

   ميناشتری 

شوش زاده  لب
گيری نابرابر با
ريخ ھشتم خ
ی زيبا در خيا

. در ايناخت
ھمتی ھمسر و 

در پناه آتش ر
را شکسته از م

   ت

طالب نژاد در س
اده کارگری

شھر متولد شد. ب
ھمان کودکی ر

متکشان را لمس
با سازمان و م
النه در مبارز

عنوان به قيام 
 مقطع انشعاب
االنه به افشای

گفت، اينان د ی
تر از بور ناک

نيز دستگير و
ت ادامه داد. د
 دستگير و پس

به ھمراه ١٣۶
خه اعدام سپرده

يگلو) جھانگير
(بھمن یطالب 

يقشقاعشاير ايل 
اش را در ستانی

زاده شوش طالب
طال نايمرفيق

جريان يک درگ
ساواک در تار

در کوی ١٣۵۵
جان باجنوبی

رفيق قاسم سياد
مينا، توانست د
حلقه محاصره ر

 

طالب نژاد رحمت
رفيق رحمت ط
ر يک خانوا

ش قائم یباف یگون
قتصادی از ھ

کارگران و زحم
روزھای قيام ب

شنا شد و فعاال
اشت. پس از
دامه داد. در

سرسخت و فعا
رفيق رحمت می

خطرن رو نيزا
بار ن زمان يک

به فعاليت وباره
وسط پاسداران

۶٠ر ھفتم آذر 
شھر به جوخ ائم

 

طالبی (بھمن بي
ريجھانگرفيق

ای از ع خانواده
حصيالت دبيرس
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گری در محله
٢٨د شد. در 

 دست به يک
»!شاھممن « 

فرستاده بيلتأد
نيان عادی، به
ز، منتقل شد و
د. در روزھای
از قيام مسئول
رپائی ستاد در
خرين مسئوليت

پائيز لياوامد 
اطالعاتی به ه

کوتاھی محکوم
که پاسداران 

ت يافتند و رفيق
اعدام ١٣۶٠ 

ای در خانواده 
د. پدر وی يک
ن اوان کودکی

در نانوائی ن
يک عنوان به 

 رحمان دوره
ن رسانيد. پس
اداری، فعاليت
س از دستگيری

زآنا پس کرد. 
ع در محالت
رحمان به علت

لياواوابيد. در 
ای فراوان در
رضا به جوخه

  

ند]

 خانواده کارگ
جدسليمان متولد

 بيش نداشت،
ک سگ نوشت

دارالت پائين به 
 در ميان زندان
سی زندان اھواز
کسيسم آشنا شد
عال بود و پس ا
 ھمچنين در بر
ھده داشت. آخ
ری بود. احم

گونه چيھظيری 
به حبس کو جهي

قی نمانده بود
 مورد او دست
ز روزھای آذر

١٣۴٢ر سال 
متولد شد غرب

حمان از ھمان
کار کردش به 
يیراھنما در 
شد. رفيق  می

به پايان غرب ن
و در تشکل ھوا

و پس ١٣۶٠ 
مخفی را آغاز

ک نانوائی واقع
ول شد. رفيق ر

خو  نانوائی می
ھا س از شکنجه

 رفيقش محمدر

سياليسم جان باختن

 

اسبی در يک
در مسج» نتو

پانزده سال ه
روی يک نگ

 و به علت سن
 به تبليغات او
دان به بند سياس
 انقالب و مارک

فعا مبارزانگر 
جدسليمان شد.

ش فعالی بر عھ
در کميته شھر

نظ  مقاومت بی
جيدرنتگر نداد.

اش باق آزادی 
ات جديدی در

از دريکیی، 

   لرحمان

ن طھماسبيان در
غ النيگکش در 

شت و عبدالرح
اش به خانواده 

وران تحصيل
وائی محسوب

النيگطه را در
ائيان پيوست و
د. در شھريور

ھانشاه، زندگی م
ت و در يک
اه به کار مشغو

ھا در الی شب
گير شد و پس

، به ھمراه١٣
  شد.

ی آزادی و سوس

  ھماسبی احمد

يق احمد طھما
نفت«رگر نشين 

که یھنگامداد
بارنکار زد و 

دستگير جهينت
. ولی با توجه
ستور رئيس زند
ن گونه با علم

ش ديگم، ھمدو
شارات در مسج
سجدسليمان نقش

يق عضويت
ستگير شد و با
دوران شکنجه

روزبه. چند 
رمايه به اطالعا

آزاد یجا بهمد
.  

ھماسبيان عبدال
يق عبدالرحمان
يدست و زحمتک
ان کوچک داش

خرج کمکی
داخت و در دو
رگر ماھر نانو
صيالت متوسط

فد صف به قيام
ود را آغاز کرد
قا کاميار و جھ

 کرمانشاه رفت
کرمانشا نيرنش

بود امکانات ما
دستگ ١٣۶١ل

٣۶١رماه سال 
رباران سپرده ش

 که در مبارزه برا

١١١ 

س
ش
ت
ی
ی
سر
به
به

١ 

به
ی
ی
١ 
در

به
ی
ان

ن
ان

طھ
رفي
کار
مرد
ابتک
درن
شد.
دست
بدين
قيام
انتش
مسج
رفي
دست
مزد
شد.
سر
احم
شد

   

طھ
رفي
تھيد
دکا
برا
پرد
کار

تحص
از

خو
رفق
به
ريفق

کمب
سال
تير
رتي
   

  

 

طره رفقای فدايی

 

ن آشنا شد و پس
 حميد در بخش
 در پی ضربات

ھای حت شکنجه
 زندانيان سياسی
وھردشت به س
طول انجاميد، ب
وری اسالمی ب

٣۶٠ماه  در دی

پس از قيام ب
ضربه به رفقای

ھای حت شکنجه
٣۶١سوم آبان

استوار د يیھا م

ف اول حمله ب
ھای آماج گلوله ا

جا ١٣۵٧من

ی باشگاه افسرا
جابسته شد و

رامی باد ياد و خاط

ن قيام با سازمان
پيوست. رفيق

کرد. فعاليت می
دستگير و تح

عام جريان قتل
که در زندان گو
چند دقيقه به ط
 جنايتکار جمھو

سالگی د ٢٧ن 

ن متولد شد.
ر جريان ض

ز دستگير و تح
در بيست و س

گامای خود، با
   ان رفت.

از  سيالبی
در  ١٣٣۶ 

 تحصيالت
. در آستانه

کرد. در  می
ب ھمراه با
ی انقالبی

 روز در صف
جا ھمانت و در
بھم ٢٢و در

ندج به دنيا
ميل فعاالنه
ت شرکت
وف فدائيان
م جمھوری

ھای   ھسته
شده بود.  ی

زديکیدر ن ١٣
وران سپاھی ب

 [گر

 

ھری در جريان
فوف فدائيان پي

شده و ف یدھ ن
رفيق حميد د
ر گرفت. در ج
، رفيق حميد ک

که چ» دادگاھی
و توسط رژيم ج

  رده شد.

  یق

طاھری در سن 
   سپرده شد.

   ش

ش در اصفھان
ن پيوست. در
 جھانبخش نيز
قرار گرفت. د
مراه ديگر رفقا

جوخه تيربارا ی

  ی بابک

 طليسچی س
مان، در سال

د. پس از پايان
رگری پرداخت.
تھران فعاليت م

 مراکز سرکوب
و نيروھای ن

اشت. در اين
باد قرار داشت
 قرار گرفت و

 

وفانی در سنند
 قيام رفيق جم

 و اعتراضات
ز قيام به صفو
ز يورش رژيم
کردستان در

یدھ سازمانی 
٣۵٩ھشت سال 

ر گلوله مزدو

 

  طاھری حميد

رفيق حميد طاھ
ز قيام به صف

سازمانکارگری
ر ١٣۶۴سال

فرسا قرار طاقت
١٣۶٧ر سال

د«برد، طی  می
و عدام محکوم

جوخه اعدام سپر

طاھری محمدتق
یرفيق محمدتق

ه جوخه اعدام
 

طغيانی جھانبخش
رفيق جھانبخش
صفوف فدائيان
صفھان، رفيق

ق يیوسطا رون
جھانبخش به ھم

یسو بهصفھان
 

طليسچی سيالبی
رفيق بابک

ھواداران سازم
ھران متولد شد
متوسطه به کار
يام در غرب ت
جريان حمله به

رزمان ھميگر
شرکت فعال دا

آب دگان عشرتا
مزدوران شاه

   .اخت

 

  طوفانی جميل

رفيق جميل طو
مد. در جريان
ر تظاھرات

کرد. پس از می
يوست. پس از
سالمی به ک
مقاومت شھری

ھفتم ارديبھ روز
سنندج به رگبار

  .اخت
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 ود

 کنند ی

 ١٣۵٠ دِ 

شاملو مد

ند]

 شب

 ستارگان

 و

ر دو جانِب رو
 ا

 وکان

تعزيتی می    
 ده

 زده گلوله

 شب

 

اسفنِد ٢۶
احم

سياليسم جان باختن

ھده زيباست ش
 زيباست

 شب        

 زيباست؟ ــ

انحنای س  بی
 .گذرد ی

راِن درازگيسو
بر             

دام خاطره را
گيِر غو ی نفس

               

ی که ھر سپيد
آواِز دواز  ھم

ھده زيباست ش
زيباست شب

 زيباست؟

ی آزادی و سوس

  شبانه

اگر که بيھ
برای چه ز
            

برای که ز
  

 شب و

روِد       
که سرد می

  

و سوگوار
            

يادآورِد کد
ی با قصيده

            

به ھنگامی
به صدای

 سوراخ

شود؟ می
  

□ 

  

اگر که بيھ
برای که ز
برای چه ز

  

 که در مبارزه برا

١١٢ 

در
ان

» ر
ت.
ظ
حه
به
يع
ی
ی
ره
مل
در

ی
ت
د.
ين
ر
ت
رد
که
به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طره رفقای فدايی

 

د ١٣۴٠ سال
. پس از پايا

شير عجب«ن
ان قرار گرفت

ط خود را حفظ
صادره چند اسلح

را ب اسلحهران
ر بخش توزي

ان زندگی مخفی
برای ١٣۶٠ال

جا به محاصر
ضا پس از تحم

د ١٣۶٠ اسفند

ز قيام رفيق نقی
ی برای فعاليت

شد یدھ سازمان
گاه اوي شکنجه

قرا يیوسطا ن
يدند تا استقامت
ی بر زبان نياور
م اعالم کرد ک

در اوين ب ١٣

رامی باد ياد و خاط

   ضا

در یچو بدر 
کش متولد شد
ازی در پادگا
رتباط با سازما

عزام شد، ارتباط
 پادگان با مص
ران آمد. در تھر
ار نمود و در

ضا در اين دور
واسط پائيز سا
رفت، در آنج
د. رفيق عليرض

وزھای پايانی
  ده شد.

   

تولد شد. پس از
و پس از چندی

سخش کارگری
ستگير و در ش

قرونھای  کنجه
مان اوين کوشي
فيق نقی کالمی
لبته بعداً رژيم

۶٢ريور سال
 

 [گر

عليرض یچو بدر
ظريفی باميان

ای زحمتک واده
سطه به سربا
 از قيام در ار
ی سربازی اعز

دتی اقامت در
 کرد و به تھر
سازمان واگذا

د. رفيق عليرض
کرده بود. در او

اش ر  به خانه
 و دستگير شد

از رو دريکی، 
ه تيرباران سپرد

نی نقی (امير)
شھر رودبار مت
ئيان پيوست و
 رفت و در بخ

دست ١٣۶٢ل 
) تحت شک٢

ز تمام دژخيما
شکنند، ولی رف

. اجان باخت 
ر چھارم شھر

 سپرده است.

 

 

ظريفی باميان چ
رفيق عليرضا ظ
ھران در خانو
حصيالت متوس

عزام شد. پس
که برای ھنگامی

کرد. پس از مد
ادگان را ترک

خش نظامی س
شد یدھ مانساز

خود را آغاز ک
يدار خانواده

اسداران درآمد
چند ماه شکنجه

به جوخهھران
 

دارستان ظريفی
رفيق نقی در ش
ه صفوف فدائ
يشتر به تھران

ر ضربه سال
٠٩زيرزمين

گرفت. دو روز
رفيق را درھم ش

و زير شکنجه
قی را درفيق ن

جوخه تيرباران
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اواک به خانه

ولی نکشيد که
وپرورش وزش

س مشغول شد.
ق ھاشم فعاالنه
مان از دانشکده
کی از نخستين
در نگھبانی و
 ھاشم، رفيقی

ناپذير بود و ی
ر نھم آبان سال
ش دستگير و
رفيق ھاشم در
فيق پس از سه
ھار سال زندان
ه پايان دوران

در جريان ١
و مبارز ديگر،
رده شد. يادش

(استان فارس)
 رشته پزشکی
انشجوئی فعال

کرد. بعد از می
ھای مل شکنجه

آباد زندان عادل

 آشنا شد و پس
نبی از فعالين
به ھمراه رفيق

برده یا قهينددق

در تھران بود.

ند]

سا ١٣۵۵سال 
.  

سری در 
. پس از 
ر سال 
ل راھی 

و  ١٣۵
ای به  ده

ال وارد 
اما طو؛ ن شد

آموبه استخدام 
کرج) به تدريس
 در قيام، رفيق
قال ستاد سازما
 رفيق ھاشم يک

داوطلبانه د ور
کرد. رفيق ی

ر و خستگی
داد. در جام می

رزند خردسالش
منتقل گرديد. ر
اند. خانواده رف
ق ھاشم به چھا
از سه ماه به

١٣۶٧ سال 
 صدھا فدائی و
خه اعدام سپر

در ممسنی ( 
ت متوسطه در

آموزی و د نش
ليغات فعاليت م
ر و پس از تحم
مين سال در ز

  د.

قيام با سازمان
وست. رفيق ن

ب ۶٧يور سال 
چن» دادگاه«ه 

  م سپرده شد.

الين سازمان د

سياليسم جان باختن

س ماه بھشتيرد
وين جان باخت.

   عبدالھاشم ی

 عادل مشھد س
ابلسر متولد شد
ت متوسطه د
دامه تحصيل

۵٧ در سال 
تود مبارزات 

 در ھمان سا
دانشگاه تھران
 رھا کرد و ب
تای احمدآباد (ک

ای و ات توده
س از قيام و انتق

يکده (فدائی)،
طو بهن بود که

تاد شرکت می
پرشور حال نيع

با دقتی تمام انج
ه ھمسر و فر

گاه اوين م نجه
ر و سرافراز ما
د شدند و رفيق

بيش ا که یحال
نده بود، در
نيان، به ھمراه

دشت، به جوخ

١٣٣٩ سال 
 پايان تحصيالت
. در پيشگام دان
اب در بخش تبل
 شيراز دستگير
ز روزھای ھم
عدام سپرده شد

سی در جريان ق
ف فدائيان پيو
روز ششم شھري

به گوھردشتن 
 به جوخه اعدا

   ی

از فعا زاده یعل

ی آزادی و سوس

ارست و ھشتم 
می رفقا در قزو

یدل مشھد سر
يق عبدالھاشم

در با ١٣٣٢ل
ان تحصيالت

برای ا ١٣۵
دوستان شد.

زمان با رشد
ران برگشت و

شکده ادبيات د
مالً تحصيل را
آمد و در روست
 جريان مبارز

ت. پسرکت داش
ی به خيابان مي
اداران سازمان
حافظت از ست

درعواضع و 
بظائف خود را 

به ھمراه ١٣۶
فاصله به شکن
دان نيز استوار
 از زندان آزاد

درح. حکوم شد
نمان تشيحکوم

زندان یشتارجمع
 زندان گوھرد

  امی باد.

 رفته خديجه

يق خديجه در
ولد شد. پس از
رد دانشگاه شد.
د. پس از انشعا

در ١٣۶٠رداد
از دريکیوان

راز به جوخه ا

   هللا اسی نبی

عباس هللا ینبيق
 قيام به صفو
زمان بود در ر
حمود در زندان
 و لحظاتی بعد

زاده علی دالعلی
عبدالعيق علی 

 که در مبارزه برا

١١٣ 

بيس
تيمی

  

عاد
رفي

سال
پايا
۵۵
ھند
ز ھم
اير

دانش
عمال
درآ
در
شر
فنی
ھوا
محا
متو
وظ
۶۴
بالف
زند
ماه

محک
محک
کشت
در

گرا
  

عار
رفي
متو
وار
بود
خر

راف
شير

  

عبا
رفي
از

ساز
محم
شد
   

عبد
رفي

طره رفقای فدايی

 

  .ت

رامی باد ياد و خاط

ست و سوم
گر رفقای
ی مزدوران
 و آخرين
ند، در حين

در » ا علم
رد اصابت

جان باختو ت

 ١٣٢٨ال
ق اسماعيل
ه سال در
ادی مجدداً
د، بعداً در
 در حمله

 [گر

   

بد زاده در بيس
ھم چون ديگ 

رين سنگرھای
ور شده  حمله

را درھم شکستن
با«به پاسگاه 

تھران، مور -ک
ران قرار گرفت

  ل

 عابدی در سا
رفيق ولد شد.

ر و مدت سه
رد. پس از آزا
اط برقرار کرد

شد. یدھ زمان

عابد زاده حميد
رفيق حميد عاب

١٣۵٧ھمن
دائی، به آخر
رژيم سلطنتی

ھا ر مقاومت آن
عمليات حمله ب
مسير انديمشک

ھای مزدو گلوله
 

عابدی اسماعيل
رفيق اسماعيل

ر کنگاور متو
دستگير بار ک

زندان به سر بر
ا سازمان ارتبا

سازيم قزوين
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 وی مؤثر بود
اصغر بعداً در
ت مسلحانه به
اشت. در بھار
 مراجعه کرده
حت شديدترين
کنجه را تحمل
ه ھمراه ھشت

ھت طی دوره
 بيست و سوم
يات در جنوب
 قرار گرفت و

جان ١٣۵٧من 

در محله ١٣
 متولد شد. پس

وارد دانشکده 
جوئی پيگيرانه

ھا سخير پادگان
ن سيرجان به
نه او از چشم

١٣۵٩يبھشت 
ل مرداد ھمان
ه دو نفر ديگر

، ھنگام ورود

ند]

ء سطح آگاھی
يوست. رفيق ا
. در عمليات

شرکت دا ١٣۴
بنگاه معامالتی

تح ازآن پسد. 
نظيری شک بی 

به ١٣۵٠سفند 
  ده شد.

ی سازمان، جھ
فته بود. روز

ت در يک عملي
ران اسرائيلی

 ھوادار 
ر بود، در 

 رزمش ھم
 پادگان 
ھران، به 

مسلح،  ن
رد، آماج 

بھمن ٢٢ت و در 

٢٨ در سال 
ای متوسط واده

١٣۵٢ر سال 
مبارزات دانشج
يام نيز در تس

ام در شھرستان
گران ھای آگاه ت

ن رو در اردي
ل در روز اول
ايشی به ھمراه

  ه شد.

گروه  ی
وارد شدن 
سافرت به 
تھران در 

 ١٣۵٢ل 
ر خيابان 
 مأمورين 

بودند ستقرشده

سياليسم جان باختن

نابدل در ارتقاء
ق به سازمان پي

شد یدھ زمان
۴٩يز در سال 

که به يک ب می
و دستگير شد

بامتانتگرفت. 
اس ٢٢فت. در

وخه اعدام سپرد

فان از اعضای
طين و لبنان ر

طی شرکت ١٣
ت گلوله مزدور

   واد

د عرفانيان
ھران و کارگر
راه با رفيق 

، در فتحش
يابان شاپور تھ

مبارزاگر از 
 در حين نبر
ان قرار گرفت

  سول

عزيزيان ول
رشت در خانو

ت متوسطه، در
ھران شد. در م
ر روزھای قي
شت. پس از قيا

ولی فعاليتشد. 
نماند. از ھمين
ق محمد رسول

فرما» دادگاه« 
خه اعدام سپرده

طائی از رفقای
ق نادر ھنگام و
شايگان در مس
م مراجعه به ت

شتم خرداد سال
افراد گروه در

کند، جعه می
مسر اين خانه 

ی آزادی و سوس

مد بھرنگی و ن
ز ھمين طريق

سازخه تبريز 
النتری پنج تبري

ھنگام ١٣۵٠ل
د، محاصره و

ھا قرار گ کنجه
د و سخن نگف
يق ديگر به جو

   رفان مسعود

يق مسعود عر
وزشی به فلسط

۵٧ھريور سال 
ان مورد اصابت

 .ن باخت

رفانيان محمدجو
يق محمدجوا
زمان، ساکن تھ
ريان قيام ھمر

اقتدارانشدی
کيالت در خي

راه تعدادی ديگ
رکت داشت.

ھای مزدور وله
  .خت

زيزيان محمد رس
محمد رسويق

ی» چھار سرا
 پايان تحصيالت
يات دانشگاه تھ

رکت داشت. در
رکت فعال داشت
لمی مشغول ش
تجاع پوشيده ن

ستگير شد. رفيق
ل پس از يک

 کرمان به جوخ

   طائی نادر

يق نادر عطا
يگان بود. رفيق
ربه به گروه ش

برد. ھنگا ر می
ز بيست و ھش

از یکي خانه
آباد مراج شرت

واک از قبل در

 که در مبارزه برا

١١٤ 

ماه
ن

ده

در

وه
ی
ن

ک
ما
 آن
ت.
ز
 و
١ 

صم
و ا

شاخ
کال

سال
بود
شک
کرد
رفي

   

عر
رفي
آمو

شھر
لبنان
جان

  

عر
رفي
ساز
جر
مھد
تشک
ھمر
شر
گلو
باخ

  

عز
رفي

چ«
از

ادبي
شر
شر
معل
ارت
دست
سال
در

   

عط
رفي
شاي

ضر
سر

روز
به

عش
ساو
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 در ھشتم آذرم
جوخه تيربارا

وخه اعدام سپرد

بدهللا زاده نيز د
  ه شد.

مبارز از گرو
جمھوری اسالمی

جوخه تيربارا

سپھری طی يک
مان قطع شد، ام

ازآ پسر شد و
 به مشھد رفت
دند بمب قبل ا

ھنوز بيست ه
٣۵١دوم بھمن

  خت.

رامی باد ياد و خاط

دستگير شد و 
ق فدائی، به

به جو ١٣۶٠ل 
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خه اعدام سپرده

ر، کارگر
رفيق کريم،
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ط مزدوران ج
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. از سنين
روی آورد.
در دانشگاه

به  ١٣۵١ 
ر يک تيم با
 سپھری

سبعد رفيق  ماه
 بھروز با سازم

برقرار رتباطش
 يک مأموريت

ک عمليات بود
که یدرحالروز
کرد، در د ی می

متکشان جان باخ

ی در يک
تبريز متولد
 توانست به

با توجه به  
رک تحصيل
ری در يک

با رفقا  یشنا
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١٣۶٠داد سال 
راه ھفت رفيق

  ی

هللا زاده در سال

  مود

هللا زاده برادر
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يم عبدهللا پور
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رفيق ک ١٣۶

ئی خلق، توسط
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شگاھی رفيق د
 در تابستان 
ان درآمد و در

فيق فرخ
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و ارتباط ب اخت
ارو نيم مجدداً  
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 مشغول تدارک
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ارگران و زحم
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عرب ھريسی
ی در شھر تب
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محمعبدهللا زاده
رفيق محمد عبد

دست ١٣۶٠سال
 

پور عبدال عبداله
رفيق عبدالکري
سکله در بندر
کارگر پيشرو،

ھای قبل از سال
س از قيام ضم
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حصيل ادامه د
وضعيت بد مالی
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 [گرامی باد ياد و خاطره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختند]
 

 

  ١١٥ 

کنند. رفيق نادر  رفيق نادر به خانه، اقدام به دستگيری او می
ضمن مجروح کردن يکی از مزدوران ساواک قصد خارج 
شدن از خط محاصره را داشت، ولی در ھمين زمان از 
طرف يکی از مأمورين که روی ساختمان مجاور خانه به 

  بازد. می  و جان شده بستهبرد به رگبار گلوله  سر می
  

   عظيمی بلوريان محمود
رفيق محمود عظيمی بلوريان پس از پايان تحصيالت 
متوسطه، در رشته فيزيک به دانشگاه صنعتی راه يافت. در 

که در  دانشگاه از فعالين سياسی دانشجوئی بود، پس از اين
در ارتباط با سازمان قرار گرفت به  ١٣۵٣اواخر سال 

در تيم آموزشی با  زآنا پسزندگی مخفی روی آورد. 
شد. اين  یدھ سازمانمسئوليت رفيق مارتيک قازاريان 

کرج قرار داشت، روز ھفتم (ششم)  آباد دولتپايگاه که در 
به محاصره مزدوران ساواک و کميته  ١٣۵۴تيرماه 

مشترک درآمد. رفيق نزھت روحی آھنگران که مسئوليت 
اين پايگاه را بر عھده داشت ھنگام مراجعه به پايگاه، متوجه 

بتواند رفقای  که آناما پيش از ؛ شود محاصره پايگاه می
خود به محاصره مزدوران  داخل پايگاه را مطلع سازد،

ساختن ضامن نارنجک، چند تن از  بارھا. سپس ديآ یدرم
رساند و خود رفيق ھم جان  مزدوران را به ھالکت می

رفقای داخل پايگاه را از محاصره  لهيوس نيبدبازد و  می
سازد. به دنبال اين انفجار رفقای درون پايگاه  مطلع می

و تمامی اسناد و  آورده لعممتوجه شده و اقدامات الزم را به 
کنند. سپس با  مدارک را از بين برده و خود را مسلح می

پرتاب نارنجک و شليک گلوله سعی در شکستن خط 
کنند. ولی به علت تراکم نيروھای دشمن اين  محاصره می
رفقا در درون پايگاه  جهيدرنتشود،  پذير نمی عمل امکان

شمن که خود را قادر دھند، د سنگر گرفته و به نبرد ادامه می
بيند درخواست نيروی کمکی و يک فروند  به مقابله نمی

از ھوا نيز به پايگاه حمله  ازآن پسنمايد.  کوپتر می ھلی
اصابت قطعات نارنجک به  براثرشود. پس از مدتی  می

و از منطقه خارج  دهيد بيآسکوپتر  کوپتر، ھلی پروانه ھلی
راه با دو رفيق ديگر شود. در اين زمان رفيق محمود ھم می

شوند، ولی مورد تعقيب تعدادی  از حلقه محاصره خارج می
مھمات رفقا به  ازآنجاکهاما ؛ گيرند از مأمورين قرار می
ھا را از پای درآورند. در اين  توانند آن اتمام رسيده بود، نمی

درگيری نابرابر رفيق محمود عظيمی بلوريان مورد اصابت 
  بازد. می  گيرد و جان گلوله مزدوران قرار می

  
  عظيمی فرمان

رفيق فرمان عظيمی پس از فرار از زندان اروميه در 
  شود. جا تيرباران می دستگير و در ھمان يهحوالی شھر اشنو

  
   عقيقی سعيد

در کرمانشاه  ١٣٣٣رفيق سعيد عقيقی در پنجم فروردين 
متولد شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در رشته فيزيک 
وارد دانشگاه رازی کرمانشاه شد. در جريان قيام فعاالنه در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به 

 ماه بھمندانشجويان پيشگام پيوست. رفيق سعيد در بيستم 

اش توسط عوامل رژيم ربوده شد و  در مسير خانه ١٣۵٨
اش را که  شده قطعه قطعهھای فراوان، جسد  پس از شکنجه

 ۵آثار و عالئم شکنجه، چاقو و سوختگی بر آن بود در 
در حومه شھر در اطراف درياچه سراب نيلوفر  اسفندماه

سپاری رفيق سعيد ھزاران نفر  رھا کردند. در مراسم خاک
  .شرکت داشتند

  
  پناه اسماعيل یعل

در سنندج متولد  پناه یعلرفيق اسماعيل 
شد. قبل از قيام با سازمان آشنا شد و در 
جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. رفيق 
اسماعيل در کارخانه پوشاک سنندج 
مشغول به کار بود و از رھبران فعال 

آمد. رفيق  اين کارخانه به شمار می
ع در پی يورش ارتجا ١٣۵٨فروردين سال  ٩اسماعيل در 

صحرا، به ھمراه يک اکيپ پزشکی برای کمک به  به ترکمن
که در بين راه  صحرا از سنندج عازم گنبد بود مردم ترکمن

  .جان باختتصادف ماشين،  براثر
   

   علی پناه فرد رؤيا
پس از قيام به صفوف فدائيان  پناه فردرفيق رؤيا علی 

مشغول فعاليت بود. رفيق  یدانشجوئو در پيشگام  پيوست
رؤيا در حين دفاع از سنگر دانشگاه در روز اول ارديبھشت 

مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در دانشگاه  ١٣۵٩سال 
  .جان باختتھران 

  
   پور پروانه (فتانه) یعل

ای  در خانواده ١٣۵٠در سال  پور یعلرفيق پروانه (فتانه) 
متوسط، متولد شد. رفيق پروانه پس از پايان تحصيالت 

شاپور اھواز شد.  ابتدائی و متوسطه وارد دانشگاه جندی
، ١٣٧۴رفيق پروانه از فعالين سازمان در اواسط سال 

دستگير و در زندان اھواز زندانی بود. در اعتراض به 
از  ١٣٧۶د سال خردا ١٧وضعيت زندانيان سياسی، از 

آباد شيراز اعتصاب غذای زندانيان سياسی آغاز  زندان عادل
ھای تبريز، اصفھان و اھواز کشيده شد.  و در ادامه به زندان

رفيق پروانه نيز که از فعالين اين اعتصاب غذای خشک 
روز اعتصاب  ٢١بود در روزھای پايانی تيرماه پس از 

  گرامی باد.. يادش جان باختغذا، در زندان اھواز 
  

  محمدرضا یمدد یعل
در جريان قيام با سازمان آشنا  یمدد یعلرفيق محمدرضا 

شد و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق 
کرد، پس از  محمدرضا که در بخش تبليغات فعاليت می

ھای  دستگير و پس از تحمل شکنجه ١٣۶٠خرداد سال 
  فرسا در زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد. طاقت

  
   عليان اسماعيل 

رفيق اسماعيل عليان در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 
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اما مجدداً به؛ د

که در اثر ا اين
نشريه، به يع

ن تبريز، زير
١٣۶٠سال  اه

ترين  کوچک
پرويز ھمواره

وار م و فدائی
را با نامم و 

ند]

  سپرده شد.

 ١٣٣٩ 
حمتکش 
ع مالی 
 را کار 
ک کند. 
ستان، به 

حصيل را رھا
ه کارگری مشغ
ار، در امتح
رکت کرده و ق

گسته رژيم شاه 
 اعتراضات ش
ب بازگشت. در

فعاليت س پس ن
مه داد. پس از ق
پرويز نيز به آن
داد. پس از اتم
ز وی داشتند،

ف ازآن پسماند. 
٣۵٩بھمن  ٢٢

اسداران قرار
 به تھران بيايد

ادامه داد. تا ش
در محل توزي

شد و در زندان
مھرمافت. در 

، بدون آنکه
ه دھد. رفيق پ
ار زندگی کنم

ن شھيد شوم

سياليسم جان باختن

جوخه اعدام س ه

  

ليبيان در سال
يک خانواده زح
وجه به وضع

ھا ، تابستان
 به خانواده کمک

ره اول دبيرس
الی خانواده، تح
ت. چند ماه به

کا ت و پشت
تی اروميه شرا

زات مردم عليه
فعاالنه در اين
سرا به مياندوآب

نيازا آشنا شد.
ع سازمان ادامه
قل شد. رفيق پر
ت خود ادامه د

سرا ا لين دانش
و رفيق بيکار م
 ادامه داد. در 
رد سوءظن پا

يابد و يیرھاه 
شيھا تيفعال به 

ئول مربوطه د
ديگر دستگير ش
يمان قرار گرف

،جان سپرده 
سداران سرمايه

وا  دارم فدائی
 و زحمتکشان

  » دھند.

  

ی آزادی و سوس

روزبهدر ھمان 

 دليبيان پرويز

يق پرويز عندل
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طره رفقای فدايی

 

ن در تھران بو
 تيرباران سپرد

ولد شد. پس ا
 در تھران بود
 اوين در تھرا

 در تظاھرات
 صفوف فدائيا
ر تبريز بود. د

شريفی و تعدادی
 شد.

امچلی«وستای
شد. رفيق غفو

ازآ پسام کرد،
مه تحصيل نز
ستان فردوسی

مه تحصيل داد
دانش یسپاھ ن

ساند و پس ا
عنوا بهس گنبد

غفور فعاالنه د
 پس از تشکي

مرکزی شوراھ
ی تھاجم ارتجا

رفيق ١٣۵٨ال
مور صحرا من
.جان باخت و

صفھان در يک
 رفيق بھزاد ا
ردن شد. پس ا
صيل شد و ب
ه صفوف فدائيا
در تھران و د
ت شکنجه بسيا
ند در بازجوئی

رتباط تشکيالتی
 شد و به ھشت
نيان سياسی د
به اعدام محکو

رامی باد ياد و خاط

واداران سازمان
ھران به جوخه

متودر چالوس
شغول کارگری

در زندان ۶٧ 

ان قيام فعاالنه
س از قيام به

ين سازمان در
رفيق رحمت ش

رباران سپرده ش

در رو ١٣٢۵ 
متولد ش يیوستا

ھمان روستا تما
واده، برای ادا
رفت و در دبس
س سابق) ادام

عنوان بهغفور
غه به پايان ر

و سپس»  سفلی
يان قيام رفيق غ

کت داشت و
ترکمن و ستاد

 پرداخت. در پی
شم فروردين سا

ترکمشوراھای
ب قرار گرفت

در ا ١٣٣۶ل 
ش متولد شد.

جبور به کار کر
 به ترک تحص

م رفيق بھزاد به
د ١٣۶٠ھرماه

دستگيری تحت
ه نتوانسته بودن
دست آورند و ا
به دادگاه برده
ر کشتار زندان

یا قهيچنددقاه 

 [گر

سماعيل از ھو
در تھ ١٣۶٠ر 

  

د ١٣۴٣ سال 
ت متوسطه مش
عليان در سال

  

ليزاده در جريا
رکت داشت، پس

حسين از فعالي
به ھمراه ر ١

ن به جوخه تير

 

در سال  یماد
روه زحمتکش 

بستان را در ھم
شديد مالی خانو
خود به گنبد ر

سو(کاو یوم قل
ی را رفيق غ
ستاھای مراغه

ايگدر«ستای و
. در جريارکرد

 تظاھرات شرک
 سياسی خلق تر
 آن به فعاليت پ

شش در روزرا 
فاع از ستاد ش
يروھای سرکوب

  

مرانی در سال
کش م و زحمت

ر تحصيل، مجب
ستان، مجبور
ت. پس از قيام

رات پنج مھظاھ
 شد. پس از د
سداران سرمايه

فيق بھزاد به دس
ب ازآن پسماند. 

وم شد. درحک
، در يک دادگا

يوست. رفيق ا
و در بيستم مھر

  شد.

 

 آقا یعليان عل

رفيق علی در
ايان تحصيالت

آقا ع یرفيق عل
  عدام شد.

 

عليزاده حسين
رفيق حسين علي
عتراضات شر

يوست. رفيق ح
٣۶٠وم مھر
مبارزايگر از

 

  عمادی غفور

غفور عمرفيق
ر يک خانواده
سه سال اول دب
ه علت فقر ش

کی از اقوام خ
مختوبيرستان

وران سربازی
از روس ريکی

ازگشت در رو
کامعلم آغاز به 
عتراضات و

کانون فرھنگی
ا تمام نيرو در

صحر ه ترکمن
غفور ھنگام دف
صابت گلوله ني

 

 عمرانی بھزاد

رفيق بھزاد عم
خانواده محروم
کودکی در کنار
ايان دوره دبس
کارگری پرداخت

يوست. در تظ
خيابان دستگير

رار گرفت، پاس
طالعاتی از رف
رفيق پوشيده م
سال زندان مح

،١٣۶٧ابستان

پي
و
ش
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.  

شھر بود.  قائم
پس از قيام به
ز سی خرداد
ران، در مقابل
ت و ھفتم مھر

  رباران رفت.

 زندان، ھنگام
تقل و در سال

ھای  به آرمان
. درجان باخت

رار گرفت. در
ت. پس از قيام
ز انشعاب در

که . پس از اين
ری در بخش
ر دستگير شد
ه ماه در زندان
بل و با عزمی
ت، پيگيری و
ارز رفيق بود.

طرف به که یال
را چنان فرياد
يست و چھارم
ھاوند، رفيق را

ند]

در  ١٣٣
ز پايان 
ه شيمی 
ق فريده، 
يق مادر) 
حمله روز 

 ١٣۵۵ل 
.ن باختجارج 

 سازمان در
 رسانده بود. پ
 قربان بعد از
گاه سپاه پاسدار
 کرد. در بيست

جوخه تير یپا ه

سال ۶ذراندن 
زندان اوين منت

 ١٣٣۶ل 
شھرستان 
ش ماه از 
پدرش را 
و و سه 
ه گرفت. 
با درد و 

تا آخر عمر 
جھمين راه نيز 

در ارتباط قر 
ت شرکت داشت

کرد، پس از می
ف سازمان ديد.

ناپذير خستگی 
 رفيق چند بار

و سه ١٣۵٩ن 
تر از قب مجرب

صداقت، شھامت
خصوصيات با

درحااش  زندگی
ھای سازمان ر
رزيدند. روز بي
 سرمايه در نھا

سياليسم جان باختن

  ريده)

٣٢ی در سال 
 شد. پس از
سطه در رشته
ران شد. رفيق
ت غروی (رفي

 غروی، در حم
سال ماه بھشتيد

يمی رفقا در کر

يبی از فعالين
طه را به پايان
پيوست. رفيق
گ شد. در شکنجه

فرسا مقاومت ت
بهوار  ھر، فدائی

 

نوی پس از گذ
دستگير و به ز

  رباران شد.

   ضا

غفوری در سال
ه فقير در ش

که شش  ھنگامی
ی کرده بود، پ
سرپرستی از ا
مادرش بر عھد
ه از کودکی ب
 آشنا شده بود

ماند و در ھر 
»ابوذر«گروه 

نه در تظاھرات
ھدين فعاليت م

د را در صفوف
طور بهت، وس

ت مشغول شد.
رات ھفده بھمن
 ولی ھر بار م

ت ادامه داد. ص
ت از خ معضال

خرين لحظات ز
رفت شعارھ می

مان بر خود لر
پاسداران ١٣۶

ی آزادی و سوس

روی فاطمه (فر
يق فريده غرو
وجرد متولد

صيالت متوس
رد دانشگاه تھر
واھر رفيق عزت

د. رفيق فريده
اردست و ھشتم 

واک به خانه تي

  ريبی قربان

يق قربان غري
صيالت متوسط
فوف فدائيان پ

دستگير ش ١٣۶
ھای طاقت کنجه
شھ در قائم ١٣۶

  زنوی کتايون

يق کتايون غزن
روج از مرز د

تير در تھران ۶

فوری عبدالرض
يق عبدالرضا غ

خانواده يک 
وند متولد شد.

مرش را سپری
 دست داد. س
زند ديگر را م

يق عليرضا که
ج زحمتکشان

حمتکشان وفادار
با گ ١٣۵١ل

بوحه قيام فعاال
 ابتدا با مجاھ
زمان، راه خود
 تشکيالت پيو
يغات به فعاليت

در تظاھر جمله
ين به سر برد.

تر به فعاليت سخ
خورد خالق با
يق رضا در آخ
وخٔه تيرباران م

که دژخيم آورد
۶٠ھريور سال 

 که در مبارزه برا

١١٧ 

ال
ز
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در
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طره رفقای فدايی

 

فت. در سا گر
ا دريکیمدتی

٣۵۶رماه سال
ھای موجود د
رفته بود، مور

فادق کاظم با است
  بازد. ی

انند رفيق عزت
جان باختندوار

ساواک ب ١٣۵
ن که نقش پايگ

 را رفيق عزت
پس از مقاومت

.  

رامی باد ياد و خاط

 ١٣٢۶سال
ذھبی متولد

 ١٣۵٠ل
بود، توسط
 دستگيری
ر گرفت و
سر برد. پس

 سازمان قرار
ز کرد. پس از

نھم تير د. روز
ھ ن بردن نوشته
شھر مشھد ر

شود. رفيق  می
می  کرده و جان

در) در سال
ای   خانواده

ت خود را
 فرزندانش
 در سال

به سازمان  
 و مجتبی

 غروی نيز ما
و کردند و فدائی

۵۵بھشت سال
منطقه کن تھران
ليت اين پايگاه
 رفيق شجاع پ
مان جان باخت

 [گر

   ظم

غبرائی در س م
ای مذ ر خانواده

کاظم در سال
غول سربازی ب
ر شد. پس از
ای شديد قرار

در زندان به سر
اً در ارتباط با
مخفی را آغاز

شد یدھ سازمان
 برای از بين

 به اطراف ش
و دستگير رفته

 به خودکشی کر

  مادر) عزت

وی (رفيق مادر
روجرد، در

ا آمد. فعاليت
ب ھمراه با
 رفيق عزت

یسالگ پنجاهن 
ش رفقا احمد
واھرش فريده

زمان مبارزه ک
 و ششم ارديب
مان واقع در من
داشت و مسئول
ه داشت، اين

ی انسانی سازم

غبرائی محمدکا
محمدکاظمرفيق

ر الھيجان در
شد. رفيق کا

مشغ که یرحال
ساواک دستگير

ھا مورد شکنجه
د سال کيمدت

ً ز آزادی مجدد
زندگی م ١٣۵۴

سھای مشھد  يم
که رفيق کاظم

تيمی خانه ک
قرارگرسوءظن

ز سيانور اقدام
 

غروی (رفيق م
رفيق عزت غر

در بر ١٣٠٣
مذھبی به دنيا

کتاب امطالعه
شروع کرد.

، در سن١٣۵٣
يوست. پسرانش

آبادی و خو خرم
ر صفوف ساز

بيست ر حمله
خانه تيمی سازم
دشت جبھه را 
غروی بر عھد

ھای آرمان رراه
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١٣۶٠آذرماه  
  ان رفت.

 توسط ساواک
ھای ز شکنجه

 از آزادی در
ائل برجسته و
 يافت. پس از

رفيق هازجمل 
و بازسازی 

رار گرفت. در
ھای تيمی با ه

ی در عمليات
انفجار براثرز 
و در ١٣۵٧ 

ھا ساير ارگان
ی عضو کميته
ی سازمان بود.
لی، نظامی و
ھادی در زمره
 اکثريتی خائن

ھا به علت ی
ی عالوه بر
وليت اجرائی،

نيز بر عھده 
مسئول نظامی
، خصوصيت

در پی ١٣۶٠
ر يک درگيری

  خت.

  

ند]

١۵ حسين در 
جوخه تيربار ی

(  

ق ھادی، 
خط سرخ 
مان رفيق 
 نداشت، 
دی خود 

را  يیھا ت
ساله  ٢۵
عمليات نيازا

ق ھادی پس از
کوم شد. پس

خصا ليبه دل 
سازمان ارتقاء
ھبران سازمان

یدھ سازمانه 
ی سازمان قر

 محاصره خانه
قيام رفيق ھادی

بار نيز ود، يک
بود. در سال

کز راديو و س
 قيام تا مدتی
 کميته مرکزی

تدارکات، مال 
داشت. رفيق ھ 

ھای ورتونيست
 طرد اکثريتی
ی رفيق ھادی
سازمان، مسئو
پ و توزيع را
يق اسکندر، م

،یزخودگذشتگ
اسفند  ٢۵ز 

جرای قرار، در
سالمی جان باخ

سياليسم جان باختن

. رفيقببرند ی
یپا بهوار  فدائی

ی احمد (ھادی)
رفيق –گرودی 

سياھکل به خ
رد. در آن زما

 با سازمان
ق حسن فرجود

نصرت طاق 
۵٠٠ھای  جشن

 پسآتش زدند. 
گير شد. رفيق
ال زندان محک
ن قرار گرفت.

در س سرعت به 
که کليه رھ ١٣

ان باختند، به
ت و در رھبری

ر توانست از
شود. قبل از قي
شرکت کرده بو

زخمی شده ب 
ر تسخير مرک
داشت. پس از
 عضو مشاور

ازجملهعددی 
ھدهبر عرا  نه

ود که عليه اپو
خت. پس از

رف و انقالبی
ميته مرکزی س
بخشی از چاپ

باختن رفي جان
ازفداکاری و 

. سرانجام روز
ھنگام اج ی الھ

ران جمھوری ا

ی آزادی و سوس

یپکيالتی رفيق 
 زندان ھمدان ف

الميان لنگرودی
يق غالميان لنگ
س از حماسه س
ئيان روی آور

دی ارتباط
با رفيق رو ني

شدند. کار به ست
 به مناسبت ج

بود، آ شده ست
و دستگ يیاسا

يار به سه سا
تباط با سازمان

انقالبشداقت
٣۵۵ربه سال 

ميد اشرف جا
کيالت پرداخت
ن زمان دو بار
فقيت خارج ش
امی متعددی ش

شدت بهک رنج
زھای قيام در
النه شرکت د
کزی و سپس

ھای متع سئوليت
چاپخانرکات و 

بو یرفقانستين
 مبارزه پرداخ
تعدادھای شگر
ضويت در کم
ی، تدارکاتی ب

فت. پس از ج
زمان بود. فد

وار او بود. ئی
عطاانت احمد 

سلحانه با مزدور

 که در مبارزه برا

١١٨ 
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طره رفقای فدايی

 

رفيق در نھاون
ھزار نفر د ج

شرکت نمودند.

 فروردين سا
 عبدل در جريا

رکت داشت. پس
ق عبدل در پی
ن، دستگير شد

فرسا قرا طاقت
گرفتن اطالعات

از روزھای ی
 جوخه تيربارا

اپ حمله کردند
آخرين گلوله ب

س از به ھالکت
اصابت براثر،

النه در تظاھرات
ه صفوف فدائيا
 در مشھد بود

ھای مل شکنجه
  ده شد.

 زحمتکش متو
ی با فقر مواج
ر بود. از سا
ران سازمان د

 تبليغات فعاليت
ش که يک حما

ک راھی" بود سه
ھای بسيج که د

کنند ستگير می
ت خللی در اراد
نه اطالعاتی ب

د به وابستگی

رامی باد ياد و خاط

محبوبيتی که ر
يم بيش از پنج

سپاری او ش خاک

زنه، در اول
تولد شد. رفيق

عتراضات شر
 پيوست. رفيق
ران در اصفھان

ھای ط  شکنجه
يگر اميدی به

دريکیبدل را
ان اصفھان به

يان قيام در
النه شرکت
ط مستقيم با
جواد عضو
و در واحد

شنبه شب  ک
ان کميته و

ته به حوزه چا
وار تا آ  فدائی

 نبرد نابرابر پس
 کميته منطقه

جريان قيام فعاال
و پس از قيام به
داران سازمان

پس از تحم 
ه تيرباران سپرد

ر يک خانواده
ن دوران کودکی
 مجبور به کار
شکيالت ھوادا
زمان در بخش

محل کارش بام ت
ساختن يک "س
ظاتی بعد نيروھ
ق حسين را د

فرسا نتوانست ت
گون ين ھيچ حس

وران نتوانستند

 [گر

محبا توجه به 
غم تھديد رژيم
و در مراسم خا

    عبدالعلی

 غفوری ورز
نه، اصفھان مت
 تظاھرات و ا
صفوف فدائيان

کيالت ھوادار
دان تحتر زن

ن سرمايه که دي
تند، رفيق عب

در زندا ١٣۶٢

  

وريان در جري
عتراضات فعاال
ز قيام در ارتباط
گرفت. رفيق ج
سازمان بود و

کرد. يک ت می
سفند، مزدورا
تهشمارش وابس
جواد و امير،
ند و طی يک
سدار و رئيس

  .ند

  غر

غالمی در ج ر
شرکت داشت و
صغر از ھواد

١٣۶٠آبان 
مشھد به جوخه

 

در ١٣۴٢  سال
ن که از ھمان
کنار تحصيل

اط مستقيم با تش
رفت. در اين ز

شتپحسين در 
ست، مشغول س

شود. لحظ ر می
اند رفيق  بوده
ھای طاقت کنجه

 آورد. رفيق
 حتی مزدور

عدام کردند. ب
رغ اشت، علی

گورستان شھر و
 

غفوری ورزنه
رفيق عبدالعلی

در ورز ١٣٣۵
يام فعاالنه در
ز قيام به ص

ضربات به تشک
رفيق عبدل در
گرفت. پاسداران
ز رفيق نداشت
٢روردين سال 

  سپردند.

 

غفوريان جواد
رفيق جواد غفو
ظاھرات و اع
اشت و پس از
سازمان قرار گ
حوزه چاپ س
شمارش فعاليت
يست و سوم ا

سپاه به مرکز ش
رفقا عباس، ج
مقاومت پرداختن
رساندن دو پاس

جان باختنگلوله
 

اصغ غالمی علی
اصغر یعلرفيق

و اعتراضات ش
يوست. رفيق ا
ر سيزدھم آ

فرسا در م طاقت
 

  غالمی حسين

رفيق حسين در
شد. رفيق حسين
شده بود، در ک

در ارتبا ١٣۶٠
ھمدان قرار گر

کرد. رفيق ح می
عمومی بوده اس

منفجر دستشر
ھمان نزديکی

چندين روز شک
ين رفيق پديد
ژخيمان نداد.
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ربازی را آغاز
ت آب و برق

–گروه جزنی 

رد. در عمليات
١٢ در تاريخ 

 شد. پس از
ا ديگر رفقای

 متولد شد. در
اضات شرکت
ت و در پيشگام

ھای  محدوديت
ر مناطق ديگر
ی که در کوه
ع جناح انقالبی
پخش اطالعيه

ھای ز شکنجه
ی به بازجويان
در زندان اوين

ر بانک ملی به
ه نھاوند رفت.
کرد. در ھشتم
عالميه بود که
ت. در خيابان
در جريان اين
 اطالعاتی از
 عکسی را از
 از اين طريق

ند]

مندگان 
روزآباد 
 اتمام 
ھندسی 
 تھران 
نه در 
 داشت. 

دوره سر ١٣۴
کارمند وزارت 

به گ ١٣۴۶ال 
کر ر فعاليت می

شرکت داشت.
ش دستگير

با ١٣۴٩سفند 
  د.

ت شرق تھران
ھرات و اعترا
 فدائيان پيوست
طمه به خاطر

در تشيفعالمده 
ب در جلساتی
 کرد و مواضع

ھنگام پ ١٣۶٠
گير و پس از
ترين اطالعاتی

د ١٣۶١ سال 

در  ١٣٣
ولد شد. 
ن را در 
ممتاز به 

وارد  ١
ھای   سال

ت سياسی 
 تحصيالت در
برای تدريس به

رقرار کرتباط ب
مشغول پخش اع
ران قرار گرفت
درگير شد و د
اواک که ھيچ

همھرما ١٩خ 
تا شر کردند

   بياورند.

سياليسم جان باختن

   ی

فاضلی از رزم 
در فير ١٣٢٣ 

شد. پس از
طه در رشته مھ

تکنيک کده پلی
فعاالن ١٣۴١ 

ويان شرکت
۴۵گاه در سال 

عنوان به آن، 
. رفيق در ساد

 در گروه شھر
ی بانک ملی ش
ر محل کار

اس ٢۶ر، در 
عدام سپرده شد

از محالت کی
عاالنه در تظاھ
قيام به صفوف

ل بود. رفيق فاط
ط زندگی، عم

نشعاب جريان ا
عاالنه شرکت
٠فت. در سال 

ن انسان دستگ
ت ن آنکه کوچک

از روزھای ی
  ن سپرده شد.

١می در سال 
 تھران متو
ی و دبيرستان

با رتبه م نينش
٣۴٩ر سال

رگانی شد. در
االنه مطالعات
د. پس از پايان
و پس از مدتی ب
 با سازمان ار
مراه يک تيم م
و تعقيب مزدور
وران ساواک د
 مزدوران سا
شتند، در تاريخ

ھا منتش روزنامه
 از او به دست

ی آزادی و سوس

ضلی محمدھادی
یمحمدھاديق

اھکل در سال
رس متولد ش
صيالت متوسط
ق وارد دانشک

. در سال
رزات دانشجو
س از اتمام دانشگ

اتمام پس از
کارکردروع به 

ريفی پيوست و
صادره موجودی

د ١٣۴٩من
ھای بسيار کنجه

ئی، به جوخه ا

    طمه

دريکيق فاطمه 
ريان انقالب فع
شت و پس از ق

آموزی فعال ش
نوادگی و محيط

ران بود. در
شد، فع گزار می

زمان را پذيرف
سط شکارچيان

فرسا، بدون قت
دريکیه باشد، 

جوخه تيرباران

   طمی پروين

يق پروين فاطم
آباد حله خانی

صيالت ابتدائی
رنيفقين محله 

ان رساند. در
رسه عالی بازر
ر دانشکده فعا
ود را آغاز کرد
ر مشغول شد و
يق پروين بعداً

به ھم ١٣۵۴ر
و يیشناسارد
آباد، با مزدو ام
.جان باخترد

يق پروين نداش
سد رفيق در ر
انند اطالعاتی

 که در مبارزه برا

١١٩ 

ز
ان

فاض
رفي
سيا
فار

تحص
برق
شد.
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پس
و پ
شر
ظر
مص
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فدائ

   

فاط
رفي
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ا دريکیزمان
جاکته قلبی،

رامی باد ياد و خاط

ز ھواداران سا
سک براثر ١٣۵

 [گر

   ی بھمن

ضلی فارسانی از
۵٨ردين سال 

فاضلی فارسانی
رفيق بھمن فاض
روزھای فرور

 .اخت
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بھمن ٢٩ر در 
ھا، به  شکنجه

د. چھار مرداد
با خانواده بود.
سط جمھوری

چوبه داربه  

دريکی ١٣۶۴
گيری به کميته
 وحشيانه قرار
مشترک به سر
 زندان محکوم
ق رحمت چون
 شالق روزانه
جه در بھداری
قی مھربان در

عام قتل جريان 
ر يک دادگاه

  يوست.

رويج مواضع
ص داشت و با

پرداخت. از می
 بود، ظاھری
متکشان داشت.
ستگير شد. پس
ر گرفت. ولی
 کالمی نگفت
شدند که ناصر

شھريور ردھم
و احمد ورضا 

ينی به جوخه

ند]

گشت. بار ديگر
ترين ل وحشيانه

 محکوم گرديد
ن گوھردشت ب
يان سياسی تو

۶٧ شھريور 

در  ١٣٣
حمت پس 
 دانشکده 
لی ترجيح 
ک شرکت 
ود. رفيق 
ش نشريات 

۴آبان سال  ١٣
شد. پس از دستگ

ھای ت شکنجه
ماه در کميته م

سال ١٠ و به 
منتقل شد. رفيق

ھا به تا مدت د
شدت شکنجه ر

رفيق عنوان بهت 
انده است. در 
در تھران در
ختگان فدائی پي

جرد در 
ش به دنيا 
ه خانواده 
صر دوره 
ه با رفيق 
 رابطه با 
د. پس از 

 در تبليغ و تر
ليغ تبحری خاص
 به اين کار می

ر، فروتنی او
ارگران و زحم

اش دس خانه در 
 وحشيانه قرار

گشود و حتا
 حتا متوجه نش

چھار روز مگاه
راه رفيق حميدر
 مزدوران خمي

سياليسم جان باختن

ن مبارزه بازگ
و پس از تحمل

سال زندان ٨ 
ندانالقاتش در ز

زنداني عير فج
از روزھای 

٩حی در سال 
آمد. رفيق رح اي

در اگرچهالت 
بود، ول شده ول

رگر در يک
ل به کار شو
 توزيع و پخش
٣د. رحمت در 

ران دستگير شد
حتد و در آنجا ت

مت مدت سه م
محاکمه شده ا

ه زندان اوين م
نشده بود واندن

اثربرو بارھا
. رفيق رحمت
 رسته به ياد ما

د ۶٧ سال 
باخ ل عظيم جان

وتی در برو
وم و زحمتکش
رای کمک به
د. رفيق ناص
 خود را ھمراه
ير گذراند. در

يز ھمچنين بود
،ف سازمان

د؛ و در امر تبل
 کمال صداقت

ز رفيق ناصر
 از عشق به کا
و چھارم مرداد

ھای ت شکنجه
ب به سخن نگ

گر ران شکنجه
شام. در استی 

ق ناصر به ھمر
گر به دست 

ی آزادی و سوس

د شد و به ميدا
دستگير و ١٣۶

دام و سپس به
آخرين مال ١٣۶

کشتارزمان با 
دريکیالمی، 

  يخته شد.

   حی رحمت

يق رحمت فتح
يبه دنشھر  شکين

 پايان تحصيال
قبونيز  معلم تيب

کار عنوان به
ختمانی مشغول

حمت در بخش
زمان فعال بود

ھای تھر  خيابان
شترک منتقل شد
فت. رفيق رحم

جا ھماند و در 
به ازآن پسديد.

نمازخوضر به 
بود و شده حکوم

دان بستری شد
 رفقای از بند
دانيان سياسی

به خيل یا قهيددق

   وتی ناصر

يق ناصر فتو
ای محرو نواده

ھا بر . تابستان
کرد رگری می

والنی از عمر
ميدرضا ماھيگي
ليت سياسی ني

ستن به صفوف
زمان کوشا بود

م توان و در
صوصيات بارز

م و قلبی مملو
 تاريخ بيست و

 دستگيری تحت
يق ناصر لب

مزدور که ینحو
ل چه سازمانی

رفيق ١٣۶٠ل
ھار مبارز ديگ

  شد. سپرده ش

 که در مبارزه برا

١٢٠ 

ن
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تھرا آباد یخانه
الت متوسطه د
 رفيق حسين ا
رفيق ميترا بلب

با رفيق ١٣۵٣
م بھشتياردتم

خانه تيمی قزوي
ق حسين نيز د
ساواک بود و د

ده بود، پس ا
ن کشيده شد. پس
 مغان شده و د
 مشغول به کا

قرار گرفت. پس
نيستانکی د نتر

ول شد که مور
قرارگرفتهشاه

شوند حاصره می
زنده به دست
ر به زندگی خو

انیھای انس 

برای ١٣۵١ال
ز آزادی در دو

مخفی ر یزندگ
ری مسلحانه د

ھای رژي دادگاه
د محکوم شد.

ھ ن پرتوان توده

رامی باد ياد و خاط

در محله ١٣٣۴
ز پايان تحصيال
شگاه تھران شد.
د و از طريق
فت. در سال

 بيست و ھشت
 ميترا که در خ
واک بود، رفيق
 با مزدوران س

   باخت.

ی در سال
تھران،  ن

مان کودکی
تی را با
مود. پس از
انست وارد
ج شود. از

 را آغاز کرد
سمت سازمانه 

ر راھی دشت
دس کشاورزی
ط با سازمان ق
مراه رفيق کالن

شغوج به کار م
رژيم ش ساواک

 ھمان سال مح
که آنی برای

ن قرص سيانور
 فدای آرمان

  امی باد.

ول مھرماه
 بود. رفيق
ت ابتدائی،
نواده راھِی
ز دبيرستان
 ھمان سال
شگاه علم و

ش اسفندماه سا
نی شد. پس از

وزمان پيوست
 طی يک درگير

ده شد. در بی
به حبس ابد س
ماه با دستان ی

 [گر

 

۴طمی در سال 
ق حسين پس از
سی وارد دانشگ
ی دانشگاه بود
ان ارتباط گرف
کرد. در روز
زمان با رفيق

 مزدوران ساو
قاومت و نبرد
وران شاه جان

    (امير)

 (امير) فاطمی
نيرنشيفقمحله 

يا آمد. از ھم
 جوامع طبقاتی
ت خود لمس نمو
ت متوسطه، توا
رزی در کرج
عاليت سياسی

، اين فعاليت به
الت برای کار

مھند عنوان به 
در ارتباط ١٣۵

به ھم ١٣۵۵ل 
 در حومه کرج

و سرين امنيتی 
ت و يکم مرداد

 رفيق مرتضی
يافتد با خوردن
 و جانش را

کند. يادش گرا ی

تاحی متولد او
ر شھر مالير

پايان تحصيالت
به ھمراه خان 

از ١٣۴٧سال 
م گرفت و در

يک وارد دانش
شش لين بار در

ستگير و زندان
به سازم ١٣۵

 ھفت ماه بعد ط
و به تھران برد
 اعدام و سپس

در دی ١٣۵٧ 

 

  فاطمی حسين

رفيق حسين فاط
متولد شد. رفيق

رشته علوم سياس
عالين دانشجوئی
صفت با سازما
ميترا ازدواج ک

ز ھم ١٣۵۵سال
مشغول نبرد با
کرج مشغول مق
رگيری با مزدو

فاطمی مرتضی
رفيق مرتضی

در م ١٣٢٧
آباد به دني خانی

ھای ابرابری
گوشت و پوست
ايان تحصيالت
انشکده کشاور

فع ١٣۴٩سال
حماسه سياھکل

ز اتمام تحصيال
آباد مغان ارس

۵٢شد. از سال
ز ضربات سال
ک مرغداری

مأمور يیشناسا
تاريخ بيست ر

طی درگيری
مزدوران شاه ني

دھد خاتمه می
سوسياليستی می

 

   فتاحی جالل

رفيق جالل فتا
در ١٣٢٩سال

جالل پس از پ
١٣۴١ر سال

ھران شد. در س
خوارزمی ديپلم
ر رشته مکاني
صنعت شد. اول

مدت کوتاھی دس
٢يرماه، سال 

غاز کرد. ولی
مشھد دستگير و
شاه در ابتدا به

انقالب انيجر
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صيل به خارج
ويان بود و در
 قيام به ايران
ر گرفت. رفيق

کرد. در ت می
ن شيراز مدتی
فت. بازجويان
آورند رفيق را
رفيق محمد از
 دژخيمان اوين

آورند.  دست
وی را ١٣۶٢

بعداً اعالم کرد
در ١٣۶٣سال 

رقرار نمود. با
ل به مسئوليت
س از چند ماه

، رفيق١٣۵۵ 
ھای ات شاخه

ماه شانزده دی
آھن يستگاه راه

زخمی که یحال
رفيق اطالعات

.قراردادھا  جه
از دريکیرد. 

  .جان باخت

از پايان  پس
نسه رفت. بعد
ھا کرده و به
خش ارتباطات

باغ«ر خيابان 
 و فعاليت بود.
يته جنوب بود.
سن نيز دستگير
مدتی پاسداران
يت رفيق حسن
محکوم کردند.

ند]

   )ايودت ن

برای ادامه تحص
راسيون دانشجو
شد. در جريان
 سازمان قرار

زمان فعاليت سا
گير و در زندان

قرار گرفت يی
آ به دستعاتی 

 تمام اين مدت ر
کرد. ستفاده می

بهفيق محمد 
٢د، در خرداد 
سپردند. رژيم ب
ر ارديبھشت س

در  ١٣٢
در  که ی

 مطالعه 
سال   ماه

 غالميان 
گير و به 
ند ما پس 

زمان ارتباط بر
ھای شمال ز تيم

شد. پس یدھ ن
 اواخر مرداد

سئولين ارتباطا
د. در روز ش
ضا ھدايتی در اي

درحک درگيری 
دانست ر که می

ترين شکنج شيانه
ود خودداری کر

جزير شکنجه، 

 متولد شد و
 تحصيل به فرا
 تحصيل را ر
اب که در بخ
يگارفروشی در

ی مشغول کار
از اعضای کمي
الت شيراز حس
شد. پس از م
 رابطه با فعالي
مه و به اعدام م

سياليسم جان باختن

(ماشاهللا جوضا 
قبل از انقالب ب
ز فعالين کنفدر
سازمان آشنا ش
تباط مستقيم با
شکيالت شيراز

اتفاقی دستگ طور
يوسطا قرونی 

ند از او اطالع
تقل کردند. در

اس ايجودت ن هللا
طالعاتی از ر

شده بودند دياام
ه جوخه اعدام س

) درايجودت ن
  ست.

 

٠ودی در سال 
یھنگام شد. 
کرد به ل می

آبانخت. در
ه رفيق احمد

 ساواک دستگ
محکوم شد. چن

با ساز ١٣۵٣ل 
از دريکیفی، 

سازماندختی، 
. ازبازگشت 
يکی از مسئ 
را ادامه دا ش

رفيق محمدرض
شد و طی يک
ر شد. ساواک ک
 را تحت وحش
ز گفتن نام خو

ه، رفيق حسن ز

جی در شيراز
طه برای ادامه
دامه مبارزه،

 پس از انشعا
در يک دکه سي

گيری حل ارتباط
، ا١٣۶١ سال 

وارده به تشکيال
ندان محکوم ش
ات ديگری در
داً او را محاکم

ی آزادی و سوس

جامی محمدرض
يق محمدرضا ق
 کشور رفت. ا
ين زمان با س
گشت و در ارت
حمدرضا در تش

طو به ١٣۶١من
ھای ت شکنجه

نتوانستن نجاکه
زندان اوين منت

ماشاهللا مستعار 
ز نتوانستند اط

ناديگر  نجاکه
 زندان اوين به
 رفيق محمد (

ا شده اعدامراز

  جودی حسن

يق حسن فرجو
گرود متولد

رستان تحصيل
ر سياسی پرداخ

به ھمراه ١٣۵
گرودی توسط

ه سال زندان م
 آزادی در سال
از زندگی مخف
يق سعيدی بيد

انجدداً به تھر
عنوان بهسن

تشيفعالزمان، 
به ھمراه ر ١٣۵
ش يیشناساشھد،

ه بود، دستگير
ادی دارد، او

ی رفيق حتی از
ماه زھای بھمن

   جی حسن

يق حسن فرج
صيالت متوسط
 مدتی برای اد

ران بازگشت.
کرد، د ليت می

مح عنوان به» ه
س از انشعاب تا
د از ضربات و
به ده سال زن
رمايه به اطالعا

ددو مجبردند 

 که در مبارزه برا

١٢١ 
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ازآنجاکته بود.
را به عھد یر

ھا آشنا شده بود
 رفيق از کارش
ن پيوست و د
شرکت مستقيم
مان وارد شد

ت بردن آگاھی
١٣۵٨ سال

بروجرد توانست
کند یدھ سازمان

ان اطراف شھ
رار گرفت و پس

بروجرد منتقی
 زندان شھربانی
ر جلسات بحث

در زندا یجمع
به سنگری علي
ق به سراغ رفي

ست آورند، ولی
زندگی فقط فريا
ردگی امپرياليس

٣۶٠ول آبان
ه جسد رفيقه ب

  ت.

در مشھد متو
شته اقتصاد وار

لين اعتراضات
گيری خيابانی

بيست و پنج

، د١٣۵۴ماه
ار گرفت. رفيق
 مزدور ساواک
انفجار نارنجک

رامی باد ياد و خاط

ی در سال
 تحصيالت
ين شھر به
 در بانک
د. مشکالت
انوادگی و
رگ پدرش

و فعال ساخت ش
نفر ششخانواده

ھ روزی توده سيه
ھای قيام، طفه

 عظيم بيکاران
يه رژيم شاه ش
 صفوف سازم

ظيمی را جھت
در از کرد.
ھای ب ی ديپلمه

سرا عليه رژيم
 سپس به بيابا
ورد شکنجه قر
 زندان شھربانی

 چھار ماه در
ناپذير در خستگی
ج دستهورزش

ب زندان را نيز
گر باز شکنجه

طالعاتی به دس
رين لحظات ز

جھانی به سرکر
در ا ازآن پس 

شليک چند گلول
است شده اعدام 

١٣٣١ر سال
متوسطه در رش
نشگاه از فعا
 طی يک درگ

در روزاه
  .اخت

مھر ٢۵ در
ران امنيتی قرا
که طی آن دو

جهيدرنتظات

 [گر

  مرتضی

 فخر طباطبائی
جرد متولد شد.

سطه را در اين
پس از مدتی

ر مشغول شد 
ھای خا روميت

وصاً بعد از مر
کوش سختصيتی 

پرستی يک خ
ک با فقر و س

ن نطيش نخستي
د و به خيل

ھا علي نی توده
س از قيام به

رفقا تالش عظ
ھا آغا ن توده

شورای ھماھنگی
ضی بيکاران ر

دستگير و ١٣
سی از شب مو

زندان سپاه به ز
مرتضی مدت چ

خس هيباروحت 
سخنرانی و و

. بدين ترتيب ز
د. مزدوران ش
توانند از او اط
شکنجه در آخر
بر امپرياليسم ج

و اش ه داخلی
داران بعداً با ش
 کنند که رفيق

  ھادی

جاد پزشک در
ام تحصيالت م
 شد. در دان
 رفيق فرھاد

اک رژيم شا
ان باخج ١٣۵۵ 

  فرشاد)

فرشاد) فرجاد
مزدور يیشناسا

يک درگيری ک
 در آخرين لحظ

فخر طباطبائی م
رفيق مرتضی

در بروج ١٣٢٨
بتدائی و متوس
ايان رساند. پ
ازرگانی به کا
اشی از محر
جتماعی خصو
ز رفيق شخصي
خود رفيق سرپ

اشت، از نزديک
زمان با پيداي ھم

گيری کرد کناره
ظاھرات ميليو

عال داشت. پس
ديگر ر اتفاق ه

سياسی به ميان
عضويت در شو
قدامات اعتراض

٣۶٠ر تيرماه
رده شد و تا پاس
ز سه روز از ز
گرديد. رفيق م
ود. در اين مد

سرودخوانی، س
کرد. شرکت می

رژيم تبديل کر
مدند تا شايد بت

رفيق در زير ش
رآورد، مرگ ب
مريکا و پايگاه
جان باخت. پاسد
خواستند وانمود

 

پزشک ھ فرجاد
رفيق ھادی فرج
شد. پس از اتما
انشگاه تھران
انشجوئی بود.
مزدوران ساوا
رديبھشت سال

فرجاد فرشيد (ف
رفيق فرشيد (ف

شخيابان مورد 
رشيد پس از ي
مجروح شدند،

   .جان باخت
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در ١٣۶٠مھر 

 شروع به کار
ارتباطات خود
ودند. به ھمين
 قزوين رسيد.
 تيمی رفقا در
ای حاضر در
ز نابود کردن
 خط محاصره

بازد. می  ش جان
دی رفيق فرشي

رشدهيدستگی 
توانند ولی نمی

 رفيق منصور
 مزدوران شاه

روزگير و در 
راه شش مبارز

در سنندج ١٣
 رفيق ھمايون

آنجا شد و در 
چنين با ون ھم

ردی سنندج را
شد. در جريان
مان را پخش
و با چند رفيق
در جنگ اول

صحرا با رکمن

ند]

يست و ھفتم مھ
  سپرده شد.

 فعاالن 
قبالً نيز 

 آزادشده 
به  ١٣۵

د. جھت 
ت رفيق 

شد.  ی
مخفی شدن و

د، ولی ھنوز ا
 قطع نکرده بو
ا به خانه تيمی

ن، خانهر قزوي
درآمد. از رفقا
ح بود، پس از

 در شکستن
مزدور خودش
ی يک خبر نام

دارد. رفقای  می
گيرند. و ر می
بياورند. دست

ر زير شکنجه

 ١٣٣٩ل 
شھر  ع قائم

ت به دنيا 
ضع مالی 
 و درد 

زمان  . ھم
ست. رفيق 

ن سرمايه دستگ
به ھمر ١٣۶٠ 

  

٢۵ند در سال 
الت متوسطه،
شگاه مازندران

نا گشت. ھمايو
سيون کوھنور

دانشگاه تبريز ش
ھای سازم عيه

ندج بازگشت و
سازمان داد. د
 جنگ اول تر

سياليسم جان باختن

 گرفت و در بي
وخه تيرباران س

  

 فرشيدی از
تھران بود و ق

س از مدتی
۵۴سال  لياوا 

وی آورده بود
 تيم با مسئوليت

یدھ سازمانی 
قای تيم آماده م
واحد را داشتند
 محل کارشان

 با کنترل رفقا
تيم آموزشی در

به محاصره د 
 خشايار مسلح
خشايار سعی

 کشتن چندين م
 ھمان روز طی

اعالم شدگان ه
ھا قرار  شکنجه

به دتی از رفقا 
و در ۵۴ھشت 

   

در سال بردار ن
از توابع» يکال

حروم و تھيدست
 به خاطر وض

رنج و فقر
ودکی آشنا شد.
ف سازمان پيوس

رانتوسط مزدو
ين ماه در سال
عدام سپرده شد.

    (ھمايون)

ھمايون) فرومن
ز اتمام تحصيال
ری، وارد دانش

آبادی آشنا  خرم
فيق ديگر فدراس

وارد د ١٣۵٢ 
 تبريز، اطالع
 با قيام به سنن

را س» ارزان
وم کردستان و

ی آزادی و سوس

فرسا قرار قت
مشھد به جون دا

شيدی منصور
يق منصور

اسی دانشگاه ت
و پس رشدهيستگ

د. منصور از
دگی مخفی رو

وزش در يک
شايار سنجری

تمامی رفق رچه
وزش در يک و

 با خانواده و
ل پليس امنيتی
س از استقرار تي

١٣۵۴وردين 
نه فقط رفيق

رک، رفيق خ
کند که پس از ی

واک رژيم در
کشته نيز جزو 

ت شديدترين
اطالعاتی گونه چ
بيستم ارديبھ ز
  بازد. می  ن

بردار زھرا مان
فرمانيق زھرا 
قادي« روستای 

ای مح   خانواده
. رفيق زھرا

اش با ر نواده
حمتکشان از کو
قيام به صفوف
ھرا در تيرماه ت

و پنجم ھمي ست
گر به جوخه اع

ومند محمدتقی
(ھ یمحمدتقيق

ولد شد. پس از
دار  رشته جنگل
 رفيق محمود

چند رفي یکار
ال نھاد. در س

م خونين در
زمان کرد. ھم ی

مبا«گر گروه 
ندج، جنگ دو

 که در مبارزه برا

١٢٢ 

ن
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در زندا ١٣۶٣
  د.

 دنيا آمد. رفيق
گام دستگيری د

سعود در بخش
 تحت شديدتري

ت کرد و کالمی
ضع سازمان دفا
سعود فرزانه ب

استوار يیھا

ابراھي«وستای
ه متوسط به دن
راخوانده شد. د
دن سربازی بو

ارديبھشت لياوا

زمان آشنا شد
ايق مريم پس

روز دورسا،
دائی ديگر، د

فعاالنه د يام
پس از قيام ب
غات سازمان بو
ق محمد پس ا
 در ششم مھ

  ده شد.

ن قيام فعاالنه د
پس از قيام ب
ز فعالين سازما

ھای حت شکنجه

رامی باد ياد و خاط

٣ای بھار سال
باران سپرده شد

 پور) در
تولد شد.
 پور) از

پس  ١٣۶
فرسا در  ت

  پرده شد.

به سجدسليمان
سال داشت، ھنگ

 بود. رفيق مس
 از دستگيری

وار استقامت ائی
طعانه از مواض

رفيق مس ١٣۶
ھ گامسی، با

  اران رفت.

در رو ١٣٣٨ 
در يک خانواد
ی سربازی فر
 مشغول گذراند

از روزھای ی
 .جان باختل 

يان قيام با ساز
ن پيوست. رفي

فر ھای طاقت ه
ه سه رفيق فد

  پرده شد.

ر جريان قي
رکت داشت. پ
عالين بخش تبليغ
تگير شد. رفيق

فرسا ی طاقت
وخه اعدام سپرد

  

حمدی در جريان
رکت داشت. پ
ق محمدرضا از
 دستگيری تح

 [گر

از روزھا يکی
 به جوخه تيربا

  ور) مسعود

رخی (فرخی
ر رودبار مت
فرخی (فرخی

٢آذر  ٢١ در 
ھای طاقت جه

جوخه اعدام سپ

 

مسفرزانه در 
ک به بيست سا

اليت مشغول
کرد. پس  می

 گرفت ولی فدا
. در دادگاه قاط

٠ تيرماه سال 
عليرضا الماس

جوخه تيربار ی

  

فرساد در سال
، داندوآبيمی 

رفتن ديپلم برای
تجاعی ھنوز م

دريکیزام شد. 
 نزديکی دزفول

   

در جري فر شاد
 صفوف فدائيان
تحمل شکنجه

ھمراه ١٣۶٠ 
خه تيرباران سپ

   ضا

ضا فرشاد در
 تظاھرات شر
 پيوست. از فعا

 اطالعيه دستگ
ھای ته شکنجه

ان اوين به جوخ

 ی محمدرضا

مح باف فرشضا 
عتراضات شر
 پيوست. رفيق
 که پس از

دريرفيق حسن
آباد شيراز عادل

 

پو یفرخی (فرخ
رفيق مسعود فر

در ١٣٢٨سال
رفيق مسعود ف

سازمانعالين
ز تحمل شکنج
زندان اوين به ج

  

 فرزانه مسعود

رفيق مسعود ف
مسعود که نزديک

صفھان به فعا
يغات فعاليتبل

ھا قرار شکنجه
ر زبان نياورد
کرد روز ھفتم
ھمراه رفيق 

پا به سرودخوان

 فرساد منصور

رفيق منصور ف
در حوالی» ايب

مد. پس از گر
زمان جنگ ارت
که به جبھه اعز

در ١٣۶٠سال

فرشاد فر مريم
رفيق مريم فرش
س از قيام به

و ت یريستگ
شھريور سال

اختران به جوخ

فرشاد محمدرض
رفيق محمدرض

عتراضات و
صفوف فدائيان
و ھنگام پخش

حمل چند ھفت
، در زند١٣۶٠

مدباف مح فرش
رفيق محمدرض

ظاھرات و اع
صفوف فدائيان
ر مشھد بود

ر
ع
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رفيق ديگر در
 رفته بود، به

ساعت نبرد، ت
 از پای افتاده

ھای مل شکنجه
به ١٣۴٩سفند 

  ده شد.

رزش آغاز به
عنوان بهھا  وده

يالت ھواداری
يتیوق و خالق

کرد. رفيق  می
پرکارحبوب و 

ل حاکميت در
کالس ديگر و

راجاخ جرئت 
د به خانه رفقا

ازآنجاکثير را 
ھمسايگی رفقا
ود. رفقا که در
ن به محاصره
حمد در زندان
ام، از مواضع

به ١٣۶٠سال 
ه اعدام سپرده

ند]

 پس از 
ی گروه، 
قا کاظم 
د توکلی 
ی کردند. 
زمندگان 

به  یود
به ھمراه پنج ر

آدرس آن لو
وھشت چھلاز 

عد جوی کامالً
د پس از تحمل
ست و ششم اس
وخه اعدام سپرد

 ١٣٣٢ ماه
جند متولد 
توسطه در 
رد مدرسه 
ين زمان 
دانشجويان 
 از پايان 

دبير و عنوان ه
جھت تسليح تو
س از قيام تشکي
و با شور و شو
 تبليغ و ترويج

سی، معلمی مح
ورزيدند. عمال ی

از کالسی به ک
اما؛ فرستادند ی

رفيق محمد ماه
ايل تايپ و تک
ھمان زمان در 
صره درآمده بو
ن بودند، ناگھان
شوند. رفيق مح
و تا لحظه اعدا
ھم شھريور س
مشھد به جوخه

 ١٣٣٣ل 
 که یھنگام

ر ارتباط 
رديبھشت 
وی آورد. 
 در يک 

سياليسم جان باختن

بود که یا نده
نظامی –سی 

ق ديگر، رفق
زيبرم و حميد
صادره انقالبی

يق به گروه رز
زو بهت. وی

د. رفيق احمد ب
ک آذوقه که آ
درآمد و پس ا

شرايط نامساع 
شد. رفيق احمد

بيس دم دهيسپ در 
يق ديگر به جو

   

م یدفريدی در
حمتکش در بير

 تحصيالت متو
مه تحصيل وار
 شد. در اين

اعتراضی د 
 داشت. پس
بهد بازگشت و 

ن با قيام، در ج
حرکت کرد. پس

ريزی نمود و ه
ضع سازمان را ت
يک فعال سياس
به او عشق می

مرتب او را ا 
مدرسه ديگر می

مردادمر اواخر
ته بود که وسا
نتقل کنند. در ھ

جاھدين به محاص
در ماشين ليسا

ش  و دستگير می
را ادامه داده و
رد. روز يازدھ
 و بھنام، در م

   شه

لت کالم در سال
ھ، ١٣۵٠سال 

بيرستان بود د
 گرفت. در ار
ندگی مخفی رو

کارگر عنوان ه

ی آزادی و سوس

رزمنين تيم، 
يين مشی سياس
راه سه رفيق
الحی، احمد ز

ک ونک را مص
ھار ماه بعد رفي
اھکل پيوست
اونت تيم رسيد

حل يک انبارک
حاصره دشمن د

براثر که یحال
دند، دستگير ش

حشيانه ساواک
زده رفيراه دوا

يدی محمدرضا
يق محمدرضا ف

ای زح  خانواده
. پس از پايان

رجند، برای ادام
لی ورزش

یھا حرکت
النه شرکت

صيل به بيرجند
. ھمزمانرکرد

ادار سازمان ح
 بيرجند را پايه

مواض نيتحس ل
حمد عالوه بر ي
د. شاگردانش ب

وپرورش وزش
ای به م  مدرسه

 را نداشتند. در
من و بھنام رفت

ديگری من یجا
تيمی مج خانه ک
وس يیجابجال

سداران درآمده
ز فعاليت خود ر
زمان دفاع کر
راه رفقا بھمن

.  

الم انوشضيلت ک
يق انوشه فضيل
ولد شد. در س
 کالس دھم دب
 سازمان قرار

به زن ١٣۵١ل
به اين زمان 

 که در مبارزه برا

١٢٣ 

راه
ب،
ت.
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ت
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ف
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درح
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فري
رفي
در

شد.
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ر«به  ١٣۵٨
پس از انشعاب
فدائيان بازگشت

به خان که یگام
مايه قرار گرفت
صابت گلوله د

 قيام به صفوف
ت خود را آغا
 و تبليغ مواض

گفت  ھميشه می
ز کتک خورد
رد ھجوم عوام
ت ر ديگر فعال

می با يک رفيق
 از مدتی مجد

دريکیی بسيار
 تيرباران سپرد

٣۴٩دين سال
ه شد. در مدت

ھای ھسته یدھ ن
جدداً در مھرم
ور در اين زما
 نتوانستند زي

ست آورند و پس
تشيفعال طی

ھده گرفت. سپس
خانه تيمیق در

محاصره درآمد
 پناه آتش رفيق
صره را شکست
چند ساعت نبرد

٣٢٠ در سال
اری بود. فعاليت
ه آغاز کرد. د

رامی باد ياد و خاط

٨در زمستان
ريز بازگشت.

داً به صفوف ف
ھنگ ١٣۶٠ر

ه پاسداران سرم
اص براثرھمايون

د شد. پس از
 تبليغات فعاليت

وزيع نشريات
ناپذير بود. گی

م ايستاد و از
رھاد بارھا مور
ک خورد و بار
بار در خانه تيم
ی آزاد شد. پس

ھا حمل شکنجه
اوين به جوخه

ارديبھشت  
شد. پس از

 ١٣۴۵سال
تھران شد.

 یدھ سازمان
اعتصاب  له

ش مؤثر و
ه نيز در فرورد
ربازی فرستاده

سازمانر به
ز سربازی مج

رفيق مسرو چه
گران ساواک ه

 از رفيق به دس
رفيق مسرور
سازمان بر عھ

خرين نبرد رفيق
 خانه رفقا به م
مت کرد و در

ستند، حلقه محاص
رور پس از چ

  .ن باخت

دگان سياھکل،
داره دارائی سا
گروه احمدزاده

 [گر

کت داشت. د
ت، سپس به تبر

و مجدد جداشده
زھای شھريور
مين و محاصره
ه شد. رفيق ھم

  

ر تھران متولد
 و در بخش ت
ھاد در امر تو
 جدی و خستگ
ل دشمن محکم
چنين بود که فر
گرفت و کتک

با برد. يک شي
و پس از مدتی

گير و پس از تح
در ا ١٣۶١ل 

   ر

۶فرھنگ در 
 آستارا متولد ش
ت متوسطه در س

تکنيک تھ  پلی
سر در 

ازجمله ١٣۴٨ 
ت واحد نقش
ر ھمين رابطه

به سر ازآن س
 رفيق مسرور

ول بود. پس از
اگرچستگير شد. 

 بود، شکنجه
يار، اطالعاتی

آزاد شد. ر 
مختلفی را در س
ن منتقل شد. آخ
ود. زمانی که

وار مقاوم دائی
يق ديگر توانس

رج شوند. مسر
جان ١٣۵۴ ماه

  

ھودی از رزمند
 شد. کارمند اد

در گ ١٣۴۶ل 

مام توان شرک
پيوست» کارگر

جز راه کارگر 
از روز ريکی

رفت، در کم می
تهو به گلوله بس

.جان باختم،
 

   فرھاد

رفيق فرھاد در
دائيان پيوست

کرد. رفيق فرھ
سازمان رفيقی

بايد در مقابل«
و چ »ھراسيد.

سرمايه قرار گ
يپ بهرا  وظائفش

يگر دستگير و
ر خيابان دستگ

سال ز روزھای
  شد.

فرھنگ مسرور
رفيق مسرور ف

در ١٣٢۶سال
تمام تحصيالت
وارد دانشکده

رفيق مسرو
عتصابات سال

رانندگان شرکت
عالی داشت. در

پسازداشت و 
سربازی نيز

مطالعاتی مشغو
دس ١٣۵٢سال

عضو سازمان
ھای بسي شکنجه

سال کيز
ھای مخ مسئوليت

رای به گرگان
ر اين شھر بو
ود، مسرور فد
مسرور، دو رفي
و از منطقه خار

م یدر نوزدھم
 

 احمدفرھودی

رفيق احمد فرھ
ر ساری متولد

خود را در سال
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وز سوم مرداد
ت و دوم اسفند

 تيم در رشت
شاه توانست به
س رھبری و

و شده سيتأس ی
به ١٣۵۵ تير 

يم شاه درآمد.
 طی يک نبرد
ووران جنگيد 

ن خود را خو
  ش گرامی باد.

درعباس متولد
صف بهز قيام 

د در جريان
س دستگير شد.
ندرعباس بود.

فشار و براثر 
 شد. در ھمان

تبعيد ٢ج واحد 
ت شھربانی بود
 وجود داشت)
 ساير زندانيان
تخابات رياست
 را به بندھای
منتقل شد. چند
 به بندرعباس

به جوخه ١٣

ھای پاوه متولد
و پس از حمله
ی قرار گرفت.
فيق عبدهللا در

  .خت

ند]

ران آمد. در رو
شد و در بيست

   شد.

از پايان 
 رياضی 
ق مھدی 

کارمند  
. از کرد

ت و در 
غاز کرد. 

مسئول يک 
پليس سياسی ش

ه محل اجالس
یتازگ بهگاه که 

ت، روز ھشتم ت
مل امنيتی رژي
ای اين پايگاه،

 خود عليه مزدو
رانه، سرانجام

م ساخت. يادش

در بند ١٣۴٢ 
شنا شد و بعد ا
 رفيق محمد

در بندرعباس 
ی حاکم شھر بن
کوم کرد، ولی
م به حبس ابد

حصار کرج زل
ن تحت نظارت
ندانيان سياسی

رفيق محمد و 
س از تحريم انت
سال، زندانيان

م ٣حمد به بند 
مد را مجدداً

٣۶٠دوم مھر 

از روستاھ يکی
ئيان پيوست و

فدائی مرگان ش
رف ١٣۵٨ سال

جان باخت گلوله 

سياليسم جان باختن

يق مناف به تھر
ش قرار دستگير

باران شيگر تير

   ی

فوقانی پس ا ی
طه در رشته

ران شد. رفيق
عنوان بهشگاه 

کارمه آغاز به 
سازمان پيوست
ی مخفی را آغ

عنوان بهمحمد 
پ ١٣۵۵ سال 

ی پيدا کند که
 بود. اين پايگ
ی قرار داشت
زيادی از عوام
راه با ساير رفقا

ھای رين گلوله
 مقاومت دالور
متعالی کمونيسم

وزی در سال
ام با سازمان آش

شگام پيوست.
١٣۵٩سال  ل

الد، پورمحمدی
را به اعدام محک
 به تغيير حکم
را به زندان قز

اين زندانزمان 
مختص زن بند ک

١٣۶٠د سال 
منتقل شدند. پس
ھرماه ھمان س

رفيق محدند و 
ن رفيق محمد
ر بيست و د

  

   عبد اله

دريبيگی  اله ض
 به صفوف فدا

شيپن در صف 
س وريشھرھای 

اصابت براثروه 

ی آزادی و سوس

مه فعاليت، رفي
سر يک ق ١٣۵

ھمراه رفقای د

یقانی محمدمھد
یمحمدمھديق

صيالت متوسط
رد دانشگاه تھر
س از پايان دانش
 سازمان برنام

به س ١٣۵٢ل
زندگی ١٣۵٣ل
رفيق م ازآن س

شد. یدھ زمان
رسی دسترسی
سئولين سازمان

 مھرآباد جنوبی
حاصره تعداد ز
يق فوقانی ھمر

تا آخر حشورانه
ھا از ساعت س

ھای م يقه آرمان

   روزی محمد

يق محمد فيرو
. در جريان قيا

آموزان پيش ش
لياواھای  گيری

 آن زمان جال
ی رفيق محمد ر
و شھر مجبور

ل رفيق محمد ر
دند. (در اين ز

کي ٢در واحد 
د از سی خرداد

م ٢بند  ٣واحد
مھوری در مھ
عی منتقل کرد

ز بعد جالدان
زگرداندند و د
رباران سپردند.

اله بيگی ع ض
ضيفيق عبدهللا 

. پس از قيام
ژيم به کردستان

از روزھ يکی
گر دفاع از پاو

 که در مبارزه برا

١٢٤ 

ن
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 در طی دورا
داشت. رفيق د
واک در تھران

٣۵۵شم بھمن

ق مھدی پيگيران
ش کرد در ھمي

ھای انفجار بمب
، توسط اين تي

، مسئوليتباخت
 نھم مرداد سا

د تيمی (واقع
دور شده بود،

اش را داشتند ی
ھمي و در کرد

ن قرار گرفت
ر، رفقا فرامر
حال درگيری

در تظاھرات
 صفوف فدائيا

ب ١٣۶٠سال 
جوخه اعد یپا

 نابدل آشنا شد
التحصي ی فارغ

مد. در پی آن
در شھر تبريز
 به کالنتری پن
جام پذيرفت. د

رامی باد ياد و خاط

 رفيق انوشه
ی را بر عھده د
با مزدوران سا
رفت و در شش

 ١٣٢۶سال
را در  ش

ر دبيرستان
 نمود. از
غاز و سپس
و در ادامٔه
مان متصل

، رفيق١٣۵٠ل 
بات وارده تالش

سيد. عمليات
١٣۵٠ی اسفند
جان بوزی که

ده داشت. روز
 متر از خانه

شھريور) د ٢۵
ه قصد دستگير

ھا شليک ت آن
 گلوله مزدوران
 دو رفيق ديگر
خانه تيمی در ح

 قيام فعاالنه د
پس از قيام به

رماهيت ز ھفتم
پ به در چالوس

در  ١٣٢۵ 
ک خانواده

 عنوان بهی
خت و چون
 در کنار
مه داد. در
ز دھقانی،

ی و عليرضا
دانشسرای عالی

ز به وجود آمي
رکت چريکی د

آميز، حمله ت
رفيق مناف انج

 [گر

ل به کار شد.
ھای مختلفی يت

گيری نابرابر ب
گلوله قرار گر

  ھدی

ضيلت کالم در س
لشيتحصوران 

و دو سال آخر
ھران سپری

ت سياسی را آغ
ی ايجاد کرد و
ود که به سازم
ربات شديد سال

و ترميم ضرب ی
ت يک تيم رس
ھرات فرمايشی
ق مھدی در رو
مان را بر عھد

چند صد که ی
۵ ژاله، خيابان 

که ن مواجه شد
سرعت به سمت

 مورد اصابت
ر ھمان زمان

 سپھری در خ
  ک بودند.

در جريان ح
پ کت داشت و

روز اکبر در 
وار د مد، فدائی

   ف

ف فلکی متولد
تبريز در يک 

ز ھمان کودکی
 به کار پرداخت

بود، مند عالقه
را نيز ادام ش

با رفقا بھروز
 کاظم سعادتی
رشته رياضی د
زيز سازمان ني
رای اولين حر

عمليات موفقيت
با فرماندھی ر

کارخانه مشغول
مسئوليت تشيعال

جريان يک درگ
مورد اصابت گ

  .جان باخت

فضيلت کالم مھ
رفيق مھدی فض
متولد شد. دو

ھران، سمنان و
مجدداً در تھ

بيرستان فعاليت
ک گروه مخفی

ھا بو ين فعاليت
شد. پس از ضر

یدھ ازمانسر
سال به مسئوليت
صوتی در تظاھ
نجام شد. رفيق
خشی از سازم

یھنگام ١٣۵١
آباد فرح ابانيخ

مزدوران دشمن
رفيق مھدی با س

برد، خود نيز
جان باخت. در
شريفی و فرخ

مزدوران ساواک

  فالح اکبر

اکبر فالحرفيق
عتراضات شر
يوست. رفيق

ھمراه رفيق احم
  رفت.

فلکی عبدالمناف
رفيق عبدالمناف

آباد حکممحله
ھيدست بود. از

کارگر قاليباف
عه تحصيل 

درسشکارگری
ھمين دوران ب

،یصمد بھرنگ
که در ر ھنگامی

شد، شاخه تبري
بر یزير رنامه

نجام شد. اين
که ب بريز بود

ک
فع
ج
م
ج
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محمود عظيمی
فراگيری و ه

تند. اين پايگاه
صره مزدوران
نزھت روحی
ه داشت ھنگام

اما پيش؛ شود ی
سازد، خود به
ساختن ضامن

رساند و ت می
ی داخل پايگاه

ی انفجار رفقا
و آورده عمله 

خود را مسلح
گلوله سعی در
تراکم نيروھای

ونرفقا در در 
دشمن که خود
 کمکی و يک
 نيز به پايگاه
طعات نارنجک
ز منطقه خارج
ن ھمراه با دو
ند، ولی مورد

ازآنجاکهاما  
ھا را از پای ن

ق مارتيک در
راه داشته است

وار بيش  فدائی
  رسند. ی

١٣۵٩سال  ل
گير و پس از
ره آموزشی به

مرگان شيپنار 
زده و بيست و

»کوچک«تای 
نانه و مقاومت

  .خت

ند]

تقر بود، رفقا م
که یدرحالزی 

التی قرار داشت
به محاص ١٣

رآمد. رفيق ن
گاه را بر عھده
صره پايگاه می

يگاه را مطلع س
س بارھا سپس 

ن را به ھالکت
رفقای لهيوس نيد

. به دنبال اين
مات الزم را به
 بين برده و خ
ک و شليک گ

 ولی به علت تر
جهيدرنتشود، 

دھند، د دامه می
خواست نيروی

از ھوا ازآن س
اصابت قط اثر

ازو  دهيد بيآس 
رتيک قازاريان

شون  خارج می
؛گيرند رار می
توانند آن د، نمی
نی رفيقن عي

ای که به ھمر
ی اين مقاومت

يم به ھالکت می

(   

رضوی  
ل و در 
د شد. 
به پايان 
ن، وارد 

با  ازآن س
 تبليغ و 
لياواخت. در 

پاسداران دستگ
برای يک دور 

کوتاھی در کنا
به مناسبت نوز
 واقع در روست
ک نبرد قھرمانا

جان باخ ١٣۶١

سياليسم جان باختن

کرج مست آباد ت
زارع کاريز ه

تشکيال - سياسی
۵۴م) تيرماه 

ه مشترک در
وليت اين پايگ

، متوجه محاص
رفقای داخل پايگ

.ديآ یدرمان 
ن از مزدوران

بدبازد و  ن می
سازد. مطلع می

جه شده و اقدام
مدارک را از

 پرتاب نارنجک
کنند. صره می

ش پذير نمی مکان
ته و به نبرد اد

بيند درخو ه نمی
پسنمايد.   می

براس از مدتی 
کوپتر پتر، ھلی

زمان رفيق مار
حلقه محاصره

ز مأمورين قر
تمام رسيده بود

اظھار شاھدان 
ا ا آخرين گلوله

کند. در طی  می
 مزدوران رژيم

 بھنام (شھرام
زاده قاسمرام) 

در شھر بابل 
متکش متولد

شھر ب در قائم
 با قيام بھمن

پسسياسی شد. 
شھر به ر قائم

 سازمان پرداخ
رش خيابانی پ

١٣۶١ر سال 
پس از مدت ک
ی عملياتی که ب

بوکان -ه سقز
جريان يک  در

١ و سوم بھمن 

ی آزادی و سوس

دولتحد که در 
اله ديريان و 

وزش مسائل س
ز ھفتم (ششم
واک و کميته
نگران که مسئو
اجعه به پايگاه

بتواند ر که آن
حاصره مزدور

رنجک، چند تن
ود رفيق ھم جان
 از محاصره م
ون پايگاه متوج
می اسناد و م

کنند. سپس با ی
کستن خط محاص
شمن اين عمل ام
گاه سنگر گرفت
 قادر به مقابله

کوپتر وند ھلی
شود. پس مله می

کوپ پروانه ھلی
شود. در اين ز ی

يق ديگر از ح
قيب تعدادی از
مات رفقا به ات
آورند. بنا به

رين لحظات با
ام به خودکشی
 شانزده نفر از

زاده رضوی سم
يق بھنام (شھر

١٣٣٧ سال 
ای زحم نواده

صيالتش را د
ساند. ھمزمان

رصه فعاليت س
قای سازمان د

ويج نظريات
ھنگام يو بار ک

تی آزاد شد. در
دستان رفت. پ
زمنده فدائی طی
م بھمن در جاد
ورت گرفت،

ماسی در بيست

 که در مبارزه برا

١٢٥ 

ت.
به
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 فدائيان پيوست
 رفيق مظفر ب
و پس از تحم

به جوخ ١٣۶

ختلفی نيز شرکت
موزشی کرج ک

داشت. در اي ه

رامی باد ياد و خاط

يام به صفوف
ر مھاباد بود.
دستگير شد و

٠ و دوم آبان

س از پايان
 علوم وارد
مارتيک از
فيق مسعود
و پس از
رتباط قرار

ھای  سئوليت
در عمليات مخ
ئوليت واحد آم

بر عھديل شد

 [گر

ری پس از قي
 فعال در شھر
جواد کارشی د
يار در بيست

.  

   ک

 قازاريان پس
سطه در رشته
 شد. رفيق م
ر رابطه با رف
ر گرفت؛ و

مان با آن در ار
 مارتيک مس
زمان داشت و د
ق مارتيک مسئ

تشکي ١٣۵۴ اه

 

   قادری مظفر

رفيق مظفر قاد
کی از رفقای
ھمراه رفيق ج

ھای بسي شکنجه
عدام سپرده شد

  

قازاريان مارتيک
رفيق مارتيک

حصيالت متوس
انشگاه تھران

در ١٣۴٧سال
حمدزاده قرار

گيری ساز شکل
گرفت. رفيق
زمختلفی در سا

کرده بود. رفيق
ما بھشتير ارد

 

 

قا
ر

يک
ھ
ش
اع
 

قا
ر

تح
د
س
اح
ش
گ
م
ک
د



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ط 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

با رفيق ١٣۴٧
کی بود ازدواج
ستای دودانگه
در ھمين حال
س مفتاحی در
ه رفيق چنگيز

مناطق جنگلی 
و دستگير رفته

ب استفاده کرده
اتفاق بهختند و 

سازمان ارتباط
که رفقا سالمی
 رفقا در ھشتم
ری تھران رقم

وار، ردی فدائی

ر اصطھبانات
ق ديگر، زھرا
حمد الری در

ه بود. پس از
کردند و ع می

۵٩يرماه سال 
شھر را متشنج
روز دوازدھم
ق اسفنديار را
ند. در جريان

و قرارگرفته 
را به دکتر و يا
خته و کماکان
ا که تصميم به

شوند که جه می
عد سپاه مرگ

که کنند ديد می
 نجام بگيرد.

ند]

در  ١٣١
تان بابل 

 دريکیا 
 بدر بابل 
را در 
دارالفنون 
 پزشکی 

٧ داد. در سال 
انشجوی پزشک
الت در روس
يان پرداخت. د

رفيق عباس جمله
که ١٣۵٠سال 
يیشناسارای 

قرارگر وءظن
فرصتی مناسب

واژگون ساخرا 
شدند. مجدداً با س
سئول تيمی شد ک

. آخرين نبرد
آذر راه سه در 

 طوالنی و نبر

ران سازمان در
ھمراه سه رفيق

و سعيد اح یر
  سپرده شد.

شھر فيروزکوه
دان شھر تجمع
ند. در ھشتم تي

دار، جو ش ماق
رشدند.  ير می

 دستگير رفيق
شون مواجه می

 اصابت گلوله
ن آنکه رفيق ر
ر ماشين انداخ

ھا قرار داده. آن
، ناگھان متوج
است. روز بع
 و اھالی را تھد
 اين قتل نبايد ان

سياليسم جان باختن

٩ی در سال 
ال در شھرستا
الت ابتدائی را
اھی و دبستان

 متوسطه ر
ھپور، قناد و د
سپس در رشته

ل را ادامهحصي
ی که او نيز دا
 پايان تحصيال
درمان روستائي

ازجسازمان  ر
ود. در تيرماه س
 رفيق ديگر بر

سوودند، مورد 
تقال، رفقا از ف

ساری اتومبيل ر
وفق به فرار ش
فيق چنگيز مس
عضو آن بودند

تيمی خانه کي
ی يک درگير

دی از ھوادار
به ھ ١٣۶٠ھر 

شھر ديباعيل 
وخه تيرباران س

  

ساکن ش یربان
سياسی در ميد

کردن  توزيع می
ر نيروھای چم
د سياسی درگي

 رژيم قصد
قاومت رفيق م

سفنديار مورد
 مزدوران بدون
ند، وی را در
و قنداق تفنگ ق
ران را داشتند،

باخته ا جه جان
رده و خانواده

در مقابل یعمل

ی آزادی و سوس

   چنگيزدی

يق چنگيز قباد
ستای پاشاکال

ولد شد. تحصيال
ھای شا  دبستان

 تحصيالت
ھای شاھ رستان

 پايان رساند. س
شگاه تھران تح

رنوش ابراھيمی
د. پس از

، به دبيزارجر
گذا انيبنرفقای 

تباط نزديک بو
مھرنوش و دو

زندران رفته بو
ند. در حال انت

س - جاده شاھی
يق مھرنوش مو
قرار کردند. رف
سيد نوزادی ع

يدر  ١٣۵٠ر
ورد. رفقا طی

  .ن باختند

   دی کرامت

يق کرامت قباد
د. در ھشتم مھ

، اسمایشھر
صطھبانات به جو

 بانی اسفنديار

قر ارياسفنديق
م، نيروھای س

ريات خود را
سداران و ديگر
ده و با افراد

مزدوران رماه
کنند که با مق ی

گيری رفيق اس
شود. جروح می

مارستان برسانن
ا ورد ضرب پ

قال وی به تھر
يق زير شکنج
يق را اعالم کر

الع عکس گونه چ

 که در مبارزه برا

١٢٦ 

ق
به
به
ان
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متولد شد. رفيق
و پس از قيام ب
زمان انشعاب ب
 صفوف سازما

دستگير ١٣۵
 شد. در جريا

ندان گوھردشت
به جوخه اعد ۶

ان قرار گرفت
پس از تحم
آزادی مجدداً

غاز نمود. رفيق
ی در تيم گرگا
ز ضربه به تي

گردد. سا ل می
ی دسترسی پي
سازمان بود. اي
باد جنوبی قرا
 تعداد زيادی ا
ف ھمراه با ساي

تا آخري ورانه
ھ از ساعت س

ھای وثيقه آرمان

شد. پس از پايا
 شد. در جريا

کت داشت و پس
زمان به بعد د
ه داد. در جريا

، در مشھ۶٠
زندان مشھد، ب

٣۶٧ تابستان

رامی باد ياد و خاط

م ١٣۴٠ سال
زمان آشنا شد و
ق محمود در ز
مدتی مجدداً به

٩بار در سال
 مجدداً دستگير
ق محمود در ز

۶٧ھريور سال

 

اری قبل از
 رشته برق

کرد، به  می
 در ھمين
ار در سال

مدارکی  که
ند ماه آزاد

ا رفقای سازما
١٣۵۴ سال

شد. پس از آ
مخفی را آغ ی

دوره آموزشی
 بعد و پس از
به تھران منتقل

نست به آدرسی
 و مسئولين س

و در مھرآب ده
محاصره به ١

مد. رفيق يوسف
ک نبرد سلحشو

و پسن جنگيد
خون خود را و

  باد.  گرامی

متولد ش ١٣٣٨
ه وارد دانشگاه
عتراضات شرک

وست. از اين ز
ت خود را ادامه

اع در سال
در ز ١٣۶٠ 

سالگی در ٣٣

 [گر

   مود

اضی پور در
يان قيام با ساز
 پيوست. رفيق

پس از م ست و
 محمود اولين ب
زاد گرديد اما م
ن سياسی رفيق
و روز ششم شھ

   جاری يوسف

نع خشک بيجار
در ر که ینگام

ی تحصيل م
 روی آورد.

وسف اولين بار
ازآنجاک شد و 

شد، پس از چن
در ارتباط با ن

ستگير و در
حشيانه، آزاد ش

یوزندگ گرفته 
 زمان برای د

تیده بود. مد
ادامه فعاليت به
سياسی شاه توان
جالس رھبری

شد سيتأس یزگ
١٣۵۵شتم تير 

رژيم شاه درآمد
گاه، طی يک

 عليه مزدوران
نه، سرانجام خ
م ساخت. يادش

٨ئمی در سال 
ئی و متوسطه
 تظاھرات و اع
وف فدائيان پيو

مشھد فعاليت یئ
ارتجا ختهيگس

 پانزدھم اسفند
   سپرده شد.

٣دخلو در سن 
  جان باخت.

پور محم یقاض
رفيق محمود قا
محمود در جري
صفوف فدائيان
جناح چپ پيوس
رگشت. رفيق

س از مدتی آز
عام زندانيان تل

برد و ه سر می
  سپرده شد.

 

شک بيجقانع خ
رفيق يوسف قان

ھن ١٣۴٩سال
انشگاه صنعتی

عاليت سياسی
رابطه رفيق يو

دستگير ١٣۴٨
عليه او پيدا نش

ازآن پسگرديد.
ولی مجدداً دس

ھای وح شکنجه
سازمان تماس
وسف در اين

شد یدھ سازمان
گرگان، برای ا

پليس س ١٣۵۵
کند که محل اج

تاز بهايگاه که
اشت، روز ھش
عوامل امنيتی ر
رفقای اين پايگ

ھای خود گلوله
مقاومت دالورا
متعالی کمونيسم

 

   قائمی فرزاد

رفيق فرزاد قائ
حصيالت ابتدائ
يام فعاالنه در

ز قيام به صفو
دانشجوئيشگام

گ عنانسرکوب
ستگير و در

جوخه تيرباران

  قبادخلو حميد

رفيق حميد قباد
ر زندان اوين ج
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در پس نيازا 
بليغات فعاليت

ھای ت شکنجه
١٣۶٣ی سال 

در يک ١٣٣١
 شد. پس از

ادامه تحصيل 
مشغول شد. در
 سقز پيگيرانه
ريک خانواده

لمس کرده یوب
تنھا علم مثابه ه

درضا از سال
 را آغاز کرد.
مان، فعال بود،
بول کرده بود،

١٣۵٨ط سال 
٢۴مدرضا و 

يق توانست با
شم تيرماه سال
اھرات خيابانی
پاسداران قرار
شست و رفيق

باد زندهآزادی، 

واده زحمتکش
 پايان رساند و
ی از دانشگاه
ری قيام برای
ميه به اولين
 از انقالب به
مردم کردستان
ت، در مقطع

راه«يد و به 
و يیشناساان 

د، توانست با
روس سريعاً به
نست مجدداً با

مرگان شيپوف 
ئتيھعضو  ن

ب دمکرات و
ق سيروس در

فدائی در دو ن
 بيست نفر از
ت داشت. رفيق

ند]

ائيان پيوست.
و در بخش تب

 دستگيری تحت
از روزھای کی

 پرده شد.

 

١ آزاد در سال 
 اروميه متولد

معلم تيتربگاه 
 سقز به کار مش

آموزان  دانش
ضا که خود در

خو بهو رنج را 
بهلنينيسم را  -م

ت. رفيق محمد
ن فعاليت خود

ر صفوف سازم
مسئوليتی را قب
ند. در اواسط

المی رفيق محم
 کرد. ولی رفي
ک کند. روز شش
روميه يک تظا

وحشيانه پ حمله
 سينه رفيق نش

آ باد زنده«داد: 

ج در يک خانو
را در سنندج به

دسی کشاورزی
گير زمان با اوج

 پادگان اروم
ش پيوست. پس

جنبش انقالبی م
به تھران رفت 

مان قطع گردي
 توسط مزدور

ھای زياد شکنجه
يابد. رفيق سير 

ت کوتاھی توان
به صفو ازآن س

عنوان بهن نيز 
جنگ بين حزب
ده داشت. رفيق

مرگان شيپيات 
طی آن بيش از
سيدند، شرکت

سياليسم جان باختن

به صفوف فد
زی فعال شد و

ھران پس از
دريک گرفت و

خه تيرباران سپر

  درضا (امير)

(امير) قصاب
 تھيدست در

طه، در دانشگ
دبير در عنوان

ارتقاء آگاھی
فيق محمدرضا

بود و فقر و ده
د که مارکسيسم

ه کارگر پذيرفت
ھوادار سازمان
م توان خود در
ط، رفيق اگر م

رسان  انجام می
 جمھوری اسال
اعدام محکوم

ی سقز را ترک
ن سازمان در ار

موردحکه  دند
ی مزدوران بر

شعارمی د که ی
  .باخت

   

صيری در سنند
الت متوسطه ر

در رشته مھند 
ز صيل شد. ھم
نده شد. در

ی پرسنل ارتش
پيوست؛ و در ج

ازآن پسکرد. 
رفيق با سازم
 در اين دوره

تحمل شس از 
يیرھاگ آنان 

ت. پس از مدت
پسرقرار کند و 

 در ھمين زمان
يان دادن به ج

ای بر عھد زنده
در عملي ١٣۶٠

که ط اه سنندج
ه به ھالکت رس

ی آزادی و سوس

 پس از قيام ب
آموز شگام دانش

کرد. رفيق مھ ی
فرسا قرار قت

 تھران به جوخ

صاب آزاد محمد
يق محمدرضا 
نواده فقير و

صيالت متوسط
ع به ازآن پس.

ن دوران در ا
ت کرد. رفلي

شد بزرگيدست
د، طولی نکشيد

طبقه بخش يیھا
 عنوان به ١٣۵
قيام با تمام س از

 بدترين شرايط
ماً آن را به

ھای رژيم گاه
 ديگر را به 

انقالبی شياری
، ھواداران١٣۶

گزار کرده بود
ھای فت. گلوله

یدرحالحمدرضا 
جان ب، »يسمون

صيری سيروس
يق سيروس قص
ولد شد. تحصيال

١٣۵٧ سال 
التحص وميه فارغ

ربازی فراخوا
انقالبی ھای سته

فوف سازمان پ
النه شرکت ک
شعاب ارتباط ر

پيوست.» رگر
ستگير شد. پس

شياری از چنگ
دستان بازگشت
زمان ارتباط بر
زمان پيوست.
نجی برای پاي

نقش ارز مه له
٠ماه  ازدھم دی

ومتری فرودگا
سداران سرمايه

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

شد. پس از پايا
وپرورش موزش

داشت و پس ا
رمضان مواض

کرد. د تبليغ می
ج رفيق ديگر ب

ه روز بيست
 خانه تيمی رف

 سنندج در يک
ی و متوسطه ر
 به ھمراه مرد

ت فعاالنه شرکت
ھای  در محله

روھای پيشمرگ
شھرھا را ترک
وئی فراوانی د

ا سازمان ارتباط
پيوست. سرانجا
 فدائی ديگر د

  . باخت

اقيالفضل قزل ا
يری با مزدورا

صحرا بود کمن
پاه و ارتش ب
ز روزھای آخ

جمھوری اسالمی

متولد شد. د ١
ت شرکت داشت

رامی باد ياد و خاط

متولد ش ١٣٣۵ 
آبه استخدام

عاالنه شرکت د
يوست. رفيق ر

آموزان ت  دانش
مل به ھمراه پنج

ودی، در حمله
ساواک به ١٣

در ١٣٢٨سال
حصيالت ابتدائی

ر جريان قيام
ت و اعتراضات

ھای سنندج،
ه امدادگران نير

مرگان شيپ که
 امکانات دارو

با ١٣۶٠پائيز
فدائی پ مرگان ش

راه پنج رفيق
جاندرگيری،

مافر بود که
سازمان  دار

ب و آزادی
خود را در
 در جريان
ز مواضع

ھای خود  ت
رفيق ابو ه داد.

طی درگي ۶٠ 
  جان باخت.

سازمان در تر
 نيروھای سپ

از دريکیود.
ط مزدوران ج

  

٣۴١ در سال
ضات و تظاھرات

 [گر

   

قربانی در سال
معلم ب عنوان

يان انقالب فعا
وف فدائيان پيو
ميان معلمان و

در شھر آمل ١٣
   سپرده شد.

   ی ھوشنگ

 قربانی کندرو
٣۵۵سال  ماه ت

  .خت

   و

ره داغی در س
، متولد شد. تح

پايان رساند. در
قه در تظاھرات
ھ جريان جنگ

به» آباد شريف«
نکيازا پسکرد. 

ھستان رفتند،
داد. در پ ار می

شيپبه صفوف 
به ھمر ١٣۶٠

طی يک د» اغ

   ضل

ھما اقي قزل ا
ھواد عنوان به 

ر جريان انقالب
ی، فعاليت خو

مان ادامه داد.
اکثريت از – 

ود و به فعاليت
يان اقليت ادامه

سال وريم شھر
می در رشت جا

زل از فعالين س
در پی ھجوم

بو رشدهيدستگ
در گنبد، توسط

سپرده شد. ران

   (عباس)

عباس) قزوينی
النه در اعتراض

قربانی رمضان
رفيق رمضان ق

ع بهحصيالت
رآمد. در جري
نقالب به صفو
سازمان را در م

٣۶٠يستم مھر
جوخه تيرباران

 

قربانی کندرودی
ق ھوشنگرفي

بھشتياردھشتم
جان باخر کرج

 

قره داغی خسرو
رفيق خسرو قر
خانواده متوسط

ر سنندج به پا
مبارز اين منطق
اشت. در ج

« و» آغازمان«
کمک بسياری ک
کرده و به کوھ

ھا قرا ختيار آن
رقرار کرد و ب

اسفند  ٢٩ر
باشما«روستای

ابوالفض اقيقزل ا
ابوالفضلرفيق

١٣۵٢ر سال
ستگير شد. در
زندانيان سياسی
رتباط با سازم
نشعاب اقليت

قليت دفاع نمو
ر صفوف فدائي
روز سی و يکم
جمھوری اسالم

   قزل عبد اله

قز عبدالهرفيق
د عبدالهرفيق

دصحرا  رکمن
د ١٣۵٩يرماه

رباريته جوخه
   

قزوينی مھران
رفيق مھران (ع
جريان قيام فعاال
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در روستای 
ن کردن اين
 سمت اين ده
ی آغاز شد، اين
کشيد. در اين
ت نفر مجروح

اصابت براثری 

   شد.

در روستاھای
حصيل با رفقا

١٣۵۵ن سال 
ضا به تھران
سازمان (پايگاه
 روز بيست و

به ھمراه ١٣
د. رفيق محمد

٢۶ن در روز 
جان مزدوران 

 در ھمين روز
درگيری با در 
حمله نو تھران 

ر تظاھرات و
صفوف فدائيان

دريکی تھران 
ه جوخه اعدام

ند]

»یزر گار«
 برای بيرون

سازمان به ان
روستا درگيری
ساعت طول ک

ن کشته و ھشت
ر اين درگيری

ھران تيرباران

 چھاردھم 
در  آبادان

مد. پس از 
ياضی در 
 دانش به 
شھر بابل 

معلم  نوان
 معلم مدرسه د
ا در دوران تح
 شد. در فرودين

ادرش محمدرض
 خانه تيمی سا
دائی ديگر در

  ن باخت.

آذرماه  ٢٣
متولد شد. 
ا ھمچون 
 تحصيل 
تا در کنار 
باشد. در 

داخته و  
٣۵۵فروردين 

سازمان بپيوندد
 رفقا در تھران

درگيری با ني
م رياضی بود.

زينرفيق محمد 
تيمی رفقا در

ن قيام فعاالنه د
س از قيام به ص

ن سازمان در
در تھران به ١

سياليسم جان باختن

« مزدوران 
برند.  سر می

مرگا شيپی از 
ر نزديکی اين ر
ک به يازده س

نفر از مزدوران
در یسيقلعه ور 
  

در تھ ۶٧سال  

   ضا

در قنبر پور 
شھردر  ١٣٢

گری به دنيا آم
 در رشته ريا

سپاه عنوان
از توابع ش ار

عن بهان خدمت
. رفيق احمد

رفيق احمدرضا
دوان آشنا  ری

 به ھمراه برا
ش ساواک به

با پنج رفيق فد
جان ١٣۵۵سال 

   ضا

٣در  قنبر پور 
ای کارگری م ده

م دبيرستان را
يرستان رازی
 دزفول رفت تا
 احمدرضا ب
ه کارگری پر

خواند. در ف ی
ن رفت تا به س

 به خانه تيمی
يدر حو  ١٣۵۵

موز سال ششم
برادر بزرگ ر
 که به خانه ت

  . باخت

نژاد در جريان
ت داشت و پس
عفر از ھواداران

١٣۶٠ماه سال

ی آزادی و سوس

سيده بود که
به» آباد ھرام

ای دوران دسته
رکت کردند. در
گيری نزديک
گيری دوازده ن
ند. رفيق مختار

.جان باختوله

   پور ی

درر پويق قلی 

ر پور احمدرض
يق احمدرضا
٨وردين سال 

ک خانواده کارگ
ان تحصيالت

 به ١٣۴۵ل
زر کناستای 

ت. پس از پايا
.کارکرداز به 

وزستان بود. ر
زاد و بھنام امير

يق احمدرضا
. در يورشت

) ھمراه بنو ران
شم ارديبھشت س

بر پور محمدرض
محمدرضايق

در خانواد ١٣٣
 کالس يازدھم
درش در دبي

به ازآن پسد.
درش رفيق

فول روزھا به
ھا درس می ب

درش به تھران
 حمله ساواک
۵ديبھشت سال 

آ . وی دانشخت
يق احمدرضا بر

روھای ساواک
جانده بودند، 

  ر نژاد جعفر

ن جعفر قنبريق
تراضات شرکت
ست. رفيق جع
 روزھای تيرم

 که در مبارزه برا

١٢٨ 
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ه مزدوران قرا

و پنج ماه قبل ا
فعاالن ازآن پس

بارزه ادامه داد
ت و اعتراضات

. ھمچنين جھا
اش خودش يالتی

تروي حال نيرع
مرم را در ميا

ام و چگونگی
یدھ سازمان در

 که از مخالفي
انشعاب، فعاالن
ن ادامه داد. د

در ميدان آزادی
يیمايراھپس از

ای پاسدا عده له
 و شتم فراوان
نجه در آن ھوي

شد کيشلغزش
جھا سان نيبد

يک خانواده فقي
رفيق مختار پس
ندج شدند. رفيق

خواند، ولی س می
ھمر شد وصيل

 تھران از روی
روزھای قيام

 داشت، توانست
سلح بکند. پس ا
 انتقال به پادگا
بيتی که در بي
ت ضداطالعات
ان رفيق مختا

مرگا شيپفوف
 زيادی شرکت

سازمان خب ان

رامی باد ياد و خاط

د اصابت گلوله

   ن)

ه مياندوآب
 متولد شد.

 ساتيتأسش 
شرو و آگاه
، آگاھی و
ش از قيام
ی ھوادار

تشکيل داد و» 
 برقرار کرد.

مب  سازمان به
حرکات یدھ ن

ی کننده داشت.
نامه تشکي ندگی

دربلغ ھستم و
ت طوالنی عم
ا تکش گذرانده

دانم و حدوداً ی
رفيق جھان» 

د، در جريان
کارگران یدھ ن

د ١٣۵٩بھمن
تظامات بود. پس

موردحملميدان
پس از ضرب

آثار شکن ش که
 از پشت به مغ
نونی پيدا شد.

در ي ١٣٣٧ال
د شد. خانواده ر
ستی راھی سنن
دبيرستان درس
 به ترک تحص

ھران شد. در
ھبانی شد. در ر

آباد ان عشرت
ی انقالبی و مس
 و درخواست
توجه به محبو
ورد بازخواست
. در اين زما
 کرد و به صف
ر در عمليات

مرگا شيپبه  ١

 [گر

ن عمليات مورد
  .خت

جھانگير (جھان
 (جھان) قلعه

در مياندوآب 
کش کارگر لوله

يک کارگر پيش
ا وقف تشکل،

ران نمود. پيش
تشکل کارگری

»روزبه«گروه 
 تماس مستقيم
الت کارگری

سازمانيز در 
ر نقش رھبری
ب بود. در زند

من يک مب«: 
مدت چراکهبی، 
ھای زحمت وده

ھا را خوب می
» وارد ھستم.

ن اکثريتی بود
سازمانرا در 

 که در ھفده بھ
زء مسئولين انت
وحيد، در اين م

ار گرفت و پس
روز بعد جسدش

 يک گلوله که
خانه پزشک قان

   تار

در سا یسيعه و
 بيساران متولد
ت فقر و تنگدس
ج تا سال سوم د
زندگی، مجبور

ھی تھ کار را
وزشگاه گروھب
ی که از پادگا
ی به نيروھای
رتش بازگشت

نجا با تد. در آ
آورده بود، مو 

ش قرار گرفت.
ی ھميشه ترک

ت. رفيق مختار
١٣۵٩ھم آذر 

در اينسيروس
جان باخگرفت و

 

قلعه مياندوآب ج
رفيق جھانگير

١٣٣٢ر سال
جھان که يک ک

ي عنوان بهود،
زندگی خود را

مبارزات کارگر
ک گروه مت
سازمان به نام گ
يام با سازمان

ر بخش تشکيال
س از قيام ني
کارگران بيکار
ک مبلغ خوب

نويسد: چنين می
کننده نسبتاً خوب
کارگران و تو

ھ رخورد با آن
ھای پائين ھسته

سرسخت خائنين
وظائف خود ر

سازمان جمع
رگزار شد، جز

ميدان تو یسو ه
دار قر و چماق

ربوده شد. چند ر
ود و ھمچنين

ود، در سردخ
  جاودانه شد.

مخت یسيقلعه و
قلعرفيق مختار

و زحمتکش در
ز مدتی به علت
مختار در سنندج
ه علت فشار ز
ا پدرش برای

جبار وارد آمو
وجه به شناختی

ھای زيادی کمک
يام مجدداً به ار
مريوان را کرد

به دسترسنل
رکن دو ارتش
ادگان را برای
سازمان پيوست
اشت. در ھفد

س
گ
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 [گرامی باد ياد و خاطره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختند]
 

 

  ١٢٩ 

 سپرده شد.
  
  

  قھرمانی حسين
ای زحمتکش  رفيق حسين قھرمانی در زنجان در خانواده

متولد شد. پس از مدتی کار و آموزش خياطی، يک کارگاه 
دوز  خياطی ايجاد کرد و خودش از کارگران ماھر زنانه

ای که  بی و رفيقانهتھران بود. با توجه به خصوصيات انقال
مورد اعتماد اھالی محل قرار گرفت  یزود بهحسين داشت 

و پس از انتشار نشريه کار از ھر شماره نشريه کار تعدادی 
شد. گذشته از  از طريق رفيق حسين در بين اھالی پخش می

اين تمامی امکانات خود را در اختيار بخشی از واحد 
 نيااگر «گفت:  ھميشه میتبليغات گذاشته بود. در اين رابطه 

را ھم نکنم، پس چگونه وظيفٔه خود را به سازمانم ادا  کار
کارگاه خياطی مورد ھجوم  ١٣۶٠در تابستان سال » کنم.

پاسداران سرمايه قرار گرفت و رفيق حسين دستگير شد. 
فرسا، کالمی بر زبان  ھای طاقت پس از دو ماه شکنجه

  .باختجان وار  نياورد و زير شکنجه فدائی
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
، »دشنه در ديس«، از مجموعۀ »ضيافت«دوپاره از شعر (

 )١٣٥٠، بھار »حماسۀ سياھکل«دربارۀ 
 

...  
 ھای سبز کوره مردان از راه

 .آيند به زير می                               
 يی عشق را چونان خزه

 که بر صخره                            
 ناگزير است                                           

 آرند ھای خويش می بر پيکره
 .ھايشان و زخم را بر سينه

 چشمانِشان عاطفه و نفرت است
 ی خندانِشان ھای اراده و دندان

 ی معلِق ماه است دشنه
 .در شِب راھزن

 از انبوھِی عبوس
 به سياھی
 بُرند نقبی سرد می             

 جا که آلش و اَفرا بيھوده ُرسته است آن            (
 و ُرستن             
 ست يی وظيفه             

 که خاک                              
 دھد کشان انجام می خميازه                                        

 اگرچند آفتاب
 با تيِغ براقش
 ھر صبح               

 کند؛ گياھی نوُرسته را قطع می بنِد نافِ 
 خود به روزگاری

 که شرف                  
 ست نُدرتی                             

 انگيز بُھت                                          
 که نه آسايِش خفتگان
 که سکوِن مردگان را
 .) کند آشفته می                          

  

... 
 بايد خاُمشی بگزينی میتو 

 ات اگر پيامی به جز دروغ
 تواند بود، نمی                             

 اما اگرت مجاِل آن ھست
 که به آزادی                              

 يی کنی ناله                                            
 فريادی درافکن

 تمامی و جانت را به
 !ی پرتاِب آن کن پشتوانه                       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

. در آنجا درمد
شد و یدھ مان

مسئوليت رفيق
روز چھاردھم

انفجار براثره 
.جان باختس 

داد. در مه می
سنگر سازمان
 از کشور آمده
ه فعاليت ادامه
جديد رژيم به

يک عنوان به ر
ستگير و روز
ه جوخه اعدام

ی آمريکا شد.
ران بازگشت و
ام فعاليت خود
ای مختلفی در
دپ و توزيع بو

بر عھده گرفت

ند]

عضو  ١٣
 بابل بود. 
ف چند تيم 
تيم بابلسر 
اشت. در 
عباس در 

، رارگرفته
 و به تھران آم

سازم آل آقارن 
 تيم اھواز، با م

رگرديد.  منتقل
 با مواد منفجر

رفيق عباس از،

در  ١٣٣۶
جو سياسی 
د فعاليت 
سه قيام و 
ه را طی 
اھرات و 
 داشت و 

ھايش ادا عاليت
 کردستان در س

سال به خارج
ن در خارج به
ی تھاجمات ج

بار نياشت و 
داد. تا اينکه دس
 شھر مھاباد به

 ١٣٣٠من 
ان به دنيا 
ندرعباس، 
وسطه را 
 به پايان 
تحصيالت 

ليسانس  وق
ه تحصيل راھی
 کرده و به اير
فت. پس از قيا

ھا سينا مسئوليت
 چند ھسته چاپ
ن سازمان را بر

سياليسم جان باختن

٣۵٠سال  ی از
سازمان در ر

ھرھای مختلف
که مسئوليت ت
عباس قرار دا

رفيق ع ١٣۵٢
قربا سازمان 

 را ترک نمود
يت رفيق نستر
مه فعاليت در

اھواز مکی در 
ھنگام کار ١٣

ه تيمی در اھو
  

۶شی در سال 
. تحت تأثير ج

وارد جيتدر به
در پروسه چه

 خدمت وظيفه
عاالنه در تظا
مھاباد شرکت

ی سازمان به فع
) به١٣۵٨داد 

خت. در ھمان س
داران سازمانوا

بعد و در پی
 به ايران بازگش
ت خود ادامه د

در ۶٠ر سال 

 در چھارم بھم
ر حوالی کرما

ئی را در بند
و دوره متو شاه

لبرز تھران
از پايان تح
خذ مدرک فو
ت، برای ادامه
حصيل را رھا
زمان قرار گرف
مه داد. رفيق س
ر ابتدا مسئول

کاران  بخش بی

ی آزادی و سوس

   بلی عباس

يق عباس کابلی
ک گروه ھوادار
ن گروه در شھ
کيل داده بود ک
 عھده رفيق ع

٢ديبھشت سال 
تباط مستقيم ب
حل خدمت خود

ک تيم با مسئولي
برای ادا ازآن س

ھرا آقانبی قلھک
۵٣ھريور سال 

رنجک در خانه
ش گرامی باد.

   رشی جواد

يق جواد کارش
اباد به دنيا آمد
بحيط زندگی 

اگراسی شد. 
دوران ازآن س
کرد، ولی فع ی

رزات مردم م
ت رھنمودھای
جم رژيم (مرد
 مقاومت پرداخ
در صفوف ھو

ب سال کي.
دستان، مجدداً

ئی به مبارزات
نزدھم شھريور

  رده شد.

   رگر سينا

يق سينا کارگر
در» بردسير«

. دوره ابتدائ
ناب و کرمانش
 دبيرستان ال
سانيد. بعد 
شگاھی و اخ

آرشيتکت عنوان
 جريان قيام، تح
 ارتباط با ساز
 با سازمان ادام
زمان داشت. در
سپس مسئوليت

 که در مبارزه برا

١٣٠ 
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رفي
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رگ در دشت
ا رفيق مھدی
ه ھمراه رفيق
دھی کرد که با

ای به  پروسه
 محمد با شھال
 کرد و پس از
 اين زمان او
رفيق محمد در
 کسی نبود که
 شخصيت او،
چنان نفوذی در

ھا رگش تا مدت
ر رفيق اصغر
ساواک نيز از
مان محل گور
ش جاودان باد.

دن ماشين يک
و چون از او
وران جمھوری

بار در سی يک
به ١٣۵٩آبان 

اب به صفوف
ری و صداقت
ود که در کمتر
ون، مسئوليت
 جواد قاطع و
ايد با مشکالت
رفيق کانديدای
 از فرماندھان
ه بايد در حوزه
 سحرگاه روز
جاشھای محلی

آغاز» بوکان«

ند]

 گذراند 
ته علوم 
تحصيل 
ه رفقای 
 محمود 
يعی را 
 قزوين 

ت صنعتی بزر
 در تھران با
رد و بعدھا به

د ی را سازمان
سلحانه در طی
 پيوست. رفيق
 حبيب ازدواج
ی آورد. در

ار پرداخت. ر
رافيانش بود و
شه تحت تأثير

گرفته باشد. چن
ش داشت که مر
و ھمچنين گور

گر س ی شکنجه
ی کرد و سازم
عالم کرد. يادش

در  ١٣٣
 شھرھای 
رگری و 
 ابتدائی و 
د به پايان 
ت. رفيق 
تی که از 

صميم به آتش زد
ليل دستگير و
آزاد شد. در دو
ت فعاليت سياس
و بار دوم در آ
. پس از انشعا

واد سمبل فداکار
بو چنان آنامی 

عمليات گوناگو
 بگيرد. رفيق
 در سازمان با

يک ر عنوان به 
مرگه و يکی

رفقای پيشمرگه
رتقاء دھند. در

ان ارتشی و ج
«در اطراف » 

سياليسم جان باختن

ره متوسطه را
نشگاه در رشت
ر تھران به ت
 دوره به ھمراه
می و احتمال

ی تبليغی وسي
ھا در اسراييلی

 مشغول کشت
 راه انداخت.

تباط برقرار کر
روشاھی گروھی

ی مبارزه مس
ای فدايی خلق

رعموی رفيق ح
گی مخفی رو
مکانيک به کا
نی زبانزد اطر
 و برای ھميش
قت او قرار نگ
يل و اطرافيانش
ور اين رفيق و

نشدند. تھرانیا 
اطالعی ظھار بی

خ انقالب فردا اع

٣۵ی در سال 
يکی از  يی

کارای  خانواده
شد. تحصيالت

قز و بروجردس
به سربازی رفت
م به علت نفرتی

بار تص شت يک
ت، به ھمين د
س از ده روز آ

ق جواد به علت
 مدت دو ماه و
 بازداشت بود.
ست. رفيق جو
او به فنون نظا
وانست در ع
ی را بر عھده
عتقاد داشت که
 برخورد کرد.

 شورای پيشم
معتقد بود که ر
 نيز خود را ار

مزدورا ١٣۶١
شھر کن«طقه 

ی آزادی و سوس

حمد قزوينی دور
ازآن در دان پس

يريت در شھر
داخت. در اين
يی اصغر پشا

ھا ری فعاليتا
 ضد حضور ا
 در آن زمان
وين بودند به

ضيلت کالم ارتب
يی حبيب خسر

مشی تقاد به خط
ھا زمان چريک

سروشاھی دختر
د ماه به زندگ
عنوان کارگر م
نداقت و مھربا
 را ديده باشد

ربانی و صداق
ن اعضای فامي

شد.  گو ر نمی
امی ھرگز پيد
وه مرگ او اظ
را گلزار سرخ

  شی جواد

يق جواد کاشی
سنقر کلياھر

مانشاه در خ
حمتکش متولد ش

سوسطه را در 
ب ازآن پسساند.

واد قبل از قيام
داران داش رمايه
دار گرفت رمايه
نداشتند پسرکی

المی نيز رفيق
به ١٣۵٨رماه

ت ده روز در
ئيان اقليت پيوس

مندی ا قهد، عال
مان ممکن تو

ھای عملياتی سته
کار بود، او اع
مسائل قاطعانه

يت، عضوضو
امی سازمان، م
اسی و تئوری

مرداد سال  ٣
ملياتی را در منط

 که در مبارزه برا

١٣١ 

طح
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ن را در سط
ت رفيق سينا د

در ارتباط ١٣۶
اش ان در خانه

ھ دترين شکنجه
لب داشت. رفيق
ن داشت و ا
يش از ھر چي
نزده سال زندا

ئی که از جانب
 ھفتم تير سا

خانه جھان چيت
گران جھان چيت

 کارگران مور
ران شاه به خو

س از دستگيری
ھيچ اتھامی ر
ن سرمايه رفيق

 مھرماه و اقد
کمه کرده و د
ه اعدام سپردند

يق کاظم پس ا
کارکردغاز به

ت و اعتراضات
ف فدائيان پيوست

زمان را در ميا
مچنين در بخش
ن انسان که ا
 او را دستگير
صبح يکشنبه

باران سپردند.

در يک خانواد
شد. در دبيرستا

رامی باد ياد و خاط

کاران رزات بی
آخرين مسئوليت

٠اسفند  ٢٢در
توسط پاسدارا
ر ماه زير شديد

ھر سکوت بر
ھای سازمان ن

، بياش يیبايشک
ر دادگاه به پان
 اعتصاب غذائ

و ستيروز ب
   شد.

کارخ کارگر در
تظاھرات کارگ

باشکوه تھرا
 توسط مزدور

  

 چاپچی در
ن متولد شد.
ظاھرات و
پس از قيام
ت. رفيق
 در کرج
وم مھرماه

 غالمرضا پس
 گرفت ولی

 کرد. پاسداران
ت در تظاھرات

 گذرنامه محاک
ن کرج به جوخه

بود. رفي ١٣٣۴
معلم آغ عنوان ه

 در تظاھرات
 قيام به صفوف
اه، مواضع ساز
رفيق کاظم ھم

شت. شکارچيان
شم آمده بودند،

ر ساعت پنج ص
ن به جوخه تير

د ١٣٢٩سال
قزوين متولد ش

 [گر

فيق جھان مبار
کرد. آخ می یدھ

زمان بود که د
اللھی خائن ت
به مدت چھار

وار مھ لی فدائی
اسخ به آرمان

شو، صداقت و 
. رفيق سينا در

، اما به دنبال
رب يافته بود، 
ه اعدام سپرده

کگر از رفقای 
ن اعتصاب و ت

در تظاھبود.  
که ۵٠ت سال 
   باخت.

 چی غالمرضا

ضا کارورديان چ
در تھران ١٣۴

 فعاالنه در تظ
کت داشت و پ

فدائيان پيوست
 بخش توزيع

. در نيمه دو
ر شد. رفيق
شکنجه قرار

وار مقاومت ی
ه جرم شرکت
نگھبانی اداره

در زندان ١٣۶

  

۴لد زرونی متو
بهت متوسطه، 

م رفيق کاظم
داشت. پس از

معلمی آگا نوان
رد. رک بليغ می

ت فعاليت داش
غی کاظم به خش
ھای بسيار در
ر زندان کرمان

   

اسه چی در س
 در شھرستان ق

و ھمراه با رف
د سازمانکشور

خش توزيع ساز
ا احمد عطاء

شد و ستگير
رار گرفت، ول
سينا اعتقاد ر
خصوصيات او
يگر بارز بود

،بود شده محکوم
زندانيان ترتيب

به جوخه ١٣۶١

   کارگر علی

رفيق علی کارگ
فعاالن از کرج و

١٣۵٠ر سال
ھشتم ارديبھشت
کشيده شد، جان

کارورديان چاپچ
رفيق غالمرض

۴٢ آبان ماهھفتم
ر جريان قيام
عتراضات شر
ه صفوف ف

غالمرضا در
کرد عاليت می

دستگير ١٣۶٠
تحت ش شدت ه

پذيرفت و فدائی
غالمرضا را به
ه خلع سالح ن

۶٠وازدھم آذر
 

 کازرونی کاظم

رفيق کاظم کاز
ايان تحصيالت
ر جريان قيام
عاالنه شرکت د

عن به ازآن پسو
آموزان تبل انش

وزيع و تبليغات
ھای تبليغ عاليت

 س از شکنجه
در ١٣۶٠مرداد
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محمد کارفيق

متوسط شھری

و
ک

بخ
با
د

قر
س
خ
د
م
ز
١
 

ک
ر
ک
د
ھ
ک
 

ک
ر
ھ
د

اع
به
غ
فع
٠
به
نپ
غ
به
د
 

ک
ر
پا
د

فع
و
د

تو
فع

پس
م
 

ک
ر
م



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ی، بازداشت و
ت وتھران رف

ز قيام چند بار
 به آنجا رفت.

قطع شد، طش
تشيمسئولحت 

ردستان رفت،
مد و مسئوليت
ان را به عھده
 کردستان را
کردستان جان

پس از خرداد 
٢٨شکنجه در 

  ن سپرده شد.

متولد شد. ١٣
صفوف فدائيان
را که بر عھده
پس از خرداد
گير کردند. از
ر گرفت ولی

وار درد  فدائی
. در سيزدھمت

  .ان سپرد

در يک ١٣٣
ستان متولد شد.
ت کوتاھی به

به یرسان مک
. پس ازستاديا

ھتل مشغول به
، توسط سپاهی

ھا قرار شکنجه
از زندان ١٣۶

و به صفوف
 بارز انقالبی
بانزد ھمه رفقا

که  رقم خورد
ن گلوله سينه

١٣۶١م بھمن 

در جريان قيام
داشت. پس از

ند]

ندانيان سياسی
 از آزادی به ت
 کار شد. پس از

وادار در بانه،
ارتباط سازمان 

ھای تح ا ھسته
گيری به کر اط

 کردستان درآم
ی کميته کردستا
سئوليت کميته

در ک ١٣۶۴ن 

 در تھران بود.
ل چند روز ش

 جوخه تيرباران

۴٢ی در سال 
س از قيام به ص

ر يیھا تيسئول
داد. پ نجام می

حکمت را دستگ
فرسا قرار طاقت

 فرود نياورد و
می سخن نگفت

جانجه جالدان 

٣۶ی در سال 
 منطقه داشکس

ھا توانست مدت
کمم از ھيچ 

بازناکرد  گان
ھران در يک ھ

یحزب الھک ي
ر شديدترين ش

۶١ آبان سال 
ان بازگشت و

ست. خصائل
زببود،  مرگان ش

بوکان -ده سقز
اش تا آخرين ی

 بيست و سوم

بود. د ١٣٣۵ 
عاالنه شرکت د

سياليسم جان باختن

 سمپاتی به زن
ر گرفت. پس
وچک مشغول

نيروھای ھو ی
به ١٣۶٠سال 

باط خود را با
برای ارتبا زآن

عضويت کميته
ی بخش نظامی

مس ١٣۶٣اد 
ر چھارم بھمن

فعالين سازمان
و پس از تحمل
 زندان کرج به

   (حکمت)

کمت) کردستانی
فعال بود که پس

مستمام  حکمت
ق و عالقه ان

ن انسان رفيق ح
ھای ط  شکنجه

ئيان سر تسليم ف
ن خريد و کالم
ھران، زير شکن

   شريف)

شريف) کردی
در يیروستاش 

و تنگدستی تنھ
. پس از قيام

مرگ شيپالبی و 
ابراھيم در تھ ١

 طی بحثی با ي
 يازده ماه زير
خ بيست و دوم
ماً به کردستا

نده فدائی پيوس
شيپکمی که با

ابراھيم در جاد
 رفقای فدائی
نه رفت و در

می متولد سال
اعتراضات فع

ی آزادی و سوس

داد، به علت ی
ت شکنجه قرار
 يک کارگاه کو

یدھ سازمانی
س از ضربات س
ی ھمچنان ارتب

از پسظ کرد. 
س از مدتی به ع

تشکيالتی - اسی
فت. در خرد

دار شد. در ھده
  خت.

   بی بھروز

يق بھروز از فع
دستگير و ١٣۶
در ١٣۶٠داد

دستانی عبدهللا
يق عبدهللا (حک

و ف پرشوريقی
رد شد. رفيق ح

گرفت با شوق ی
شکارچيان ١٣۶

ان ابتدا تحت
چون ديگر فدائ

کنجه را بر جان
در تھ ١٣۶٠ن

دی ابراھيم (ش
يق ابراھيم (ش
نواده زحمتکش
 به دليل فقر و
صيل بپردازد.

ھای انقال زمان
١٣۶٠ی خرداد 

رگری بود. در
ستگير و مدت

فت. در تاريخ
د شد. مستقيم

رزمن مرگان ش
راھيم در مدت ک
د. آخرين نبرد
 ھمراه ديگر

دوران را نشان
  .ن باخت

  می پرويز

يق پرويز کرم
 تظاھرات و 

 که در مبارزه برا
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به سمت» لوچه
مرگا شيپ حمله

مان تعدادی اسي
ر را به غنيمت

فرماند عنوان به
داشت، قص ه

ی ماشين ارتش
ارتش که زخمی
رگبار بسته شد
جای خود را د
توانسته بود ب
 به خيل عظي
 پيوست. در اي
زمان رفيق انو

سياسی دنيان

متولد شد. پس ا
 در زمره رفقای

ب ١٣۶٠ سال
ان و ھوادارا
ست سرکوب

مشترکی برگزا
يیمايراھپبه اين

حمله به جمعيت
براثا کاظمی
  ان باخت.

ای د در خانواده
الت متوسطه د
ک) وارد دانشگ
دانشجوئی بود

رفيق محمد چن
٩رانجام روز

ھای از خيابان ی
ه مشترک درآم

 قرار گرفت

رامی باد ياد و خاط

باغل«طرف ده
موردحبودند،  

 عمليات، سازم
يروھای مزدور

باين عمليات
بر عھدهرا  

را از روی ۵٠
 از مزدوران ا

فتاده بود، به ر
مت و صداقت ج

مدت کوتاهدر
رگه برسد،

ش انقالبی کرد،
ی پيشمرگه ساز

  

ان کشتار زندا
  شد.

ملش (گيالن) م
ت. رفيق ماريا

ت و دوم خرداد
واداران سازما
راض به سياس

م يیمايراھپ، 
يادی از مردم ب
بسيجی ضمن

. رفيق ماريا
ری اسالمی جا

ر شھر بيرجند
 پايان تحصيال
انتقال به فيزيک
فعالين جنبش د

 قرار گرفت. ر
وصل کرد. سر

دريکی محمد
ساواک و کميته
 اصابت گلوله

  

ميارانی در
از توابع  

تکش متولد
 در زندان
 را انجام

 [گر

از ط که ینگام
درحرکت» ی

گرفتند. در اين 
ی از مھمات ني
جواد که در ا

مرگان شيپن 
٠تيربار کاليبر 
گاه توسط يکی

ل کنار جاده اف
ی که با استقامت

و د بود کرده
 دسته پيشمر
ازمان و جنبش
يگر از رفقای

مجروح شد. ی

ظمی در جريا
ران تيرباران ش

ظمی در شھر ام
 پيشگام پيوست
 در روز بيست
حاد عمل، ھو
ملش در اعتر
ھوری اسالمی

که گروه زيا ين
ھای پاسدار و ب
اندازی کردند.
زدوران جمھور

   ضا

ضا کاميابی در
د شد. پس از
 رشته برق، (ا
ر دانشگاه از ف
اط با سازمان

را به سازمان و
رفيق ١٣۵۵ 

صره مزدوران س
رگيری، مورد

  .باخت

 س (کيکاوس)

کيکاوس) کام
يیروستادر 
ای زحمت خانواده

که س ھنگامی
ت سربازی

ھنکرده بودند.
به غده که ندی«

سازمان قرار گر
و مقدار زيادی

گرفت. رفيق ج
مسئوليت ستون
رداشتن يک تي

که به ناگ اشت
شده در زير پل

رفيقی گونه نيد
داکيپميان رفقا

رماندھی چند
باختگان سا جان

عمليات يکی دي
یسخت بهعظمی

  کاظمی جعفر

رفيق جعفر کاظ
در تھر ۶٧سال

  کاظمی ماريا

رفيق ماريا کاظ
يام به صفوف
عال شھر بود.

ساس يک اتح
مجاھدين در ام

ھختناق در جم
کردند. پس از ا
يوستند، نيروھا
شروع به تيرا

صابت گلوله مز
 

کاميابی محمدرض
رفيق محمدرض
زحمتکش متولد

در ١٣۵١سال
صنعتی شد. در

در ارتبا عاً يسر
دانشجو ر رفيق

روردين سال
ھران به محاص
و طی يک در

جان باوار  دائی
 

کاميارانی عباس
رفيق عباس (

د ١٣٣٢سال
کامياران در خ

شد. رفيق عباس
آباد، خدمت خرم

ک
»
س
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و غرب الني
مان با قيام، در
س از قيام به

ازجملهمختلف 
ان، فروش و
شعاب، در يک
 با کرمانشاه،

با که یدرحال ١
آباد شاه به اسالم

انشاه نجفی را
ده است. برای
 که به رويش

یپا بهای  گلوله
توسط ديگر ه

ھای در زندان
ھا قرار شکنجه

آباد زندان اسالم

سر يک قرار
 شد. با گشوده
ت در صفوف

یدھ نر سازما
ای گران پروژه

کميته کارگری
کي از تحمل 

به جوخه ١٣

تولد شد. رفيق
 دانشگاه رفت.
پس از قيام به

شھريور ز دوم

ند]

در  ١٣۴
در  يیستا

آباد   اسالم
ئی را در 
حت تأثير 

ھای  کتاب
شان آشنا 

اليگرا در  ی
زم ب گذراند. ھم

شرکت کرد. پس
ھای م  فعاليت

مواضع سازما
شت. پس از انش
رابط ھسته ب

١٣۶٠ ورماهير
ميه، از کرمانش
نزل رفيق جھا
محاصره درآمد
ی از پاسداران

گ جهيدرنت و 
متأسفانهاميار 

د ماه کيت 
ترين ش حشيانه

وار در ز فدائی 
  

يمی در 
 ١٣۴٩ل 

شروع به 
مونه يک 
ود و يکی 
اومت در 
جمھوری 

س ١٣۵۵سال 
 زندان محکوم

 قيام به فعاليت
وان خود را در
 و سپس کارگ
رتضی عضو ک
ستگير و پس

۶٢ھای بھمن 

متو ١٣٣٩سال 
ت متوسطه به

 آغاز کرد و پ
روزصرت در 

سياليسم جان باختن

٠می در سال 
روسيباً مرفه

از توابع» ک
. دوران ابتدائی
صيل کرد و تح

روستا، با ک 
زحمتکش یزندگ

يیراھنماصيلی 
آباد غرب سالم

رژيم فعاالنه ش
 پيوست و در

يغ و ترويج م
شرکت فعال داش

ر عنوان به 
شھر در اواخر

نشريه و اعالم
صد رفتن به من
د که خانه به م
رار کند با يکی
د، گالويز شد
کرد. رفيق کا

ر شد. به مدت
مانشاه تحت وح

١٣۶٠ھم آذر 
خه اعدام رفت.

  ايوب)

 (ايوب) کري
لد شد. از سال
 سازمان شر
يق مرتضی نم
افع طبقاتی خو

ھای مقا  چھره
ژيم شاه و ج
س از ضربه س

سال ١۴و به 
ھا در آستانه ن

 رفيق ھمه تو
ن چاپ تھران

رفيق مررفت. 
دس ١٣۶١ھمن 

يکی از روزھ
 

   ه

کريمی در س ه
پايان تحصيالت

ت سياسی را
يوست. رفيق نص

ی آزادی و سوس

   يمی کاميار

يق کاميار کريم
ک خانواده تقر

مندرک«ستای 
رب به دنيا آمد

ان روستا، تحص
»سپاھی دانش
وزمد بھرنگی 

. دوران تحص
رستان را در ا
اھرات عليه ر
فوف سازمان

، تبليیسيعارنو
ش نشريات، ش

ھواداری سته
شد. یدھ زمان

ک ساک حاوی
گشت و قص می

شت، متوجه شد
محل فر که از ن

لحه کشيده بود
سدار اصابت ک
سداران دستگير

آباد و کرم الم
انزدھفت. در ش

جوخ یپا بهرب

يمی مرتضی (ا
يق مرتضی

سجدسليمان متو
عنوان ھوادار
ليت کرد. رفي
رگر آگاه به منا

ترين درخشان
رژ یھا چال اه

المی بود. پس
ابانی دستگير و
ن درب زندان
ئيان ادامه داد.

رزات کارگران
دان به کار گر

در بھران بود. 
ل شکنجه، در
 دام سپرده شد.

يمی نصرت اله
نصرت الهيق

صرت پس از پا
 دانشگاه فعاليت

فوف فدائيان پي

 که در مبارزه برا

١٣٣ 
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 پرويز پس ا
ا دريکیفت و

 جوخه تيربارا

 پس از قيام ب
آموزی گام دانش

بھا از شانزده
 سحرگاه رو
ده انقالبی ديگ

در نزديکی» ی
 شورای مردمی
و مسلح شورای

صيات انقالبی
ن اھالی منطق

یمؤثرش بسيار
روز سيزده آبا

 به روستاھای
، مزدورا»قاش

د. در اين روس
ی کوتاھی اعد

وار ١٣۵٣ال
عاليت سياسی ر
ود، در دانشسر
مان گسترش د

را ايفا یشروي
ايران سويچ«ه

مشغول بود. پس
ازی فرستاد شد
رد و از شھريو

١٣۵٧ ماه یدم
ی حامل مأموري

با نارنجکران
وج از منطقه ر

  .جان سپرد

رامی باد ياد و خاط

وست. رفيق
سيار قرار گرف

آباد به ر خرم

ز متولد شد و
 سعيده در پيشگ

بيش که یرحال
کرده بود، در

با سيزده رزمند
  سپرده شد.

خانگی«وستای
 پس از قيام در
 ھمچنين عضو

وجه به خصوص
گران، در بين
فيق عثمان نقش
طقه داشت. در ر
سپاه پاسداران

ايندرق«وستای
شوند ور می مله

 پس از مدتی

 ١٣٣۵سال
درز به نام
ھقانی متولد
و رنج آشنا

ھا در  ستان
د به درآمد
بيرستان و

راند و در سا
فعهللا که  د. فتح

 آغاز کرده بو
ھوادار ساز ن

يپقش فعال و
تی در کارخانه
م  شمال به کار

به سربا ١٣۵٧
گان را ترک کر
 نمود. در پنجم
ودروی ارتشی
ی دانشگاه تھر

که قصد خرو ن
ران بسته شد و

 [گر

ف فدائيان پيو
ھای بس  شکنجه

در ١٣۶٠ ماه

  

ريمان در سقز
 پيوست. رفيق
در بود. سعيده 

 را سپری نک
با ١٣۶٢ سال 

ه جوخه اعدام س

 

ريمی اھل رو
شاورزی بود.
کت داشت و 

بود. با تو» گی
ه آرمان کارگ
نی داشت. رفي
سازمان در منط

ان با حمله س
و کشتار در رو

نيز حم» خانگی
را دستگير و

 

کريمی در سا
ستاھای اليگود
يک خانواده دھ
و تولد با فقر و
 تحصيل، تابس

کرد تا بتواند ی
 کند. دوران دب
ر اصفھان گذر
ی فنی بابل شد
خر دبيرستان آ

عنوان بهخود را 
ت دانشجوئی نق

مدت ١٣۵۶-۵٧
ھای ز کارخانه

٧ل در تيرماه 
ماه و نيم، پادگا
مخفی را آغاز

 عمليات دو خو
را در حوالی 

. پس از اينرداد
ر گلوله مزدور

يام به صفوف
ستگيری تحت

آبان روزھای
  سپرده شد.

 

 مان سعيدهکري

رفيق سعيده کر
صفوف فدائيان
مشغول فعاليت

اش ز زندگی
سيزدھم مرداد

ر شھر سقز به
  

  کريمی عثمان

رفيق عثمان کر
مھاباد کارگر کش
ر مھاباد شرک

خانگ«روستای
اش به وفاداری

محبوبيت فراوان
ر شناساندن س

، ھمزما١٣۵٩
طراف مھاباد و

خ«ه روستای
رفيق عثمان ر

  د.کنن می

 

  هللا کريمی فتح
هللا ک رفيق فتح

از روس ريکی
در ي» ينه گندم«

شد. از ھمان بد
شد. در دوران

مزرعه کار می
خانواده کمک

ھنرستان را در
انشسرای عالی

ھای آخ ز سال
عاليت سياسی خ
و در مبارزات
٧مود. در سال 

ھران و يکی از
ز اتمام تحصيل

ولی پس از دو
زندگی م ١٣۵٧

رفيق طی يک
ینظام حکومت

قرار موردحمله
اشت، به رگبار

قي
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سالمی و در
حکوم شد و به
ر در شھر سقز

   د.

ه قزوين تبعيد
نمايندگی ئتيھ

 بازگشتند. در
دداً به تصرف
آمد. نيروھای
 جھت کمک و
 بار ديگر در
شد. چند ماه بعد
ج بازگرداندند
ھال در سی و
به مجروحين،

ال دستگير شد.
کردند. در بھار

ی خلق کرد،گ
 در خردادماه
صرف نيروھای
ی پيشمرگه به
 و پشتيبانی در

داد،خر ٢۴ر 
ن سقز دستگير
ژخيمان مجدداً

ند]

سط وی 
 سازمان 
 ساواک 
 به دست 
. پس از 
مبارزات 
يور سال 

م جمھوری اس
دور به اعدام مح
ه رزمنده ديگر
ادش گرامی باد

ز پايان 
ی دوره 
شغول به 
رژيم به 
 مداوای 
در پائيز 
ق نسرين 

ی، رفيق را به
ھ پی مذاکرات 
ھای کردستان

دج و سقز مجد
 اسالمی درآ
عدادی از رفقا
د. رفيق شھال
 اوين منتقل ش
 به زندان سنند

رفيق شھال ١٣
ه جرم کمک ب

  ن رفت.

از پايان 
ی دوره 
بيمارستان 
ز يورش 
 کمک و 
 سقز، در 

ش رفيق شھال
کرمان تبعيد کر

نمايندگ ئتيھ 
ن بازگشتند.

 مجدداً به تص
رآمد. نيروھای
قا جھت کمک

در گريبار دين 
، در بيمارستان
چند ماه بعد دژ

سياليسم جان باختن

آشنا شد و توس 
به عضويت 
توسط ١٣۵٣ 

مزمان با قيام،
 زندان آزاد شد

به م یغرب ن
وز ششم شھري
مزدوران رژيم
ت خلخالی مزد
 فدائی و ھيجده
ن سپرده شد. يا

عبی، پس از
و طی سطه

پرستار مش ن
 از يورش ر
ھام کمک و

رستان سقز، د
خواھرش رفيق
 از دستگيری

در ١٣۵٩سال 
يان به شھرھا

شھرھای سنند 
جمھوری گر

ھا برگشتند و تع
رھا باقی ماندند
گير و به زندان
رفيق شھال را

٣۵٩ شھريور
زندگی خود به

جوخه تيرباران 

  )شته
کعبی، پس ا

و طی سطه
پرستار در بي ن

کار شد. پس ا
تان به اتھام

 در بيمارستان
 ھمراه خواھرش
، رفيق را به ک

 پی مذاکرات
رھای کردستان

 سنندج و سقز
ی اسالمی در
 تعدادی از رفق
ند. رفيق نسري
ش رفيق شھال،
ن منتقل شد. چ

ی آزادی و سوس

يیاسکو  مدی
١٣۵٢ سال 

آمد. در سال
ه دستگير و ھم

ھا از نای توده
جانيآذربام در

ود ادامه داد. رو
توسط م ١٣۵

گاھی به رياست
راه يک رفيق

جوخه تيرباران

  بی شھال

شھال کعيق
صيالت متوس

عنوان بهوزشی 
ر شد. پس

دستان به اتھ
ھا در بيمار خمی
به ھمراه خ ١٣۵

ستگير شد. پس
ند. در بھار سد

ق کرد، تبعيدي
١٣۵٩ردادماه 

اشغالگروھای 
ھ شمرگه به کوه

شھرتيبانی در 
خرداد، دستگ ٢

خيمان مجدداً ر
 در روز پنج

ھارمين بھار ز
یسو بهوار  ئی

بی نسرين (فرش
يق نسرين ک
صيالت متوس

عنوان بهوزشی 
ز مشغول به ک
ژيم به کردست

ھا وای زخمی
به ١٣۵٨يز

س از دستگيری
در ١٣۵٩ل

عيديان به شھر
شھرھای ١٣۵

جمھوری غالگر
ھا برگشتند و ه

ھرھا باقی ماندن
 ھمراه خواھرش
به زندان اوين

 که در مبارزه برا
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 در باختران ب

ستاد سازمان د
ش بسيار فعال

 توسط نيروھای
 فعاليت خود ر

١٣۵٩روردين
روزب از چھل

ھ حماسه » و...
 در ميان رفقای
ظامی رسيد. د
روز نبرد دليران

بانه، پس ا - ز
تحت مرگان ش

اگرچاد، م افت
ش را از کمي
له قرار گرفت

  تان ريخت.

صفوفاليت در
که به انتشارات

 از زدوخورد
ير شد و ھمر

ی متمادی تحت
گران اوين ک ه

د را به حرف
گر در نيمه دو

د يیروستای
گاھی رفيق د
با رفيق مرضي

رامی باد ياد و خاط

رفيق ديگرش

ی در سال
 و در يک
شود. پس از
مه تحصيل
ا توانست تا
يل دھد. از

کار را وقف
حمد در برپائی س
 مقاومت، نقش

صرف شھرھا
قانی سازمان

وم کردستان (فر
 سقز که بيش

رساوين، مھاباد
برجسته کار 

ام فرماندھی نظ
، بعد از چند ر
 از جاده سقز

شيپ به ھمراه
زدوران رژيم

اش ت فرماندھی
رد اصابت گلول
 مبارزه کردست

در اھر
ق فرشيد

وارد سطه
 کامپيوتر
ر مدرسه
 آشنا شده

. ندکرد واج
فعاس از قيام به

رشيد روزی ک
 در تھران پس
خمی و دستگي
وری روزھای
داشت. شکنجه
، رفيق فرشيد

ديگ یا سر وعده
  سپردند.

ای در خانواده
حصيالت دانشگ
ر ھمين زمان ب

 [گر

ه ھمراه سه ر
    سپرده شد.

   د (حمه)

نزانی حمه) کس
ستای کسنزان

شم به جھان گش
دائی برای ادام
ز شد و در آنجا

ی ادامه تحصيل
اش ر م زندگی

التی نمود. محم
ھای جاد ھسته

ت. پس از تص
 در کميته دھق
جريان جنگ دو
ومت در شھر

دار« نبردھای 
ینظامن يک 

ر شد و به مقام
،١٣۶٢مھرماه 

 ھنگام عبور
رض جاده ب
 در کمين مز
 رفقای تحت
رين دقايق مور
ر زمين بارور

   

 کشاورز د
تولد شد. رفيق
حصيالت متوس

ريزی و رنامه
 تھران شد. در

شھره صبوری
باھم ازدو ١٣

رفيق شھره پس
. رفيق فردادند

در اتوبانیشد 
ه پاسداران زخ
ق شھره صبو
حشيانه قرار د
داشتند بتوانند،
 به ھمراه ھمس
 جوخه اعدام س

   ف

 کشی زاده د
 دنيا آمد. تح
ريز بود و در

به ١٣۶١سال
جوخه تيرباران

 

نزانی محمد کس
رفيق محمد (ح

در روس ١٣٣٨
خانواده فقير چش
ايان دوره ابتد
روانه شھر سقز
سال دوم نظری

تما ١٣۵٧سال
سياسی و تشکيال
شھر سقز و ايج

ای داشت رزنده
نقالبی، محمد

دامه داد. در ج
ر دوران مقاو

و طول انجاميد
عنوان فريد و به

سازمان مشھور
شامگاه پانزده م
و پيروزمندانه،

گذشتن از عر
اش، رماندھی

وانست تمامی
گذراند، در آخر

بر سرخشخون
 

کشاورز فرشيد
رفيق فرشيد

) متجانيآذربا
س از پايان تح
مدرسه عالی بر
ر خيابان ظفر
عالی با رفيق ش

۵٩و در سال
رفيق فرشيد و ر

ادامه دسازمان
سازمان حمله ش

سپاه یراندازي
ھمسرش رفيق

ھای وح شکنجه
يگر اميدی ند

ياورند، او را
به ١٣۶٠سفند

زاده يوسف یکش
رفيق يوسف

شھر به مشکين
انشکده فنی تبر

س
ج
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ياری خائن لو
ام سی خي تار

ديگر به بھانه
رگبارين به 

داشت. پس از 
شريه کار آغاز
چھر مجدانه از
ه به عضويت
ت متمرکزتری

ھای ز سرکوب
ت رفيق را به
 تجارب خود،

٢٩ھد. روز 
 رفيق منوچھر

دوران امنيتیز
وار با ت، فدائی

  

آباد متولد شد. ی
 پس از قيام به
تقاد داشت، از
گ نکرد و به

١٣۶١ر سال 
 مدت کوتاھی

 

. پس از پايان
به وپرورش ش

 اعتراضات و
صفوف فدائيان
انی ساده برای
رتجعين از وی
ستگير و تحت
حمد از مواضع

در بندرعباس 
  ت.

ند]

سط عباس شھر
درشود.   می

ھشت زندانی د
ھای اوي ر تپه
  خت.

 يکی از 
ر رفيق 
 که پيش 
نی برای 
خارج از 
 خارج، 
مسئوليت 

عھدهبر  ک را
ی خود را با نش
ت، رفيق منوچ
نمود. رفيق که

مده بود، فعاليت
ود. با آغاز نم

 تصميم گرفت
 با استفاده از

 را سامان دھ
روج از مرز،

به محاصره مز
 آخرين لحظات
انه جان باخت.

تکش در نازی
جريان قيام بود.

انتقری ھميشه 
ای درنگ  لحظه

ت، ادامه داد. د
تگير و پس از
 ن سپرده شد.

متولد شد. ١٣٣
آموزشمعلم در 

ام، فعاالنه در
 از قيام به ص
زمان را به زبا
 باعث کينه مر
يق محمد را دس
 ولی رفيق محم

١٣۶٠دی  ٢۴
ه تيرباران رفت

سياليسم جان باختن

شت توسط را دا
رز دستگير

ھمراه با ھ ١٣
زندان، در از

ته شد و جان باخ

   نوچھر

النتری نظری
جزنی و براد
 کالنتری بود

فيق بيژن جزن
ت جبھه به خ

بود و در ه
م ازجملهختلفی 

ريک بھمن تئو 
شت و ھمکاری
 انشعاب اکثريت
 اقليت دفاع نم
نشريه کار درآم
تحريريه آغاز

، تشکيالت١٣
تا رفيق نيز يد

ج از کشور
به ھنگام خر ۶
تيمی ب خانه کي

ک درگيری، در
يانور سرافرازا

ای زحمت خانواده
 سازمان در ج

ت روانه رھبر
ريان انشعاب،

ف انقالبی اقليت
ی مسلحانه دست
ه جوخه تيربارا

٣۶ی در سال 
م عنوان بهطه 

 در جريان قيا
ت داشت. پس

حمد مواضع ساز
داد و اين ح می

سرمايه رفيق ن
،قراردادندن 

۴ن نيامد و در 
جوخه یسو بهر 

ی آزادی و سوس

تن به فلسطين
ته و در مر

٣۵۴ ماه نيورد
فرار ختگی 
شاه بست دوران

نتری نظری من
يق منوچھر کال
ضای گروه ج

شعوف (سعيد)
 دستگيری رفي

پشت یدھ زمان
شده اعزامشور

ھای مخ سئوليت
١٩ هيشار نشر

م به ايران برگش
ود. در جريان

انقالبی یمش ط
نويسندگان ن ئت

 در رابطه با
٣۶٠ونين سال 

رج اعزام نماي
ھای خارج ليت

۶١وردين سال 
ي ايرانشھر در 
آمد و طی يک
وردن قرص سي

   ال

يق کمال در خ
 فعاالن ھوادار

ھای راست است
ين رو در جر

رزه در صفوف
ی يک درگيری
 زندان اوين به

   الی محمد

يق محمد کمالی
صيالت متوسط

ر مشغول شد.
اھرات شرکت
ست. رفيق مح

توضيح گردانش
پاسدارانه بود. 

ھای فراوا کنجه
البی خود پائين

استوار يیھا گام

 که در مبارزه برا
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د و در روز پن
 و ھفتمين بھا

یسو بهوار  فدائی

شجوئی فعال بو
ھده داشت. رفيق

ر علنی سازما
خان کيدر  ١٣

رف و دو رفيق
ياری و شجاعت

دوران ساواک
ه با استفاده ا

رفيق ب پس ني
٣۵۵ت سال

ا رفيق مرتضی
 به کار مشغو
داری دستگير

و سلول انفرادی
  ده شد.

دانشجوی ادبيات
شجويی بود.

ش مبلغی برای
 که شخصاً د

 بخش انتشارات
٠يا اوايل ١٣٥

عد به زندان آم
 به جوخه اعد

 داد و يکی ا
ق کوھستانی

خروج از مرز

رامی باد ياد و خاط

دج بازگرداندند
ين در بيست

ه مجروحين، ف

انکی متولد
 از پايان

در  ١٣۵٢ 
رد دانشکده
در جريان
 ارتباط با

در محافل دانش
يم را نيز بر عھ

ھا کادر  تا مدت
۵۵ھشت سال

رفيق حميد اشر
ند. رفقا با ھوشي

با مزد دوخورد
 تعدادی اسلحه

ازاک کردند.
پس از ضربات

ع شد. سپس با
ر اطراف کرج

ين مرغددر ھم
ھای وحشيانه ه

وخه اعدام سپر

ل متولد شد. د
ن جنبش دانش

رزمش جويان ھم
شد یآور جمع

د. اين رفيق با
٥٩اواخر سال

زندان اوين و بع
در زندان آمل

تری متولد
کوھنوردی
کوھنوردی
راه با رفيق
ی از دانش
ردی جلب
زه مسلحانه

تشکيل يیصفا
مناطق يیناسا

قصد خ که یام

 [گر

 به زندان سنند
رفيق نسرين ١

 جرم کمک به
   رفت.

   ی عبدالرضا

ضا کالنتر نيستا
بود. پس ١

سطه در سال
ب رتبه اول وار
 تھران شد. د

شجوئی در
گرفت. عموماً د
وليت سياسی تيم

ت در سازمان
ارديبھ ٢۶وز 

، به ھمراه رباد
ه دشمن درآمدند

زداشتند، طی 
 از مصادره

منطقه را ترک
 روی آورد. پ
ا سازمان قطع
 مرغداری در

د ١٣۵۵مرداد 
ه تحمل شکنجه

به جو ١٣۵۵د 

  د

النتری در آمل
 و از فعالين

دانشجو ديگر 
ستان فارس ج
گان آن قرارداد
 رفيق جمشيد ا
د. او ابتدا در ز

از مدتی د پس

   (مشعوف)

مشعوف) کالنت
از کودکی به ک
و بعداً گروه ک
 نمود؛ و ھمر
ی تعداد زيادی

 گروه کوھنور
 پذيرش مبارز
ص را با رفيق 
شنکه مسئول 

ھنگامل شد؛ و 

رفيق نسرين را
٣۵٩شھريور

زندگی خود به
جوخه تيرباران

کالنتر نيستانکی
رفيق عبدالرض

٣٣٣ ماه ھمن
حصيالت متوس
کنکور با کسب

نی دانشگاه
مبارزات دانش
سازمان قرار گ
و ھمچنين مسئو

از عضويت س
ود. تا اينکه ر

آب نظاميمی در
زن به محاصره
و مھارتی که د

نی، پسشھربا
ماشين پليس، م

زندگی مخفی
رتباط رفيق با
اطمی در يک

م ٢١شد. روز
س از ھفت ماه
ر ھجدھم اسفند

کالنتری جمشيد
رفيق جمشيد کال

انشگاه تھران
ھای او و الش
زدگان اس زلزله

ختيار بازماندگ
ر ارتباط بود.

شود ستگير می
نتقال يافت و پ

 سپرده شد.

کالنتری سعيد (
رفيق سعيد (م

بود؛ و ١٣١٩
شد؛ و مند عالقه

کاوه را تأسيس
فراھانی يیصفا

موزان را به
مود. پس از
ولين تيم کوه

بود ک یرفقان
ھای شمال جنگل
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ش
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رفت و ھمچون
شان و مواضع

دادگاه یبن در 
ر تظاھرات و
ھکل به اعدام

در ١٣۶٠سال 
جوخه تيرباران

شد. در جريان
دستگير و ١٣
به زندان مان

 روزھای سال
   ده شد.

و مدافعان مان
ارديبھشت ٢٣

ک در دانشگاه
ھارراه متحدين
نامه کردستان
ز ماشين پياده

ھا د و آنآين  می
د. رفيق کمال
 ولی پاسداران
ف گلوله قرار
 او در واپسين
و برای آخرين

رفيقی سان نيد
کشان به خيل
ش ھميشه در

 بروجرد بود.
 بيست و ھفتم

  پرده شد.

در زندان ١

ولد شد. پس از
 کارخانه فلور
م در رابطه با
ت و در جريان
ال بود. پس از
ن بود و در

ند]

ھا قرار گر نجه
منافع زحمتکش
د. رفيق کيوان

اتھام شرکت در
يجان و سياھ

س رماهيتزدھم 
 سرمايه به ج

متولد ش سليمان
٣۶٠. در سال 

مسجدسليمدان 
از دريکیالم 

ه تيرباران سپرد

پرشور سازمی 
٣ شنبه سهروز 

 رشته مکانيک
ر در مسير چھ
ل پخش خبرن
ستگيری رفقا ا
 به کمک رفقا

دھند  نجات می
صحنه دور کند.
فته و او را ھد

کند. صابت می
وکند  ا جمع می

بدر کارگر؛ و 
گران و زحمتک

پيوندد. يادش ی

ن سازمان در
فرسا در  طاقت

خه تيرباران سپ

١٣۶٧ وريھر

 زحمتکش متو
کارگر در وان

نگ قبل از قيام
ان قرار گرفت
ت کارگری فعا
 در اصفھان

سياليسم جان باختن

 شديدترين شکن
دفاع از م جز

بر زبان نياورد
 و نوشھر به ا
ابانی در الھي

روز شانز رگاه
سط مزدوران

مسجدسزاد در 
فدائيان پيوست.
شکنجه در زند
 شد. رفيق غال
 کرج به جوخه

ازجمله رفقای ر
 بود. عصر ر
مال دانشجوی

چند رفيق ديگر
رداری، مشغو
مسلح برای دس
حاضر در آنجا
داران سرمايه

خود را از صح
رفيق نشانه گرف
ه سر رفيق اص
رين نيرويش ر

: درود برورد
 پيروزی کارگ

فدائی می گان
  ست.

ی از ھواداران
ھای ل شکنجه

روجرد به جوخ

در شھکيانی 
  شد.

ر يک خانواده
عنو بهمتوسطه

شد. رفيق ھوشن
ھواداری سازما

ات و اعتصابات
 خانه کارگر

ی آزادی و سوس

حتستگيری، ت
ج بهگر فدائيان 

زمان، کالمی ب
ژيم در چالوس

ھای خيا گيری
حکوم شد. سحر

دان نوشھر توس
  رده شد.

   نزاد غالم

يق غالم کيانز
م به صفوف ف
س از مدتی ش

حصار منتقل ل
در زندان ١٣۶

   نفر کمال

يق کمال کيانفر
وق کارگران

رفيق کم ١٣۵
چ به ھمراهريز

تا ميدان شھر
دند. پاسداران م

شوند. مردم ح ی
 از دست پاسد

کند که خ ش می
ر طرف بهدور

دھند. گلوله به ی
ظه زندگی آخر

آو یبرمر فرياد 
به مانيبااگر
باختگ جانظيم

ھا زنده است طره

  نی احمد

يق احمد کيانی
تحملمد بعد از 

در بر ١٣۶٠ر

   هللا امان نی

ک هللا امانيق
ھردشت اعدام

  نی ھوشنگ

يق ھوشنگ در
ام تحصيالت م
شغول به کار ش
ی از محافل ھ
الب در تظاھر
م از فعالين

 که در مبارزه برا

١٣٦ 

 و
ی
به
ک

به
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ن
 ف
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به
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ش
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ول
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ديگ
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رژ
درگ
محک
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کيان
رفي
قيام
پس
قزل
۶٢

  

کيان
رفي
حقو
۵٩
تبر
–

بود
می
را

تالش
مزد
می

لحظ
بار
ديگ
عظ
خاط

  

کيان
رفي
احم
مھر

  

کيان
رفي

گوھ
   

کيان
رفي
اتما
مشغ
يکی
انقال
قيام

طره رفقای فدايی

 

زمان آشنا شد
س از دستگيری
 و در تھران ب

ين زمان نزديک

جنگ تحميلی ب
شم فروردين سا

ه پادگان زاھدا
صف به کرد و

 ھمين زمان
ضع سازمان، ب

در اعتراض ١٣
ھراتی در خاش

اين تظاھرات ن
ک» خانه بلوچ«

پاسداران مزدو
کر خونين رفيق

يم در صف او
  .باخت 

ولد شد. پس ا
لم به استخد
يام فعاالنه د
 پس از قيام ب
ضع سازمان ر
 از خرداد سا

فرس ھای طاقت
تھران به جوخ

در چالوس متو
ن در چالوس

يان پيوسته بود
صحرا، د رکمن

ر داشت. پس ا

رامی باد ياد و خاط

ريان قيام با ساز
ان پيوست. پس

 قرار گرفت
فيق احمد در اي

اوی که در ج
شش ، در روز

  م سپرده شد.

در  ١٣٣٣ل 
ای   خانواده

سليم از ھمان
د و در کنار
 که کارگر
 مشغول شد.
به سربازی

وره آموزشی ب
دگان را ترک
دم پيوست. در

 مطالعه مواض
٣۵٩يستم مھر

ی شھر تظاھ
گانسازمان دھند
«ات به مقابل

ه بود، رسيد، پ
لحظاتی بعد پيک
 شد. رفيق سلي

جانن سرمايه

متو ١٣٣٣سال
معل عنوان به 

ر جريان قي
کت داشت و

ق فريدون مواض
کرد. پس غ می

ھ تحمل شکنجه
در ت ١٣۶٠ن 

د ١٣٣٨ سال
 فعال سازمان
به صفوف فدائي

به تر شده ليحم
صحرا قرار من

 [گر

   د

رواغلی در جر
 صفوف فدائيا

فرسا ی طاقت
 سپرده شد. رف

   داشت.

   محمد یرد

کوسه قرا حمد
بود رشدهيستگ

 به جوخه اعدام

   

رازھی در سال
خاش در 

د شد. رفيق سل
 و کار آشنا شد

ھمراه پدرش
 بود، به کار م
 تحصيالت، ب
 پس از طی دو

قيام پادجريان 
عتراضات مرد
شد و پس از

 پيوست. در بي
رمايشی شورای

سفيق سليم از 
صف تظاھرا 

سداران سرمايه
گلوله بستند و ل
 جمعيت حمل

گلوله پاسداران 

  ن

کھزادی در س
ت متوسطه

درآمد. در ش
تظاھرات شرک
 پيوست. رفيق

تبليغ آموزانش
ر و بعد از ت
زھای زمستان

   شد.

  حمان

يا (کيوان) در
ان از رفقای

 پس از قيام به
تحھای  ر جنگ

شوراھای ترکم

احمدکورواغلی
رفيق احمد کور
س از قيام به

ھا حت شکنجه
جوخه تيرباران

سال سن ٣٠ه
 

کوسه قراوی بر
مح یبردرفيق

دسصحرا  رکمن
در گنبد ١٣۶٠

کھرازھی سليم
رفيق سليم کھر

»چاه تمين«
زحمتکش متولد
کودکی با رنج

حصيل به ھ
کشاورز فصلی
س از پايان

راخوانده شد و
منتقل شد. در ج
ظاھرات و اع
سازمان آشنا ش
صفوف فدائيان

ه انتخابات فر
بود. رف رپاشده

که یھنگامود.
ر تصرف پاس
جمعيت را به گ
سليم بر دستان

براثرظاھرات
 

کھزادی فريدون
رفيق فريدون ک

ايان تحصيالت
وپرورش موزش

عتراضات و
صفوف فدائيان

آ دانشميان  ر
دستگير ١٣۶٠
از روز ريکی

يرباران سپرده

کيا (کيوان) رح
رفيق رحمان کي
شد. رفيق کيوا
وشھر بود که

رفيق کيوان در
صف دفاع از ش

ک
ر

پس
تح
ج
به
 

ک
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 [گرامی باد ياد و خاطره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختند]
 

 

  ١٣٧ 

بيکار در اين شھر فعاالنه مبارزات کارگران  یدھ سازمان
آھن اصفھان مشغول  در ذوب ١٣۵٩شرکت داشت. از سال 

آھن  بکار شد و در تشکيالت کارگری سازمان در ذوب
اين بخش  ١٣۶٢فعاليت خود را ادامه داد. در تابستان سال 

از تشکيالت مورد ھجوم پاسداران سرمايه قرار گرفت و 
پس از رفقای زيادی دستگير شدند. رفيق ھوشنگ 

فرسا قرار گرفت و بدون  ھای طاقت دستگيری تحت شکنجه
از روزھای آذر  دريکیآنکه کالمی بر زبان آورده باشد، 

  در زندان اصفھان به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٢

  

  
  

  
  

  

  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نيمه فلج شد. 
کرمانشاه را به
 کرمانشاه در
ر عھده داشت.
 بود. در سال
 و ھواداری از

بيست و ظھر
 به خانه ھرمز

او را جا ھمان 
فکنده و پيکر
عت دو و چھل

آرماناز  که
 اعدام سپردند.

 پس از قيام از
شھر سنندج ه

پس از خروج
ھای  در ھسته

قی ماند و به
مين رابطه نيز

بيست و  روز
و باز خاکيق 

را تحت پوشش
يالت دانشگاه،
مخفی را آغاز

ازجملهنظامی 
ابان انقالب و

مسلحانه قيام 
ير مرکز راديو

که يیروھاين 
ت. رفيق ضمن
صنايع دفاع به

تشکيالت جير
ثير قاطعی در
 داشت و اين
ارگران پيشرو

ند]

دستانشی از 
ون فرھنگيان ک
صاب معلمان

ده را برسازمان
ھای کرمانشاه
يک مردم پاوه

بعدازو و نيم 
ن مسلح خمينی

دند وورش بر
قنداق تفنگ اف

برده و در ساع 
ک یدرحالدان، 

کرد به جوخه ی

ندج متولد شد.
که یھنگامبود. 

ار گرفت و پ
 رفيق فرشته

 در سنندج باق
رداخت. در ھم
گير شد و در

به ھمراه رفي 
  م سپرده شد.

  

 -ل مژده
 را از 
در سال 
 و يدهللا 
رار کرد. 
 داشت، 
نتشارات 

رھای شمال ر
از پايان تحصي

م یوزندگمود 
 چند عمليات ن

خيا  تھران در
ت. در جريان

يادتی در تسخير
یدھ سازمانر 

ای داشت رجسته
ص و کارمندان 

تدر بهخت و 
ش داد. نظام تأث
ن اين مجتمع

شش نشريات کا

سياليسم جان باختن

 وحشيانه يکی
 ديگر رفقا کانو

چنين در اعتص
 ھرمز نقش س

ھ ک دبيرستان
غتشاش و تحري

 شد. ساعت دو
مزدوران از فر

ن کرمانشاه يو
 سرنيزه و ق

آباد زليدندان 
در حياط زند
کشان دفاع می

   ته

عنبريان در سنن
در اين شھر ب
ش و سپاه قر
گه از شھر،

شکيالت شھر
رزات مردم پر

دستگ اعدامش 
١٣۵٩ت سال 

به جوخه اعدام

 نظام) - رامرز

نظام) گل -مرز
دگی مبارزاتی

ی آغاز نمود. د
ق رفقا اسکندر
ان ارتباط برقر
و خالقيتی که

يک ھسته ان ت
مان داده و شھر
رار دھد. پس ا
می را ترک نم
قبل از قيام در
ه مرکز پليس

ی شرکت داشت
رفقا ھادی و سي
س از قيام، در

شدند، نقش بر ی
 از کارگران

ن بخش پرداخ
دفاع را گسترش
رزاتی کارگران
گری تحت پوش

ی آزادی و سوس

ھای ت شکنجه
زمان با قيام با

جود آورد. ھمچ
طع قيام، رفيق

رمز دبير فيزيک
به اتھام اغ ١٣۵

زمان دستگير
تم مرداد چند نف
 کوی فرھنگيا
 زير ضربات

را به زن نشيون
شب د قه نيمه

و زحمتک رگران

 عنبريان فرشت
يق فرشته گل ع
لين سازمان د

رد ھجوم ارتش
روھای پيشمرگ

ومت محلی تش
مبار یدھ زمان

د روز قبل از
ھارم ارديبھشت
ک مبارز ديگر ب

 مژده يدهللا (فر
يق يدهللا (فرام
يق نظام، زند
ران دانشجوئی

از طريق ١٣۵
سبيلی با سازما

 سايه ابتکار و
سرعت بهنست

توزيع را سازم
يغی سازمان قر
ره خدمت نظام
د. رفيق نظام ق
مله مسلحانه به
کز ژاندارمری

ر به ھمراهدم،
رکت داشت. پس
ب سازمان می
تباط با تعدادی

اين یدھ زمان
رگری صنايع د

مبار یدھ زمان
جتمع عظيم کارگ

 که در مبارزه برا

١٣٨ 

٢ 
ول
ين

ت
در
مل
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ان
به

علت
ھمز
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رفي
رفي

دور
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سلس
در
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تبلي

دور
کرد
حمل
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مرد
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ارت

ساز
کار
ساز
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طره رفقای فدايی

 

٢سازمان در
ی در صف او
يق ناصر در اي

  .جان باخت

توانست از سمت
رفيق مھرداد د

تحم سال کي
توار و مقاوم د
ر روز بيست

یپا بهوار   فدائی

 در ھمان زما
ب اگرچهاشت،

رامی باد ياد و خاط

ر سفقای ھوادا
ر رفقای فدائی
 راديو بود. رفي

جرار گرفت و

متولد  ١٣٣
از فعالين  ه

ز ضرباتی
 واردشدهت

آن به  از
يق مھرداد

 ١٣۶٠سال
نورد ديگر ت وه

ر د صعود کند.
گير و پس از

ھمچون کوه است
و سرانجام در

در ھمدان ١

اسفند  ٢۴ 
 فقير در
ا آمد. پس
 در ھمين
گاه تبريز

، ١٣۵٠ل 
ر تبريز

روی آورد.ی
ا پشت سر گذا

 [گر

   

ارسچی از رف
ه ھمراه ديگر

رف ساختمان ر
صابت گلوله قر

  داد

٣٩مھر  ١۶ر 
هيگران پاداد 

دان بود. پس از
ھر به تشکيالت

دورا بهوانست 
 به دھد. رفيق

ای بود. در س ده
ه ھمراه چند کو

ندبه قله دماو» 
ر ھمدان دستگ
يد و اسارت، ھ

و گران ايستاد
١٣۶۴ر سال 

  ت.

   رمز

بيانی در  یرج
ای ر خانواده

رمانشاه به دنيا
الت متوسطه

ه فيزيک دانشگ
مه داد. در سال

در شھر که ی
ه فعاليت سياسی
سال زندان را

گارسچی ناصر
رفيق ناصر گا

به ١٣۵٧ھمن
حمله جھت تصر

عمليات مورد اص
  

مھرد هيگران پا
رفيق مھرداد در
شد. رفيق مھر
سازمان در ھمد
که در اين شھ
ود، رفيق تو

عاليت ادامه
نورد ورزيد کوه

رفيق مھرداد به
»يخار«خچال

در ١٣۶٣سال
ھای شدي شکنجه

رابر شکنجه گ
چھارم شھريور

جوخه اعدام رفت
 

گرجی بيانی ھر
ھرمز گررفيق
د ١٣٢۴سال
کر سر تپهمحله

ز اتمام تحصيال
شھر، در رشته
ه تحصيل ادام

یھنگامھرمز
انشجو بود، به
ستگير و سه

 

گ
ر
بھ
ح
ع
 

گ
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ش
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شد. رفيق رضا
سا قرار گرفت

به ١٣۵٠ ماه

ماه به سازمان
سال لياوادر  

عنوان بهشت، 
پس از انشعاب
سئوليت نشريه

از دريکیت. 
جشن عروسی
ر گرفت. رفيق
ودکشی کرد و

د شد. پس از
در جريان قيام
داشت. پس از
ت و دوم مھر
به جوخه اعدام

ود. در جريان
رکت داشت و

ند]

ابان دستگير ش
فرس ھای طاقت

اسفندم يازدھم 

ری در 
زلی در 
فيق ويدا 
مانی که 
 سياسی 

پس از  
با رفيق 

 تا ضربه تيرم
ازآن پسماند. 

ه سال سن نداش
شد. رفيق ليال پ

ش انتشارات مس
 بر عھده گرفت
رفيق ليال در ج
ن سرمايه قرار
ر اقدام به خو

 سازمان، 
رک منتقل 

زير  ١٣۵
مان دقيق 

متولد ١٣٣۶ل 
 دانشگاه شد. د
ھرات شرکت د
ست. در بيست
ر در بروجرد ب

 در سال 
در ھمان 
ش را از 

به خود،  
فيق آنين 
وسطه را 

معلم در  
ول به کار شو
ت فعاالنه شر

سياليسم جان باختن

اتفاقی در خيا ر
 ی تحت شکنجه
ن نياورد. در

   ده شد.

   (ليال)ا 

ال) گلی آبکنار
نزديک بندر انز
ی متولد شد. رف
 جوانی و زما
حت تأثير جو

ت روی آورد.
ن در يک تيم ب

شد. یدھ انزم
ی مشھد باقی م

ھنوز ھجده که
اھی اصفھان ش
کثريتی در بخش

را» دانشجو 
ر ١٣۶١رماه 

اصره پاسداران
 خوردن سيانو

 

ندمی از فعالين
 به کميته مشتر

۵۶سم در سال 
زم متأسفانه. ت

 ص نشد.

 

رزی در سال
متوسطه، وارد

و تظاھرضات 
ن پيشگام پيوس
پنج رفيق ديگر

   ناگلدی

وکالنی (آنين)
 متولد شد. د

ر و مادر خويش
اتکابور شد با

غلبه کند. رفي
تحصيالت متو

عنوان به و 
غوصحرا مش ن

ت و اعتراضات

ی آزادی و سوس

طور بهان سال 
س از دستگيری

کالمی بر زبان
وخه اعدام سپرد

ی آبکناری ويد
يق ويدا (ليال
ستای آبکنار ن

ای سياسی نواده
 ھمان آغاز

حصل بود، تح
نواده، به فعاليت
تباط با سازمان

سازميد مؤمنی 
ھای از تيم يکی
ک یدرحال، ١٣۵

سئول يک تيم ر
طرد خائنين اک

نبرد«شجوئی 
زھای آخر تير
واھرش در محا

وار با ال فدائی
  .ن باخت

 دمی ابوالقاسم

يق ابوالقاسم گن
دستگيری س از

لقاس . رفيق ابوا
جان باختکنجه

مشخص گاه چيھ

  درزی عباس

يق عباس گود
ان تحصيالت م

النه در اعتراض
م به دانشجويان

به ھمراه پ ١٣۶
  رده شد.

کالنی (آنين) آن
يق آناگلدی گو

در گنبد ١٣٣
ران کودکی پدر
ست داد، لذا مجب
 مشکالت غ
نست دوران ت
 پايان رسانده

ستاھای ترکمن
م در تظاھرات

 که در مبارزه برا

١٣٩ 
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طره رفقای فدايی

 

 خود در بخش
ھای سر ھسته
ھای خائ ثريتی

ھده گرفت. رفيق
مرکزی سازما

ت ابقاء شد. پس
 عھده گرفت. ا
ری انقالبی بود
کشی به يکی ا

ب یعطا الھحمد
ريان درگيری

 پايان تحصيالت
ز دوره آموزشی

وب غربی اعز
مه داد و ماھيت

کرد تا اينک  می
 منطقه مرزی

ھای يا نامش و
اند. د  رسيده

ھای کميته زندان
اش نامه تيوص

»خيزد ئی برمی
ھای استوا  گام

خيمان چشمانش

ی را آغاز و ب
عالم موجوديت
ت. در شھريو

رامی باد ياد و خاط

بندی تجارب مع
«وين جزوه

 از طرد اکث
زمان را بر عھ

ضويت کميته م
در اين مسئوليت

ران را نيز بر
العاده و پيگير ق
جھت سرک ١

دنبال خيانت اح
رآمد و در جر

  جان باخت.

سازمان پس از
نده شد. پس از

ھای جنو ه جبھه
س به فعاليت ادا
سربازان افشاء
 ارتجاعی در

  .جان باخت 

 دوم بھمن
ط در شھر

ا در  تان ر
قم به پايان

 پلميد فوق
دبی زيادی

ھا،  سخنرانی
خودش بانام که
به چاپ» ک

به ترتيب در ز
د. خسرو در
ن ما صدھا فدائ

، با١٣۵٢من
گذاشت که دژ

 ١٣٢۶ال
 از پايان

 ١٣۴۵ل
گاه مشھد
يد آريان،
شنا شد. در
يت شاخه

زندگی مخفی ١
اعھای  عالميه

ان شرکت داشت

 [گر

رفيق نظام جمع
ز طريق تدو
شار داد. پس

 کارگری ساز
به عض ١٣۶٠ن 

گره سازمان د
ت کميته تھرلي

طع او نظم فوق
٣۶٠اسفند  ٢

که به د فته بود
ران سرمايه در

اسالمی ج وری

   س

ز ھواداران سا
ربازی فراخواند
 يکم وظيفه به
ز رفيق کاووس
 را در ميان س
وزھای جنگ
ترکش خمپاره

   و

گلسرخی در
ای متوسط نواده

مد. دوره دبست
ستان را در قم

ازآن پس 
 گرفت. آثار اد

ھا، س مصاحبه
 و شعر دارد

بابک«و » ن
دستگير و به ١

 به سر برد
ھر قطره خون
ست و نھم بھم

عدام رفت و نگ

   ا

ا گلوی در سال
شد. پس لد

سطه، در سال
خ وارد دانشگ
ام با رفقا سعي
بھمن آژنگ آشن

به عضويت یا
١٣۵٠ر بھار 

 در پخش اع
مراه رفيق پويان

رار گرفت. ر
ارگری را ازک

انتش» کارخانه
مسئوليت کميته

ظام در تابستان
رآمد و در کنگ
ز کنگره مسئو

خصوصيات قاط
٣سرانجام در 
رمراکز توزيع 

محاصره پاسدار
مزدوران جمھو

گالب وند کاووس
رفيق کاووس از
متوسطه به سر

وانتس عنوان ه
شد. در آنجا نيز
جنگ ارتجاعی

از رو ريکی
ت براثرشرحانی

 

گلسرخی خسرو
گرفيق خسرو 

در خان ١٣٢٢
رشت به دنيا آم
رشت و دبيرس

رساند.
نگاری روزنامه

مشتمل بر م
ھا، نقدھا مقاله

دامو«مستعار
٣۵٢روردين

صر و اوين
از«نويسد:  می

ر سحرگاه بيس
جوخه اع یاپ ه

  را به بندند.

 

گلوی غالمرضا
رفيق غالمرضا
ر زابل متول

حصيالت متوس
ر رشته تاريخ
شد. در اين ايا
حميد توکلی و ب

آشنادامه اين
مشھد درآمد. در

ھران رفت.
سازمان، به ھم
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 [گرامی باد ياد و خاطره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختند]
 

 

  ١٤٠ 

در تشکيل کانون فرھنگی و سياسی خلق ترکمن و  ازآن پس
صحرا، فعال بود. رفيق  سپس ستاد مرکزی شوراھای ترکمن

بود و در » کالله«آنين يکی از مسئولين کانون، شاخه 
اين منطقه نقش  یيروستادھقانان و شوراھای  یدھ سازمان

مزدوران  ١٣۵٨بزرگی بر عھده داشت. در بھمن سال 
رژيم کوشيدند او را دستگير کنند، ولی رفيق آنين در بين 

صحرا در روستاھای اطراف کالله به  زحمتکشان ترکمن
. در ستاديبازناای از حرکت  فعاليت مشغول بود و لحظه

ق را در ، شکارچيان انسان توانستند رفي١٣۶١تابستان سال 
فرسا  ھای طاقت کرده و دستگير کنند. شکنجه يیشناساگنبد 

وار آنين را درھم شکند؛  در زندان گنبد نتوانست اراده فدائی
لذا رفيق را برای شکنجه بيشتر به زندان اوين منتقل کردند. 

ھا را به جان خريد  گاه نيز رفيق آنين، شکنجه در اين شکنجه
از روزھای  دريکیيق آنين و کالمی بر زبان نياورد. رف

  .جان باختدر زير شکنجه  ١٣۶١پائيز 
   

  گوگالنی انين (عبدالجليل)
توماج بود.  رزمان ھمرفيق انين (عبدالجليل) گوگالنی از 

 ١٣۵٨مزدوران جمھوری اسالمی اين رفيق را در بھمن 
دستگير و وحشيانه شکنجه کردند و حتی جسدش را 

  سوزاندند. سپس او را در بيابانی حوالی قم به خاک سپردند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

در ، »دشنه در ديس«شکاف از مجموعۀ 
 ١٣۵۴ گلسرخی، خسرو اعدامِ 

 
 

 زاده شدن
 تاريکی  بر نيزه

 .ی زخمی ھمچون ميالِد گشاده
  

 ی فرصت را ِسْفِر يگانه
 سراسر                          

 .در سلسله پيمودن
 ی خويش بر شعله

 سوختن                     
 ی واپسين، تا جرقّه
 ی ُحرمتی بر شعله

 که در خاِک راھش
 اند يافته                      

 بردگان
 .چنين اين       

  
 اينچنين ُسرخ و لوند

 ی خون بر خاربوته
 شکفتن                    
 فراز وينچنين گردن

 زاِر تحقير بر تازيانه
 گذشتن                     

 و راه را تا غايِت نفرت
 بريدن. ــ                         

  
 گويم؟ آه، از که سخن می

 چرازندگانيم ما بی
 .آگاھانند مرگِ خود آنان به ِچرا



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 د.

رفيق حسن در
 در اين زمان
محل خدمت را
رفيق حسن در
به فعاليت کرد.
خيابان کورش
 مشترک قرار
خاست و طی
ران شاه قرار

شگاه گيالن بود
بهم مرتجعين 

يق عبدهللا روز
يايی رشت به
مان نزديک به

حکمت

ند]

سپرده شداران 

از  ريکی
شد. رفيق 
 متوسطه 
ذشت که 
ی شده و 
 فعاالنه 
حصيالت 

ل مأموريت ر
يق حسن که

برقرار کند، م
 آغاز کرد. ر

، شروع بل آقا
در خ ١٣۵٣ال 

روھای کميته
 به مقابله برخ
 گلوله مزدور

شناس دانشگ معه
در تھاجم ١٣۵

حکم گرفت. رفي
ان نيروی دري
عبدهللا در اين زم

 یخ

 پرورانند ی

 ناظم ح

سياليسم جان باختن

 به جوخه تيربا

   ان

درلنگوری  ن
دران متولد شد

ان تحصيالت
شد. مدتی نگذ

عالين دانشجوئی
 دانشجوئی

س از پايان تح
خوانده شد. محل

ان بود، رفير
ازمان ارتباط ب

مخفی را یگ
آل رفيق نسترن 

جم شھريور سا
يرن يیشناسا 

وار سن فدائی
 مورد اصابت

  .ت

نی کارمند جام
۵٩ت و خرداد 

سال ح ۵شد و 
در زندا ١٣۶

ده شد. رفيق عب
  ت.

  

  

  

 اند دهيکش

 اند رده

 رون

 ن بيرون

 ست اين

ست که برخ یم
 نسته

یدرون خود م

ی آزادی و سوس

در تھران ١٣۵

گوری حسن جا
حسن جانيق

ستاھای مازند
سن پس از پايا
رد دانشگاه ش
يق حسن از فع
 اعتراضات

رکت داشت. پس
 سربازی فراخ
ستاھای مازند
نسته بود با سا

وزندک کرده 
می با مسئوليت

و پنج ستيز ب
 تھران مورد

فت. رفيق حس
ردی نابرابر،

جان باختفت و

  چائی عبدهللا

يق عبدهللا ليچان
 در ارديبھشت
شگاه دستگير ش

٧مرداد سال 
وخه اعدام سپرد

سال سن داشت ٢

  

ما را به بند ک
کر مان یزندان

مرا در اين در
و تو را در آن

نيس یاما چيز
ناگوار ھنگام
دانسته يا ندان
زندان را در د
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طره رفقای فدايی

 

شده سيتأس یگ
ب ١٣۵۵م تير

رژيم شاه درآمد
پايگاه، طی يک

 عليه مزدورا
ه، سرانجام خو

م ساخت. يادش

  عدام شد.

 خانواده متوسط
 رسانده بود. د

آموزی رات دانش
موزی فعال شد
 اوين منتقل شد
رفت. رفيق آذ

رار تشکيالت ر
م به بھداری)

که د یمبارزان
يق آذر با صدای
وز به ياد دارند
فيق آذر را اعال

زندانی د رزان
قه شب توانستن

، پس از تحم
ی شھريور سا

رامی باد ياد و خاط

ی در تيمی
راط پور
ھمراه رفيق
خانه تيمی

پليس  ١٣۵
ی دسترسی
 رھبری و

تازگ بهيگاه که
ت، روز ھشتم
وامل امنيتی ر
ير رفقای اين پ

ھای خود گلوله
هاومت دالوران

تعالی کمونيسم

در تھران اع ۶

در يک ١٣۴
ه را به پايان

ضات و تظاھر
آ  پيشگام دانش
ير و به زندان

ھا قرار گر نجه
ب داشت و اسر

(موسو دربندر 
مبرد. رفقا و  ی

سحر را که رفي
وانده بود، ھنو

بلندگو نام رف ١
مبارخوانده شد.

شت و سی دقيق
  شمارش کنند.

ضای سازمان
از روزھای کی

 [گر

   غالمرضا

ضا اليق مھربانی
 رفيق خر
ده بود و به ھ

عضو ثابت خ
۵۵ بود. سال 

نست به آدرسی
محل اجالس

ن بود. اين پاي
وبی قرار داشت
 زيادی از عو
ا ھمراه با ساي

تا آخرين گ نه
ھا مقاو ز ساعت
ھای مت  آرمان

۶٧کی در سال 

۴١ی در سال 
صيالت متوسطه

االنه در اعتراض
قيام در پس از

دستگير ١٣۶٠ 
شديدترين شکن
سکوت بر لب
کرد. رفيق آذر

 شش به سر می
، ترانه مرغ س

ھا خو از شب 
١٣۶٠دھم آذر 

اران فراخه تيرب
 از ساعت ھش

گلوله را ش شش

  

از اعض یگرود
دريکیفرسا  قت

 

 

اليق مھربانی غ
رفيق غالمرضا

ا مسئوليت
شد یدھ سازمان

طاھره خرم ع
مھرآباد جنوبی
سياسی شاه توان
يدا کند که م

مسئولين سازمان
ر مھرآباد جنو
محاصره تعداد

رفيق غالمرضا
برد سلحشوران

از و پسجنگيد
خود را وثيقه

  گرامی باد.

 

  رکی حمدهللا

رفيق حمدهللا لر

   طيفی آذر

رفيق آذر لطيفی
متولد شد. تحص
جريان قيام، فعا
شرکت داشت. پ
ر اواخر آبان

ر آنجا تحت ش
وار مھر س دائی

ر سينه حفظ ک
، اتاق٢۴٠ند

اند ين اتاق بوده
دريکی شيبايز

پانزد عدازظھر
کرد و به جوخه
وين، آن شب

ھشتادوشصدای
 

نگرودی صفر
صفر لنگرفيق

ھای طاق شکنجه
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 که در مبارزه برای آزادی و سوسسياليسم جان باختنند]

١٤٢ 

طره رفقای فدايی

 

 [گررامی باد ياد و خاط
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توسط ١٣۶٠
مام توانست از

اش، به تن خانه
ر عھده گرفت.
ک باعث رشد
النی از فعاليت

قرار يیشناسا 
سا رفيق را از
 رھبری يک
 در ھمين حال
ا (رفيق داوود

و یسرسخت 
ی و ده رزمنده
 جوخه اعدام

دجيگر در سنن

اگرچهولد شد. 
ی او با پذيرش
گرداند. فعاليت
غاز شد. رفيق
زمان دھندگان
ق خسرو در
 شرکت فعال
وانائی بود. به
در ايرانشھر،
ک تحصيل شد.
ه فعاليت ادامه

پخش قصد به 
ی متمادی زير

روزجام در 
ن ايرانشھر، به

  شد.

سيچون اصفھان
دکی را ھمراه
اين دوران در
الت اجتماعی و

ند]

بھمن  ١٧ر 
 ھوشياری تما

لو رفت براثرعد 
ئوليت آن را بر

گر رفقای اراک
نوز مدتی طوال

اش مورد خانه
فرس ھای طاقت

و حتی شت
گرفت. ر عھده

ط يکی از رفقا
کرد.  می

که وی تداش وا
به ١٣۶١ان 

ای فعال 
و پس از 
ست و در 
 مسلحانه 
دستگيری 
ت. رفيق 
رماه سال 

ھفت رزمنده دي

ای مرفه، متو ه
منطقه بود، ولی
بقه روی برگ

ر دبيرستان آغ
سازيکی از  ن

خته شد. رفيق
ضی بلوچستان
 ورزيده و تو

آموزان د  دانش
جبور به ترک
شکيالت آنجا به

که ھنگامی ١
گير و روزھای
 گرفت. سرانج

در زندان ١٣۶
ه اعدام سپرده ش

در محله سي ١٣
آمد. دوران کود
ری کرد. در ا
ادگی با مشکال

سياليسم جان باختن

 پرداخت. در
ر شد، ولی با

ابد. مدتی بعدي ی
منتقل شد و مسئ
زی رفيق و ديگ
ت اراک شد. ھن

گذشت که خ می
ھ ر شد. شکنجه

بازنداش زينن 
بردرون زندان 

ن را نيز توسط
ازمان منتقل
و مزدوران را 
 در چھارم آبا

از رفقا یمائ
ج بود. خسرو
ف فدائيان پيوس
ان در مقاومت
شت. پس از د

يار قرار گرفت
و يکم تير ست

رفيق شفيع و ھ
  سپرده شد.

رکی در خانواد
ھای م  از خان

سم، از آن طب
س از قيام و در

عنوان به ابتدا 
آموزی شناخ ش

ھای اعتراض کت
چنين سخنران
ر اعتراضات

ر گرفت و مج
تش و در رفت 

٣۶٠شت سال
خارج شد دستگ

ھا قرار کنجه
۶٠ھريور سال 

خمينی به جوخه

٣۴٢ن در سال
يدست به دنيا آ

و فقر پدر سپر
ر زندگی خانوا

ی آزادی و سوس

ج به فعاليت
دوران دستگير

يیرھاگ آنان 
کيالت اراک م

روز ليت شبانه
گير تشکيالت شم

يق در اراک نم
يرفت و دستگ

ليت در زندان
تصاب را در د

بار درون زندان
ری) به سا

،رشيناپذ یستگ
ئی ديگر را

  پارند.

   ئی خسرو

خسرو ميق
زمان در سنند

الب به صفوف
ھای کردستا گ

رکت فعال داش
ت شکنجه بسي

ستيروز بسرو
به ھمراه ر ١٣۶

جوخه اعدام سپ

   ارکی خسرو

يق خسرو مبار
ر رفيق خسرو

لنينيس -رکسيسم
اسی خسرو پس

سرو از ھمان
تراضات دانش

ز حرکياری ا
چ شت. رفيق ھم
ت شرکت در
ت پيگرد قرار

بھار س به چاه
. در ارديبھش

الميه از خانه خ
ترين شک حشيانه

و ھفتم شھ ست
ست مزدوران خ

   جنون بيژن

يق بيژن مجنون
ای تھي  خانواده

رنج استثمار و
دوی رنج و کار

 که در مبارزه برا

١٤٣ 
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طره رفقای فدايی

 

يام فعاالنه د
 پس از قيام ب
لين سازمان بو
بود. رفيق حمي

وار به مقاومت ی
در زندا ١٣۶٠

النه در فسا د
س از قيام يعقوب

يک وز بيست و
ز تحمل مدتی
وران جمھوری

  د.

ين سازمان د
رترين ھوادارا
ھ ی او را تا مدت
ور پاسداران د
 شعار بود. حمي
 پخته در کورا

 چند بار او ر
دستانی بگريزد
 زخمی بود، با
خانه رفيق حمل

فق به دستگيری
 روز شکنجه

صر فتوتی و احم
شھريور سا م

  شد.

در يک خانواد
 ھمان کودکی
کر کارگری می

ب ١٣۵۶ سال
یدھ سازماندر

شکيالت لرستا
رفيق در منطق

ھای کارگری سته

رامی باد ياد و خاط

ر جريان قي
کت داشت و

ق حميد از فعال
ب رشدهيدستگ ١

فدائیر گرفت.
٠ سال وريشھر

  ه شد.

ريان قيام فعاال
کت داشت. پس
ر فسا بود. رو
يعقوب پس ا
 دست مزدو
اران سپرده شد

 ١٣۴٠سال
ای   خانواده

 تحصيل را
مين شھر به
رای تأمين
 خانواده به
ضا پس از

وسته از فعالي
يکی از پرکار
شھر يادگارھای

حضو باوجود 
ميه و يا نوشتن

و باتجربهيقی
رگران انسان

 شد از دفتر داد
جه مجروح و

چندين بار به خ
موف ۶٠د سال

از بيست شي
راه با رفقا ناص
روز چھاردھم
ه اعدام سپرده ش

١٣٣٨ سال
متولد شد. از

وزھای تعطيل ک
ست آورد. از
و نقش فعالی

ز قيام به تش
 شناخته شدن

ل شد و در ھس

 [گر

   ضا

مالکی در ضا
تظاھرات شرک
 پيوست. رفيق

١٣۶٠ خرداد 
ی فراوان قرار

ش زدھميروز س
تيرباران سپرده

مالنی در جري
عتراضات شرک
ار سازمان در

رفيق ي ١٣۶
فرسا، به طاقت

 به جوخه تيربا

   رضا

ا ماھيگير در س
 بروجرد در
نيا آمد. دوران

متوسطه در ھمي
ھا بر  تابستان

ل و کمک به
داخت. حميدرض

يوف سازمان پ
 رفيق حميد يک
مام ديوارھای ش

ھا داشتند. شب
ول پخش اعالم

رفيقن و سال، 
زه بود. شکار

موفق بار کي 
شکنج براثر چه

د. مزدوران چ
در بيستم مرداد

شياز بند. پس 
حميدرضا ھمر
رز ديگر در 
وجرد به جوخه

   رضا

ضا ماھيگير در
ستان بروجرد م
قر آشنا شد. رو

را به دس لشي
و آورد یرو 

اشت. پس از
ت. با توجه به
ه تھران منتقل

مالکی حميدرض
درضيحمرفيق

عتراضات و
صفوف فدائيان
که پس از سی

ھای حت شکنجه
ررخاست و در 
وين به جوخه ت

 

   مالنی يعقوب

رفيق يعقوب م
ظاھرات و اع
ز رفقای ھواد

٠مرداد سال 
ھای ط شکنجه

سالمی در فسا
 

ماھيگير حميدر
رفيق حميدرضا

ر شھرستان
زحمتکش به دني
ا پايان دوره م

ايان رساند.
مخارج تحصيل

پرد کارگری می
يام به صفوف

روجرد بود.
سازمان بود، تم
ر سينه خود د

ھا، مشغو خيابان
کمی سن اوجود

زندگی و مبار
ستگير کردند.

اگرچار ديگر
وانست بگريزد

تا اينکه د کردند
رفيق حميد شد

سارت، رفيق ح
و چھار مبارز

، در برو١٣۶٠
 

ماھيگير عبدالر
دالرضرفيق عب

قير در شھرس
رد و رنج و فق

يتحصا خرج
عاليت سياسی

آموزان د انش
سازمان پيوست
س از مدتی به
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بخش کارگری
در و دستگير 

آشنا شد و پس 
دوم ارديبھشت
قرار گرفت و

لد شد. پس از
استخدام ورش

ر اعتراضات
 پيوست. رفيق
 را در بين

کرد. رفيق می
١٣۶٠وم مھر 

از روستاھای 
ود را تا پايان
م فعاالنه در
صفوف فدائيان

شده یدھ زمان
و در» قاسملو

وھای رژيم به
فيق محمد پس

که یدرحالری 
١٣۶٠ر سال 

  ده شد.

 تيمی رفقا در
خواھد که ا می

 بود. در ھمين
و خود ين برده

کنند. نبردی می

ند]

عار حسين در ب
١٣۶٠يل پائيز 
  رده شد.

قيام با سازمان
قده بود، روز د

ابت گلوله قص

متو ١٣٣۵ال 
وپر آموزشدر 

 قيام فعاالنه در
صفوف فدائيان
ضع سازمان

ليغ و ترويج م
 در بيست و دو

  رده شد.

دريکی ١٣۴
 تحصيالت خو
ر جريان قيام

س از قيام به ص
ساز تدارکات 
ق«مد در دره 

 پی يورش نيرو
دستگير شد. رف
ومت و پايدار

وز دھم شھريور
وخه اعدام سپرد

در  ١٣٣
 گذراندن 

در  ١٣۴
نعتی شد. 

ھای  عاليت
زادی در 
 و به تيم 

خانه ١٣۵۴ن 
 دشمن از رفقا
سل پاسخ رفقا

مدارک را از بي
ساواک آماده م

  باختند.

سياليسم جان باختن

حبی با نام مستع
کرد. در اوايل ی

وخه اعدام سپر

ون در جريان ق
 سازمان در نق
خيابان مورد ا

   ن

 مجيدی در سا
معلم د عنوان به

ن در جريان 
س از قيام به ص
ی ساده مواض
ھمکارانش، تبل
نج رفيق ديگر
وخه اعدام سپر

٠دی در سال 
. رفيق محمد

 ادامه داد. در
ت داشت و پس

بخشحمد در
حله رفيق محم
شنويه بود. در

د ١٣۶٠ردين 
شکنجه با مقاو
 نداشت در رو
ن خمينی به جو

 

٠شمی در سال 
شد. پس از
٩طه در سال 

رد دانشگاه صن
فعدر جريان  

شد. پس از آز
سازمان پيوست
 در ششم بھمن
ه کامل درآمد.

ند، رگبار مسلس
اسناد و م  تمام

د با مزدوران س
ب ق فدائی، جان

ی آزادی و سوس

يق مرتضی مح
زمان فعاليت می

به جو ١٣۶٣ل

   جنون رسول

يق رسول مجنو
 قيام از فعالين

در خ ١٣۵٨ل
 ن باخت.

جيدی غالمحسين
يق غالمحسين
بان تحصيالت 

. رفيق حسين
رکت داشت. پس
سين با زبانی

آموزان و ھ ش
سين به ھمراه پن

وجرد به جو بر

   جيدی محمد

يق محمد مجيد
وميه متولد شد

ره متوسطه
تراضات شرکت
ست. رفيق مح
د، در اين مرح
تباط با رفقای اش
دستان در فرو

ھا ش  تحمل ماه
ست سال بيشتر
دست مزدوران

  حتشمی جعفر

يق جعفر محتش
ران متولد ش
صيالت متوسط
شته صنايع وار

١٣۵٢ سال 
اسی دستگير ش

به س ١٣۵٣ل
ريز منتقل شد.
ريز به محاصر
ود را تسليم کنن
مان رفقا سريعاً

 برای يک نبرد
 در آن پنج رفيق

 که در مبارزه برا

١٤٤ 
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طره رفقای فدايی

 

ای، د بش توده
ھای مح  با بچه

 بود. پس از قيا
ازمان آشنا شد

پيوست» فھانی
درفروشگرفت.

ناپذير بود. د ی
ی از رفقا، مرد

را آغاز کرد ش
و فقر مالی ا

ھا در مدرس شب
ھمين زمان چن
د آزاد شد. د
 به خانه دستگي
جروح کردند، ب

اما پاسدارا شد،
 کرده و تحت

رفيق بيژن بدو
ستيروز بگاه

  ه شد.

ن آشنا شد و پس
ز دوم ارديبھشت

ه قرار گرفت

تولد شد. پس ا
استخد پرورش

 در اعتراضات
ن پيوست. رفيق

ن را در بي
کرد. رفيق ج می

٣۶٠ دوم مھر

از روستاھای ی
خود را تا پايا
قيام فعاالنه د
 صفوف فدائيا

شد یدھ سازمان
و د» قاسملو«

يروھای رژيم ب
 رفيق محمد پس

ک یدرحالداری
٣۶٠سال  يور

  رده شد.

رامی باد ياد و خاط

گيری جنب  اوج
ھا  داشت. شب

ا در تظاھرات
بيرستان، با سا

صدر اصف« 
التی بر عھده گ
شور و خستگی
مراه با تعدادی

تشيفعالز گذشته
طرف کيازن 
، شکارکردهھا

صيل بدھد. در 
ر و مدتی بعد
ھنگام مراجعت

 توسط چاقو مج
رستان منتقل ش
ر سپاه منتقل

. سرانجام رند
اشد، در سحرگ
خه اعدام سپرده

سازمانن قيام با
 نقده بود، روز

ابت گلولهد اص

مت ١٣٣۵ سال
وپ آموزشم در

ن قيام فعاالنه
 صفوف فدائيان
واضع سازمان
 تبليغ و ترويج
گر در بيست و

  سپرده شد.

دريکی ١٣۴٠ 
مد تحصيالت خ
 در جريان ق
پس از قيام به

سش تدارکات
«حمد در دره

ر پی يورش ني
دستگير شد. ١

مقاومت و پايد
روز دھم شھري

جوخه اعدام سپر

 [گر

ه آشنا شد. با
ه شرکت فعال
ويسی و روزھا
ی ھوادار در دب
گام دبيرستان

 وظائف تشکيال
 اطالعيه پرش
مدتی کوتاه ھم

تر از مصمم آن
ت شناخته شدن
جبور شد روزھ

ادامه تحص» ی
سداران دستگير
رفيق را در ھن
ب و شتم بسيار

ضعش به بيمار
ی را به مقر

قراردادنحشيانه 
 زبان آورده باش

به جوخ ١٣۶٠ 

  

جنون در جريان
ن سازمان در
ر خيابان مورد

   سين

ن مجيدی در س
معلم عنوان بهت 

ين در جريان
پس از قيام به
نی ساده مو
 ھمکارانش، ت
 پنج رفيق ديگر

دام سپجوخه اع

 

جيدی در سال
شد. رفيق محم

 ادامه داد.
کت داشت و پ

 محمد در بخش
رحله رفيق مح
ی اشنويه بود. در

١٣۶٠روردين 
ا شکنجه با م
تر نداشت در ر
ان خمينی به ج

 

ردھای جامعه
طن اين مبارزه
مشغول شعارنو
ز طريق رفقای
ه فعالين پيشگ

فعاالنه ازآن س
شريه و پخش

زمان انشعاب م
از پسود، ولی

به علت ازآن س
طرف ديگر، مج

شريعتی«شبانه
ار توسط پاس

مجدداً ر ريت ھفت
و پس از ضرب

علت وخامت وض
ساعتی بعد وی

ھای وح شکنجه
نکه کالمی بر
وم مرداد سال

 مجنون رسول

رفيق رسول مج
ز قيام از فعالين

در ١٣۵٨سال
 جان باخت.

مجيدی غالمحس
رفيق غالمحسين
ايان تحصيالت

يق حسيشد. رف
شرکت داشت. پ
حسين با زبان

آموزان و انش
حسين به ھمراه

ر بروجرد به ج
 

  مجيدی محمد

رفيق محمد مج
روميه متولد ش
وره متوسطه
عتراضات شر
يوست. رفيق

ود، در اين مر
رتباط با رفقای
کردستان در فر

ھا ز تحمل ماه
يست سال بيشت
ه دست مزدور
 محبی مرتضی
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مرگان شيپتی 
ء يافت. رفيق
) در بيست و

اعت و با شج

 و اعتراضات
وستيپ انيفدائ

شعاب در بخش
ھمواره ديناھ 

شبرديابطه با پ
شت. در اواخر
ل شد. پس از

ھا قرار شکنجه
وران شکنجه،
کرد. در مدت

یھا اتاق یوھا
به سر برد. ن

لحظات نيخر
و ديوز نام ناھ

واندند. ھر دو
دهيرفتارشان د

خواھم یفت: م
ودامن مان کت

 داشت، به تن
 ».رفت روني

مستعار بانام 

ی گلدسته، در
حمد حسينی در
ز ھمان دوران
 به کار کردن
پس از قيام به
ستگيری توسط

وار مقاومت ی
وت يادگيری 

ندانيان سياسی
   سپرده شد.

ند]

ھای عمليات سته
 نظامی ارتقاء

بوکان) -ه سقز
 ديگر عمليات

  ن باخت.

 یھکرد
در  ١٣
 یاريخت
وارد  
تھران  

 يی آشنا
ا آغاز 

 در تظاھرات
به صفوف ف امي

رد. پس از انش
قيشد. رف ی
و در ر داد ی م
داشت یخاص ت

منتقل نيدان او
ش نيتر انهيوحش

مصمم در دو
سازمان دفاع ک
ماً در راھرو

نياو ی دادستان
دان آزادشده آخ

رو نيدر ا. «کند
سابق فراخو ی
در ر یتزلزل چي
را گرفت و گف 

ازآن ھما  پس
به تن یريستگ

يکرد و از بند ب
١٣۶٠آذر  ٢

  دام شد.

در روستای ١٣
ستگير شد. مح
رفيق بيژن از
خانواده مجبور

 آشنا گشت و پ
يژن پس از دس
جه شد و فدائی
 فرصتی جھت

عام زن ريان قتل
ه جوخه اعدام

سياليسم جان باختن

 فرماندھی دس
ت در شورای
 نبردش (جاده

نيز ھمچون ١
جنگيد و جان ی

  دی نسرين

محمد پور دھ
٣٣٨ در سال

چھارمحال و بخ
١٣۵۶ سال 

ی دانشگاه مل
 به دانشگاه و

را یاسيس ت
فعاالنه ام،يق 

يشت. پس از ق
کر تيز به فعال

یدھ سازمان ت
ت و نظم انجام

تيحساس شيھا
و به زند ريگ

و و نيدتري شد
قاطع و م ديھ

اه از مواضع س
بود تمام ني او

شعبه شش یئ
که از زند ی
کن یم انيب نيچن

ی از بند بھدار
ي. ھستندھ یدام

نيسراغ موچ
اعدام بروم. 

دسرا که ھنگام 
وداع ک گراني د

٩حمد پور در 
زندان اوين اعد

  شاهللا (بيژن)

۴٢ژن) متولد 
در تھران دس ۶

ت متولد شد. ر
ک به ھزينه خ
يام با سازمان

يوست. رفيق بي
شکنج شدت بهن 

زندان از ھر
کرد. در جر می

ن گوھردشت به

ی آزادی و سوس

 سطح معاونت
ئی و عضويت

سن در آخرين
١٣۶١وم بھمن 
یرينظ کاری کم

حمد پور دھکرد
م نينسر قي

)یمحمد ديھ
ھرکرد مرکز چ

ولد شد. در
شکده اقتصاد

با ورد قي. رف
تي سازمان فعال

انيجر در .د
شرکت داش یا ده

آغاز شگاميدر پ
التيتشک یرگر

ظائفش را با دقت
ھ تيمسئول ست

دستگ ١٣۶٠ن
مورد ستگيری

ناھ قيفت. رف
و دادگا یزجوئ
که در یتاھ

کنجه و بازجوئ
یاز مبارزان ی
را چ قيرف یدگ
را یانيدر ما
که اعد دانستند ی
ماي. از سشد ی

یوشگل برا
ر یمرتب یا رمه

د و با خنده از
يق نسرين مح

ھيد محمدی در ز

حمد حسينی ماش
يق ماشاهللا (بيژ

۶٢فروردين  ٢
ای تھيدست نواده

دکی برای کمک
. در جريان قي
فوف فدائيان پي
کارچيان انسان

د. بيژن در ز
استفاده م وزش

در زندان ۶٧ل

 که در مبارزه برا
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طره رفقای فدايی

 

د. در اين دورا
 رفيق عباس

بار در اين زما
د، پس از مدتی

ی رفت. از اواي
کرد. رفيق محم

شود خط وفق می
 از پای درآمد
 اسفند، دستگي

ھای فراوان ب ه
به جوخ ١٣۴٩

متو ١٣٢٨ال
 دانشگاه شد. د
بود و در ھمي
رتباط مستقيم

ر دبيرستان د
ين ھمکاران

 ارتجاع که ا
دردھدستگير و

راه رفيق مھدی
  ن سپردند.

ن آشنا شد و پس
شھر در بخش ائم

د ١٣۶٠ئيز
 معين را پس ا

 تظاھرات پخش
٠ کردند و در

رامی باد ياد و خاط

دچی از
 ١٣٢۴ 

ای  خانواده
 دوران
ھران آمد
 را در

 ١٣۴٢ل 
شگاه تھران شد
 با ھمرزمش
شت. رفيق دو ب

عليه وی نداشتند
الت به سربازی
خود را آغاز ک

که مو س از اين
شرايط نامساعد
 کوه در ھشت
 تحمل شکنجه

٩اسفند  ٢۶ر 

(   

 تبريزی در سا
متوسطه وارد

ب ياسی دانشگاه
س از قيام در ا

 بھمن که دبير
مان را در بي
کرد. پاسداران
ه بودند او را د
شوشتر به ھمر

تيرباران جوخه

الب با سازمان
ن سازمان در قا

کرد. در پا می
ن رژيم، رفيق
ھام "شرکت در
 اعدام محکوم

   سپردند.

 ١٣۴٠سال
ش را تا ديپلم
 پس از قيام
ست. حسن

ود. ناپذير ب ی
در جريان
 شان داده بود

 [گر

   محمدعلی

علی محدث قند
ھکل در سال

ريز در خا
ولد شد. در

ه خانواده به تھ
متوسطه خود
 برد و در سال
امپزشکی دانش
 دانشجوئی ب
رکت فعال داش
چون مدرکی عل
ز پايان تحصيال
زندگی مخفی خ

ضويت داشت، پس
کند، به علت ش
ن رفيق دسته ک

مدعلی پس از
فقای فدائی، در

.  

ی بھمن (صالح)
صالح) محسنی ت
ن تحصيالت م
 از فعالين سيا
ن آشنا شد. پس

ق گرفت. رفي
مواضع سازم
ک خود تبليغ می

ه وحشت افتاده
در زندان شو 

محمد زاده) به

   هللا

در جريان انقال 
اط با ھواداران

ات فعاليت می
ر شد. مزدوران

فرسا، به اتھ قت
ت مضره"، به
ه جوخه اعدام

   ن

حمد پور در س
شد. تحصيالتش
 پايان رساند. پ
سازمان پيوس
ن ور و خستگی
حيتی که د
البی از خود نشا

محدث قندچی م
رفيق محمد عل
رزمندگان سياھ
ر شھر تبر
زحمتکش متو
کودکی به ھمرا

و تحصيالت م
ھران به پايان

وارد دانشکده د
ر مبارزات

بھزادی شر انش
ستگير ولی چ
زاد شد. پس از

ز ١٣۴٩ذرماه
عض ر تيم کوه

محاصره را بشک
آخرين عنوان ه

شد. رفيق محم
ھمراه ديگر رف
عدام سپرده شد

 

محسنی تبريزی
رفيق بھمن (ص
شد. پس از پايا
وران دانشگاه

زمان با سازمان
سازمان قرار

شوشتر بود، م
آموزان خ انش

بليغات رفيق به
١٣۶٠ ماه ی

محمدی (م  وکيل
 

هللا نيمحسنی مع
هللا نيمعرفيق

ز قيام در ارتبا
وزيع و تبليغا

شھر دستگير ائم
ھای طاق شکنجه

نشرياتو توزيع
به ١٣۶٠ ماه ی

محمد پور حسن
رفيق حسن مح
ر سقز متولد ش
ر اين شھر به

ه صفوف س
ای پرشو رزمنده
صالح نا بر
ھای انقال عاليت
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ای از او چھره
ه وجود آورده
امه و اعالميه

اش مورد  خانه
ھا از چنگ آن

ست. در بھمن
کارگران و یع

رفيق حسين با
ھا، مبستگی آن

مزدور انجمن
و به سپاه شتند

ز چھارده تير
 محاصره و او
 زندان به سر
گذاشتن انجمن
اد کنند. روز
 يک مأموريت

نائين در -کان
از دستود را 

در استان ١٣
شد. تحصيالت
ر جريان قيام،

سازمانی از 
س از قيام به

از مجاھدين ١
فدائی مرگان ش

ين عمليات به
ازآن پسشت. 

را بر عھده 
توانست در نمی

قر کميتهامی م
جان ١٣۶۴ن 

ای کارگری ده
 کودکی پدرش
 مادرش برای
رش اول و دوم

و مرگان شيپ 

ند]

ان) متولد 
 را در 
زحمتکش 
يق حسين 
 خدمات 
س به کار 
گی رفيق 

داران ا  سرمايه
کشان اسکله به
نا ت، پخش شب
ت و چندين بار
 با ھوشياری 

به سازمان پيوس
یجمع دستهخراج 

را اعالم کند، ر
ن و اتحاد و ھم
 کرد. عوامل م
ا زير نظر داش
ودند. در روز

رفيق را رخانه
د يک ماه در

و زير فشار گ
 حسين را آزا
ق حسين برای

جاده اردکه در 
جان خو کش فت

  ی باد.

٣٣٨ در سال 
ھنگی متولد ش
ن رسانيد، در

 داشت و يکی
 شھر بود. پس

٣۶٠ در سال 
شيپه صفوف 

زشی، در چند
ی شرکت داش

مرگان شيپز 
اش ديگر نم سمی

 اجرائی و نظا
ر چھارم بھمن

در خانوا ١٣٣
ھای ه در سال

ھمراه روزبه 
ز قيام و در يور

به یرسان مک

سياليسم جان باختن

وانسر (کردستا
خود رمشقت

ھای ز  از محله
غاز نمود. رفي
 در شرکت

در بندرعباس 
دگومت و ايستا

کاران و پيمان
ر ميان زحمتک

 در اعتصابات
ش فعالی داشت

که بود رگرفته
پيروزی قيام ب
صد داشت با اخ

ر بندرھاعمومی 
نقالبی کارگران

نشينی وادار ب
رفيق حسين ر
زارش داده بو

دارپاسبه پنجاه 
د. رفيق حدود

مت کارگران و
 شدند رفيق

، رفيق۶٠ سال 
اه عازم بود که

نفوس با تانکر 
ر مبارز گرامی

   ھادی)

ھادی) محمدی
ک خانواده فر

 ياسوج به پايان
اضات شرکت
ب در مدارس
ھدين پرداخت.

به ١٣۶٢ ليوا
طی دوره آموز

نزانی حمد کس
 يک دسته از
ه وضعيت جس
کند و مسئوليت

واگذار شد. در

٣٨دی در سال 
ولد شد. وی که
ود، ساعاتی از

ازکرد. پس  می
کمن، در امر 

ی آزادی و سوس

حمتکش در رو
پر. زندگی 

يکی» جزانشير
ين کرمانشاه آغ

راننده عنوان
بندرھامومی 

شغول شد. مقاو
سين در مقابل پ
نا و مبارز در
د. رفيق حسين

يه رژيم شاه نقش
قراررش پليس 

يخت. پس از پ
رژيم قص ١٣۵

حالل خدمات ع
کيل شورای ان
ژيم را به عقب
المی، ھميشه ر
سداران نيز گز

، نزديک ب١٣۶
 دستگير کردند

مقاوم براثرد،
المی، مجبور
زدھم مردادماه
 سمت کرمانشا
ر تصادف اتوبو
. ياد اين کارگر

حمدی سعادت (
يق سعادت (ھ

، در يکراحمدي
وسطه را در

النه در اعترا
اعتصاب ندگان

اداری از مجاھ
اوا شد و در 

ست. پس از ط
راه رفيق مح
سئوليت سياسی
فت. با توجه به
مليات شرکت ک

دستان به او و
  خت.

   حمدی فاطمه

يق فاطمه محمد
 شھر سقز متو

بو داده ازدست
مين ھزينه کار م
ژيم به کردستان

 که در مبارزه برا

١٤٦ 
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   ن)

برد. سپس برای
 آنجا در رشت
سانس گرفت. د

سياسی و دخالت
ود. اواسط سا

دائی) منتقل شد
جا ١٣۶۴ھمن

د شد. تحصيالت
 در جريان قيا
ت داشت. پس ا

س از دستگيری
 سخنی بر زبا
ل توسط جالدا

ی، پدر و چندی
بيشتر شد تشيول

مدرک ديپلم فنی
رد که اين راه

ط ارتش را ترک
ه قيام با شرکت
ردم سنندج علي
ت و ... فعاالن
نبرد رفيق احمد

؛ کر سقز بود
آن چندين پاسدا

بھم ٢۶رد در

ای در خانواده

رامی باد ياد و خاط

ز حسين (حسن
محمدی  -ده

ای   خانواده
در  د شد.

گاه تبريز
نشجوئی از
 دانشجويان
ب به علت

زندان به سر ب
کا شد و در
ليس  مدرک فوق

رتقاء فعاليت س
ی قرار داده بو
مان (صدای فد
و در چھارم بھ

متولد ١٣٣۵ل 
سطه ادامه داد.
اھرات شرکت

ت. رفيق علی پس
 قرار گرفت و

در آمل ١٣۶٠ر 
  

در  ١٣٣۶
ھمان اوان
نج و کار
و مادرش

بود. احمد  
اش  خانواده

ن کودکی
 در اوان جوانی

مسئو پس نيازا
حصيل و اخذ م

پی بر یزود به 
محيط جهيدرنت 

رد. در بحبوحه
ر مقاومت مر

ھای مقاومت سته
ين ناشت. آخر

در حوالی شھر
نجاميد و طی آ
مد در اين نبر

١٣٢٢ سال

 [گر

کالھدوز  حمدی
حسن) محمد زاد

در ١٣٣٠سال 
 تبريز متولد

شناسی دانشگ ن
 در دوران دان
صی در ميان

 قبل از انقالب
 مدتی را در ز
 روانه آمريکا
نشگاه آريزونا

را ار ھدفشت 
مبارزه طبقاتی

ش راديوی سازم
ع از مقر راديو

   

نژاد در سال مد
تن ديپلم متوس
راضات و تظا
 فدائيان پيوست

فرسا ق ی طاقت
فتم مھرت و ھ

ران سپرده شد.

 

۶مدی در سال 
لد شد. از ھم
 خود را با رن
رش کارگر و

ب پرتالشار و 
ران ھزينه خ
ز ھمان سنين
ری پرداخت. 
ا از دست داد. 

ره متوسطه تح
ھوائی شد. ولی
سازگار نيست.

ياسی روی آور
ھا، در  پادگان

ه کردستان، ھس
زمان شرکت دا

آباد ولگذی د ی
اعت به طول ان
يدند. رفيق احم

  .خت

 

 محمدی در

مح –اده محمد ز
رفيق حسين (ح
کالھدوز در س
زحمتکش در

انشکده زمين
حصيل کرد و

محبوبيت خاص
رخوردار بود.
عاليت سياسی
دامه تحصيل

شناسی دان زمين
مدتمامی اين

تر در م مستقيم
به بخش ١٣۶٣

ر جريان دفاع
  .اخت

 

محمد نژاد علی
محم  یعلرفيق

خود را تا گرفت
عاالنه در اعتر

يام به صفوف
ھای حت شکنجه

ياورد. در بيست
ه جوخه تيربار

 

  محمدی احمد

رفيق احمد محم
شھر سقز متو
کودکی زندگی

غاز کرد. پدر
زحمتکش، پرکا
يز برای جبر

و از یزود ه
جباراً به کارگر

عد مادرش را
س از پايان دو

راھی نيروی ھو
روحيات وی س
و به فعاليت سي
ر خلع سالح
ورش رژيم به
ر صفوف ساز

ر روستای قلی
يش از ھفت سا
ه ھالکت رسي

جان باخ ١٣۶٣
 

 محمدی حسين

رفيق حسين
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 تھران بود که
جوخه تيرباران

»اوز«شھرک 
 در شھرھای

وارد ازآن پس
فيق از فعالين
ان ساواک به
گيری طوالنی،

و ھا یعيج شف
م اعالم داشتند

.  

رکتاضات ش
سياسی -ھنگی

صحرا فعاليت 
ای ختوم روحيه

قانان از زابلی
ود.رخوردار ب

از وزارت ره
سيدگی به کار
ق ترکمن رفقا
ساختمان ستاد

کنند. پس ر می
ھمگی از ستاد
 با يک ماشين
شھر پاسداران
ن اول بازرسی

شوند. اشت می
ن اوين منتقل
 اوين به مرکز
ختيار "محسن
. سحرگاه روز
 بجنورد (بين

شده بسته گلوله 

يام فعاالنه در

ند]

ن سازمان در
ن اوين به جو

در ش ١٣٢٧ل 
و متوسطه را
پپايان رساند. 
شيراز شد. رف

مزدور ١٣۵٠
 طی يک درگي

حاج مرتضی 
 مزدوران رژيم

اند. باخته ب جان

ک خانواده 
حصيالت 
 به پايان 

سپاه  نوان
معلم  وان

 گنبد شد. 
ھرات و اعترا
سيس کانون فرھ
وراھای ترکمن
ی داشت. مخت
 ميان ھمه دھق

بوبيتی عظيم بر
نفر پنج ئتيھ، 

زمين و رس 
ار رھبر خلق
مختوم در س
د جلسه برگزار

، ھشب مهين از 
دولتی ئتيھ 

 شمال غربی ش
دھند. ماشين می

 در اينجا بازدا
تھران و زندان

رفيق فدائی از
شدند و در اخ
اه قرار گرفتند.
 بين گنبد و

و به  شده کنجه

ی در جريان قي

سياليسم جان باختن

مدی از فعالين
در زندان ١٣۶

 

وديان در سال
يالت ابتدائی و
و شيراز به پ
زی دانشگاه ش
در ششم دی 
 حمله کرده و

مراه رفقا ھ
.جان باختندی 

ساختن يک بمب

   م

 مختوم در يک
د متولد شد. تح
طه را در گنبد

عن بهربازی را
عنو به ازآن س

وستاھای شرق
عاالنه در تظاھ
توم از بدو تأس
تاد مرکزی شو
یبين نھاد انقال
ن داشت و در
ترکمن از محب

١٣۵٨ن سال 
مسئلهر حل 

چھا اتفاق بهی 
 جرجانی، م

در گنبد صحرا
بعد ٢ر ساعت

 يک ماشين و
افتد. روی پل

 ماشين ايست م
قای ترکمن رف

 رفقا را به تھ
بھمن، چھار ر 

منتقل ش ت آباد
ون فرمانده سپا

ر مسيرمن د
شک بيد) اجساد 

   الدين مس

 مخلص آبادی

ی آزادی و سوس

  حمدی مھری

يق مھری محم
۶٠ ماه ید دھم

  رده شد.

 حموديان حسن

يق حسن محمو
ولد شد. تحصي
ز، بندرلنگه و
شکده کشاورز
شجوئی بود. د
وابگاه دانشگاه
يق حسن به

حمدرضا احمدی
 رفقا در حين س

ختوم عبدالحکيم
يق عبدالحکيم

رگری در گنبد
دائی و متوسط
ساند و دوره سر

پسگذراند.  ش
ھی يکی از رو
 جريان قيام فع
شت. رفيق مخت
ق ترکمن و ست

ای در اي سترده
توار و پوالدين

فته تا بلوچ و
ز ھجدھم بھمن
شاورزی مأمور
وراھای دھقانی
ماج، واحدی،

ص ترکمنوراھای 
 پايان جلسه در
رج و رفقا با
ا گر به راه می
رمايه به ھر دو

کند. حرکت می
بھمن ٢٢ز
٢۶کنند. روز  ی

سلطنتاه در 
دوست" معاو يق

بھم ٢٩شنبه
و چمن نودشت

  قا يافت شد.

شم یخلص آباد
الدين يق شمس

 که در مبارزه برا

١٤٧ 
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 ھر بار مدتی ر
برای ١٣۶١ير

فرسا ر ی طاقت
 وفادار ماند. د

  شد. ران

کپی، ماشي  پلی
به ھمر ١٣۶
تشکي تشيفعال

 ناچار به ترک
ھران روزھا ب
ای غول شد. ھسته

کار تبليغات د
 در اواسط سا
اصره پاسدارا

لقه محاصره ر
رفتن تما ز بين

 اسکندر در سا
مان به کردستا
 رفقای پيشمرگ
ه فعاليت مشغو

ز مقر راديع ا

ر بروجرد متو
ن آغاز کرد. پس

یدھ سازمانت
حل فعاليت شد
 پس از پنج م

 اراک منتقل شد
ت بود. در سا

، دستگير و پس
ھمراه رفقايش ب

رامی باد ياد و خاط

 و آوارگان
شت. پس از
عاليت خود
ناح چپ به
الت سازمان
ن زمان در
د، چند بار

زی دستگير و
اريخ چھارم تي

ھای  ماه شکنجه
االی کارگران

رباريتديگرش  م

ر) از ھمان
جو سياسی
شنا شد. در
يه، نخستين
رد و پس از
ی ھوادار

 یدھ سازمان
ھيه يک دستگاه

٠ در تابستان
ظامی در حوزه

،يیشناساليل
 رفت. در تھ

ليت مشغ و فعا
شده بود، ک ی

ر عھده داشت.
سکندر به محا
ر توانست حل
د. با توجه به ا
گی مخفی شد.

ط مجدد با سازم
شی در عمليات
ر مقر راديو به

در جريان دفا 

در شھر ١٣٣٩ 
دوران دبيرستان
مرکزی محالت
بور به ترک مح

خارج گرديد.
و به تشکيالت

ه ھسته انتشارا
شياختفا محل

به ھ ١٣۶١ان

 [گر

حين شھر سقز
داشت يیبسزاش 

اح چپ به فع
 از پيوستن جن

تباط با تشکيالت
طمه که در اين
ول تحصيل بود

آموز ضات دانش
در تار سر برد.

تگير و ھشت م
ھای وا ه آرمان
رزم ھممراه سه 

    (اسکندر)

حمدی (اسکندر
 به علت ج
ئل سياسی آش

 پخش اعالميه
خود را آغاز کر

آموزی ٔه دانش
سخش تبليغات 
تھ مان اقدام به

ی سالح نمود.
سته يک تيم نظ
ز مدتی به دل
 و به تھران

ھا به تحصيل ب
یدھ سازمانآن 

ی تھران را بر
کار رفيق اسک
 رفيق اسکندر
طقه خارج شود
 مجبور به زندگ
رقراری ارتباط
طی دوره آموزش
 و مدتی نيز در

١٣۶۴ بھمن 

   

حمدی در سال 
اش را از د سی

ھای م از ھسته 
امنيتی مجبو لي

ت از منطقه خ
ھران برقرار و
ن در اين دوره
م مزدوران به

ه در چھارم آبا
  رده شد.

مداوای مجروح
شھر بوکان نقش
نشعاب با جنا
دامه داد و پس
سازمان، در ار

رار گرفت. فاط
بيرستان مشغو
ه علت اعتراض
ر زندان به س

خرين بار دستگ
حمل کرد و به

بھمن به ھم ٢۶
 

محمدی مسعود
رفيق مسعود مح
وران کودکی
خانواده با مسائ

با ١٣۵٧سال
عاليت عملی خ

يام در ھسته
سازمان، در بخ
شد. در ھمين ز
ايپ و تعدادی
ساير رفقای ھس
اد، اما پس از

شھرستان شد
کارگری و شب
که رفيق در آ
مناطق کارگری

محل ک ١٣۶١
سرمايه درآمد،

شکسته و از منط
مکانات علنی،

برای بر ١٣۶٢
رفت. پس از ط

کرد؛ شرکت می
ود. در چھارم

  .جان باخت

 

محمدی مھران
رفيق مھران مح
شد. فعاليت سياس

دريکیز قيام
دالعال شد. به

ا نظر تشکيالت
مجدداً ارتباط مھ
مسئوليت مھران

با ھجوم ١٣۶٠
جهھا شکن ز ماه

جوخه اعدام سپر
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 در اين محل
یدھ ازمانسر 

ر سی شھريور
دو اتفاق بهصدق 

اسلحه، ھر سه
روز پنجم مھر

ودرفقا محم ش
ه جوخه اعدام

یسوز ال آتش
سوخت و جان

ئی در شھر قم
نوزدھم خرداد

ھا ک به خانه آن
ردند، پس از

شود. ه آزاد می
گيرد می رتباط

 حمله بيست و
خانه تيمی در

  د.

در ١٣۵٠سال 
به پنج سال ر

ند]

چھار صبح تا
 لقمان در امر
ت. سرانجام در
لی خيابان مصد
رم داشتن جلد ا
ی بسيار در ر

رزمش ھم رفيق 
مبارز ديگر، به

 در سال 
 زيتون 
ھمگام با 
ی را با 

رفيق  .د
گير و به 
درت اله 

ن سپاه به دنبا
 سپاه رشت س

ر مرداد 
. دوران 
دبيرستان 
. رفيق 
ان دبير 
، از اين 
 آشنا شد. 

ضائعالی علوم ق
ن پيوست. در ن
 کميته مشترک
را دستگير کر
س از شش ماه
 با سازمان ار

. سرانجام در
ساواک به خ ١

بازد مت جان می

ر مھرماه 
ک خانواده 
 دبيرستان 
 از گرفتن 
کی شد و 
ی بود. در 
ط ساواک 

حکوم شد. در س
بار نياير شد. 

سياليسم جان باختن

تا ازدهي ساعت
کرد. رفيق ی
داشت یرينظ کم

عصر در حوالی
ير شد و به جر

ھای مل شکنجه
ن ھمراه با دو

ئينی و چھل م

  قدرت اله

مددی دارستانی
ھای ر شکوفه

جھان گشود و ھ
ر با بيدادگری
مان آغاز نمود
ر رودبار دستگ
ه شد. رفيق قد

در زندان ١٣۶
ن در زندان

   ره

ر شانه چی د
ان متولد شد.
سطه را در د
پايان رسانيد
روحی آھنگرا
 دبيرستان بود،

ره با سازمان
جوی مدرسه ع

به سازمان ١٣
رين ساواک و

 رفيق زھره ر
 رفيق زھره پس

آزادی، مجدداً
کند. را آغاز می

٣۵۵سال  ماه
د ساعت مقاوم

  سن

چی در ير شانه
 تھران در يک

د. از دوران
غاز کرد. پس

کده علوم پزشک
جنبش دانشجوئی

توسط بار ک
مح سال زندان 

ن مجدداً دستگي

ی آزادی و سوس

ھا از ھی شب
الميه پخش می

کای خالقيت  ده
 ساعت شش ع
يق ديگر دستگي
يق پس از تحم

در تھران ١٣۶
ائی و جالل نائ

  رده شد.

دی دارستانی ق
يق قدرت اله م

در شھر ١٣٤
دبار چشم به ج

پيکا ۵٧زش
ستن به سازم
رت اله در شھر
دان رشت برد

۶١اسفند  ٢۵
ختگی پاسداران

  خت.

چی زھر يرشانه
يق زھره مدير

در تھرا ١٣٣
صيالت متوس
وردين به پ

السادات ر ھت
اضی در اين

ريق رفيق زھر
يق زھره دانشج

٣۵٠د. از سال 
مأمو ١٣۵٢ل

جوم آورده و
ھای زياد کنجه

 ماه پس از آ
مخفی ر یندگ
م بھشتياردشتم

شت، پس از چند

چی محس يرشانه
يق محسن مدي

در ١٣٢٧ل
اسی متولد شد
رزاتش را آغ
لم وارد دانشک
ی از فعالين ج

کي ١٣۴٧ل
ستگير و به يک

تباط با سازمان

 که در مبارزه برا
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پس از قيام ب
ستگير شد. رفيق
ر زندان اوين ب

ير و به سه سا
ان آزاد شد، د
عالی در تسخي

در ميدا ۶ری
ر ايران و زندا
ھوادار سازما

و آگاه نمود یھ
غفلت» صفھان

ن را نيز ھمچنا
ت مسئوليت رفيق

نشعاب، ب از ا
ر بخش نظامی
به ھمراه رفيق

ظامی در چندي
شت. در بيست
ابانی دستگير

مت مطلق رفيق
البی و آگاھی

آبا دردھم که
گر عضو سالمی

 ھمراه کار د
ب سال کيق،
به سربازی ١٣
تکنيسين برق ن

ه افسريه فعاليت
گ رش داد. ھيچ

ريه قطع نکرد

رامی باد ياد و خاط

رکت داشت. پ
دس ١٣۶٠سال
در ١٣۶١سال

در  ١٣٣
 خانواده
ن ابتدا،
، او را
 پذيرای
ضويت در
ياسی را

دستگي ١٣۵٢ 
از زند ١٣۵۶

دائيان، نقش فع
تسخير کالنتر ه

وسی آمريکا در
یھا ھسته یھ

دھ سازمانی از
شرکت فلور ا
 افسريه تھران
خش چاپ تحت
ق داوود پس

اش د ی نظامی
١٣۶٠ خرداد

رفقای کميته نظ
ميته شرکت داش
ر يک تور خيا
ر گرفت. مقاو

 مبارزات انقال
ا بر آن داشت

شکنجه ديگ ثر
  م به سپارد.

در  ١٣٣۴ 
آباد  له نظام

 ابتدائی را
ند. در سال
محله کارگر
ن رفت. در
 بيشتر آشنا

رستان را به
 اخذ ديپلم برق

۵٣. در آبان
عنوا به» رنو« 

از قيام در محله
 سازمان گستر
کش محله افسر

 [گر

 تظاھرات شر
 پيوست و در س
ز روزھای س

   سپرده شد.

٣٢ئن در سال 
 و در يک

 شد. از ھمان
 در کارخانه،
ير سرمايه و

 آورد. با عضو
بی، فعاليت سي
ن بار در سال
۶شد. در سال 

مچون ديگر فد
ازجملهداشت. 

 سازمان جاسوس
دھ سازمان در 

ای نار آن لحظه
ش« کار خود 

اط با کارگران
 از قيام در بخ

شد. رفيق یدھ
ھای  و قابليت

د. بعد از سی
 (اسکندر) و ر
راکز سپاه و کم

در ١٣۶٠سال 
ی وحشيانه قرار

صل عمری
 بود، رژيم را

براثاود را که 
 به جوخه اعدام

ئن در آذرماه
گری در محل
شد. تحصيالت
 به پايان رسان
ه خانواده به م
ر شرق تھران
محنت و فقر،

يرستان و ھنر
 نمود. پس از
س مشغول شد.

در کارخانه  ن
فيق لقمان پس ا
 در ارتباط با

ا مردم زحمتک

عتراضات و
صفوف فدائيان

ا دريکیشمس
جوخه تيرباران

 

  مدائن داوود

رفيق داوود مدا
آباد تھران ظام

کارگری متولد
زندگی و کار

ناپذ شمن آشتی
سوسياليسم بار

ک ھسته انقالب
غاز کرد. اولين
زندان محکوم ش
جريان قيام ھم
مراکز نظامی د

ريا، ساختمان
وين. ھمچنين

عال بود. در کن
کارگران محل

کرد و ارتبا می
حفظ نمود. پس

د سازمانھادی
خاطر جسارت

شد یدھ سازمان
سيامک اسديان

عمليات عليه مر
چھارم مرداد س

ھای زير شکنجه
اوود که حاص

سوسياليستی او
رفيق دا ١٣۶١

ر بدن نداشت،
 

   مدائن لقمان

رفيق لقمان مدا
ای کارگ خانواده

ھران متولد ش
ر ھمين محله

به ھمرا ١٣۴٢
شين افسريه در
نجا با درد و م

ن دبيشد. دورا
ابستان سپری

روشندگی لباس
ازآن پسرفت و

ستخدام شد. رف
سياسی خود را

را با رتباطش
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ص
ش
ج
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در زندان سپاه
ھدی که با خود
در روز نوزده

رزمش ھمفيق 
  ن رفت.

 تحصيالت به
ونيزيوتلويراد

١٣۴۶ر سال 
ھنگام تشکيل 

ده داشت و به
 جھت تدارک

١٣۴٩بھمن  ١
اسفند ٢۶ در 

ای سياسی واده
در جريان قيام
س از انشعاب،
 پی ضربه به

ھای ت شکنجه
ھمچون ديگر
ران نداد. رفيق
ه جوخه اعدام

ند]

را  التش
ن مدرک 
آغاز به 
ه کار و 
خ فدائيان 
ر اواخر 

خيمان درآمد د
د و با عھل کر

رد. رفيق اکبر د
ن به ھمراه ر

جوخه تيرباران 

زمندگان 
ر رشت 
حصيالت 

 عنوان به
 مھندسی 
ک تھران 
مبارزات 

ت. بعد از اتمام
رمند بخش فنی 

ت بود. رفيق در
؛ ورار گرفت

روه را بر عھد
، دریعراق 

١٢د. در تاريخ 
ھای فراوان، ه

  باران شد.

 ١٣۶٢ل 
ت دستگير 

با  ھردشت
به سر  بند

ر جريان 
 ١٣۶٧ل 

خه اعدام 

رشت در خانو
ن آشنا شد و د
رار گرفت. پس
مشغول شد. در

گير شد و تحت
ق کيومرث ھ

گر ی به شکنجه
به ١٣۶۶سال 

سياليسم جان باختن

اليتحصوانست 
 پس از گرفتن
کارگر کفاش آ

از کودکی به ه
 بود، راه سرخ
ر اين راه در
به اسارت دژخ

ھا را تحمل کنجه
 بر زبان نياور

در ھمدان ١٣۶
یپا بهودخوان

   ين

ن مشيدی از رز
در شھر ١٣٢

 از پايان تح
ب ١٣۴٠سال 

ز در رشته 
تکنيک کده پلی

 زمان در م
ه شرکت داشت

، کارمازآن پس 
شرکت مخابرات
قای سياھکل قر
 شھری تيم گر

ینيمعضلی و 
نمود فعاليت می

ز تحمل شکنجه
ديگر رفقا تيربا

   

صطفوی در سال
ه بخش محالت

گوھ در زندان
ب کيزاده در  ب

شم شھريور در
 سياسی در سال
ردشت به جوخ

   ث

مظاھری در ر
ز قيام با سازمان
م با سازمان قر
ی به فعاليت م

دستگ ١٣۶۴ل 
 گرفت، رفيق
کرد و اطالعاتی

از روزھای س 

ی آزادی و سوس

مساعد مالی نتو
 پايان برساند.

ک عنوان بهکل
ازآنجاکه. رکرد

ج زندگی آشنا
 برگزيد و در

ب ١٣۶١ستان
دان، انواع شک
ته بود، کالمی
٢وردين سال 

ی اشترانی سرو

شيدی شعاع الدي
الدين  يق شعاع

٢١اھکل در 
ولد شد. پس

وسطه در س
آموز ممتاز ش

ق وارد دانشک
. در ھمين

شجوئی فعاالنه
ازی رفت ورب

سپس کارمند ش
 ارتباط با رفق
وه، مسئوليت

راه رفقا فاض
فمليات مسلحانه 

ستگير و پس از
به ھمراه د ١٣۴

صطفوی کيوان
يق کيوان مص
 طی ضربه به
. رفيق کيوان

يق محسن رجب
برد. روز شش ی

شتار زندانيانی
گوھر  زندان
  رده شد.

ظاھری کيومرث
يق کيومرث م
ولد شد. قبل از
 ارتباط مستقيم

 کميته کارگری
ن بخش در سال

رسا قرارف قت
ئيان مقاومت ک

دريکیومرث 
  رده شد.

 که در مبارزه برا

١٤٩ 
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رساز واقع نشد
چنان حفظ نمود
س از پايان دور
دداری کرد و ا
باالخره در سا

آزاد گرديد. پس
اجرائی ئتيھضو

ن در بازسازی
د نشان داد. د
ره بود و مجد

نھا چند روز پس
 نبرد خيابانی

جان باخت. ١

ور فرزند کار
غمشاره درد و

 بود. رفيق علی
آگاھی و دانش
. در يک حادث

ز پخش اعالمي
اش تور به خانه

جاشين، در دم

متولد شد. رفيق
رد دانشکده فنی
يت سياسی روی

فعاالن ای فدائی
پس از قيام رفيق
 گرفت. در پی
 نيز دستگير شد

فرس ھای طاقت ه
سداران سرماي
 محمود را د

در ھمدا ١٣٢٧
ر به علت شرايط

رامی باد ياد و خاط

ی مزدوران کار
اش را ھمچ سينه

ط استيصال پس
زادی وی خود
 محکوم کرد. ب

ای از زندان ه
عض عنوان بهن 

رکزی سازمان
ذيری از خود

کنگر سهيرئ ئتي
تخاب گرديد. تن
 جريان يک

٣۶٠ھارم آذر

اره بندر شاھپو
ز بود که ھموا
ستثمار و ستم

برای ارتقاء آ
را متشکل کند

  .باخت

ستانه قيام،
 ن خود، در
ود. پس از
ن پيشگام

وظائف  رد
ناپذير  ستگی

پس از ١٣۵٩ 
با موت که یحال

ف با يک ماش

م ١٣٢٨سال
ت متوسطه وا
دانشگاه به فعالي
مراه ديگر رفقا
شرکت داشت. پ
 سازمان قرار
ن رفيق محمود

ی تحت شکنجه
اومت کرد. پا

رفيق ١٣۶٣
  ند.

٧آذرماه سال  
د شد رفيق اکبر

 [گر

ھای شد. شکنجه
سرار نھفته در س

رژيم از فرط 
زق محسن، از آ

ج سال زندان م
 مبارزات توده

، محسن»ثريت
ويت کميته مر

ناپذ ش خستگی
يھزمان عضو 

يته مرکزی انتخ
يق محسن در

 در بيست و چھ

دی، کارگر ادا
ک کارگر مبارز
ارگر از قيد اس
ی خود را بر

ھا ر تا آن ربرد
جان ب ١٣۵٨ل 

  

مرعشی در آس
ی از ھمساالن
ھرات، فعال بو

آموزان دانش 
شبريپ درراهه 

و شوق و خس
بھمن ٢۵در 

درح سياھکل 
 جريان تصادف

   

مستعان در س
 پايان تحصيالت

ود در دوران د
يان قيام به ھمر
 و تظاھرات شر

باط مستقيم با
کيالت اصفھان

ز بدو دستگيری
وار مقا  فدائی

٣ خرداد سال 
خه اعدام سپردن

  ر
٢٨خانی در  م

زحمتکش متولد

زندان محکوم ش
رفيق محسن اس

١٣۵۵ر سال
محکوميت رفيق
را مجدداً به پنج

در اثر ١٣۵٧
اکث«ز انشعاب

و سپس عضو
شکيالت کوشش
کنگره اول ساز
ه عضويت کمي
ز کنگره، رفي

ژيممزدوران ر

   مرادی علی

رفيق علی مراد
رنج و نمونه يک

طبقه کا يیرھا
يشترين نيروی

کارکارگران به
رانندگی در سال

  

مرعشی فرشاد
رفيق فرشاد م
ھمچون بسياری
صف اول تظاھ

صف بهيام
يوست. ھميشه

خود، با شور
کرد. د عمل می

مراسم قيام و
، درگشت یرم

  .اخت

  

مستعان محمود
رفيق محمود م

محمود پس از
شد. رفيق محمو
ورد و در جري
ر اعتراضات

محمود در ارتب
ضربات به تشک
رفيق محمود از
رار گرفت و
روز سيزدھم

صفھان به جوخ
 

مسلم خانی اکبر
اکبر مسلمرفيق

ای ز ر خانواده
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شرکت داشت.
د و در واحد
 و سوم اسفند،
بسته به حوزه

وار تا ر، فدائی
برابرک نبرد نا

 کميته منطقه،

ر مھاباد متولد
س از قيام به
نيز در تجديد
ی داشت. رفيق
 کردستان بود.

سردشت ده -ه
يشمرگه و يک
ک خمپاره در

  .ختند

يان تحصيالت
 وارد دانشگاه
در اعتراضات

١٣۵٣ر سال 
مسئوليت رفيق
يق دستگير و
المی بر زبان

به جوخه ١٣

ه شديداً مذھبی
 پس از پايان
شته برق وارد
دانشجوئی شد.

در ١٣۵١سال 
صره مزدوران
بله پرداخت و
 مورد اصابت

 متولد شد. در
شد و در – 

شد. تحصيالت
يام به صفوف

ند]

ه شضات فعاالن
پ سازمان بود
نبه شب بيست

کز شمارش واب
، جواد و امير
ختند و طی يک
اسدار و رئيس

  

در شھر ١٣٢٩
بود که پس یان

 از انشعاب ن
ای قش برجسته

ی سازمان در
بانه درراه ١٣

ين نيروھای پي
اصابت يک راثر

جان باخابوبکر 

ی پس از پايا
 رشته برق

د در دانشگاه د
ت و در اواخر
ر تيمی تحت م
 مدتی بعد رفي
 گرفت اما کال

٣۵۴دين سال 

در يک خانواده
 متولد شد. 

در رش ١٣۴٨
گاه از فعالين د

خرداد س ٣١ 
 ژاله) به محاص

وار به مقاب ئی
 چند مأمور،

  

در تھران ١٣٣
ل حکم زندان

متولد ش ١٣٣۶
بود. پس از قي

سياليسم جان باختن

رات و اعتراض
ضو حوزه چاپ

شن کرد. يک می
و سپاه به مرک
د. رفقا عباس،
مقاومت پرداخ
ت رساندن دو پا

.جان باختندوله 

٩فی در سال 
رفقا از اولين

 پيوست. پس
ای پيشمرگه نق

مسئولين نظامی
۵٩ريور سال 

گيری شديدی بي
بر وجود آمد. 

 قاسم و رفيق ا

   حمدرضا

 معصوم خانی
در ١٣۵١ل 

شد. رفيق محمد
ه شرکت داشت
آغاز کرده و د

شد. یدھ زمان
 فراوان قرار

فرورد ٢٧ز 
  شد.

  حسن ی

صومی ھمدانی د
ستاھای ھمدان
٨طه در سال 

 شد. در دانشگ
شب چھارشنبه
(نزديک ميدان

فدا رفيق حسن
 زخمی کردن

.جان باختت و 

٣٥می در سال 
پنج سال -تگير

  عدام شد.

۶علم در سال 
پايان رسانده بو

ی آزادی و سوس

 و در تظاھر
يق محمد عض
مارش فعاليت م
دوران کميته و
پ حمله کردند
رين گلوله به م
س از به ھالکت

اصابت گلو ثر

   روفی قاسم

يق قاسم معرو
. رفيق قاسم
فوف سازمان

رفقا یھد زمان
سم ھمچنين از

شھر ز ھجدھم
درگ» ارساوين

ون ارتشی به
گر رفقا، رفيق

صوم خانی مح
يق محمدرضا

وسطه در سال
نعتی تھران ش
شجوئی فعاالنه
دگی مخفی را آ

سازضا يثربی 
ھای ت شکنجه

رد و در روز
رباران سپرده ش

یھمدان یصوم
يق حسن معص

از روس يکی
صيالت متوسط

شگاه صنعتی
يق حسن در ش
ابان ايرانمھر (
واک درآمد، ر

س از کشته و
وله قرار گرفت

  ظمی رضا

يق رضا معظم
دست ١٣٥٩ر

ا ١٣۶٧ھريور 

   هللا لم عزت

هللا مع يق عزت
وسطه را به پ

 که در مبارزه برا

١٥٠ 
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متولد شد. د ١
ت شرکت داشت
ام پيوست. رفيق

ھای تحت شکنجه
٣۶١دوم بھمن
  م سپردند.

اتمام آن در يک
سی خاکی) آغا
يرين در رشت
 ادامه داد. سا
 مدت چند ماه ب

خانه تيمی رف 
رفيق شيرين ا

یراحت بهوانست
که در سازما
 ارديبھشت سا
سازمان بود. د

ضيه قصد داشت
کوک و لو رفت
 کند. در ھمي
م) در سر قرا

ر آخرين لحظات
که سريع داشت

. البته مزدورا
رفيق ازآن پسد.

، ولی رفيقادند
 کالمی بر زبا

ھمان سال با بدنی
بود شده دهيدک

ن آشنا شد و پس
ن انسان در يک
فيق فرشيد را ب

م با سازمان آش

رامی باد ياد و خاط

٣۴٠در سال
اتضات و تظاھر

آموزان پيشگا ش
دستگير و ت ١

ن سرمايه در د
 به جوخه اعدام

   

ت کالم) در
اده سياسی

در  که یگام
کرد  صيل می

راھيمی يک
دند. پس از
فيق شيرين

شد و پس از ا
ران (محله عباس

رفيق شي ١٣
اه به تحصيل
موزش رزمی

١٣۵١داد سال
اگرچه درآمد.

قرار گرفت، تو
رفيق شيرين ک
عھده داشت در

س و انتشارات
، رفيق مرض١

يک قرار مشک
منطقه خارج

د (فضيلت کال
ری مسلحانه در
صد خودکشی د

شود ن برده می
ر دو رفيق دادند

قراردھا  شکنجه
 تحمل کرد و

ين در تيرماه ھ
ن کميته مشترک

  بازد. جان می

سازمان قيام با
ست. شکارچيان

رف ۶٣تا  ۶٠ی 

 در جريان قيام

 [گر

   حسين)

سين) معادی د
النه در اعتراض
ه صفوف دانش

٣۶٠ی خرداد 
گرفت. پاسداران
ر زندان اوين ب

ت کالم) شيرين
عاضد (فضيلت
در يک خانوا

ھنگق شيرين 
هللا نصر) تحص
 مھرنوش ابر
ی را تشکيل داد
ت متوسطه، رف

ش معلم تيتربی 
 در جنوب تھر

٣۴۵ر سال 
يز در دانشگا

طی يک دوره آم
 رفت. در مرد

ه به محاصره د
اصابت گلوله ق
خارج شود. ر
ختلفی را بر ع
خه آذربايجان

١٣۵٣يبھشت 
را که به سر ي

کرده از م ر
 شيرين معاضد
 پس از درگير

ص سيانور، قص
ن به بيمارستان
 کشته شدن ھر

ت شديدترين شک
ر شکنجه را ت

بار رفيق شيرين
در زندان شده جه

ق زير شکنجه ج

عبد در جريان ق
ف فدائيان پيوس

ھای ص بين سال
   سپردند.

  ی (امير)

(امير) معتقد 

 

معادی احمد (ح
رفيق احمد (حس
جريان قيام فعاال
و پس از قيام به
حمد پس از سی
وحشيانه قرار گ
رفيق احمد را د

 

معاضد (فضيلت
رفيق شيرين مع

د ١٣٢۴سال
متولد شد. رفيق

هللا بيرستان (ولی
ه ھمراه رفيق
محفل مطالعاتی
ايان تحصيالت

سرای وارد دانش
بستان دخترانه

. دکارکرده
ني یشناس جامعه
برای ط ١٣۴۶

خارج از ايران
آباد ژاله ر فرح

احيه پا مورد ا
ز محاصره خ

ھای مخ مسئوليت
مسئول شاخ ۵٣

روز ششم اردي
رفيق شيرين ر

باخبررفت،  می
رگيری رفيق

بود، حاضرشده
قرص ا خوردن

وسط مزدوران
ساواک خبر از

شيرين را تحت
وار شيرين فدائی

ياورد. آخرين ب
شکنجسوخته و

رفيق ازآن پسو
 

   معبد فرشيد

رفيق فرشيد مع
ز قيام به صفوف

اريخ نامشخص
جوخه تيرباران

 

معتقد محمدعلی
یمحمدعلرفيق
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ھای مل شکنجه
ورده باشد در

  رده شد.

سعود احمدزاده
سازمان گذاران

 کادر مرکزی
کالنتری قلھک

،»فرسيو«بی 
 انتشار يافت.
رار خود را در
زدور به علت
خيمان ساواک
ق عباس سخن
رفيق ديگر با

بود که در اله
وھردشت اعدام

ن کار مشغول
ن داشت، در

دوستانشی از 
فعاليت کم کمه 
در ارتباط با 

حسين در سال
رفيق منوچھر
آغاز کرد. در

ھای  در ھسته
ی رفيق حسين
 شد و تا زمان
 داد. در پائيز

ند]

ر و پس از تحم
ی بر زبان آو
ه تيرباران سپر

خرداد  ٢
د. پس از 
در سال 
 دانشگاه 
ز طريق 

ظريفی  - 
 با رفيق 

ن و مسرفقا پويا
گ انيبنس نيز از 

فيق عباس در
س از حمله به ک
 از اعدام انقال

ھا زنامهر رو
 بر سر يک قر
 کشتن چند مز

ستگير شد. دژخ
دادند ولی رفيق

ر به ھمراه پنج
  دام رفت.

وچھارسا ستيب 
در گو ۶٧سال 

 ازدهيدر 
ک خانواده 
می تھران 
ود. رفيق 
 تحصيلی 
 در يک 
 شد و تا 

به ھمين ١٣۵
سال سن ١۶ 

 که توسط يکی
کرد. از اين را

١٣۵١- ۵٢ل 
گرفت. رفيق ح
طی تماس با ر

بھمن را آ ١٩
 و پس از قيام

تی پس از مد
ه ھنر سازمان
 فعاليت ادامه

سياليسم جان باختن

رک قرار دستگي
ن آنکه کالمی

به جوخه ١٣۵٠

٢۵تاحی در 
ساری متولد شد
 متوسطه د

انشکده فنی
وران دانشگاه از

- گروه جزنی

 ھمان زمان
و در ادامه با ر
رد. رفيق عباس
يل سازمان، ر

رفيق عباس پس
ھمين دليل پس

فيق عباس در
رفيق ١٣۵٠ن 

يافت. پس از
اش دس ر اسلحه

او را شکنجه د
به ١٣۵٠سفند 

جوخه اعد یسو

   يدرضا

مفرد طاھری
دانيان سياسی س

   ن

 مالطالقانی
در يک ١٣٢٨

ز محالت قديم
 به جھان گشو

 پايان دوره
و کارکرده 

مشغول به کار
٩ش در سال 
 نزديک به

ی کوھنوردی 
 بود، شرکت ک

سال کرد. از 
سازمان قرار گ
س رفت و ط
٩ی با رفقای 
ران بازگشت

 فعاليت نمود.
واحد کارگاه» 

مين واحد به

ی آزادی و سوس

بر سر يک ١٣۵
فرسا، بدون قت

٠ اسفندماهزدھم

   تاحی عباس

يق عباس مفت
در شھر س ١٣٢

ام تحصيالت
وارد د ١٣۴

ران شد. در دو
لين سياسی با
نا شد و در

الحی آشنا شد و
تباط برقرار کر
د. پس از تشکي
ر گرفت. نام ر
 رفته بود. به ھ
 و عکس رف
رانجام در بھمن
حاصره پليس ي

گلوله د رکردن
زده روز تمام

اس ١١فت. در 
س بهمتی استوار 

حمي یرد طاھر
يق حميدرضا م
ريان کشتار زند

.  

الطالقانی حسين
يق حسين

٨ديبھشت سال 
از دريکیھبی
ديده» آباد خانی

سين پس از
ستان، آغاز به
رگاه نجاری م
اش مان دستگيری
د. زمانی که

ھای ھفتگی نامه
شده یدھ زمان

اسی را آغاز
قای ھوادار سا

به انگليس ١٣۵
النتری، ھمکار

ريان قيام به اير
يغاتی آغاز به

کر«ضو گروه 
ستگيری در ھم

 که در مبارزه برا

١٥١ 

يق
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ی
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د،
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ھمراه پنج رفيق

ودر تبريز مت
سرای عالی دانش

معلم آغاز ب ان
د ١٣۵٧سال 

رفتند ه تيمی می
کميت نيروھای

رفقای خانه تيمی
ی کميته مشترک
ر محاصره قرا

يق سليمان خط
گيرد سنگر می

اصابت براثرو

اطعيل در ارتب
٢د. در تاريخ

ی تلفن، بازداشت
ب شيرفقاديگر

ا دريکیزمان
صحرا، طی کمن

اھکل عمالً اي
ھران رفت و د

دزاده به فعاليت
ت مسئوليت رفيق

شھريور سا ٢

رامی باد ياد و خاط

به ھ ١٣۶٠ھر
 ان سپرده شد.

١٣٢۴ر سال
متوسطه وارد د

عنو بهتحصيل
ز اول خرداد

ن به سمت خانه
ضور مأمورين
 اينکه ديگر ر

يری با نيروھای
يب خود رفقا در
 پناه آتش رفي

خانه کيدر  ن
و ه دفاع کرده

.  

عراقی از
در  ١٣٢١ 

اتمام دوره
 ١٣۴١سال

ران گرديد.
رشته برق

به  ١٣۴۶ 
ت. رفيق اسماع

کر ر فعاليت می
 شرکت سھامی

به ھمراه د ١٣

 ھواداران ساز
در ترک ١٣۵

ی متولد شد.
وسطه، در
 تبريز شد.
سی خود را

به  ١٣۴٨ل 
وست. بعداً
 شد به تيم

ز حرکت سيا
فيق اسد به تھ
ق مسعود احمد
 تيم ديگر تحت

٢١يق اسد در

 [گر

 در بيستم مھر
ه جوخه تيربارا

   فعت

عماران بنام در
ن تحصيالت م
 پس از پايان ت

 رفعت در روز
با رفيق سليمان
ره خانه و حض
ند. رفقا برای

صره کنند درگير
و به دين ترتيب 

ق رفعت در
ازآن پسکسته و 

ا آخرين گلوله
بازد. می  ، جان

   سماعيل

ل معينی ع
ھکل در سال

شد. پس از ا
وسطه، در سا

تکنيک تھر پلی
در ر ١٣۴

شد. در سال
ظريفی پيوست 

 در گروه شھر
ر محل کارش،

٣۴٩اسفند  ٢۶ 
  رده شد.

  مياھ

ھيم مفتاح از
۵٨ردين سال 

  .اخت

   

تاحی در ساری
تحصيالت متو

 وارد دانشگاه
ن فعاليت سياس
ق اسد از سال

پويان پيو -ه
بود که قرار 

ا با آغازد، ام
رف ازآن پسشد. 

مسئوليت رفيق
ز مدتی به يک

منتقل شد. رفيق

دائيان پيوست.
يگر در آمل به

 

معماران بنام رف
رفيق رفعت مع
شد. پس از پايان

سپاه دانش شد.
. رفيقکارکرد

که ھمراه کرج
متوجه محاصر

شون مشترک می
را متوجه محاص

کنند را آغاز می
گيرند. رفيق می

محاصره را شک
ر اين خانه تا
گلوله مزدوران

معينی عراقی اس
رفيق اسماعيل
رزمندگان سياھ
راک متولد ش
حصيالت متو
وارد دانشکده پ

۴۵ر سال
التحصيل ارغ

–گروه جزنی

رفقای سياھکل
در ١٣۴٩ھمن

شد و در روز
جوخه اعدام سپر

 

مفتاح محمدابرا
رفيق محمدابرا
روزھای فرور

جان بارگيری
 

مفتاحی اسدهللا
رفيق اسدهللا مفت
س از پايان ت

رشته پزشکی
ر ھمين دوران
غاز کرد. رفيق
گروه احمدزاده

یرفقان زجمله
کوه وصل شو
رنامه اجرا نش
ک تيم تحت م
رداخت. پس از
چنگيز قبادی م

فد
د
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ی درخشان از
 بود. در سال

دستگير و ١٣
در شرکت آن

روزھای قيام،
ت. تا اينکه در

١٣۵٧بھمن  ٢

 تظاھراتی که
ز ششم تيرماه

جان صاب آزاد
گاه اروميه، جه

قرار ديشد اري
ر زبان نياورد.

یپا به دخوانان

 آزاد نشد و در

ند]

 را از 
 کرد. در 
ز فعالين 
ر را به 
ه مبارزه 
 در سال 
ل زندان 

ای زندان نمونه
و زحمتکشان

۵٣داً در سال 
ازآ پسسر برد. 

 کار شد. در ر
 بر عھده داشت

٢٢ه تھران در 
  .باخت

در  ١٣٣
 تھيدست 
 محيطی 
ت و فقر 
 مصائب 
اخت و با 
حمتکشان، 

فيق ايوب در
روميه در روز

قص محمدرضا 
ر شد. در شکنج

ايبسھای  شکنجه
رد و کالمی بر

سرود ١٣۶٠ 

در  ١٣
در سال 
. رفيق 
 کشتار 
 تھران 

 دسليمان
صفوف 
شھريور 

ھای  ميه
 یوالگ 

 شوش 
ل زندان 

ره محکوميت

سياليسم جان باختن

اش  سياسی
آغاز ١٣۴۵ 

کمک تعدادی ا
کنگاور -رشت

 گروه معتقد به
 ھمين رابطه

 و به سه سال
ق محمد در ز
ان کارگران و
 آزاد ولی مجدد
ر زندان به س

مشغول به ز
دگان راچند پا

ادگان جمشيديه
جان بمزدوران

٣٩ی در سال 
ای  در خانواده

 ايوب که در
 و محروميت
 مشکالت و

شنا  نزديک می
زحم يیرھارای 

ن پيوست. رف
 سازمان در ار
و طی آن رفيق
سداران دستگير
 روز تحت ش

وار مقاومت کر
مرداد سال وم
  

٢٠ی در سال 
رفيق پرويز د 

ن دستگير شد.
جريان در 

در ۶٧در سال 

مسجدلی در
ريان قيام به ص

 پيوست. در ش
جرم پخش اعالم
ه رفيق ھوشنگ

 دستگير و به
علی به دو سال

س از پايان دور

ی آزادی و سوس

ھای . فعاليت
ھای قبل از ل
با ک ١٣۴۶ل

اسی، گروه ر
جود آورد. اين
سلحانه بود. در

دستگير ١٣۴
د. رفيقحکوم ش

اداری به آرما
از زندان ١٣۵
در ١٣۵۶سال
ساز یعالھامی

ھبری حمله به چ
ريان حمله به پا
ضرب گلوله م

   کی ايوب

يق ايوب ملکی
ستای کھريز

ولد شد. رفيق
رشار از رنج

بود، شده رگ
ستائيان را از

م توان خود بر
 صفوف فدائيان

سط ھواداران
و بود گزارشده

، توسط پاسخت
يق ايوب چند
و فت، اما فدائی

و سو ستيز ب
وخه آتش رفت.

  کی پرويز

يق پرويز ملکی
ران متولد شد.

در تھران ١٣۶
ويز ملکی

دانيان سياسی د
  دام شد.

   ملی علی

يق علی ململ
ولد شد. در جر

اداران فدائيان
به ج ١٣۵٨ل

زمان به ھمراه
در اھواز ده

تقل شد. رفيق ع
حکوم شد، اما پس

 که در مبارزه برا

١٥٢ 
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ليغاتی به ھمر
ق دختر در خان

رفيق حسي وند،
بر عھده گرفت

٣۶٠ر خرداد
که از اوين ب

به زندا ١٣۶
طر شخصيتی ک
 بود. در جريا

سه سال ا رچه
وی فقط خواست
ان است تا اعد

و گفت که فدائی

در يک ١٣۴٣
رغ ان قيام علی

ت و اعتراضات
ن پيوست و د

س از دستگيری
وا ت و فدائی

مود. شکارچيا
گين بودند، د

وخه اعد به ج

بادان متولد شد
 پايان رساند

شگاه تھران شد
فعاالن ١٣۵۶ل

ی شرکت داشت
شد. پس از پايا

. دبه کارکرد
 فدائی در خل

ازآ پسشت و
رد. بعد از طر

ک در تشکيالت
د. در پی ضرب
ک به ھمراه چن

ھای ند. شکنجه
ا به حرففقا ر

ن باخته و يا ب
نيست. دژخيما
 اعالم کردند ک
سپرده شده است

ھای گيالن متو

رامی باد ياد و خاط

يک فعاليت تبل
) و يک رفيقیھ

ر رفقا آزاد شو
در خانه را ب 

محکوم شد. در
 سياسی بود ک

۶١ در مھر
حسين به خاط

تمام زندانيان 
اگر، ١٣۶٧ال

 مزدوران از و
ضا کند که مسلما
ا قبول نکرد و

  ه اعدام رفت.

حمدی در سال
د شد. در جريا
ه در تظاھرات

فدائيان صف به 
. رفيق ناھيد پس
سا قرار گرفت
سازمان دفاع نم
ق ناھيد خشمگ

 در زندان قم

   

در آب ١٣٢۶ 
ھمين شھر به

برق وارد دانش
حصيلی در سال
سی دانشجوئی
سازمان آشنا ش
 زنجان آغاز

 ديگر رفقای
ھا شرکت داش

ان آغاز کرزم
ن، رفيق ملک
عاليت ادامه داد

رفيق ملک ١٣۶
 دستگير شدن
لک و ديگر ر
ر شکنجه جان
ت، مشخص ن

اش به خانواده
 جوخه اعدام س

از شھرھ يکی

 [گر

 بازگشت از ي
یشکر الھعقوب 

ديگر که نياای 
آمده دست به ل

ج سال زندان م
روه زندانيان
تقل شد؛ و

قل شد. رفيق ح
مورداحترامن 

 سياسی در سا
گذشته بود، ش

ای را امض رقه
سين اما اين را

جوخه یپا بهر 

   ھيد (زھره)

ھره) ملک مح
ش در قم متولد
داشت، فعاالنه
ب پس از قيام 
وزی فعال بود.

فرس ھای طاقت
 از مواضع س
 مقاومت رفيق

او را ١٣۶٠ 

 وح اله (ملک)

سال مھرماه 
سطه را در ھ
شته مھندسی ب

التح ھنگام فارغ
نفی و سياس ص

 مبارزات با س
 نيروگاه برق
من دوشادوش

ھ ھا و پادگان ی
 خود را با ساز
ی از سازمان
ب تھران به فع

۶٢ری در سال 
در مردادماه

نست رفيق ملک
فيق ملک زير

سپرده شده است
ب ١٣۶٢ سال 

زندان اوين به ج

   دعلی

دريی ملکوتيان 

پس از ١٣۵٩
رفيق عباس (يع
ستگير شد. بر

ليوسامسئوليت
به پنج ازآن س

جزو اولين گر
حصار منت زل

گوھردشت منتق
نداناشت در ز

کشتار زندانيان
تشيمحکومايان

ودند که زير ور
شود. رفيق حس

وار و فدائی ست

محمدی ناھ ملک
رفيق ناھيد (زھ

خانواده زحمتکش
سن کمی که د
شرکت داشت.

آمو يشگام دانش
ھا حت شکنجه

مقاومت کرد و
نسان که از

سيزدھم آذرماه
  سپردند.

نژاد رو یملکان
رفيق ملک در

حصيالت متوس
در رش ازآن س

رفيق ملک تا ھ
ر اعتراضات
ر جريان اين
حصيالت در

جريان قيام بھم
سالح کالنتری
عاليت مستقيم

خائنين اکثريتی
کارگری و غرب

ه کميته کارگر
رفيق ديگر د

فرسا نتوان طاقت
ورد. اينکه رف
جوخه اعدام س
رژيم در بھمن

رفيق ملک در ز
 

ملکوتيان محمد
رفيق محمدعلی
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و مبارزهز به 
١٣۶٠دادماه 

 سپرده شد. ن

د شد. پس از
رفيق حسن در
 شرکت داشت
رفيق حسن از

١٣۶٠داد  خر
ر گرفت. رفيق

فرسا را به اقت
به ازآن پساد. 

به ۶٠داد سال 
ی به جوخه

بار دستگير و
ر مقاومت کرد
 آخرين بار در
در زندان بود.

مخفی را یدگ
(خيابان یمتر 

ر گرفت. رفيق
نبردی نابرابر

۶٧ی در سال 

ی نابرابر پس

ند]

ر در زندان نيز
 روزھای مر

 جوخه تيرباران

متولد ١٣٣٧ل 
 دانشگاه شد. ر
ت و اعتراضات
يان پيوست. ر

بود و پس از
قرار ديشد اريس

ھای طا شکنجه
رچيان انسان ند

مرد وز نوزدھم
مھوری اسالمی

در  ١٣٣۴
متولد شد. 
ه، در سال 
رق وارد 
نام سريعاً 
و انقالبی 
عتراضات 

يل سه بمين دل
وار  بھنام فدائی

تی دست يابند.
د سال کي به 

وزندن پيوست 
یسخيابان در 

ن ساواک قرار
است و طی ن

  

 زندانيان سياسی

 

چالی از 
خفی خود 
ر يک تيم 

 آل آقا 
 عدازظھر

رفيق  ١٣
محاصره 

طی يک درگيری
  زد.

سياليسم جان باختن

وار وسف، فدائی
از دريکیت. 

بريز بهزندان ت

 

صوری در سال
متوسطه وارد

ه در تظاھرات
ه صفوف فدائي
ن در اروميه ب

بسھای  شکنجه
 ديگر فدائيان ش
العاتی به شکار

رول شد و در 
 آدمکش جمھ

  شد.

۴حد در سال 
ی ر شھرضا م
صيالت متوسطه

ته مھندسی بر
 شد. رفيق بھن
يان مبارز و
االنه در اع
ت داشت. به ھم
ر گرفت، رفيق
ستند به اطالعات
گير و نزديک

جدداً به سازمان
د ١٣۵۶م آبان 

مزدوران يیاسا
به مقابله برخا

.جان باختوله 

 جريان کشتار
  شد.

  وچالی حسين

مو دوست یس
زندگی مخ ١٣

رفيق حسين در
رفيق نسترن
بعه بود. در 

٣۵۵سال  ماه
نو به م ن تھران

و ط ديآ یدرم 
باز وار جان می

ی آزادی و سوس

. ولی يوردادند
ومت پرداخت
يق يوسف در ز

 صوری حسن

يق حسن منص
ان تحصيالت م
ريان قيام فعاالنه
پس از قيام به
اداران سازمان
ستگير و تحت ش
سن نيز ھمچون
ن خريد و اطال
دان تبريز منتقل

ست مزدوران
رباران سپرده ش

   حد بھنام

يق بھنام موح
ای سياسی نواده

س از پايان تحص
در رشت ١٣۵

شگاه صنعتی
دانشجوي صف

ست و فعا
شجوئی شرکت
ت شکنجه قرار
مزدوران نتوانس

دستگ ١٣۵۴ل
س از آزادی مج
از کرد. در دوم

شنارگر) مورد 
وار ب نام فدائی

اصابت گلو ثر

   سوی

يق موسوی در
اعدام ش  تھران

دوست مو یس
موسيق حسين 
٣۵۴سط سال 
کند. ر  آغاز می

 مسئوليت ر
شده یدھ زمان

خردادم ٣١ز
سين در خيابان
دوران ساواک
مقاومتی فدائی

 که در مبارزه برا

١٥٣ 
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وشنگ در شوش

شد. پس از پايا
انشکده فنی شد

 ھمين زمان
يک فدائی د ن

ت و پس از قيا
. رفيق منوچھ
ھمين طريق ني

تبلي آموزانش ش
فيق منوچھر ر

. منوچھردادند
در زندا ١٣۶

ر يک خانواد
ز قيام به صفوف
 تبريز بود. پس
صر به صفوف
در يک درگيری
 و بھبودی نسبی
 را داشت که د
يه دستگير شد
ن رفيق، او ر
سپس وی را ب
 ادامه پيدا کرد
 ناصر به ھمر

عنوا به تبريز،
 تيرباران سپرد

 بود که در يک
 شد. در جريا

 بخش کارگری
ھای صناي حوزه

قليت دفاع نمود
گری صنايع دفا

فرس ھای طاقت ه
 اوين به جوخ

 در تبريز بود
اشت در بخش
م خمينی پس ا

يشد اريبسھای

رامی باد ياد و خاط

 کنار رفيق ھو
 

متولد ش ١٣٢٢
توسطه وارد د
سی بود و در

عنوان بهقيام  ن
نه شرکت داشت
ن قرار گرفت.
س بود. از ھ

دانشھمکاران و
 ھمين دليل ر

قرافرسا  طاقت
١اسفند  ٢٩ 

  .ت

د ١٣٣٨سال
. ناصر پس از
عال ھوادار در

ستان، رفيق ناص
پس از مدتی د
س از چند روز
وج از منطقه

سداران سرماي
ر گلوله بر بد

. سقراردادندا 
ھا  و شکنجه

رفيق ١٣۶٠ل 
ی، در زندان

 شھر به جوخه

ن صنايع دفاع
دستگير ۵٣ل 

عاليت خود در
 از مسئولين ح
ب از مواضع ا

ھای کارگ حوزه
ز تحمل شکنجه

در زندان ١٣۶

اران سازمان
د ه سال سن

 مزدوران رژيم
 ا تحت شکنجه

 [گر

در ١٣۶٠ان 
ران سپرده شد.

  

مميز در سال 
ت ابتدائی و متو
 فعالين سياسی

شد. در جريان
ظاھرات فعاالن
تقيم با سازمان

 مشغول تدريس
ن را در ميان ھ
ان سرمايه به

ھای ط ت شکنجه
ن نياورد. در

جان باختکنجه 

  

وند در س ممی
بريز متولد شد.
 و از رفقای فع
جاع به کردست
زمان پيوست. پ
خمی شد و پس

خرو لجه، قصد
بی توسط پاس
از مشاھده آثار

فرسا ای طاقت
ز منتقل نموده

تيرماه سال سوم
ھای فدائی ريک

سياسی در اين

دی از کارگران
سازمان در سال
 آزاد و به فعا
اد. رفيق احمد

 جريان انشعاب
به به يکی از ح
ستگير و پس از

۶٣زھای سال 
   شد.

منزه از ھوادا
ديک به ھفده

کرد. م اليت می
ق يوسف، او را

دوم آبايست و
ه جوخه تيربار

مميز منوچھر
رفيق منوچھر م
وره تحصيالت
ر دانشگاه از
سازمان آشنا ش

عتراضات و تظ
ر ارتباط مست

دبير عنوان ه
مواضع سازمان

کرد. پاسدار می
ستگير و تحت
کالمی بر زبان
صفھان زير شک

 

 وند ناصر ممی

رفيق ناصر م
بزحمتکش در ت
دائيان پيوست

ز يورش ارتج
مرگان ساز يش

رفيق ناصر زخ
رای ادامه معال
ذربايجان غرب
مزدوران پس ا

ھا حت شکنجه
طالعات تبريز

روز سسرانجام
و رفيق از چر
ولين زندانيان س

  شدند.

  منادی احمد

رفيق احمد مناد
گروه ھوادار س
يام از زندان

سازمان ادامه د
فاع بود که در
ر جريان ضرب

دس ۶٢ر سال
از روز ريکی

يرباران سپرده
 

  منزه يوسف

رفيق يوسف م
وسف که نزد

آموزی فعا انش
ستگيری رفيق

بي
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. تا اينکه در
به ١٣۵٠سفند 

  سپرده شد.

رفيق ١٣۵۵ل 
مشترک درآمد.
ژيم شاه و دفاع

  .جان باخت 

در تبريز ١٣٢
ه کرمانشاه و
قش مھمی در
جريان قيام در
 اتھام داشتن

اش در خانه ب
سلحانه در پاوه
 ھرمز و ھفت

در زندان ١٣۵

ر تظاھرات و
صفوف فدائيان
صفھان بود. در

به ١٣۶٠مھر 
ھان به جوخه

د. در اين روز
اتفاقی توسط ر

قصد بازرسی
 برای شکستن
از به ھالکت

ند]

شود. شغول می
اس ٢٢شود. در 

خه تيرباران س

دوی در 
خ پس از 
در رشته 
شد. رفيق 
گی مخفی 
 در رشت 
فيق مھدی 

تيرماه سال دوم
دوران کميته م
با مزدوران رژ
ت چندين گلوله

٢۶مھرماه  ٢
ستاديار دانشگاه

نق آذر نوش 
معلمان در جر

را به  نوش
شب مهينو در  

ز اتھام نبرد مس
ه ھمراه رفيق

۵٨مرداد سال 
   شد.

قيام فعاالنه در
س از قيام به ص
سازمان در اص
يست و دوم مھ

در اصفھ زان

با  ١٣۵٢
گی مخفی 
ت در تيم 
 آھنگران 

 يیشناسا 
حبيب در 
رين نبرد 

بود ١٣۵۴سال 
طور به تھران، 

و مأمورين ق 
يب رفيق حب

کرده و پس 

سياليسم جان باختن

 به فعاليت مش
ش دستگير می ١

ی فدائی به جوخ

  ھرزاد)

شھرزاد) مھد
شد. رفيق گلرخ
 متوسطه، د
شگاه تھران ش

به زندگ ١٣۵
اولين تيمی که

ت مسئوليت رفي
شد. روز د یھ

ه محاصره مز
عانه به مقابله ب

اصابت براثر و 

   ش

٣مھدويان در 
اس آذر نوش 

ھر بود. رفيق
ين اعتصاب م

آذرت. رفيق
يیشناسايستی 

ه اين رفيق نيز
به آذر نوشق 

يست و ھشتم م
خه اعدام سپرده

د در جريان ق
ت داشت و پس
ژن از فعالين س
ر شد و در بيس

مبارزادی از
  شد.

  

مؤمنی از سال 
رفته و به زندگ
 ابتدای فعاليت

دات روحی
 و مسئوليت

 داشت. رفيق ح
کت کرد و آخر
ده ارديبھشت س
يابان اميرکبير

شده محاصره 
کنند. زه را می

به تيراندازی ک

ی آزادی و سوس

رکاتی جنوب
٣۵٠سط سال 

راه ديگر رفقای

ھدوی گلرخ (شھ
يق گلرخ (ش
ھميرزاد متولد ش

ان تحصيالت
می وارد دانش

٣رخ از سال 
ی آورد و در ا

آمد تحت  وجود
د سازمانقانی،

رخ در تھران به
يق گلرخ شجاع
 خود برخاست

ھدويان آذر نوش
م آذر نوشيق

ولد شد. رفيق
ھای شھ رستان
اولي یدھ زمان

مانشاه، داشت
تقادات مارکسي
ستگير کردند. به

بود. رفيق شده ه
ر ديگر روز بي
مانشاه به جوخ

   ھنود بيژن

يق بيژن مھنو
تراضات شرکت
ست. رفيق بيژ

دستگير ۶٠ل
راه تعداد زيا

ه شرباران سپرد

اله  بيمنی حب
مؤ اله  بيحبيق

زمان ارتباط گر
ی آورد. در

الساد يق اعظم
شد یدھ زمان

ھر را بر عھده
د عمليات شرک
يق در روز ھفد
ک مغازه در خي
مورين امنيتی

راد داخل مغاز
حاصره اقدام به

 که در مبارزه برا

١٥٤ 
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ازمان آشنا گشت
 رفيق منيژه ا
 ارديبھشت سا

جا در رشت

در يک جدسليمان
ز ھمان نوجوانی

جنرا«کارگر 
و برخاست

نيک با سازما
 عضويت کميت
گير شد. پس ا
ر گرفت و د

ه کارگر توسط
عدام سپرده شد

 در تظاھرات
 صفوف فدائيا

کرد، بع ليت می
ھای حمل شکنجه

سر برد. در سا
 زندانيان سياسی
. رفيق علی د
 خروج از ايرا
ستان خود را ب
زمان ملل متح

که د ديگر بود
جمھوری اسالمی
کستان جسد رفيق
 کرد. رفيق علی

بيه، رفيق را ب
دداً به دانشگ

ر جريان فعاليت
 شاخه تبريز د

شد. یدھ زمان
مدتی را در تي

رامی باد ياد و خاط

ريان قيام با سا
دائيان پيوست.
 در روز سوم
نگر دانشگاه،

مسجانی متولد
 رفيق رضا از

که یھنگامقيام
 از سازمان

ر ارتباط ارگان
به ١٣۶١سال

دستگ ١٣۶٢ال
 وحشيانه قرا

طبقه یھا رمان
می به جوخه ا

ن قيام فعاالنه
پس از قيام به
ش تبليغات فعال
ر و پس از تح
 در زندان به س

می تعدادی از
ی احضار کرد
مدتی موفق به

آباد پاکس  اسالم
 آوارگان ساز
به يک کشور د
ه تروريستی ج
 روز پليس پاک
وی آن بود پيدا

 ١٣٢۵رداد
ت متوسطه
د. سپس به
ت. در سال
ختمان وارد
شد. به دليل
 دستگير و

تنب عنوان بهلی
دمج ازآن پس 

يان رساند. در
ار گرفت و در

سازرفيق نابدل،
رود. م ن می

 [گر

   ژه

در جر نژاد یس
 به صفوف فد
رشت بود که

ل دفاع از سن

    غالمرضا

ا موالئی بيرگان
.متولد شدگری 

داخت. قبل از ق
 به ھواداری

ت سازمان، در
فيق رضا در س
 درآمد. در سا

ھای ت شکنجه
آر درراه ١٣۶

جمھوری اسالم

الئی در جريان
کت داشت و پ

علی که در بخش
دستگير ١٣۶٠ 

ش از پنج سال
جمھوری اسالم

دداً به دادستانی
ی شد. پس از م
تان رفت. در
 پناھندگان و

منتظر انتقال به
توسط شبکه ١

وده شد. در اين
 شکنجه بر رو

  باخته بود. ن

د در پنجم خر
د شد. تحصيالت
ه پايان رساند
 به تبريز رفت
شته راه و ساخ
نشگاه تبريز ش

سياسی -نفی
ز آزاد شد، ول

ی فرستادند.
صيل را به پاي
 با سازمان قرا
ی با مسئوليت ر

مخفی به تھران

نژاد منيژ یموس
موسرفيق منيژه

و پس از قيام
عالين پيشگام ر

در حال ١٣۵٩
   .اخت

موالئی بيرگانی
رفيق غالمرضا

کارگ یا خانواده
ه کارگری پرد

بود» موتورز
گسترش فعاليت
رار گرفت. رف
کارگری تھران

ستگيری، تحت
۶٣وايل سال

 ژخيمان رژيم

  موالئی علی

رفيق علی موال
عتراضات شر
يوست. رفيق ع

ز خرداد سال
فرسا، بيش طاقت

رژيم ج ١٣٧۴
را مجد زادشده

ين زمان مخفی
شد و به پاکست
شعبه سازمان

معرفی کرد و م
٣٧۵ن ششم آبا

ر پاکستان ربو
علی را که آثار

جان  زير شکنجه

   مويد اکبر

رفيق اکبر مويد
ر تھران متولد

ا در مشھد بهر
ھمراه خانواده

در رشت ١٣۴۴
انشکده فنی دان

ھای صن عاليت
س از چند رو

خدمت سربازی
ازگشت و تحص

خود در ارتباط
ک تيم عملياتی
غاز زندگی م
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ه و نيم شب به
مزدوران حمله

سالمی که به
ھای آھنی، ميله

را به محاصره
رار شدند، چند

خواستند که می
رت فرياد زد
ر بدنش نشست
شکست. رفيق

ه تيرت در ھجد
مجروح یسخت

 موجودی يک
امنيتی که سئله

 به تيم اصفھان
ليت رفيق ليال

چھاردھم روز
بار به گاراژ
صره مزدوران
 نزديک به سه
رای آنکه زنده

   خاتمه داد.

. رفيق جمشيد
 وارد مدرسه

عنوان بهيالت 
ل به کار شد.
 اعتراضات و
صفوف فدائيان
 بود، در تمام
چيان انسان در
يگری از رفقا

ند]

 نفر از 
 به شھر 
مقابله با 
 در شب 
طالع داده 

اند.   کرده
ن بدون 

در ساعت نه که
موردح به ناگاه 

 جمھوری اس
ير، چماق، مي
، دانشجويان ر

وفق به فرن م
فته و از او م

رام با تمام قدر
قو و شمشير بر
ب را درھم ش
رده جان باخت

س به ديگر نيز 

نجان به 
صيالت، 
 پس از 
ی عضو 
ضربات 

شود.  می
 سازمان 

ين زمان رفقا
مس با توجه به 

بود، از قزوين
ن تحت مسئول

فيق علی در ر
رای تحويل ب

ود، تحت محاص
نبرد که يک 

ردن سيانور، بر
 به زندگی خود

دختر متولد شد
ی و متوسطه،

 پايان تحصيال
دختر مشغول پل

 فعاالنه در 
س از قيام به ص

، رفيق فعالی
مين رو شکارچ
 ھمراه تعداد د

سياليسم جان باختن

و پنجاه صد ک
ری اسالمی

ھند جھت م
ی وارد شدند.

دانشجويان اطال
 شھر را ترک

 از دانشجويان
که یھنگامفاعی 

بودند، حرکت
زدوران رژيم

: شمشيازجمله
ن مجھز بودند،
ی از دانشجويان
 شھرام را گر

شھر» ر خمينی
ضربات چاق» ی

ش، تاريکی شب
جراحات وار ت

شت دانشجوی

ون در شھر زن
از اتمام تحص

.کارکرداز به 
ان، رفيق علی

شود. پس از ض
اط رفقا قطع م

مجدداً با ١٣
کنند. در ھمي ی

ه کرده بودند.
بو آمده به وجود

در تيم اصفھان
رمی گيرد. ر

که بر ١٣۵٧
صفھان رفته بو
گيرد. در پايان
د، علی با خور

وار افتد، فدائی

   يد

د حيدری در پل
صيالت ابتدائی

شد. پس از 
پ وپرورش زش

ر جريان قيام
ت داشت و پس

رفيق جمشيد ه
شناختند. از ھم
ق جمشيد را به

ی آزادی و سوس

کيرماه حدود 
دوران جمھور

در » عليگر
شجويان انقالبی
ور، پليس به د
د که مزدوران

تن وپنج ست
دف ليوساترين

درمت خوابگاه 
ر گرفتند. مز

ھای سرد الح
آن و امثالجير

آوردند. تعدادی
 از مزدوران

درود بر«ويد
مرگ بر خمينی
 سرخی خونش

براثر شدتھرام
و ھش ١٣۶١ل

  ند.

   رآبيون علی

بيوآيق علی مير
ا آمد. پس 

معلم آغا عنوان
تباط با سازما

شو  قزوين می
ارتبا ١٣۵۵ل

٣۵۶ تابستان 
تباط برقرار می
ک را مصادره
بی رفيق علی 

گردد. د تقل می
ی آبکناری قرا
٧وردين سال 

ی اص» پيما يران
گ واک قرار می

عت طول کشيد
دست دشمن نيا

رحيدری جمشي
يق جمشيد ميرح

س از پايان تحص
لی بازرگانی

آموزسابدار در 
يق جمشيد در
اھرات شرکت

ازآنجاکهست.
ش طقه او را می

رفيق ١٣۶٠ل

 که در مبارزه برا

١٥٥ 
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ب ازآن پسشود.
شکنجه به کميت
ھ دترين شکنجه

ب ١٣۵۴شت
کالمی ب که آن

  د.

 کودکان به کا
رتباط با سازما

و در سا یھ
دست به انتشا
 زد. رفيق حمي

رغ زمان علی
العهای از مط ظه

و کتاب ستاد
حميد ھمچنين د

ده داشت. رفيق
ی خود را برای

مسئلنگی حل
٣۵۴وم بھمن

فت به محاصر
ر اصابت گلول

ان رژيم در يک
ت چاقو وی را ب

ای متوسط انواده
يالت و سربازی

 ھندوستان شد
ھا امی آکسيون

شت. در پانزدھ

رامی باد ياد و خاط

ش ز زخمی می
و برای ش ده

روز تحت شديد
زدھم ارديبھش
يق حبيب بدون

بازد می  ان جان

در  ١٣٢١ 
ع کرمانشاه
 متولد شد.
وسطه، در
ران ادامه
رفيق بھمن
س از پايان

رورش فکری
در ار نکهيااز

د سازمانسان
 ھمين زمان د

طفی شعاعيان
ھای ساز سين

دچار بود، لحظ
سيا یبازنم رفقا

رير درآورد. ح
قش را بر عھد

اش، انرژی گی
تيک و چگون
در بيست و سو

رف ک قرار می
رآمد و در اثر

در  ١٣٣۴ 
ک خانواده
 از اتمام
رای ادامه
يليپين رفت.
ل سياسی،
يم را افشاء

مزدورا ١٣۶٠
ه و با ضربات

در خا ١٣٣۶ 
 از پايان تحصي
تحصيل راھی

پيوست. در تما
نه شرکت داش

 [گر

فر خودش نيز
شد منتقلربانی 

شود. دو ر  می
جدداً در نوز

شود، رفيق ل می
د، در بيمارستا

 

منی در سال
از توابع سرخ

ھی به نھاوند)
تحصيالت متو
 دانشگاه تھر
در آنجا با ر

ن آشنا شد. پس
ی در کانون پر

ا پسفيق حميد 
در شاخه خراس

ھد رفت. در
 نظرات مصط
ی از تئوريس
يدی که به آن د
مه و آموزش

را به رشته تحر
لق بيشترين نقش

ھای زندگ ن ماه
انقالب دمکرات
ز ساخته بود. د

ق حميد سر يک
ه مشترک در

  .باخت

  

ميثاقی در سال
نکابن در يک

دنيا آمد. پس
 تنکابن، بر

به فيل ١٣۵٧ل 
يک فعال وان

 و زندان رژيم
٠دی  ٢۴ه در 

کرده ه او حمله

  

يرانی در سال
 دنيا آمد. پس ا

برای ادامه تح 
اران سازمان پ
ی آنجا فعاالنه

رساندن چند نف
يمارستان شھر

مشترک، برده
مج رارگرفته

ارستان منتقليم
زبان آورده باشد

  مؤمنی حميد

رفيق حميد مؤم
س ديبروستای

در مسير منتھ
س از پايان ت
رشته اقتصاد

حصيل داد. د
روحی آھنگران
حصيالت مدتی
مشغول شد. رف
رار گرفت، د

به مشھ ١٣۵٢
مطالبی در نقد

يکی عنوان ه
شدي یسردردھا

وشتن و ترجم
مقاالت زيادی ر
نتشار نبرد خل

حميد در آخرين
دوين برنامه 
رضی متمرکز

که رفيق ھنگامی
مزدوران کميته

جان بمزدوران
 

ميثاقی شاھرخ
رفيق شاھرخ م

تن رضا محله
کشاورز به د
حصيالت در

حصيل در سال
عنو بهر آنجا

سياست کشتار
کرد. تا اينکه می

خيابان خلوت به
  تل رساندند.

 

 ميرانی شھرام

رفيق شھرام مي
ر کرمانشاه به

١٣۵٧ر سال
ر آنجا به ھواد

ھا يگر فعاليت
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حصيل را رھا
شرايط نامساعد
رفت و نخستين
 دوران در او
چھارم و پنجم

و» شھاب«سه 
ت سياسی، در
نست در کالس

وارد ١٣۵۴ل 
عنوان بهورود 

ی و سياسی
دانشکده دست
 در کارگاه و
رد. در آستانه

آباد گان عشرت
در سنگر وز

ی به کرمان
مزدوران کميته
ز آزادی مجدداً
فتم مرداد سال

باقرآباد - رمان
ه و رفيق را به
خانه رفيق علی
وم شھريور به

مشغول یبر گ
آگاه  خودشان

ھمان شبی که
ستگير و روز
ه عليه انقالب
گاه کرمان در
زيادی اعالميه،

ند]

ک خانواده 
 دنيا آمد، 
ی را در 
ق گذراند. 
ا از دست 
 برادرش 
زندگی را 

ضمن کار، تح
غول شد و از ش
وستا تأثير پذير

بقاتی در اين
در کالس چ 

تی را در مدرس
به دليل فعاليت
ج شد. ولی توانس
رساند. در سال
 شد، از بدو و
بارزات صنفی

از د ١٣۵۶ل 
ھا شد. رخانه

کر را ايجاد می
ی تسخير پادگ

رو شبانهسه  آن
 پس از چندی
عالميه توسط م
شت بود. پس از
ز بيست و ھف

بار در جاده کر
او را سد کرده
مزدوران به خ
گير و در سو

ک خانواده 
 ھمراهآمد 

ر شرايط 
 در زمان 
 و از اين 
سعيد، بار 
ش گرفت. 

سنگو  پز خانه
ن را به حقوق
 کرمان در ھ
ته ترور شد، د
ه اتھام توطئه
سپرده شد. داد
ق علی مقدار ز

  است. ه

سياليسم جان باختن

   

شکاری در يک
 کرمان) به

کودکی ساالنش
يالق و قشالق

بود، پدرش ر ه
مان به ھمراه

سنگين مخارج ز
 رفيق سعيد ض
ار چوپانی مشغ

 زحمتکشان رو
سياسی و طب 

که یھنگامت. 
ھای مطالعات سته

 سازمان داد. ب
بيرستان اخراج

ن بررا به پايا
دانشگاه تھران
ھای فعال مب
ه شد. در سال
کار راھی کار
افل مطالعاتی ر
ول مبارزه برای

ازآ پسشت؛ و 
مستقر شد. 
ھنگام پخش اع 

دو ھفته بازداشت
آغاز کرد. روز

ب با يک وانت ه
شين کميته راه 

ند. ھمان شب م
ه، او را دستگ

  دند.

   

شکاری در يک
کرمان) به دنيا آ

کودکی را در 
شالق گذراند.
را از دست داد

رادرش، رفيق س
دگی را به دوش

پ کوره علی در
 آنجا کارگران
علی در شھر

 مزدوران کميت
به ١٣۵٨سال 

 جوخه اعدام س
مود که از رفيق

آمده دست بهکس 

ی آزادی و سوس

رشکاری سعيد
يق سعيد ميرش
شايری (بافت

ھمسراه ديگر 
رايط سخت يي

ساله ده که یگام
 و از اين زم
يق علی، بار س
 دوش گرفت.
رد. مدتی به کا
دگی چوپانان و

ھای آگاھی رقه
خشيدن گرفت
وسطه بود، ھس

کرمان» انش
الس ششم از دب

انه دبيرستان ر
شکده ادبيات د
ھ ی از چھره

شجوئی شناخته
شيد و برای ک
رخانه نيز محا
م، در صف او

داش یمؤثرش
»ميدان فوزيه

بار کيزگشت. 
ستگير و مدت د
ليت خود را آ

که یھنگام ١٣۵
کرد، ماش دد می

گلوله بستند گبار
در رفيق رفته
وخه اعدام سپرد

رشکاری علی
يق علی ميرش

شايری (بافت کر
ھمساالنشگر

خت ييالق و قش
دکی، پدرش ر
مان به ھمراه بر
گين ھزينه زند
س از قيام رفيق
 کار شد و در

کرد. رفيق ع ی
درش به دست
وم شھريور س
المی ايران به
 زمان اعالم نم
ريه و آلبوم عک

 که در مبارزه برا
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ھای حمل شکنجه
زندان شد. برای

فت اما در ھما
 سرمايه دستگي
جه قرار گرفت
ک لندرور بست
اثر اين شکنج
حظاتی بعد جا

٨بود که در 
شاه جان باخت

د جان باختن
يکی از آنھ ائی

شت. اواسط تر
ینشگاه و گارد

یرين اين درگ
ک مدرسه بود. ا

رنويس شعارھای
مقابل در ورودی

خورد اش یان
 شود وھمان ج
ن فرقه دمکرات
صدھا دانشجو ا
شجويان دانشکد

رستايزشی و دب
ستان شفيعيه

گرديد، صدھ می
پرشور پسر و

داده بود ريا تغ
و به دنبال جناز

تشي نيشاھد چن
مان که يکی ا
ز طرف سازما

رک محل زندگی
ست. رفيق مر
شت تا اينکه د

ی ديگر در بيست

رامی باد ياد و خاط

يد پس از تح
ق به فرار از ز
ج از کشور گرف

سط پاسداران
داً تحت شکنج

د را به عقب يک
رآوردند. در ا

جمشيد لحرفيق

سازمان داران
دوران رژيم ش

منجر به ۵٧
يد. داوود ميرز

ر تظاھرات گذش
رگی با گارد دا

در جريان .فت
رش فراش يک

. عمالً شعارود
رات دانشگاه م

شايوسط پ یا ه
به زنجان حمل

ان بعد از جريان
اھرات بود. ص
گاه تبريز، دانش
چند مرکز آموز
ازه از بيمارس
بود پياده حمل م
ن جوان دختر و
سيمای شھر را

و بستند رام می
 تاريخ خود ش
ز طرف سازم

ازشکی تبريز
 .شد خوانديق

ی در سال
ط در تخت
صيالت خود

 دريکیند و
معلم  عنوان

 با قيام به
س از مدتی

و مجبور به تر
زمنده فدائی پيو

دی شرکت داش
 ھمراه ده فدائی

 .ت

 [گر

. رفيق جمشي
موفق ١٣۶۵ل 

به خروج صميم
توس» پنجوين« 

ستگيری شديد
ی رفيق جمشيد
 به حرکت در
ران خمينی، ر

  رامی باد.

   

ھواداز  یرزائ
با گلوله مزد 
٧ارديبھشت  

گاه تبريز گرديد
وھفت تماماً در
ز درگيری بزر
مده بود درگرف

شته شد. پدرک 
ی بوخطاط خوب

 بود. در تظاھر
  تربيتی، گلوله

ر شد جنازه به
در تاريخ زنجان

و تظا يیمايھپ
خصوص دانشگ
ان، دانشسرا چ

ده بودند. جناز
افتی طوالنی بو

، ھزاراننوشته
ختلف کشور س
ی مسير به احتر
ند. زنجان در

از یا هي اعالم
پزش دانشجويان

اک سپاری رفي

  حيدر)

حيدر) ميرزائی
 خانواده متوسط

آمد. تحص اي دن
 به پايان رساند

ع بهف کرمانشاه 
زمان . ھمرد

ن پيوست. پس
قرار گرفت و 
رز مرگان شيپ 

نبردھای متعدد
بوکان به  -سقز

جان باخت ١٣۶

ستگير کردند.
راوان در سال

دامه مبارزه تص
سال در منطقه

شد. پس از دس
مزدوران خمينی

و اتومبيل را
وحشيانه مزدور
اخت. يادش گر

 

ميرزائی داوود
ريرفيق داوود م

٥٧رديبھشت
١٨ظاھرات

انشجوی دانشگ
و سال پنجاه ود.

ول بود که باز
که از تھران آم
اوود ميرزائی

سيار پرشوروخ
شده انشجويان

انشکده علوم
. قراجان باخت

فن گردد. اين د
راھ نيتر گرز

سراسر ايران بخ
کشاورزی زنجا
ه استقبال آمد
برستان که مسا

گل، شعارن سته
ز شھرھای مخ

ھای مامی دکان
کردن حرکت می

نبود. یا جنازه
وسط يکی از

ر مراسم به خا
 

ميرزائی مراد (
رفيق مراد (ح

در يک ١٣٣٨
بهسطام ايالم

را در کرمانشاه
اطراف ز دھات
کارکرغاز به

صفوف فدائيان
يیشناسامورد

شده به صفوف
ر عمليات و ن
سرگيری جاده 

۶١و سوم بھمن
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رفی شد. ادامه
سازمان متشکل
ی بود. اواخر
الميه سازمان
وران شھربانی
ابدل مجروح و
 بود چند بار
ودکشی استفاده

ترين  وحشيانه
 خود نشان داد

ازجملهشمندی 
٢٢ق نابدل در 

يگر به جوخه

يالت متوسطه
ی آشنا شد و از
تباط مستقيم با
 رفيق گرسيوز

ھای گلوگاه تان
ن را در بين
سداران ارتجاع
 دستگير و پس
وخه تيرباران

ن سربازی در
توسط ١٣۶٠ 

جا ھمان. در 
حال مأموريت
الح شده و به
عد رفيق حسين
ی به بيمارستان
 رد رفيق جان

صفوف فدائيان
از دريکیالن، 

ند]

در  ١٣٢
يز متولد 
 متوسطه 
ھران شد. 
ک فعال 
کرد. از 
ز دھقانی 

مد به پويان معر
 شاخه تبريز س

 و مناف فلکی
ش نخستين اعال
ود که با مزدو

ليس، رفيق ناب پ
در بيمارستان

برای خو آمده ت
مورد ازآن س

ی که رفيق از
ھای ارزش شته
است. رفيق نده

رفيق فدائی دي

ز پايان تحصي
ا مسائل سياسی
ان قيام در ارت
ه فعاليت کرد.

ير در دبيرستا
واضع سازمان

کرد. پاس غ می
ه بودند، او را

 گلوگاه به جو

مشغول گذراندن
در تيرماه سال

شود ستگير می
ن گردان در ح
حسين خلع سال
. چند روز بعد
 از انتقال وی

جراحات وار ر

 از قيام به ص
سازمان در گيال

سياليسم جان باختن

٣بدل در سال 
ط در شھر تبري

ن تحصيالت
وق دانشگاه تھر

يک عنوان بهنيز 
 را آغاز ک
صمد و بھروز

متوسط ص ١٣
ھسته مرکزی
بھروز دھقانی

ھنگام پخش 
جواد سالحی بو
 در تيراندازی

که د . ھنگامی
دست بهفرصت 

پسشود.   نمی
گرفت. مقاومتی

 از رفيق نوش
جامان بهملی  له

ه ھمراه چند ر
 

   ز

ادر پور پس ا
ه با. در دانشگا

 بود. در جريا
فت و شروع به

دبي عنوان بهن 
 نظرات و مو

تبليغ آموزانش ش
يق به خشم آمده

فرسا در طاقت

    حسين

ممقانی م  زاده
دوآب بود که د

و دس يیشناسا
و چون شده ليک

بود، رفيق ح» 
دشو  منتقل می

فرمانده گردان
براثرکند.   می

  لی

ری قسمی بعد
ی از فعالين س

ی آزادی و سوس

  دل عليرضا

يق عليرضا ناب
ای متوسط نواده

. پس از پايان
رد دانشکده حقو
 ھمين زمان ن
اسی، مبارزه

رزمان رفقا ص
٣۴٧د. در سال 

ايجاد ھ یآشنان
 رفقا نابدل، ب

١٣۵٠وردين 
راه با رفيق ج

کنند. خورد می
شود می ھوش

کند از ف عی می
د ولی موفق

ھا قرار گ کنجه
وار است. سانه

مسئلربايجان و 
، به١٣۵٠فند

 دام سپرده شد.

ر پور گرسيوز
يق گرسيوز نا
رد دانشگاه شد.
لين دانشجوئی
زمان قرار گرف
 در اين زمان

کرد، ريس می
دانشکاران و 

 از تبليغات رفي
ھای ط  شکنجه

  ردند.

ر زاده ممقانی
نادريق حسين 

مياند ١١٨دان
شمانده گردان 

تشکگاه نظامی 
»تکاب« جاده 

پزخانه گردان
خمی شده ولی

اغه جلوگيری
  بازد. ی

صری قسمی عل
يق علی ناصر

ست. رفيق علی

 که در مبارزه برا

١٥٧ 

نابد
رفي
خان
شد.
وار
از

سيا
ر ھم
بود
اين
از

فرو
ھمر
برخ

ھ یب
سعی

کند
شک
افس
آذر
اسف
اعد

   

نادر
رفي
وار
فعال
ساز
که

تدر
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که
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سپر
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گرد
فرم
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  رامی باد.

ر به ھمراه ده

ران متولد شد.
ت و اعتراضات

آموزی ش دانش
ھرداد پس از
 گرفت، ولی

رفيق ١٣۶٣ 
ه اعدام محکوم

ام در روز سی
 در تھران به

در روستای ١
متولد يیروستا

و غرب النيگ
ن رساند. رفيق
حضوری فعال
ت. رفيق جھان
 خود را پيش
ه ھمراه رفيق

در زندان ١٣

ھر سنندج بود.
يان رساند. در

ند]

ه شد. يادش گر

ر سنندج 
حصيالت 
د دانشگاه 
ھريار به 

رفيق  که ی
سال سوم 
وز پنجم 

خلخالی مزدور
  ده شد.

در تھر ١٣۴٢
، در تظاھرات
 قيام در بخش
شد. رفيق مھ

 شديد قرار
زده ارديبھشت
 زندان اوين به
رفيق مھرداد د
ھوری اسالمی

ز رفقای 
 ماه یدخر 

 و تحت 
 گرفت. 
ه مقاومت 
 رفيق در 

جان نجه 

١٣۴١در سال 
ر يک خانواده 

گرا در  يیھنما
 غرب به پايان

ای قيام، ح توده
 فدائيان پيوست

ھای مسئوليت
به ١٣۶٠سال 

۶٠ازدھم آبان 
  سپرده شد.

در شھ ١٣٣٨
ن شھر به پايا

سياليسم جان باختن

تيرباران سپرد

ناھيد در شھر
 از پايان تح
ه پزشکی وارد
 قيام رفيق شھ

یھنگاميوست. 
ر شد در س

خواند. رو  می
خ حکم به ١٣۵

وخه اعدام سپرد

٢ئی در سال 
ھمان آغاز قيام
اشت. پس از

يت مشغول ش
ھای  شکنجه

ود. در نوزگش
رژيم در ادگاه

بعد، ر ماه کي
مزدوران جمھ

  ده شد.

   ن

نجف زاده از
جنگل در اواخ

ران دستگير
فرسا قرار ت

 مقابل شکنجه
ر زبان نراند،

زير شکن ١٣۴

   عليشاه)

عليشاه) نجفی د
، درغرب الن

راھيل تا مقطع 
آباد را در اسالم

 اعتراضات ت
قيام به صفوف

ری، فعاالنه م
خر شھريور س
ستگير و در يا

ه جوخه اعدام س

   

٨ الدينی متولد 
ش را در ھمين

ی آزادی و سوس

دور به جوخه ت

   ھيد شھريار

يق شھريار ن
ولد شد. پس

ر رشتهوسطه د
. در جريان

فوف فدائيان پي
ھريار دستگير

شگاه درس
۵٨ھريور سال 

يق ديگر به جو

   ئی مھرداد

يق مھرداد نبيئ
يق مھرداد از ھ
النه شرکت د

گام به فعالي ش
ستگيری تحت

وار زبان نگ ئی
دا یبرداد، در 

کي. نزديک به 
رداد به دست م
وخه اعدام سپرد

ف زاده فريدون
يق فريدون ن

بسته به گروه ج
در تھر ١٣۴
ھای طاقت کنجه

يق فريدون در
د و کالمی بر

۴٩ اسفندماهتم
  .خت

(عفی جھانشاه 
يق جھانشاه (ع

اليگف از توابع 
. دوران تحصي
ره دبيرستان ر
ھان در جريان
شت و پس از ق
 ھنگام دستگير

برد. در اواخ ی
ميار کريمی دس

آباد غرب به الم

م الدينی ناصر
يق ناصر نجم

ران تحصيالتش

 که در مبارزه برا

١٥٨ 
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جوخ یپا ر به

 پس از انشعاب
کارگری سازما

یريناپذ یخستگ
ضويت سازما

ل کميته کارگری
پس از کنگر

برگزارشده ١٣
 مرکزی انتخاب
 کميته کارگری
 رفيق نسترن د
ک رفيق ديگر
، به محاصر
وه دستگير نش

وران سريعاً د
 شستشو داده

پس از بھبودی
 وحشيانه قرا

ل کرد و کالمی
مدت کوتاھی ر
ل انفرادی به س

 داد و از طريق
ست به خارج ا

ی به گرفت اميد
تم شھريور سا

یپاھاش گلوله به
بو شده گرفتهچ

ک برانکارد قرا
رفيق احسن ب 

خلخالی حکم به

رامی باد ياد و خاط

وا ی رشت فدائ

 ١٣٣٣ل 
يق نفيسه
طه را در
ساند و در
 - رياضی

ران شد.
ط با رفيق

 آغاز کرد؛ و
سخ در بخش ک

و فعاليت شتکار
گره اول به عض

مسئول عنوان به
سال کيرد.

۶١مستان سال
ور کميته مشا

ماکان مسئول
گی داخل بود.

سر قرار با يک
کميته کارگری

زند که آنرای
ور نمود. مزدو
معده رفيق را
منتقل کردند. پ

ھای ت شکنجه
ھا را تحمل کنجه

تمام م اگرچهن 
 بود، در سلول
ندان نيز ادامه

زندان را توانس 
نسان که ديگر

شتند، روز ھشت
 باران سپردند.

به دنيا آمد.
متوسطه به
تگير شد در

سی  ه مھند
 دانشگاه به
 با سازمان
ط مستقيم با

ئی که قبالً شش
احيه شکمش گچ

روی يک و را
١٣۵٨ر سال

ديگر رزم ھمو 

 [گر

در ١٣۶٠ه 
  

   (نسترن)

صری در سال
متولد شد. رفي

ئی و متوسطه
ان به پايان رس

ر رشته علوم
 دانشگاه تھر
قيام در ارتباط
را با سازمان

 با عزمی راس
باپشتد. ادامه دا

ت قبل از کنگر
بضربات اسفند 
بر را پيش می

ومی که در زمس
عضو عنوان ه

 دستگيری کم
و کميته ھماھنگ

در کرج س ١٣
 در جلسه کم
ان درآمد و بر
ن قرص سيانو
ن آمبوالنس) م
ه بيمارستان م

در زندان تحت
مانانه تمام شک
د. رفيق نسترن

)٢٠٩وين (بند 
بارزه را در زن

درباره يیودھا
د. شکارچيان ان
فيق نفيسه نداش
 به جوخه تيرب

ھيد در سنندج ب
 تحصيالت م

دستگ که یھنگام
شگاه در رشته
سن در دوران
 روی آورد و

ز قيام در ارتباط
گرفت. از آنجائی

و تا ناح ه بودند
اوست بايستد و 

ز پنجم شھريور
رفيق و ٩و  

روزھای تيرماه
يرباران رفت.

 

اصری نفيسه (
رفيق نفيسه ناص
ر کرمانشاه م
حصيالت ابتدا
کرمانشاه و تھر

در ١٣۵١سال
کامپيوتر وارد
سترن قبل از ق
ظام فعاليتش ر
خائنين اکثريتی
عاليت خود را

که رفيق داشت
رآمد. بعد از ض
وظائف خود ر
سازمان در پلنو

بهرفيق نسترن 
شد؛ و قبل از

سازمان و عضو
٣۶٢سال  ليوا

جھت شرکت
شکارچيان انسا
قدام به خوردن

(درون جا ھمان
سپس او را به
رفيق نسترن د
گرفت، اما قھرم

زبان نياورد ر
که در زندان او

برد، ولی مب می
رھنموک نامه

زندان منتقل کند
طالعات از رف

رفيق را ١٣۶٣
 

   اھيد احسن

رفيق احسن ناھ
س از پايان
ھانشگاه رفت. 

سال آخر دانشگ
ود. رفيق احس
عاليت سياسی

شنا شد. بعد از
سازمان قرار گ

احسن زد قيرف
توانست رفيق نمی

اده بودند. روز
برادرشھمراه

ر
تي
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ر شکنجه جان

نجه در زندان
ن نيز دست از

١٣۶۵سال  ه
یا گونه بهحميد 

سی بند، برای
ر تمام مراحل

از روزھای 
دربندسياسی، 

اخبار اگرچه 
واضع سازمان

  ر گرفت.

آباد، ديکی خرم
دستگير سان ن

حت شديدترين
المی بر زبان

شده ديناامفيق 
جوخه تيرباران

شد. پس از قيام
به فعاليت خود

از دريکیرا 
جوخه تيرباران

 از تحصيالت
رفت. در سال

تحصيل ادامه 

ند]

سه روز در زير

 در سال 
شد. حميد 
غاز کرد، 
ر لرستان 
ضويت در 
در مراسم 
ديان، در 

 از مدتی شکن
فيق در زندان

آبان ما غذای 
ن نيز رفيق ح

انيان سياسه زند
. رفيق حميد د

دريکی بود. 
شتار زندانيان س

 رفيق حميد
از مو» هدادگا«

جوخه آتش قرا

 از فعالين 
 ھمچون 
ر زندانيان 

)،  باخت
ق رضا به 
 کار) به 
در، تحت 

گرفت. در نزد
نيبدب گرديد و 

ھای متمادی تح
شت، ولی کال
 سخن گفتن رف

به ج ١٣۶٠ن 

متولد ش سليمان
ب مسجدسليمان 

رفيق شھاب ر
به ج جدسليمان

ش بود و بعد
ت به تھران ر
 بلوچستان به

سياليسم جان باختن

رفيق پس از س

  يدرضا

 نصيری مقدم
ستان متولد ش
ا قبل از قيام آغ
الين سازمان در
يت رفيق، عض
د. رفيق حميد د
ق سيامک اسد
گير شد. پس

ن منتقل شد. ر
 در اعتصاب

شت. در زندان
نماينده عنوان به

انتخاب شد. بان
ی فعال اقليت

ھمزمان با کش 
ھردشت بود.
« بود، ولی در 

وار در مقابل ج ی

   دالرضا

نصيری مقدم
ستان بود و

(در کشتار ميد
جان ١٣۶٧ 
آباد بود. رفيق م

(نشريه نامه ژه
ن رفيق اسکند
سرمايه قرار گ
يک دره پرتاب

آباد روزھا خرم
شيانه قرار داش

ن که ديگر از
 چھارده بھمن

 

مسجدس پور در 
ن پيوست و در

ران سرمايه ر
مسجدر  ١٣۶

يری متولد خاش
مه تحصيالت
گاه سيستان و

ی آزادی و سوس

العات ديگر، ر
  خت.

حمي صيری مقدم
يق حميدرضا

در لرس ١٣٣
ليت سياسی را
س از قيام از فعا
د. اولين مسئولي

آباد بود يته خرم
رفيق داشتيام
دستگ ١٣۶٠ل
آباد، به اوين رم

رزه نکشيد و
النه شرکت دا

بکه  حبوب بود
زندانباخورد با 

دان از رفقای
١٣۶٧ھريور 

گو» ھای وينی
ھا را شنيده دام

ع کرد و فدائی

صيری مقدم عبد
يق عبدالرضا

زمان در لرس
درش رفيق حم
اسی در سال
ضو کميته خرم

ژيوگام انتقال 
باختن سبت جان

قيب پاسداران س
شين رفيق به ي
. در زندان خ

ھای وحش کنجه
ورد. مزدوران
دند، او را در

  ردند.

  ر پور شھاب

يق شھاب نظر
صفوف فدائيان
مه داد. پاسدار

٣زھای سال 
  ردند.

  يری صادق

يق صادق نظي
برای ادادائی
در دانشگ ١٣۵

 که در مبارزه برا

١٥٩ 
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تر از قبل، ب وان
گر دستگير شد

 آگاھانه توانست
 در شھر سنند
 توسط دژخيما

  ده شد.

 چه پس از قيام
وزستان، ھموار

 داشت، وحشت
ر پید ١٣۵٩ت

ھا در دانشگ گاه
ر يک محاکم
سماعيل در رو
 ديگر در اھوا

ر مشغول به کا
ن ارتباط برقرا

 به ھمراه رفيق
 مأمورين کميت

 فرجودی موفق
ويز که گلوله ب

قدام به خودکشی
باز می  جان جا ن

 کنترل خانواد
کند. بر طبق می

رامی باد ياد و خاط

رد. ھمزمان
. در سال
 اما اندکی
 حمله رژيم
ترک کرد.

 حصار قزل 
 ١٣۶٠رداد

 و شوق و پرتو
اما بار ديگ؛ د

ی ھوشيارانه و
تا اينکه مجدداً

،١٣۶١ اسفند
وخه اعدام سپرد

 ١٣٢٣سال
ه دنيا آمد.

بود.  شاپور
يک کارگر

و درود   با
ه خدمت به
شکی اکتفا

ر رژيم شاه و
ر شھرھای خو

ای ش برجسته
 در ارديبھشت
المی به دانشگ

دستگير و در
ردند. رفيق اس
راه چند مبارز

 متولد
پس از
دانشکده
س برای
خراسان)
ول مھر
دو سال

 شرکت ايالنکر
نست با سازمان

،١٣۵۵سال
له به محاصره
 درگيری رفيق

 ولی رفيق پرو
ردن سيانور اق

ھمانرفيق در
ھای ديگر و ی

ق را اعالم نم

 [گر

رزه روی آورد
زمان پيوست.
ربازی رفت،

ھی از تدارک ح
 پادگان را تر

ر و به زندان
قبل از سی خر

شور و مجدداً با
 خود ادامه داد
ز با برخوردی
ران بگريزد. ت

چھاردھم و در
اسالمی به جو 

   يل

 نريميسا در س
(خوزستان) به

شا یجندستان 
 که فرزند يک

وت نفت بود 
شنا بود، تنھا به
يق کار پزش
 نريميسا چه در
مت پزشکی در

ھا، نقش ن توده
ز ھمين بود.

اسال یجمھور 
سماعيل را د
عدام محکوم کر
ين سال به ھمر

   سپرده شد.

   يز

 نصير مسلم
يجان بود. پس

سطه، وارد د
ج شد. سپس

جام (خر تربت
ولين بار در او
ر و پس از د
س از آزادی در

حال مجدداً توان
چھارم آذر س 

 در خيابان ژال
 پس از آغاز د

 محاصره شد
بود، با خور ده

العات ساواک ر
برداری ی بھره

باختن رفيق ان

به مبار ۵۶سال
ا قيام به ساز

به سر ١٣۵٨
با آگاھ ازآن س

ه کردستان،
دستگير ازآن س

منتقل شد، اما ق
زاد شد. رفيق م

عاليت انقالبی
ولی اين بار نيز
ز چنگ مزدور

وستگير گرديد 
رژيم جمھوری

 

ريميسا اسماعي
رفيق اسماعيل

( ھفت گلر
زشک بيمارس
رفيق اسماعيل

زحمتکش شرکت
کارگران آش رنج

مردم از طري
کرد. رفيق می
وه بر خدم عال

ر آگاه ساختن
مرتجعين نيز ا
ھجوم نيروھای
ھواز رفيق ا
رمايشی به اع
ھفتم تيرماه ھمي
ه جوخه اعدام

 

صيرمسلم پروي
رفيق پرويز

شھرستان الھي
حصيالت متوس
کشاورزی کرج
سربازی به ت
رستاده شد. او

دستگير ١٣۵١
زاد گرديد. پس

ھمان ح شد و در
بعدازظھرکند.

حسن فرجودی
.درآمدمشترک

ه شکستن خط
وی اصابت کر
کرد. طبق اطال

و ساواک برای
رفيق، خبر جا

س
با
٨

پس
به
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م

آز
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بيستم رد، روز

در زندان ١٣

رژيم ادامه داد.
دی به صفوف

مواضع طالعه
صفوف فدائيان

ھای ن پيشمرگه
ه کانديداتوری
ھی يک دسته
ی ارتقاء يافت.
 بيست و سوم
تا آخرين گلوله

  ت.

طريق عضويت
فت. اين گروه

حسن جانلی، 
از دريکیسن 

ری خيابانی با
ر مقاومت کرد

 يک خانواده
که یھنگامشد. 

به ترک مجبور

ند]

ی بر زبان آور
  . باخت

٣۶٧ شھريور 

در  ١٣۴
را تا  ش

 به پايان 
ر خانواده 
ک نمود و 
دگان کرد 

به  مرگان
به مبارزه با ر 

شد. پس از آزاد
بامطست. ولی 

به ص» کثريت
 و جسورترين

ود بهھای خ ی
نظامی، فرماند
شورای نظامی
وکان) خود در

قای پيشمرگه تا
فت و جان باخت

از طر ١٣۵٢ 
زمان قرار گرف
خسروی اردبيل
ود. رفيق محس
طی يک درگير

وار ران، فدائی
  .ت

ور اھل 
ه بيست 
ح، قبل از 
کمن آغاز 
گلسرخی 
ت گلوله 
جمھوری 

  ت.

در ١٣٢۴ل 
ھران متولد ش

مج جهيدرنتداد. 

سياليسم جان باختن

ن آنکه کالمی
جانير شکنجه

   ميد

ی لواسانی در

۴١ی در سال 
التشيتحص شد. 

در اين شھر
ر جو حاکم بر
مدرسه را ترک
صفوف رزمند

م شيپبازگشت
حصيل، فعاالنه

بار دستگير ش ک
ب دمکرات پيوس

اکث« انشعاب 
ترين آگاه جمله

 دليل شايستگی
ن، فرماندھی نظ
 عضويت در ش

بو -(جاده سقز
چون ديگر رفق
ان را نشانه رف

   

ربخش از سال
ر ارتباط با ساز
رفقا محمدعلی خ
 کابلی و ... بو

ط ١٣۵۵سال 
مشترک در تھر

جان باختگلوله، 

   لی

پو ینور قل 
ود. روز شنبه
ساعت ده صبح
ی به خلق ترک

از ميدان گ که
 مورد اصابت
ھای مزدور ج
فت و جان باخت

روزی در سال
آھن تھ حله راه

ش را از دست د

ی آزادی و سوس

س از مدتی بدو
زي ۵۴ديبھشت 

يی لواسانی حم
يق حميد نوايی

  ين اعدام شد

   ذری علی

يق علی نوذری
ھر سقز متولد

ره متوسطه د
ساند. تحت تأثير
زمان با قيام م
الح در کف به

ست. پس از ب
ھرھا، ضمن تح
 اين زمان يک

حزب مرگان ش
زمان پس از

ازجست. علی 
زمان بود. به

ضويت سازمان
و مرگان شيپ

 آخرين نبرد (
ھمچ ١٣۶١من

ود سينه مزدورا

ربخش محسن
يق محسن نور
 گروه بابل در
اداری شامل ر
گوری، عباس

زھای بھمن س
دوران کميته م

اصابت گ براثر

پور حاجقل رقلی
يق حاجقلی

بو صحرا کمن
در س ١٣۵٨من

که جنگ تحميلی
ک یحال درود،

کرد، ور می
نيروھ ۵٠يبر

المی قرار گرف

  روزی حسن

يق حسن نور
رگری در مح

بود پدرش ساله

 که در مبارزه برا

١٦٠ 
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و ب يیشناسارا
ده سپس با دشن

دفاع از سنگ ه

وجرد متولد شد
ز مشغول به کا

در دادگ ۵٠
م شد، در دادگ

از زندا ۵٧ل
تراضات فعاالن

سازمان بفوف
 به ھمراه رفيق
دستگيری تحت

از روزھای کی
ران سپرده شد.

فدائی پيوست ن
د ١٣۶٠سفند
ب نيھاءالدبفيق
وار مقاومت دائی

شھر بھبھان
٣۵٠ از سال

الين اعتراضات
ی خود را برای

تيم آموزشی
۴ در تاريخ

وين به محاصر
ری جان باخت

ی سريعاً توسط
نه قرار گرفت

رامی باد ياد و خاط

در  يیبسزا 
شجوئی عليه
ل دستگير و
ز قيام نقش

دانشجويان  
مزدوران به
ان در دوم

دقايق صادق ر
 آن بسنده نکرد

درراهو صادق
.  

در برو ١٣٢۶ 
ی آگاه و مبارز
ستگير در سال
ه اعدام محکوم
يافت و در سال
تظاھرات و اعت

صف فعاالنه در
ضا در خيابان
شد. پس از د

دريک گرفت و
به جوخه تيربار

 ١٣٣٧سال
ت متوسطه
يان رساند.
خوانده شد.
 تظاھرات
 از قيام به
و پس از

مرگان شيپوف
اس ٢٩در  ن

ر جريان آن رف
رين لحظات فد

در ١٣٢٨ 
گاه تھران بود.
رد؛ و از فعا

آمادگی ١٣۵۴ل 
 و در يک ت

شد. یدھ زمان
می رفقا در قزو
 خشايار سنجر

ستگيریس از د
ھای وحشيان جه

 [گر

 دوران نقش
مبارزات دانشج
ت. به ھمين دليل
ن بود. پس از

یدھ سازمان 
 ھنگام حمله م
ن و بلوچستا

در اولين د ١٣
به اگرچهستند، 

يز شکافتند؛ و
.باخت جانوار 

   

نعمتی در سال
معلمی عنوان به

ه چند بار دست
 و در ابتدا به
حکم تخفيف يا

ريان قيام در تظ
فع پس از قيام 

. رفيق عليرضد
ی دستگير ش

قرار فرسا قت
، در تھران ب١

   نيلد

نگھداری در س 
د شد. تحصيالت
سنندج به پايا
 سربازی فراخ
م فعاالنه در
 داشت. پس

ن پيوست؛ و
زمان به صفو

نيبھاءالدرفيق 
بود که در» اغ

ق ديگر تا آخر
  خت.

 

 نمازی متولد
کده فنی دانشگ
سی روی آور

سال لياوا در 
 اعالم داشت

سازق خشايار 
خانه تيم ١٣۵۴

نابرابر رفيق 
. پسرشدهيستگ

يمان زير شکنج

اد؛ و در اين
م یدھ سازمان

رژيم شاه داشت
مدتی در زندان

ای در رجسته
يشگام داشت.

انشگاه سيستان
٣۵٩رديبھشت

رگبار گلوله بس
سر رفيق را ني
و انشگاه، فدائی

 

عمتی عليرضا
رفيق عليرضا ن
برفيق عليرضا 

زمان شاهود.
ظامی محاکمه

اين ح دنظريجد
در جرزاد شد.

شرکت داشت.
مبارزه ادامه دا

منصور جابری
ھای طاق شکنجه

٣۶١ائيز سال

گھداری بھاءال
نيبھاءالدرفيق

ر سنندج متولد
خود را در س

برای ازآن س
ر جريان قيام

ای شرکت وده
صفوف فدائيان
نشعاب در ساز
خرين نبرد ر

باشما«روستای
ھمراه پنج رفيق
کرده و جان باخ

 

 مازی محمود

رفيق محمود
انشجوی دانشک
ه فعاليت سياس

انشجوئی بود.
زندگی مخفی

مسئوليت رفيق
۴روردين سال 

یدرنبردرآمد
درفيق محمود 

ساواک و دژخي
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حمد در زندان
کالمی بر زبان
ت. پس از مدتی
ی پس از يک

اش، در  فدائی
  ر گرفت.

ت درگيری با
ھای  سياست

در اگرچهدره 
کرد ولی از ی

، به ھواداران
واضع سازمان

در ١٣۶٠ماه 
کار دستگير يه
سال وريشھر م

  ه شد.

 را قبل از قيام
 بعد از قيام در
 با نشريه کار
نون نويسندگان

از کیدري و 
   ده شد.

الت ھواداران
ن سياسی شھر

ھای مردم و ه
. اين امر خشم
يخت و چندين

١٣۵٩بھمن  ٢
گذشت، بان می

امين که ینحو ه
 شد. پاسداران

ماشين را صحنه
شد  افزوده می

 و آنجا را به
و اسناد تعقيب 

ی مردم افتاد.
کشان سراوان

ند]

ر شد. رفيق مح
ر گرفت، اما ک
 محفوظ داشت

محکوم شد. ولی
ه ديگر رفقای
وخه اعدام قرار

سفند سال 
متولد شد. 

 دکی به

اش  وادگی
 آگاھی و 
شد. نادره 
 سرکش 

بارھا به علت
 در مقابل

ق نادج شد. رفي
يت فعاليت می
واضع سازمان

النه به بردن مو
 ھيجده مردادم

 کتاب و نشريه
روز ھفدھمدر 

خه اعدام سپرده

ی سياسی خود
رژيم شاه بود.
ود ادامه داد و
چنين عضو کان

دستگير شد  
خه اعدام سپرد

قيام به تشکيال
 يکی از فعاالن
 مبارزات توده
 شرکت داشت.
المی را برانگي

٢٢تا اينکه در  
 از کنار خيابا

به زير گرفتند، 
پرس برق غ

درصم حاضر 
ھا بر تعداد آن

حرکت کرده
ا مقدار زيادی

ھای ه دست توده
ز سوی زحمتک

سياليسم جان باختن

 اراک دستگير
قرار رحمانه یب 

ت تشکيالت را
ج سال زندان م
اراک به ھمرا

در مقابل جو ١

   يله)

اس ٢٢ی در 
خانواده ارتشی م

کودھمان اوان 
ر محيط خانو
ود داشتند، بذر

دش پراکنده ش
و روحی بود

ان تحصيل با
گيری موضع

تھديد به اخراج 
ا جريان اکثري

با مو یآشناو 
ت پيوست و فعاال
پرداخت. در 
واحد با تعدادی

روز اسارت، د
 رشت، به جوخ

ھای ريان فعاليت
نيز در زندان ر
ن به فعاليت خو
رفيق عطا ھمچ

١٣۶٠ سال 
به جوخ ١٣۶٢ 

ی پس از قي
ستان پيوست و
ی فعاالنه در

آموزان بلوچ ش
 جمھوری اسال

قراردادندھديد 
 بر دوچرخه
ن جيپ وی را

چران و تير
ار کردند. مردم

بر که یدرحالو 
عمومی سپاه ح
وردند. در آنجا
ی جاسوسان به
 باشکوھی از

ی آزادی و سوس

ابان عاشورای
ھای ت شکنجه

ورد و اطالعات
به پنج حاکمه و

ل و اندی در ا
٣۶١ھارم آبان 

ری نادره (جمي
يق نادره نوری

در يک خ ١٣٣
يق نادره از ھ

که در ت اين
اصر آگاه وجو
رزه در وجود

پرشور بيقی
شت. در دورا
سئولين و م

وپرورش وزش
دای انشعاب با

١٣۵٩ھريور 
زمان در رشت

ھا پ  بين توده
بوس شرکت و

ر ٢٩ و بعد از 
در زندان ١٣۶

  ريان عطاهللا

يق عطاهللا نور
از کرد. مدتی ن
تباط با سازمان

کاری داشت. ر
ران بود. در
انزھای زمست

   ی امينيرا

يق امين نورا
زمان در بلوچس
راوان بود. وی

دانش یدھ زمان
کينه مزدوران

ر او را مورد تھ
که سوار گامی

سداران با ماشين
ن سپر ماشين
دور سريعاً فرا
 آتش کشيدند و

روابط ع یسو
صرف خود درآو
اقبت و اسامی
ز بعد مراسم

 که در مبارزه برا

١٦١ 

گر
وه
١ 
ت
 با
گر
بر
د.
 و
به
قه
ت
نه
ره
تل

که
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سن
در
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نور
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علت
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رفي
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مسئ
آمو
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شھر
ساز
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شد
۶٠

   

نور
رفي
آغا
ارت

ھمک
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روز
  

نور
رفي
ساز
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و ک
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پاس

ميان
مزد
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تص
مرا

روز
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راه چند نفر ديگ
با گرو ١٣۴٨
٣۴٩در سال

 عملياتی شرکت
ری قلھک بود

ن عمليات ديگ
ی زيادی را ب

ازمان بودت س
ره قرار گرفت

 ضرباتی را ب
از منطق المت

ی يک مأموريت
خان ر يک قھوه

و محاصر يیسا
وران را به قت

  و جان باخت.

فيق جھانگير ک
 کشتار زندانيا

  شد.

بيست سال س
زی سازمان د

ھا قرا ن شکنجه
د ١٣۶٠رماه

در شھ ١٣٣٩
آموزی بود انش

پيراپزشکی، د
پيوست و فعاليت

ان ابتدای شرو
ھای توزيع ش

د ١٣۶٠ سال

رامی باد ياد و خاط

ی آورد. تا
، بوشھر،
ه کارگری
ی کار برای
ت. وقتی به
ن پدرش در
ار پيدا کرد

به ھمر ١٣۴۶ 
رد و در سال

گرفت. دقرار
ی در اولين تيم

 مسلسل کالنتر
وزی در چندين

ھای ن مسئوليت
عضو مرکزيت 

رھا در محاصر
ابانی توانست

سال بهو خودش
برای ١٣۵٢ ه

. در بين راه د
شناساتفاقی  ر

ن تن از مزدو
ھا قرار گرفت و

ستان متولد
جريان قيام
اعتراضات
 به صفوف
گير پس از

فرسا   طاقت
محکوم شد. رف

جريانت، در
ه اعدام سپرده ش

ی نزديک به
آموز الين دانش

تحت شديدترين
زھای تيرز رو

  شد.

فروردين سال
يام از فعالين د
ران در رشته

جويان پيشگام پ
از کرد. از ھما

اراک در بخش
 در شھريور

 [گر

ه کارگری روی
ر بندرعباس،
ن و تھران به

در پی ازآن پس
 و دوبی رفت
 توسط دوستان

آھن تھران کا ه
ر شد. از سال 

لعاتی ايجاد کر
 در ارتباط ق

ای نقالبی حرفه
ت که مصادره

شد. رفيق نورو
شت و ھمچنين

١٣۵٠ر سال 
بار تشيفعالن 

ی درگيری خيا
م وارد آورد و

ماه یدر بيستم 
ستان سفر کرد.

طور به» سلطان
رگيری، چندين

ھا يز آماج گلوله

   

نوری در لرس 
ھانگير در ج
ظاھرات و ا
و پس از قيام

. رفيق جھانگي
ھای ت شکنجه

 به حبس ابد م
سال سن داشت 
، به جوخه۶٧ 

   طاھره)

طاھره) نوری
طاھره از فعال
 از دستگيری ت

از دريکی بعد 
ه اعدام سپرده ش

   وود

ود نوری در ف
. ھمزمان با قي
به دانشگاه تھر
 صفوف دانشج
انی خود را آغا
 سازمان در ا

کرد. عاليت می

مدرسه شد و به
در یسالگ ھجده

شيراز، کرمان
پمشغول بود و 
مدتی به کويت
يران بازگشت

را یھا کارخانه
و مشغول به کار
ک محفل مطال
رفيق احمدزاده

يک ان عنوان ه
کرد. اين عمليات
موفقيت انجام ش
يز شرکت داش
عھده داشت. در
رفيق طی دوران
چندين بار طی
مزدوران رژيم
خارج شود. در
سازمانی به لرس

چمن س«ر ده
شد. در طی در
رساند و خود نيز

 

وری جھانگير
رفيق جھانگير

شد. رفيق جھ
عاالنه در تظ
شرکت داشت و
دائيان پيوست.
ستگيری تحت
رار گرفت و

٣٠زديک به
سياسی در سال

وری فاطمه (ط
رفيق فاطمه (ط
اشت. رفيق ط

ھران بود. پس
گرفت و مدتی
ھران به جوخه

  

داو وری محمد
رفيق محمد داو
راک متولد شد
س از ورود ب

به ١٣۵٨سال
منسجم و سازما
کار تشکيالت

آموزی فع انش

م
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ر گرگان فعال
گير و تحت
ويان که ديگر
 را در تابستان

  پردند.

رات، مبارزات
مجروحين ايفا

تانک یھا لوله
 رفيق سوزان
د و فرياد زد:
سوزان توأم با
زمان ادامه داد.

کرد. در ت می
شد. مقاومت و
ری و مقاومت
 افکند که تنھا
محکوم کردند.
فيق سوزان را
جوخه تيرباران
ود را گره کرد
 ياران خود را

جوخه یپا بهر 

شرکت جمعيت

کارخانه جھان
کارگران جھان
شکوه کارگران
زدوران شاه به

ند]

وادار در شھر
دستگ ١٣۶٠ 

گرفت. بازجو
فيق نداشتند او
خه تيرباران سپ

فروردين 
 ١۶ از 

و توأم  ت
ستانی به 

 عنوان به 
، زندگی 
ی مردم 

عالی در تظاھر
ھا و م  زخمی

ل شاهران ارتش 
 گرفته بودند،

ستان را باز کر
رفيق س» رويد.

ر صفوف ساز
 نشريه فعاليت
يابان دستگير ش
او سمبل پايدار

ه ھراسچنان ب
و را به اعدام م

رف ١٣۶٠بان 
تا او را به ج 

عالی مشت خو
پيروزی، ه و

وار شته، فدائی

ھواداران 
مردم در 
شی فعال 

 ٣ بخش 
ھدف  ١

جان ت و 
ه ماسوله 

با ش آنجا و در 
  ه شد.

ک کارگر دری 
ب و تظاھرات ک

باش  تظاھرات
که توسط مز ۵

سياليسم جان باختن

ت تشکيالت ھو
وز در سال

فرسا قرار گ ت
طالعات از رف
 گرگان به جوخ

کزاد در پنج ف
ن متولد شد.
تھياری پرداخ

ه علوم بيمارس
اد. او سپس

عمل، اتاقسين 
ھای خدمت توده

ان قيام نقش فع
ھا و مداوای ن

که مزدور گامی
رستان نشانه

بيمارست یھا اق
 من را نشانه ر
عاليت خود را د
ر بخش توزيع

، در خي١٣۶٠
زندان که از ا
ان رژيم را چ

اش او دستگيری
ست و ھشتم آب

فراخواندندکم 
 ھمان روحيه ع
ستادگی، مبارزه

 قامتی برافراش

   

ک مرام از ھ
 در مبارزات م
ی رژيم شاه نقش
صرف کالنتری

٣۵٧بھمن  
ان قرار گرفت
پيکر رفيق به

وی برده شد ی
 به خاک سپرده

 

از رفقای وکار
عاالن اعتصاب

دربود.  ١٣۵
۵٠بھشت سال 
  جان باخت.

ی آزادی و سوس

 بخش تبليغات
د. رفيق بھرو

ھای طاقت کنجه
دی به گرفتن ا

در زندان ١٣۶

   سوزان کزاد

يق سوزان نيک
در تھران ١٣٣

لگی به کار بھ
، در رشتهکار

صيل ادامه د
ستار و تکنيسي
ود را در خ

. در جريارداد
سنل بيمارستان

نگبار ھ ود. يک
بيمار طرف به

اتاجره يکی از 
مزدوران سينه

م، مبارزه و فع
يق سوزان در
خر مھر سال 

ستادگی او در ز
خته بود، جالد

د روز پس از د
که در بيس گامی

ی اجرای حک
پارند، رفيق با

به عالمت ايست
و با رود گفت
  ش رفت.

مرام محسن ک
يق محسن نيک

زمان بود که
ريان سرنگونی
شت. ھنگام تص

٢٢ شت، در
ھای مزدور وله
 ازآن پس. خت

یوزندگحل تولد 
وھی از مردم،

  کوکار حسين

کوينيق حسين 
ت کرج و از فع

۵٠ت در سال 
رخ ھشتم ارديب
ون کشيده شد، ج

 که در مبارزه برا

١٦٢ 

در
ت
 و
ی
ی
 و
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ی
 ق
خه
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 شد. در آنجا د
 مشغول فعاليت

ال، در بيست
ن وليعھد ساری
ق شمسی برای

و مقاومت کرد
جان باختوار

ک اسلحه نقش ب
سياھکل از ناحي

فراھانی يیصفا
ھای  در کوھپايه

اتفاق بهی بسيار
به جوخ ١٣۴٩

ی و مھندس بود
 با افراد گرو
عمليات اين گرو
 زير شديدتري

ر گرفت. رفيق
سرافرازان  گر،

زان بهجويان را
تا آنکه د ودند

رفيق حسن زي
در زندان به خي

م پيوست. يادش

مان قرار گرفت

رامی باد ياد و خاط

   ک سپردند.

س از پايان
شته تاريخ
 تھران شد.
ی دانشگاه
ر ارتباط با
شمسی پس
بستان سال

ازندران منتقل
زھرا قلھکی،

ت به شاخه شما
ک قرار در ميدا

ک درآمد. رفيق
اندازی وبه تير

و رنجک، فدائی

 رزمندگان
ھيجان بود.

ی  سپاه وان
 آباد خرمی

در نزديکی
رفيق  ھمراه

 از کشور
تباط و تدارک
له به پاسگاه س

صه ھمراه رفقا
واقع يیروستا

ھای  از شکنجه
٩اسفند  ٢۶ر 

ولد بندر انزلی
يت دانشجوئی
ت و قبل از ع

دستگير و 
شاھنشاھی قرا
ی طبقه کارگ
حمل شد و بازج
ت شکنجه افزو

ر ١٣۴٩سال
اولين فدائی د ن

ی و سوسياليسم

ارتباط با سازم

 [گر

مين را به خاک

   شمسی)

شمسی) نھانی پس
وسطه در رش

دبيات دانشگاه
 فعالين سياسی
دت کوتاھی در
گرفت. رفيق ش
موزشی در تاب

خه مازی در شا
سئوليت رفيق ز
 آغاز ضربات

در سر يک ١٣
زدوران ساواک
حاصره اقدام به
ات با انفجار نار

  

گ نيری از
در الھ ١٣٢٧

عنو بهحصيالت 
ار روستاھای
ه شاغوزالت د

ھ چند بارفيق 
ی به خارج

و در ايجاد ارت
در جريان حمل
د و سرانجام به

ر خانه کيدر 
ر گرديد. پس

دائی ديگر در
   شد.

   حسن

ک داوودی متو
ر دوران فعالي

تباط قرار گرفت
١٣۴٩ ماه

دوران رژيم ش
ھای رمان به آ

فرسا را متح قت
گران بر شدت ه

 سوم خرداد س
عنوان به ؛ وخت

گان راه آزادی
  است.

   ز

س از قيام در ا

زار شد و امرگ

ھانی فاطمه (ش
رفيق فاطمه (ش
حصيالت متو
وارد دانشکده اد
ر دانشگاه از

ود و پس از مد
سازمان قرار گ
ز طی دوره آم

به ساری ١٣۵۴
ک تيم با مسئ
گرديد. پس از

٣۵۴ ماه یدکم
ه محاصره مز
شکستن حلقه مح
ر آخرين لحظا

 يری ھوشنگ

رفيق ھوشنگ
سياھکل متولد

س از پايان تح
انش، آموزگا
رستان و دھکد
سياھکل شد. رف

فراھانی يیصفا
مسافرت کرد و

داشت. د يیسزا
ست زخمی شد

يل انفرادی دجل
سياھکل دستگير
وازده رفيق فد
يرباران سپرده

يک داوودی ح
رفيق حسن نيک
رفيق حسن در
سياھکل در ارت

م بھشتياردر
ھای مزد شکنجه

حسن با عشق
ھای طاق شکنجه

رآورد. شکنجه
روز بيست و

شکنجه جان باخ
باختگ عظيم جان

ھميشه جاودان ا

نژاد بھروز کي
رفيق بھروز پس

بر
 

نھ
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 استخدام ارتش
ه جرم پخش
ملی در اھواز
دو سال زندان
ت آزاد نشد و

در سن ١٣۶
ی در شوش به

ود که در سال
برد. در سر می

ان، در چندين
 يک اعتصاب
به ھمراه رفيق

روزود که در 
صاب در زندان

گاه از فعالين
ز طريق رفيق
 در فروردين

شد، به ھمين ی
در ازآن پسد. 
شد. در یدھ ن

قا مورد يورش
که رفقا گرفت

١٣۵۵. سال 
ی پيدا کند که
 اين پايگاه که
ر داشت، روز
 عوامل امنيتی
ق حميد اشرف
خته بودند، در

.جان باختو  

پس از پايان
ا پايان يافتن
وشتر آغاز به
بود با سازمان

ند]

کارمند به وان
به ١٣۵٨ال 

 رفيق علی ملم
 ھوشنگ به د

دوره محکوميت
۶٠ دوم آبان 

فيق علی ململی

عالين سازمان بو
ن تبريز به س
سياسی در اير
ندانيان سياسی

رفيق مھرداد به
ت اعتراضی بو
 اثر اين اعتص

در  ١٣٣۵
ی اصفھان 
 تحصيالت 
ق علی در 
ز باالئی و 
ق علی به 
ه صنعتی، 

ورود به دانشگ
مدت کوتاھی از

 قرار گرفت.
يیشناسا رفيق 

ود را آغاز کر
سازمانط پور 

خانه تيمی رفق 
شترک قرار گر

ه خارج شوند
درسی دسترسی
ن سازمان بود.

وبی قرارباد جن
عداد زيادی از

به ھمراه رفيق ر
 به مقابله پرداخ

و قرارگرفتهله 

(   

محمد زاده) پ
نشگاه شد. با

دبير در شو 
دانشجو بو که ی

سياليسم جان باختن

عنو بهمتوسطه،
 شھريور سا
مان به ھمراه
وش منتقل شد.
پس از پايان د

در بيست و
در کنار رفي ی

  سپرده شد.

وقی يکی از فعا
شد و در زندان
عيت زندانيان س
ندان تبريز، زن
 آغاز کردند. ر
لين اين حرکت

در ١٣٧۶ل 
  

  

در سال  یريز
در حوالی» جان

 از پايان
رفيق ١٣۵٣ل 

انشگاه با امتياز
 قبول شد. رفيق
سياسی دانشگاه
ز ھمان بدو و

پس از م و ی شد
ط با سازمان
ی) دانشجوئی

زندگی مخفی خو
ليت رفيق خراط

١٣۵۵ت سال 
ک و کميته مش

از محاصره ت
ه توانست به آد
بری و مسئولين

و در مھرآب شده
به محاصره تع 

اکبر یعل رفيق 
سنگر گرفته و
د اصابت گلول

  

ی (محمد زاده)
محمدی (م کيل

سطه وارد دان
عنوان بهگاھی 

یھنگام قيام و 

ی آزادی و سوس

ان تحصيالت م
آمده بود. در

ھای سازم الميه
ستگير و به شو

اما پ حکوم شد،
ون محاکمه د

یوچھارسالگ ست
وخه تيرباران س

   وقی مھرداد

يق مھرداد وثو
دستگير ش ١٣٧

تراض به وضع
زن ازجملهدان

ای خشک را
د يکی از فعامي

تير سال ھاردھم
.جان باختريز

 اکبر يری علی

وز اکبر یعليق
اسفرج«ستای 

ولد شد. پس
وسطه، در سال
مون ورودی دا
 يازده رشته،

ت جو فعال س
رفت. از آنجا

اسی دانشجوئی
ربی در ارتباط

خانه (تيمی ١٣۵
ل رفيق علی ز
ک تيم با مسئولي

ربات ارديبھشت
دوران ساواک

سالمت بهنستند 
س سياسی شاه

حل اجالس رھبر
ش سيتأس یتازگ

١٣۵۵شتم تير 
ژيم شاه درآمد.

خانه س بام پشت
نيز مور جا ان

ش گرامی باد.

محمدی مھد يل
يق مھدی وک
صيالت متوس
صيالت دانشگ

. قبل ازرکرد

 که در مبارزه برا
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ريان تظاھرات
شرکت واحد ت

 توسط ساواک
سر برد. پس ا
وره سربازی ب

عنوا به طواق
به کار شد. د
راه با محروما
خت. پس از قيا
رکمن به مبارز

راء به عضويت
ب شد. رفيق د

ر جھت تحقق
تأسيس نهٔ يرزم
ام بھمن سا جده

زی مأمور ح
اتفاق به دھقانی

حدی، جرجانی
در گنب صحرا ن

بع ٢در ساعت
با يک ماشين

افتد. روی پ می
 دو ماشين ايست

کند. رفقای  می
بھمن رفقا ر ٢

بھمن، چھا ٢۶
شد منتقل ت آباد

رمانده سپاه قرا
مسير بين گنبد

و ب شده شکنجه

متولد شد. پس ا

رامی باد ياد و خاط

 در سال
حمتکش در
 تحصيالت
رد دانشکده
ق طواق از
ظاھرات و

 داشت. در جر
تيبلگران شدن

ر اين جريان
 در زندان به س
و برای طی دو

رفيق ١٣۵٣ 
غول بباس مش

بازگشت و ھمر
ه مبارزه پرداخ
مرکزی خلق تر

آ اتفاق بهطواق
نتخابر گنبد ا

ی بلندی در
د خصوصاً

ردارد. روز ھج
وزارت کشاور
کار شوراھای

فقا توماج، واح
ترکمنوراھای

ز پايان جلسه د
خارج و رفقا

ديگر به راه م
سرمايه به ھر
سی و حرکت

٢شوند. روز  ی
کنند. روز   می

سلطنت سپاه در
ت" معاون فر

بھمن در م ٢٩ 
ن بيد) اجساد

 

م مسجدسليمان

 [گر

   حمد

محمد واحدی
ک خانواده زح
 پس از پايان

وار ١٣۴٧ال 
تھران شد. رفيق
عاالنه در تظ
شجوئی شرکت

ران عليه گم تھ
 داشت و در
مدت شش ماه د
ت ادامه داد و
شد. در سال 
گستری بندرعب

صحرا ب ترکمن
صحرا به رکمن
در ستاد م مانش

مه داد. رفيق ط
ت شورای شھر

ھای وانست گام
ھای مردم وده

نی و محلی بر
از و نفره پنج 

 رسيدگی به ک
لق ترکمن رف
ختمان ستاد شو

کنند. پس از می
مگی از ستاد خ
 يک ماشين د
ھر پاسداران س
ن اول بازرس
ا بازداشت می
ان اوين منتقل
اوين به مرکز

دوست حسن رفيق
ه روز دوشنبه

و چمن نودشتي
 رفقا يافت شد.

   شنگ

مدر  زاده یوال

مح واحدی طواق
رفيق طواق م

در يک ١٣٢٩
گنبد متولد شد.
متوسطه در سا
حقوق دانشگاه ت
ھمان ابتدا فع
عتراضات دانش
عتصابات مردم
عاالنه شرکت
ستگير و به م

زادی به فعاليت
يرجند تبعيد ش
اديار در دادگ
جريان قيام به ت

و زحمتکشان تر
رزم ھمر کنار

نقالبی خود ادام
و سپس رياست
مدت کمی تو

ھای تو خواست
شوراھای دھقان

ئتيھ، ١٣۵٨
زمين و مسئله

ر رھبر خلچھا
مختوم در ساخ
جلسه برگزار م

، ھمشب مهينز
دولتی با ئتيھ

شمال غربی شھ
دھند. ماشين می

رکمن در اينجا
ه تھران و زندا

فدائی از رفيق
ر اختيار "مح
گرفتند. سحرگاه

يمجنورد (بين 
ر شده بستهگلوله

 

زاده ھوش یوال
ورفيق ھوشنگ 
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  کردند

 .د

 ن

 

ن باال 

م دراز 

 شينند

محاکمه 

پابلو نرودا

ند]

 ت را آوردند

شيانه را صادر
 شدند

 ظيفه

 د

 کنارش

 خشم

 افتادندی

 ه بودند

 ون زدند

باره بر پادارند
اطر مردگانمان

دن خون ريختن

 شتار را داد

مت خون ديگرا

 

  دفاع کردند

را به سمتم شان

 

شان راحت بنشي

ميدان، م نيھم

پ

سياليسم جان باختن

ای پر از باروت
کشتار وحش ني

 خلقی مواجه ش
کم عشق و وظ

 .خواندندمی

چمش فروافتاد
ن، زخمی، در ک
زده، با درد و خ
 که بر خاک می
ه کشتگان افتاد

يشان را در خو
به دژخيمان دوب
 مردگان، به خا

 !خواھم

ه بر خاک ميھن
 !خواھم

 که حکم اين کش
 !خواھم

کاری که به قيم

 !خواھم

رمان مرگ داد
 !خواھم

ه از اين جنايت
 !خواھم

آلودش ست خون

 !خواھممی

سفير من باشند،
شتی توی خانه

 !خواھم

ھ  ھمين مکان،

 !خواھممی

  !خواھممی

ی آزادی و سوس

 دشمنان

  

  

ھاھا تفنگآن
آنان دستور ا

با نجايھا اآن
حک گردآمده به

که سرودی م
دخترک با پرچ
و پسر، خندان

زوحشت مردم
ديدند آنان را

جا که و ھمان
ھامردم پرچم

تا آن را رو ب
به خاطر اين
خمجازات می

ھا کهبرای آن
خمجازات می
برای جالدی
خمجازات می
کبرای خيانت

 رفت

خمجازات می
که فر برای آن

خمجازات می
برای آنان که
خمجازات می

خواھم دسنمی
 کنند

من مجازات م
خواھم سنمی
خواھم حتنمی

خمجازات می
خواھم درمی

 شوند

من مجازات م
من مجازات م
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ن پيوست. رفيق
سنی تبريزی د

آموزان ن دانش
 دستگيری تحت
ی بر لب نياورد

به جوخ شوشتر

 شد. در جريا
رکت داشت، پس

بار د مجيد يک
وانست بازجويا
ر شد و در زندا
رار گرفت. رو

یا قهيچنددق» گاه
زندانيا عام قتل

رامی باد ياد و خاط

انصفوف فدائي
ن (صالح) محس
مان را در بين
 مھدی پس از

رفت، اما سخنی
فيق بھمن در ش

 گلدسته متولد
 تظاھرات شر
يوست. رفيق م
با ھوشياری تو
 مجدداً دستگير

فرسا قر  طاقت
دادگ«به يک  

ه خيل قربانيان

 [گر

س از قيام به ص
ون رفيق بھمن
 مواضع سازم

کرد. رفيق  می
شيانه قرار گر

به ھمراه رف ١٣
   شد.

روستایی در 
 اعتراضات و

وف فدائيان پيو
که با ستگير شد
اما؛  آزاد شود
ھای ت شکنجه

ب ١٣۶٧ سال 
لحظاتی بعد به

  

شنا شد و پس
مھدی نيز ھمچو
محل کار خود،
ھمکاران تبليغ

ھای وحش شکنجه
٣۶٠دی  ردھم

يرباران سپرده
 

   ولی مجيد

رفيق مجيد ولی
يام فعاالنه در

ز قيام به صفو
دس ١٣۶٠سال

را فريب داده و
گوھردشت تحت

نجم شھريور
راخوانده شد. ل
سياسی پيوست.
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ويژه ھا، به ستان
 اولين بار در

١٣۵۴شھريور 
رد. با توجه به

شد. در روز 
ه ھمراه رفيق

. دردرآمدک 
د مزدور، رفقا
نور اقدام به
به اين اميد که
ستان برده شده
بر روی رفيق

ماه، بدون م دی
  اخت.

ر تھران متولد
دالرضا کالنتر

که رد. ھنگامی
ھای شد، فعاليت

 ھمين دليل از
١٣۵۴ر سال 

رد. رفيق حميد
در ازآن پسد. 

شد. یدھ زمان
زار تھران در
بر، در آخرين
ی خويش پايان

اند، ھميشه رده
برند. در م می

، ولی پس از

ند]

 ١٣٣٠ل 
از پايان 
و تھران 
در رشته 
درضا به 

 ١٣۴٩ل 
عه آثار 

رسا را به شھ
مين دليل برای
 دو سال در ش
فی را آغاز کر

یدھ سازماند 
به بان طبرسی

مزدوران ساواک
خمی کردن چند
 خوردن سيان
سط مزدوران ب
رند، به بيمارس

ھا بر ين شکنجه
ب بيست و سوم
 شکنجه جان با

در ١٣٣۴ سال 
که با رفقا عبد

ع به مطالعه کر
علم و صنعت ش
دوم دانشگاه به

فرستاده شد. در
خفی را آغاز کر
 سازمان درآمد

ساز زاده ژنيب 
ز ر خيابان الله

ز نبردی نابراب
ستی، به زندگی

در  ١٣۴٠
تا  ابتدائی

 رسانيد و 
 بود. در 
 مبارزات 
 ھمين ايام 
ه فعاليت 

وحيد فعاليت کر
کار نام و پشت 

کثريت پيوست

سياليسم جان باختن

  ا

 ھدايتی در سال
ولد شد. پس 

در بروجرد و
لم و صنعت د
شد. رفيق محمد
 ديگر از سال
شار و اشاع

ھا و اين فعاليت
 کشاند. به ھم
ستگير و پس از

مخف یوزندگد 
، در تيم مشھد

در خياب ١٣۵
به محاصره م
ری پس از زخ
محمدرضا با

ولی سريعاً توس
آور به دستت 

 روز شديدترين
تا اينکه در شب

بان آورد، زير

   رضا

در یھزار خان
بيرستان بود ک
ن فاطمی شروع
وارد دانشکده ع
مود. در سال د

سربازی ف و به
مخ یوزندگرد 

به عضويت ١
يت رفيق صبا

در ١٣۵۴سال 
رفت و پس از
ر نارنجک دست

 

٠ بلند در سال 
. تحصيالت 
تھران به پايان

فيزيک - ضی
 اعتراضات و
کت داشت. در

ا گشت و به
که با رفيق و 

باحوصلهن و 
ه جناح چپ اک

ی آزادی و سوس

ايتی محمدرضا
يق محمدرضا

 بروجرد متو
ره متوسطه د
رد دانشکده عل
ه و ساختمان ش
راه چند رفيق
ست به انتش
رکسيستی زد و
ريز و بروجرد

دس ١٣۵٢رماه
 زندان آزاد شد
اخته شدن وی

۵ ماه یدنزده
سن فرجودی ب
ريان اين درگير
ستگير شدند. م
ودکشی کرد، و
 وی اطالعات

ماند. چند نده
ت شود مايش می

که کالمی به زب

حميدر یزار خان
ھيق حميدرضا 

آموز دب . دانش
ستانکی و حسين

و ١٣۵٢ سال
اسی را آغاز نم
صيل محروم و
 پادگان فرار کر

٣۵۴ مھرماه 
ک تيم با مسئولي
 سوم بھمن س

حاصره قرار گر
ظات با انفجار

.  

  مت بلند وحيد

يق وحيد ھمت
ران متولد شد
رستان را در ت

رای ديپلم رياض
ريان قيام، در

دم فعاالنه شرک
 سازمان آشنا

یرفقانداخت. 
 رفيقی مھربان
گام انشعاب به

 که در مبارزه برا
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 صفوف فدائيا
شنب سهود. روز

ر سپاه، کميته
سي شنبه سه به

ب در خيابان یر
ده در بيمارستا

تختی یسپار اک
 آزادی با رف
دهللا مفتاحی، د
ت. رفيق شاھر
ز محاصره خان

خار سالمت به
رف در يک تي
 شاھرخ وظيف
ت. بار ديگر د

 قرار گرفت
فرس تھای طاق ه

جاير شکنجه
م د و در بھمن

ک، اعالم کرد ک
رگيری در خان

رامی باد ياد و خاط

جريان قيام به
ن در اھواز بو

شمار جنايات بی
ھمراه بود و 

تر چندم فاصله
جراحات وارد 

وجرد متولد
متوسطه وارد
 در دانشگاه
و عضو يک
ن رابطه در

 کييک به
بار ديگر در
خات در مراسم

 بود. پس از
طريق رفيق اسد
يان قرار گرفت

بار از نست يک
سپھری روس

ق آرش و اشر
 اين تيم رفيق

را بر عھده داشت
وھای امنيتی

ی، تحت شکنجه
زي ١٣۵٠بان

 را اعالم نکرد
ودی يک بانک
سپھری طی در

  .اند شده ه

 [گر

  

ھاشمی در جر
واداران سازمان

که با ج ١٣۵٩ 
شھر اھوازر 

فيق جبرئيل از
براثرسته شد و 

  

ھدايتی در برو
ن تحصيالت مت
رزی کرج شد.

ی روی آورد و
ی شد. در ھمين
ستگير و نزدي
 به سر برد. با

شرکت  خاطر
تی در زندان

خ سپھری از ط
پوي -  احمدزاده

توانس ١٣۵٠ال 
تش رفيق سير

به ھمراه رفيق
ت داشت. در

ھای ساواک ر
محاصره نيرو
س از دستگيری
 در نوزدھم آب
واک اين خبر

 مصادره موجو
 و سيروس س

کشتهمجروح و 

ھاشمی جبرئيل
رفيق جبرئيل 

يوست و از ھو
وم ارديبھشت

ھا د حزب الھی
معروف شد، رف
رگبار گلوله بست

  .جان باخت

 

ھدايتی شاھرخ
رفيق شاھرخ ھ
شد. پس از پايان
انشکده کشاور

ه فعاليت سياسی
محفل مطالعاتی

دس ١٣۴۴سال
در زندان سال
به ١٣۴۶سال

ستگير و مدتی
سيروس و فرخ
رتباط با گروه
ر شھريور سا

آت رپناهيزيمی
ازآن پسشود.

عملياتی شرکت
 ماشين يیشناسا

شھريور در م
ستگير شد. پس
رار گرفت و

. البته ساواخت
س از عمليات
شاھرخ ھدايتی

يمی کوی کن م
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و مبارز ديگر،

ندانيان سياسی

ز شش سال و
که یھنگامقيام 

مان پيوست و
گرانه وی  آگاه
بعداً اگرچهشد. 

جدد وی شدند.
ھای سازمان ه
ھای سازمان ن

ت در پانزدھم
.  

قرار شکنجه 
که یآنجائ از 

شده بود، به سه
دداً با سازمان
ی خود را آغاز
رتباط رفيق با
ابتدا در مشھد
و در تيمی که

گرديد. یدھ مان
کميته مشترک
گر ھمراه وی

کنند. برای  می
 در يک نبرد

وار يگر فدائی

ند]

کشيد، ھمراه دو
  رده شد.

ريان کشتار زن
  شد.

 فروردين 
ه سياسی 

رزمان  ھم
 حکومت 

 شده حکوم
ن نظامی 
 حکومت 

حکوم و پس از
پيام در آستانه ق
 ھواداران سازم

یھا د. فعاليت
ن خوارزمی شد
ر به پذيرش مج
 پخش اعالميه
طعانه از آرمان
تيست سال نداش
ام قرار گرفت.

 عنوان بهه 
يق پويان 
ز طريق 
نا شد. در 
شمند به 
ار رفقای 

به  ١٣۵٠
ستگير و تحت
زبان نياورد و

ک مشخص نش
ز آزادی مجد

زندگی مخفی ١
مجدداً ار ١٣۵

راری ارتباط، 
ھران برگشت و

سازمارا داشت 
مزدوران ک ١٣

رفيق ديگ و سه
ن پنجه شاھی)

شود و از می
رفيق د و سه 

سياليسم جان باختن

ک ن را فرياد می
وخه اعدام سپر

  

 قنبری در جر
ن اوين اعدام ش

ر در چھارم
 يک خانواده

از  بزرگش
 در دوران
مح سال زندان 

فسران سازمان
که در دوران

ه حبس ابد مح
بود. پ آزادشده 

ت به صفوف
موزی فعال بود

از دبيرستان ش
آموزان مجبور ش

ھنگام ١٣۶
 زندان نيز قاط

ھنوز بيس که یم
رابر جوخه اعدا

 

که شمند ھنگامی
کرد با رفي  می

ا ١٣۴٨ستان 
اس مفتاحی آشن

ق عباس ھوش
ی خود در کنا
اينکه در سال 

رفيق پويان دس
ق کالمی بر ز

ش برای ساواک
کوم شد. پس ا

١٣۵۵ز تيرماه
۵۵ربات سال 

. پس از برقر
ولی بعداً به تھ
 مسئوليت آن ر

٣۵۶ين سال
و رفيق عباس 

سيمين و نسرين
ه درگيری آغا

عباس ھوشمند

ی آزادی و سوس

عارھای سازمان
 بروجرد به جو

ده قنبری امير
ھنده يق امير

در زندان ۶٧ل

   ريار پيام

يق پيام ھنريار
در ١٣۴١ل

پدربولد شد. 
نی بود که

به پنج ضاخان
د. پدرش از ا

زب توده بود ک
حمدرضا شاه به
د ماه از زندان

نزده سال داشت
آم  بخش دانش

اخراجشجر به 
فشار دانش ثر

٠ سوم آبان 
ستگير شد. در

ھنگاو  ع کرد
در بر ١٣۶٠ر

  وشمند عباس

يق عباس ھوش
اه دانش کار

نا شد. در تابس
يان با رفيق عبا
ن زمان رفيق

ھای سياسی ليت
تا ا ل ادامه داد

ام ارتباط با ر
فت. ولی رفيق
ا ابط تشکيالتی
ل زندان محک
س گرفت و از

د. پس از ضر
مان قطع شد.ز

شد و یدھ زمان
يق غزال آيتی
ز دھم فرورد
ام به محاصره

ل آيتی سفقا غزا
کستن محاصره
رابر، رفيق ع

  بازند. می  ن

 که در مبارزه برا
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ق وحيد در دو
يه دستگير و ب
زندان اوين انتقا

رول شکنجه،
دام سپرده شد.

ی به خوزستا
د رفيق ديگر د
زندان، از پادگا
ه عليه رژيم ش
ردن کارگران

 را از تھران ب
کرد. در شب می

مشکوکی ه طرز
رستان در حالت

ز سيزدھم بھم

مھرم ٢ن در
مزدوران ساواک

سازمان پيوست
و ھر بار پس شد

بارزه خود ادام
صداقت انقالبی

یھرکسضوع را
ياواکرد. در  ی

وخت و مايحتا
رد و در توزي
ق گودرز ھنگا
عدام محکوم شد

ک یدرحالودرز

رامی باد ياد و خاط

ت پيوست. رفيق
ن پخش اعالمي

ز روزبهز دو
ز تحملچند رو

به جوخه اع ١

در  ١٣٣۴ 
کش متولد
متوسطه در

حرارتی  ت
ی سمنان،
 زمان در
 دانشجوئی

 برای سربازی
ی به ھمراه چند
 از آزادی از ز
 صرف مبارزه
 جھت آگاه کر
اب و نشريات

زمان را تبليغ م
بهئف سازمانی

وز که در بيمار
رد، صبح روز

عضای سازمان
ی نابرابر با م

در  ١٣۴٢ل 
» دو رود« 

اب کارخانه
رز به ھمين

و  کارگران
جتماعی آشنا
رداشتن اين

ن گذاشت و به س
 بار دستگير ش

از پيش به مب ر
فيق گودرز، ص

بود. اين موض ش
درک می یراحت

رای توزيع سو
ايجاد کر  رود

وان داشت. رفيق
مين دليل به اع

رفيق گو ١٣۶

 [گر

ف رفقای اقليت
در تھران حين
تقل شد و پس از
حيد پس از چ

٣۶٠رماه سال 

   م

ھمتی در سال
ای زحمتک نواده

ن تحصيالت م
ساتيتأس رشته 

عالی تکنولوژی
 از ھمين ز

 اعتصابات
 داشت. بعداً
ای با جنبش توده

ستگير شد. پس
خود را وقت ام

يام فعاالنه در
نان کوشيد. کتا
و مواضع ساز

حين انجام وظائف
 پس از چند رو
شی به سر بر

  .خت

   ضا

ضا ھمتی از اع
ی يک درگيری

  

ھمدانی در سال
کارگری در

ش کارگر آسيا
بود. رفيق گودر

ا درد و رنج
قتصادی و اج

بر انياز م 
فدائيان درراهم 

ق گودرز سه
پرشورترتر و 

ھای برجسته رف
اھدافشزمان و 

ر بهداشت،  رد
ای بر ی، کميته

دو رحروم در 
ن کوشش فراو
ستگير و به ھم

۶٠اد سال مرد

مدتی به صفوف
د ١٣۶٠يرماه

کميته مرکز منت
افت. رفيق وح

و يکم تير ستي
 

ھمتی ابوالقاسم
رفيق ابوالقاسم

سمنان در خان
شد. پس از پايان

در ١٣۵٣سال
ر مدرسه ع

ذيرفته شد.
عتراضات و
عاالنه شرکت

رفت. ھمزمان ب
مسجدسليمان دس

تماکرد و رار
کرد. پس از قي
زحمتکشان سمن

برد و سمنان می
ھفتم بھمن در ح

کرد و صادف
غماء و بيھوش

جان باخ ١٣۵٩
 

ھمتی محمدرض
رفيق محمدرض

طی ١٣۵٣سال
  .جان باخت

 ھمدانی گودرز

رفيق گودرز ھ
ک خانواده ک

متولد شد. پدرش
ب دو رودسيمان

ليل مستقيماً با
اق یھا یابرابر

ود و برای
ھا، قدم ابرابری

س از قيام رفيق
ت ز آزادی قاطع
ھ اد. از ويژگی

عشق او به ساز
برخورکه با او

جنگ ارتجاعی
ھای مح خانواده

شريات سازمان
وشتن شعار دس
روز دوازدھم م

م
تي
ک
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و رفيق اسکندر
ق اشرف در ياد

گردد

سياليسم جان باختن

  

  

شرف بھکيش و
به خواسته رفيق
 درج می گ

ی آزادی و سوس

 رفيق اش

اين عکس ب 

 که در مبارزه برا

١٦٧ 
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به دستگير و
در زندا ١٣۶٧

  

رامی باد ياد و خاط

١٣۵٨ی سال
٧خليل در سال

  د.

 [گر

  رودی خليل

شياری لنگرودی
. رفيق خکوم شد

عدام سپرده شد

ھوشياری لنگر
رفيق خليل ھوش

حبس محکسال
به جوخه اوين

ھ
ر
س
او
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

گاه صنعتی را
 محمدرضا در
زمان بود. در
ن برگزار شد،
 حميد اشرف
شاه توانست به
س رھبری و

و شده سيتأس ی
به ١٣۵۵ تير 

يم شاه درآمد.
ين پايگاه، طی
ی خود عليه
مت دالورانه،
تعالی کمونيسم

ادامه قصد به 
ترک جدسليمان

 ادامه داد. در
ھرات متعددی
توسط ساواک
رد. پس از قيام
مان به فعاليت

شد. یدھ زمان
تافته بود، در
بر دوش حمل

وار پوزه فدائی
ه خاک ماليد و
 باک ندارم.
ق جميل را تا
بارھا و بارھا
 ھمان جمله را

ند]

 ارتباطی دانشگ
سئوليت رفيق

 مرکزی ساز
زمان مجاھدين
فقا ارمغانی و
يس سياسی ش

حل اجالسه م
یتازگ بهگاه که 

ت، روز ھشتم ت
مل امنيتی رژي
ا ساير رفقای اي

ھای لهخرين گلو
ھا مقاوم ساعت
ھای متع  آرمان

در  ١٣٣٨
متولد شد. 
 جميل از 
ل توانست 
صيل ادامه 
به خانواده 

به  ١٣۵۴
ی سنندج را

مسجرتش در 
جا به تحصيل

تظا سجدسليمان
ھا ت ن فعاليت

اواک به سر بر
ھواداران سازم

سازھقانی دفتر 
ک دھقانان شت
سن ناھيد را ب
 دستگير شد. ف

را به» خلخالی«
ر مرا بکشيد

رفيق»  گرفت.
) ب١٣۵٨سال 

ن لحظات فقط

در  ١٣٢٩
ن کودکی 

به  یسالگ
فت. سال 
رد که به 
مدرسه در 

سياليسم جان باختن

ھای سئوليت تيم
شت. آخرين مس

ت در کميته
کی که با ساز
 به ھمراه رف

پلي ١٣۵۵سال 
ی پيدا کند که
 بود. اين پايگ
ی قرار داشت
زيادی از عوام
يثربی ھمراه با

تا آخ شورانه
از س و پس 

خود را وثيقه
  امی باد.

٨الی در سال 
 در سنندج م
ش بود و رفيق

 آشنا شد. جميل
به تحص يیھنما

ا برای کمک ب
۴در سال  ازآن

 نامساعد مالی
ستان صنعتی ا

دو سال در آنج
مسق جميل در 

ھمين براثرد. 
در زندان سا اه

ت و در دفتر ھ
جا در کميته دھ

به کمک که یم
رفيق احس که ی

ن دولتیزدورا
« دادگاه شرع 

ئی خلقم. اگر
م مرا خواھند

جم شھريور س
خرينلی او تا آ

٩در سال  یلھ
ولد شد. دوران

س پانزدهند و در
به تھران رف

کر  را طی می
سخنرانی در م

ی آزادی و سوس

ربی ھمچنين مس
ز بر عھده داش

زمان، عضويت
ھای مشتر ست

يق محمدرضا
رکت داشت. س
رسی دسترسی
سئولين سازمان

 مھرآباد جنوبی
حاصره تعداد ز

ي محمدرضايق
ک نبرد سلحش
دوران جنگيد

رانجام خون خ
خت. يادش گرا

   چالی جميل

يق جميل يخچا
ای فقير نواده

رش شيرفروش
ان ابتدا با فقر

راھسال سوم 
ھا ر د. تابستان

ا پسکرد.  ر می
تطر وضعي

صيل در دبيرس
د و به مدت د
بوحه قيام رفيق
 رھبری کرد

ما کيستگير و 
 سنندج برگشت
داخت. در آنجا

ھنگارين بار 
یھنگامزگشت 

کرد توسط مز ی
حاکمه فرمايشی

من فدائ«ت:
حمتکشان انتقام

گام اعدام (پنج
کنجه کردند. ول

  کرد. رار می

   پوران یالھ

ال دييق پوران 
ھر اصفھان متو
 در آبادان گذرا

راه خانواده
ھارم دبيرستان

ت ارائه يک س

 که در مبارزه برا

١٦٨ 
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متولد شد. رفيق
ت و تظاھرات
مان قرار گرفت

مسلحانه بود، پس
علی روز ھشت

ر در شھر رشت

تھران بود. رفيق
ضات و تظاھرات
ن پيوست. رفيق
ای بسيار قرا
و ھفتم تير سا
کارگر و چند ت

  شد.

ترم ا رای يک
ق محمدرضا ب
خفی روی آورد
عضويت سازما

گرفت. رفيق ھده

رامی باد ياد و خاط

١٣٣۴ر سال
 در اعتراضا
 ارتباط با سازم
 در درگيری م

ه شد. رفيق ع
سه مبارز ديگر

ن سازمان در ت
نه در اعتراض
ه صفوف فدائيا

ھا تحت شکنجه
ستيروز برد.

ه رفيق سينا ک
وين تيرباران ش

س از پايان
شگاه علم و
 از فعالين
اعتراضات
شت. رفيق

بار  يک ١٣
 آزاد شد.

بر ١٣۵٠سال
ين زمان رفيق
ی به زندگی مخ
حمدرضا به ع

بر عھرا  نفره

 [گر

  علی

ری نشتمی در
ن قيام فعاالنه
پس از قيام در
متھم به شرکت

شکنجه شدت به
به ھمراه س ١٣

   سپرده شد.

  

وری از فعالين
يان قيام، فعاالن
و پس از قيام به

ز دستگيری تح
وار مقاومت کر
عقوب به ھمراه

در زندان او ن

   ضا

ضا يثربی پس
سطه وارد دانش
ر اين دانشگاه
ده و در ا
ش فعالی داش

٣۴٩ مھرماه 
س از مدتی

ر ارديبھشت س
م شد، در ھمي
ومرث سنجری

که رفيق مح ن
ن سهت يک تيم 

اسری نشتمی 
رفيق علی ياسر
علی در جريان
شرکت داشت. پ

يق علی که مرف
بز دستگيری 

٣۶٠مرداد سال
ه جوخه اعدام

 

 اوری يعقوب

رفيق يعقوب ياو
عقوب در جري
شرکت داشت و
عقوب پس از
و گرفت و فدائی

رفيق يع ١٣۶١
مبارزايگر از

 

ثربی محمدرض
رفيق محمدرض
حصيالت متوس
صنعت شد. در
انشجوئی بود
انشجوئی نقش

محمدرضا در
ستگير و پس

نيز در ازآن س
حصيل محروم
ھمراه رفيق کيو
ود. پس از اين
رآمد، مسئوليت
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ريان قيام نقش
ری تظاھرات

نيز بار کيت. 
کنجه وی را به
اما از مدرسه
 شھر سازمان
مجدداً درصدد
ھوشياری فرار
ين نبرد شاھو
خونين عمليات
ر در بيست و

خالفت با اھداف
يته اخراج شد.

سرای ر دانش
از زندگی سال

 کارگران و
ھوادار سازمان

گيری را  چشم
سرا اخراج شد.
م شد و پس از

در روزشد و 
جنگ ارتجاعی

ند]

 در سال 
 فقرزدهی 

 سروآباد 
عيت مالی 
قه شديدی 

ضمن  و
تا بتواند 

مين کند. در جر
موزان و رھبر
 فدائيان پيوست
نستند زير شکن
 آزاد گرديد، ا
و با تشکيالت

رژيم م ١٣۶
 توانست با ھو

بپيوندد. آخري 
خ درصحنهکه  

 به طبقه کارگر

در  ١٣٣٨
 متولد شد. 
د طی کرد 

زمان  ند. ھم
نه شرکت 
ه عضويت 

به  جيتدر به
، به مخاشبرديپ

ين دليل از کمي
ان رفت و در

س کيم شد و 
 در خدمت
ھشھر با رفقای 
عاليت سياسی
س اسی از دانش

 سربازی اعزا
ه جبھه اعزام ش

در جبھه ج ١٣

در  ١٣٢
ذھبی و 
 از اتمام 
قوب در 
ش راھی 
 شد. از 
 سياسی 

سياليسم جان باختن

  ھو)

ھو) يزدانی
از روستاھای 

آباد بخش ان
وضع اگرچه. 

ولی اسعد عالق
رو نيازاشت. 

پرداخت ت  می
 خودش را تأم

آم دانش یدھ ن
يام به صفوف

 دژخيمان نتوان
س از يک ماه

ين ھنگام شاھو
۶١ در سال 

آمد. ولی وی
مرگان شيپف 

بوکان بود -ز
گلوله با عشق

  .جان باخت 

دانی در سال 
واده زحمتکش

را با مشقت زياد
به پايان رسان 
فعاالن ھا يیمايپ

ز قيام نيز به
به ازآنجاکهمد. 

پمی اين ارگان 
برآمد و به ھمي

به زنجا  اله
) استخداممعلم ت

نه و فعاالنه
اند. در ھمين ش
کمک رفقا فعا
علت فعاليت سيا

به ١٣۵٩سال 
، بهماھه سهشی 

٣۶٠يور سال
  .ان باخت

۴انی در سال 
ای مذ خانواده

نيا آمد. پس
سطه رفيق يعق

سپاھی دانش وان
ھای آذربايجان
يز به فعاليت

ی آزادی و سوس

دانی اسعد (شاھ
يق اسعد (شا

دريکی ١٣٣
قع در مرخا
يوان متولد شد

سبی نداشتند، و
 تحصيل داش
صيل به کار
اش خانواده و

سازمالی در 
شت. پس از قي
ستگير شد، ولی

رف آورند. پس
راج شد. در اي

کرد. ليت می
اش برآ ستگيری

ده و به صفوف
مليات جاده سقز
 ميان رگبار گ

١٣۶١وم بھمن 

  الهدانی عبد 

يزد عبد الهيق
ر در يک خانو
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١٣۵٧در سال 
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يته محل درآم
ھيت ضد مردم
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تيترب( يیھنما
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شان گذراک حمت
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زمان داد. به ع

در س عبد الهيق
ک دوره آموزش

يکم شھريست و
جاران و عراق 

   دانی يعقوب

يق يعقوب يزدا
شھر، در خ
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صيالت متوس

عنو به ١٣۴۴ل
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طره رفقای فدايی

 

زجوئی شد. د
کده فنی دانشگ
ه در ارتباط

ب ١٣۵١مستان
ت به مشھد رفت

شدند، د اده می
خواجر خيابان

ھروز جان باخت
 رفيق را به يک
 از او اطالعات
اتی به ھوش آم
 و در دوم بھم

متولد شد. رفيق
سطه، در رشت
ان تحصيل د
رد و با سازما

پيوست. عليرض
قرار گرفت سا
و ھشت ستي ب

 تيرباران سپرد

. پس از قيام ب
آموزان دانش 

ر پی يورش او
ھای مخفی ھسته

گرفت به دست
 انقالبی، تجارب

کامياران ب شھر
دره قاسملو«

ن مسئول نظامی
 نظامی عمليات
ت سازمان بود

د ١٣۶١ر سال
ی عمليات رفقای

ھای رد، با گلوله
افتاد و جا ش

رامی باد ياد و خاط

ورين امنيتی با
صيل به دانشک
چھارم دانشکد
ی آورد. در زم
ی يک عمليات
ک عمليات آما

ای واقع در انه
ر منفجر شد، بھ
ساواک سريعاً
بماند و بتوانند
ن پوران لحظا
داشت، خورد

م ١٣٣٢سال
صيالت متوس
 شد. در دور
سياسی روی آو
صفوف فدائيان پ

فرس ھای طاقت ه
روزنجام در

ران به جوخه

 ١٣٣٩سال
الی بوکان،
سطه را در
رفيق رشيد

تصميم به  
ک کردھای
ل عبور از

دان به سر برد
یدھ مانسازر 
داشت. در يیزا

ن، به تشکيل
اخت. پس از
د و نيروھای

 نظامی در ش
و» دارساوين«

 سمکو جانشين
زمان، فرمانده

انديدای عضويت
يکم شھريور و

 که فرماندھی
 در ھمين نبر

طبشمھرش از

 [گر

خ، توسط مأمور
رای ادامه تحص
ت. در سال چ
گی مخفی روی

برای یروز عبد
 برای انجام يک

در خا ازظھر
 از موعد مقرر

ھوش شد. س بی
ب تازندهل کرد 

 در ھمين زمان
 که به ھمراه د

  خت.

   ضا

س  يراقچی در
 از پايان تحص

وارد دانشگاه
ضا به فعاليت س
 از قيام به صف
ی تحت شکنجه
مت کرد. سران

در تھر ١٣۶٠

  د (سمکو)

در س پناه دان
در حوا» سفزلو

حصيالت متوس
 پايان رساند. ر

١٣۵۵ر سال 
بش دمکراتيک
 ولی در حال
 مدتی در زند

ن پيوست و در
سزان نقش به 

می به کردستان
ھر بوکان پردا

کرد مرگان شيپ
کار نهٔ يدرزم 

«ھای  ر جنگ
 داشت. رفيق

ساز مرگان شي
پيشمرگه و کان
وی در بيست و
د. رفيق رشيد

داشت ر عھده
جاع، قلب پرمھ

  رامی باد.

رابطه با تاريخ
بر ١٣۴٧مھر

ھران راه يافت
مان به زندگساز

بھرھمراه رفيق
رفقا که یھنگام

بعداساعت سه
، بمب قبلعيرب

ق پورانو رفي
يمارستان منتقل

آورند. ه دست
و سيانوری را

جان باخ ١٣۵١

راقچی عليرضا
رفيق عليرضا
عليرضا پس

پزشکی و ندان
انشگاه عليرض
شنا شد و پس

عد از دستگيری
ھرمانانه مقاوم
٠شھريور سال 

  شد.

پناه رشيد زدان
زديرفيق رشيد
س«ر روستای

ه دنيا آمد. تح
شھر بوکان به

بل از قيام در
شرکت در جنب
عراق گرفت،

مرز دستگير و
صفوف سازمان
مردم شھر بوکا
جمھوری اسالم
مقاومت در شھ
پشھرھا توسط 

را يیگران بھا
ست آورد. در
عاالنه شرکت

يپاز  دسته  ک
عضو شورای
خرين عمليات

شھر بوکان بود
بريشمرگه را 

مزدوران ارتج
اخت. يادش گر
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 [گرامی باد ياد و خاطره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختند]
 

 

  ١٧٠ 

معلم به کار ادامه داد. در  عنوان بهنيز  ازآن پسپرداخت. 
به ھواداری از سازمان پرداخت و پس از  ١٣۵٠سال 

رفيق يعقوب توسط مزدوران شاه  ١٣۵۵ضربات سال 
گيری مبارزات مردم در  وجدستگير شد و به زندان افتاد. با ا

زمان قيام از زندان آزاد شد. پس از قيام مجدداً به صفوف 
سازمان پيوست و به فعاليت مشغول شد. در ھفت تيرماه 

 دريکیساعت پنج بعد از ظھر توسط مزدوران سپاه  ١٣۶٠
ھای فراوان،  ھای بھشھر دستگير و پس از شکنجه از خيابان

شد. در دادگاه قاطعانه از  در روز پانزده تيرماه محاکمه
مواضع سازمان دفاع کرد و يک روز بعد توسط مزدوران 

  جمھوری اسالمی در بھشھر به جوخه اعدام سپرده شد.
   

   يزدانيان فريدون (فريد)
پس از پايان تحصيالت متوسطه يزدانيان رفيق فريدون 

وارد دانشگاه شد. رفيق فريدون در جريان قيام فعاالنه در 
 صف بهاعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام 

آموزی به فعاليت مشغول  فدائيان پيوست و در پيشگام دانش
دستگير و به  ١٣۶٠شھريور  لياواشد. رفيق فريدون در 

ز تحمل چند روز شکنجه زندان اوين منتقل شد. پس ا
، روز بيست و چھارم کرده گرهفرسا، با مشتی  طاقت

  به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٠شھريور سال 
   

   ينگچه ھمدانيان ابوالقاسم
از  دريکی ١٣٢٩رفيق ابوالقاسم ينگچه ھمدانيان در سال 

ھمدان متولد شد. پس از اتمام تحصيالت  نيرنشيفقھای  محله
متوسطه، وارد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبريز شد. به 

ھای سياسی، از دانشگاه اخراج و به سربازی  علت فعاليت
فرستاده شد. پس از پايان سربازی مجدداً توانست به دانشگاه 
بازگردد. در ھمين زمان در انتخابات تعاونی دانشجويان 

آن شد. در پی تحريم  رهيمد ئتيھاز اعضای شرکت کرد و 
از ادامه تحصيل چشم پوشيد و به کار  ١٣۵۵امتحانات سال 

کشی و جوشکاری پرداخت. در ھمين سال توانست با  لوله
سازمان ارتباط برقرار کند؛ و پس از مدتی به زندگی مخفی 

به يک مأموريت  که یدرحال ١٣۵٧آذر  ١٨روی آورد. در 
 يیشناسابروجرد مورد  - آباد رفت در جاده خرم سازمانی می

مزدوران قرار گرفت و در پی يک درگيری مسلحانه، 
  .جان باختوار تا آخرين گلوله جنگيد و  فدائی

  
   يوسفی فريده

رفيق فريده يوسفی در تھران متولد شد. پس از پايان 
تھران شد. در تحصيالت ابتدائی و متوسطه وارد دانشگاه 

جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت 
و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق فريده که در 
بخش تبليغات پيشگام مشغول فعاليت بود، پس از سی خرداد 

ھای  دستگير و در زندان اوين تحت شکنجه ١٣۶٠
رابر فرسا قرار گرفت. رفيق فريده تمام مدت در ب طاقت

در زندان  ١٣۶١شکنجه مقاومت کرد و در نوزدھم اسفند 
 اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

  
   

   يوسفی کھل مھدی
 نيرنشيفقدر محله  ١٣۴٠رفيق مھدی يوسفی کھل در سال 

که  يیھا سالتبريز متولد شد. رفيق مھدی در » ماراالن«
تا  ھا به کار ساختمانی مشغول بود محصل بود، تابستان

بتواند مخارج تحصيل را فراھم کند. با اعتالی جنبش 
انقالبی، رفيق مھدی در صف اول مبارزه عليه رژيم شاه 

و با تمام نيرو و  بود. از ھمان زمان نيز با سازمان آشنا شد
ھای سازمان کوشيد.  اھداف و آرمان شبرديپتوان خود در 

دھی  رفيق مھدی در بخش فرھنگ ملی آذربايجان سازمان
کرد.  ه بود ولی داوطلبانه در بخش تبليغات نيز کمک میشد

، ١٣۶٠سال  خردادماهمھدی، اين رفيق پرشور، در اواخر 
ھنگام پخش اطالعيه در تبريز دستگير شد و پس از تحمل 

ھای بسيار، کالمی از اسرار سازمانی را بر زبان  شکنجه
نياورد و روز ھفتم مرداد ھمان سال به جوخه تيرباران 

ای برای  ه شد. رفيق زمانی که در زندان بود نامهسپرد
 یفدائھای  با درود به سازمان چريک«سازمان ارسال کرد: 

خلق ھمه  درراهتريم و  ايران! ما از مرگ قوی خلق
از ما  ھرلحظهداری  وجودمان را بايد فدا کنيم. سرمايه

کند. من از  ھراس دارد و به ھمين خاطر ما را شھيد می
و راه نفوذ  گرفته شيپخواھم که راه اصولی در  می سازمانم

اپورتونيسم را بگيرند. مرگ بر امپرياليسم جھانی به 
کمونيسم تنھا  باد زنده - اش سرکردگی آمريکا و پايگاه داخلی

زندانيان سياسی تبريز به ياد رفيق ». ھا راه نجات انسان
بند مجرد را به نام رفيق مھدی  ۶مھدی، سلول شماره 

ری کرده و آرم سازمان را بر روی ديوار سيمانی آن گذا نام
  حک کردند.

   
   يوسفی محمد (محمود)

رفيق محمد (محمود) يوسفی پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق محمد در روز بيست و ھشتم مرداد سال 

طی يک » قلعه گنج«در حوالی بندرعباس در  ١٣۵٨
  .جان باختدرگيری نابرابر 

   
  

  
  
  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ران منتقل شد.
ه ديگر رفقای

  د.

به ھمراه رفيق
کرد. ھبری می

يق ھمايون پی
زنند. گشت می

 رفيق ھمايون
 نيز از مبارزه
ود. جالدان در
 اعدام سپردند.

آن به مشاغل
فروشی و ميوه

رود، کارگری
ستگير شد. در
ی به مزدوران
زاد شد. رفيق
 رفقا در تبريز
حين دستگيری،

وسيله شيشه، ه
دستگيری رفقا
ر ھفدھم مھر
يرباران سپرده

ند]

 بازجوئی 
ق، ساواک 
 پيدا کند. 
سائل امنيتی 
ر نزديک به 
 ر تبريز به

ستگير و به تھر
به ھمراه ١٣۵

اران سپرده شد

رد متولد شد. 
طه در رشته 
ز شد. رفيق 
و فروتن بود. 

ھای لرستان  ه
ناخت. رفيق 

ن خلق بود و ب
ده گروه را رھ
قه سکونت رفي

س او منطقه را گ
منزل فروش خ

دوران اسارت
ھای زندان بو ه

ن را به جوخه ا

ای   خانواده
. در کودکی 
لت فقر شديد 
صيل شد و 
ز به کارکرد. 
 خودآموزی 
ازآ گرفت. پس

رو و کنار پياده
انه سيمان دو ر

ياسی دسعاليت س
کرد و اطالعاتی
اه از زندان آز

 از دستگيری
تگير شد. در ح
بهرگ گردنش 

ی شد. پس از د
ق ھوشنگ در
گر به جوخه تي

سياليسم جان باختن

 روز مورد
ھوشياری رفيق

العاتی دست
به مسا ازآن س

ند. رفيق ناصر
ستگيری رفقا د
شنگ ترگل دس

۵٠ھفدھم مھر 
 به جوخه تيربا

  

در بروجر يیرا
صيالت متوسط
 دانشگاه تبريز
ری محبوب و
ق ھمايون کوه

شن ت خود می
سين گروه آرمان
 بھرام طاھرزا

اتفاقی به منطق 
ت داشتن عکس

خي طريق يک 
ق ھمايون در د

ترين چھر مقاوم
رفيق ھمايون ١

 ترگل در
روم متولد شد.
ت داد و به عل

 به ترک تحص
رايشگر، آغاز
عداً از طريق

سياسی را فراگ
فروشی ک کتاب

ی نيز در کارخا
به علت فع ١٣

وبی مقاومت کر
پس از چند ما
 به دو ماه بعد
صر مدنی دست
ا بريدن شاھر
ی کرد و زخمی

ل کردند. رفيق
 پنج رفيق ديگ

ی آزادی و سوس

ستگير و چند
که با ھ رداد

انست به اطال
پسقای گروه 

شتر توجه کردند
 ماه بعد از دس
راه رفيق ھوش
يق ناصر در 
وه آرمان خلق

 ھمايون يیراي

ريکتيق ھمايون 
س از پايان تحص

انشناسی وارد
ايون ورزشکار

شود رفيق ته می
 مثل کف دست

ايون از مؤسس
نگ ترگل وش

طور بهمورين 
ده و با در دست

شود از ته می
شد. رفيق يیاسا

ايستاد و از مزن
٣۵٠دھم مھر 

   گل ھوشنگ

يق ھوشنگ
حمتکش و محر
رش را از دست

نواده، مجبور
عنوان شاگرد آر
يق ھوشنگ بع
واد و دانش س
ختلفی ازجمله ک
ی آورد. مدتی

۴۶د. در سال 
خو ر شکنجه به

گر نداد. پ کنجه
شنگ نزديک

ھمراه رفيق ناص
يق ھوشنگ با
ام به خودکشی

 به اوين منتقل
به ھمراه ١٣۵

  شود. ی

 که در مبارزه برا

١٧١ 

ی
به
ی
ی
د،
قا،
ز
 باه

و 
نج

ت
ز
جه

د،
ين
يق
به

د.
 لي

را

دست
قرا
نتو
رفق
بيش
دو

ھمر
رفي

گرو
  

ريکت
رفي
پس
رو
ھما
گفته

را
ھما

ھوش
مأم
برد
گفته
شنا
باز
ھفد

  

ترگ
رفي
زح
پدر
خان
ع به

رفي
سو
مخت
رو

کرد
زير
شک

ھوش
به 
رفي
اقدا
را

۵٠
می

  

طره رفقای فدايی

 

سپاھی عنوان به
ب ١٣۴۶ سال

ھای  از شکنجه
فيق بيژن جزنی
 و نظرات جديد
مک ديگر رفق
ق بھرام پس ا

اشتب به ناصر
يیشناسان راه

رام به ھمراه پن
  د.

 کرده و تحت
 ساعت پس ا

زير شکنج ١٣

شد يیشناساه
ناصر در حي

ستگير شد. رفيق
ج رفيق ديگر ب

وجرد متولد شد
ياوا. در ھمان

 رفيق ناصر ر

رامی باد ياد و خاط

در ١٣٢۶سال
دوران تحصيل
 مطالعه بسيار
ان تحصيالت
ز شد ولی به

ازآن پس کرد.
ستان شد. در
ر شد. رفيق

ر زندان با رف
اری از تجربه

ز آزادی با کم
ود آورد. رفيق
ستگيری رفيق
جرد شده در بين

رفيق بھر ١٣۵
شود ن سپرده می

جرد متولد شد.
شنگ ترگل و
 مصادره يک
گير شدند. در

شدت بهحسين
 حسين را پس
شترک منتقل

دھند. چند  می
۵٠م فروردين

جرد متولد شد.
صيل ادامه داد
شغول شد. در
(کارخانه شير

بروجرد  زند
توانست يک د

که ازآن پسند.
گرديد. رفيق

شعبه آرامگاه دس
به ھمراه پنج 
  د.

در برو ١٣٣١
م دبيرستان بود

بار وجرد يک

 [گر

   م

در سا اھرزاده
شد. در تمام د

 داشت و به م
 پس از پايا
 دانشگاه تبريز
حصيل را رھا

وستاھای کردس
سياسی دستگير
 بيرون آمد. در

بار بھرام با کوله
زاد شد. بعد از
خلق را به وجو
ره بانک و دس

بروجر –تھران 
٠ ھفدھم مھر 

جوخه تيرباران

 

ريمی در بروج
مراه رفقا ھوشھ
در جريان ی

ورين گشت درگ
ابرابر رفيق ح
ير شد. رفيق ح
 به کميته مش

فرسا قرار قت
 حسين در دوم

ريمی در بروج
ه تحصيرستان ب

 کارگری مشغ
شھد، تھران (

شاه کارخانه 
شاه زندرخانه 
کند یدھ سازمان

ک کارخانه گ
ره بانک ملی ش

١٣۵٠ھم مھر 
شود  سپرده می

١دنی در سال 
ی در سال پنجم
ا، ساواک برو

بھرام طاھرزاده
طارفيق بھرام

روجرد متولد
سری پرشور

بود. مند عالقه
متوسطه وارد

خاطر مبارزه تح
انش راھی رو
علت فعاليت س

ساواک سربلند
شنا شد. رفيق ب
س از مدتی آز
گروه آرمان خ

يات مصادرعمل
سوار اتوبوس ت
ستگير شد. در

رفيق ديگر به ج

  حسين کريمی

رفيق حسين کر
رفيق حسين به 

يیرايکتھمايون
تومبيل با مأمو
ين درگيری نا
زخمی و دستگي

ز دستگيری
ھای طاق شکنجه

ستگيری رفيق
  جان باخت

   کريمی ناصر

رفيق ناصر کر
ا دوره اول دبي

به ازآن پسو
ھای مش کارخانه

استوريزه) و
. در کارکارکرد

سعتصاب را 
مجبور به ترک

مصادر اتيملع
اصر در ھفدھ
جوخه تيرباران

   ناصر مدنی

رفيق ناصر مد
ھنگام دستگيری
جمع شدن رفقا
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يق فدائی 
 و فاميل 
 ھوشنگ 
ای جنبش 
ثير عميق 

 ١٣۶٠ل 
در مراسم 
دون آنکه 

 اگرچهدی 
زه نداشت، 
 انقالبی و 
 روزمره، 

که   داشت
ناسد و از 
گويد. قلب 

 ٧٩اسفند 
يری مقدم 

د آبا م خرم
ف، برای 
پاری رفقا 

که  داشتند

ی مبارزه 
در اختيار 
ت رسيدن 
 اين رژيم 
عتراضی 
بزرگ در 

باختگان  ن
ليت اعالم 
اختگان و 
اضرين و 

شد.  ل می

در 
ريباً 
وی 
عليه 
فيق 
يداً 
ھی 
ترش رفي رگ

انوادهعضای خ
ور اله اسديان،

و کادرھا سابقه
البی بودند، تأث

گذاشت. در سال
شتر نداشت، د

ھا بد  و مدت
ود. پس از آزاد
 و ادامه مبارز
منش و اھداف
ن در زندگی
طرافيان خود

ق افسانه را بشن
ی او چيزی نگ
جام در نوزده ا
رفيق رضا نصي

دختر عازم  پل
ر اثر تصادف

سپا مراسم خاک
مراسم شرکت د

 ه داشت.

  )یھ
١٣ 

 که 
مان 
نش 
 و 
ری 
سه 

 و نسرين طی
رفيق ھميشه د

 دوران به قدرت
ت و مبارزه با

ھای ا  آکسيون
ريان انشعاب بز
 از مادران جان

لرا از جريان اق
با ھای جان نواده

ره يکی از حا
 منظور تشکيل

 

د ١٣۴۶ سال 
 شد که تقر
 آن به نحو
 جدی عل
تم بودند. رفي
أثير جو شد
نواده به آگاھ

گی برادر بزر
ر) و ديگر اع

ن، نوکل اسديا
باساز رھبران 

ھای انقال ازمان
ش انسانی او گذ
ه سال سن بيش
مک، دستگير

د، در زندان بو
سبی برای رشد

ناخت و راه و م
و پيگيری آن ش

اميان مردم و 
 يافت که رفيق

فداکاری داقت و
شيفته او سرانج
راه ھمسرش ر
ده و سحر از

در» جير چمن«
. در مستاديازا

 از اھالی در م
ت رفقا در منطقه

(مادر پنجه شا
٣١۴ولد سال

یزمانی از 
رتباط با سازم

فرزندانش مچون
کرد مبارزه می

اش يار  مبارزه
اين دوران س

، سيمينبد اله
ه و امکانات ر

داشت. دررار 
ی نيز به مخالفت

النه در ھمه
 داشت. در جر
زمره آن دسته

داری خود ر ب
شکل کردن خان
مود. او ھموار
ود که به اين

  سديان افسانه

يق افسانه در
ای متولد نواده

می اعضای
گير مبارزه
عدالتی و ست
سانه تحت تأ
اسی اين خان

. زندگافتي ست
امک (اسکندر

، رفقا توکجمله
... که اظمی و

ئی و ديگر سا
 رفتار و منش

سيزده که یگام
يق سيامھلم رف

کمی داشته باشد
گر شرايط مناس
 با آگاھی و شن

برادرانشسانی
ان نفوذی در م

توان سی را نمی
صدطفه، مھر، 

و جان ش مھر
که به ھمر گامی

دخترانش سپيد
«د، در جاده 
بايشه از تپش 
دين ھزار نفر

ان از محبوبيت

صاری شمسی (
يق شمسی متو
د. رفيق شمسی
زندانش در ار

ھمر گرفتند، 
يه رژيم شاه م

زمان را در
رساند. در  ی

عبزندش رفقا 
، خانهن باختند

قای سازمان قر
مھوری اسالمی

مه داد و فعاال
زمان حضور

زمان، او در ز
ئی بود که جانب
ود و برای متش
دانيان تالش نم
لين جلساتی بو

فقا
در
نه
به
ن
فقا
ف

ی
ان
يق
ير
ول
ک
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ر
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انص
رفي
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فرز
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علي

ساز
می

فرز
جان
رفق

جمھ
ادام
ساز
ساز
فدائ
نمو
زند
فعال

، ھمواره رفق
اند که خواه د ه

داران، فداکاران
ی طبقه کارگر ب
ن راه، از جا

 خاطره اين رفق
ر پيشبرد اھداف

  واھد شد.

خانواده کارگری
ز قيام در زما

جوئی بود. رفيق
دبي عنوان به

 به کار مشغو
مان شھر اراک
ضی در اين شھ
ف سازمان و د

٣۵٩ در سال
 ضربات سا
ستان ھمان سا

٣٧٣ در سال
ھلند رفت. ناص
 با تشکل ھوادا

صر که به سبب
 در زندان و د
قلبی مبتال شد

قلبش ا ١٣٧٩
  .روبست

حيات سازمان
راه فدائيان بود
 در صف ھواد
ی سوسياليستی

اند و در اين ه
اند. ياد و اشته

ارزشمندی در
ز فراموش نخو

در يک خ ١٣٢
لد شد. قبل از
ز فعالين دانشج

 تحصيالت
ھای اراک تان

و شورای معلم
حرکات اعتراض

ز قيام در صفوف
ن مشغول شد.
خراج شد. در
راک، در زمس
 در زندان بود.
ده و به کشور ھ

ھای خود را ت
داد. رفيق ناص

 از دستگيری
 به بيماری
له مھرماه سا
فر ھميشه ديده

تمام دوران ح
ھمدوش و ھمر
ازمان و خواه

ھای ی و آرمان
قالبی پرداخته

گذاود نيز مايه 
زيز که نقش ا
فا کردند، ھرگز

   صر

٢٣ر در سال 
ليگودرز متول

شگاه، ازر دان
از اتمام س

سی در دبيرست
قطع قيام عضو

ح یدھ سازمان
 داشت. پس از
راک به فعالين

اخ وپرورش ش
 تشکيالت ار
 مدت پنج سال

ک ايران شدتر
ز کشور فعاليت
ر ھلند ادامه د

که قبل و بعد 
مل شده بود،
ر روز شانزده

و برای ستاديا

در طی تم
ويارانی، ھ
صفوف سا
درراه آزاد
مبارزه انق
وزندگی خو
وياران عز
سازمان ايف

  

 

  

  

  

  

  

  

اسدی ناص
رفيق ناصر
در شھر ا
تحصيل در
ناصر پس

شناس جامعه
شد. در مق
سبود و در 
نقش فعالی
تشکيالت ا

آموزشاز 
به ١٣۶٠

دستگير و
مجبور به ت
در خارج ا

سازمان در
يیفشارھا

تبعيد متحم
سرانجام در

بازحرکت 



 راه يافت. 
شد و در 
ھرات و 
 قيام در 
س از طرد 

شده و  یھ
يق مسعود 
حمل ھفت 
ی اوين، 

آزاد شد.  
 عالوه بهن 

حبوبی در 
ال مبارزه 

از  چشم 
 گورستان 

و  ١٣٢۵
د نيز چند 
 نيم زندان 
زمان، به 
 در سال 
ق پدر که 
ه در سال 
ر سازمان 
م انشعاب 

» اکثريتی«
ران شده و 
ادامه داد، 
 کادرھای 
المی بود. 
 از جھان 

در  
» جی

 شد. 
ايان 
وارد 
رفيق 
ه در 

 ملی بسکتبال ر
سازمان آشنا ش
دائی در تظا
شت، پس از
 گرفت و پس

دھ سازمانالت 
کرد. رفيق ت می

شد و پس از تح
ھای  در زندان

١٣۶٧ سال 
عود در زندان
ز او چھره مح
 پس از پنج سا

٨٨ماه  دی ٢٠
رزشکاران در

  شد.

   

در  
گری 
ھمان 
ت و 
گری 
ط با 
زب 

ھای   در سال
مرداد ٢٨دتای 

و سال کيبه 
 از تشکيل ساز

 ھمين رابطه
م آزاد شد. رفيق

، انوشه١٣۵١
در سنگر ١٣

وار، در ھنگام ی
«ھای  تونيست

ور به ترک اير
بارزه خود را ا

ترين ی از فعال
 جمھوری اسال

چشم ٧٧سفند 

١٣٣٣ سال 
ج«ط در محله 

ھران) متولد
 پس از پا
ی و متوسطه، و
رزش شد. ر
شتکار و عالقه
 داشته و به تيم

ل از قيام با س
يک فد عنوان

النه شرکت داش
 سازمان قرار

 در بخش محال
ب تھران فعاليت

دستگير ش ١٣۶
فرسا ی طاقت

وھردشت، در
قاوم رفيق مسع
 کمونيستی، از
. رفيق مسعود

٠در » کينسون
و در قطعه ور
 خاک سپرده ش

س (رفيق پدر)
١٣٠٣ سال 

 خانواده کارگ
 عباس از ھم
ه کار پرداخت
ين جنبش کارگ

در ارتباط ٢
ھا و حز اتحاديه

کرد. دو بار
. پس از کودشد

ب ١٣٣٣ر سال 
ق عباس پس
 پيوست. در

و در آستانه قيام
ھدی در سال 

۵٣ن در سال 
 خود نيز فدائی
ه به طرد اپورت

مجبو ١٣۶٠ل 
در آنجا نيز مب

ان يکیی ھمچن
زه عليه رژيم

ز جمعه ھفتم اس

   عتی مسعود

يق مسعود در
ای متوسط نواده

جنوب غربی تھ
يق مسعود

صيالت ابتدائی
رسه عالی ور
سعود به علت پش
کتبال پيشرفت

يق مسعود قبل
ع بهريان قيام 

تراضات فعاال
تباط مستقيم با
ئنين اکثريتی،

 جنوب و غرب
۶٠ بھمن سال 
ھای ل شکنجه

حصار و گو ل
حيه باال و مق
صائل برجسته

دان ساخته بود.
پارک«بيماری 

ھان فروبست و
به» زھرا ھشت

ضيلت کالم عباس
يق عباس در
ران در يک

ولد شد. رفيق
ين نوجوانی به
داً يکی از فعالي

٠. در دھه 
ورای مرکزی 
ک ده فعاليت می

دستگير ش ١٣٢
ر دستگير و در

حکوم شد. رفيق
فوف فدائيان

دستگير و ١٣۵
ه فرزندش: مھ

و شيرين ١٣۵
باخته بودند، ن

زمان، پيگيرانه
خاست. در سال
 فرانسه رفت. د

سالگی ٧۴ سن
بش، در مبارز
رانجام در روز

  .وبست
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۵۵
جان
ساز
برخ
به ف
در
جنب
سر
فرو

  

ضی در دفاع ا
شت. در دورا

 دو فرزند رفيق
جاطی مبارزه

یپنجه شاھمادر
  .ت

جدداً در ارتباط
ر معروف رفيق

رساند. پسزمان
دامه فعاليت د

ربه به تيم رفيق
، اما رفيق رض
الوه بر نقشی ک

ی سازمان داشت
کرد. پس ا می

فعاليت در بخش
 خارج از کشو

ا ١٣۶٧ سال
گيری کرد کناره

رايک خود
رفيق رضا د
ن حضور يافت
ز طرح سازما

کرد. رھنمودھای
 راديو تا آخري
بامداد روز شنب

، در بيمارستانی

رفيق صادق د
ز قيام به صفوف

صادق در سا
ر و پس از تحم
دوران نتوانستن

رتباط تشکيالتی
م زندان محکو
 بود و در آذرم

 .ان باخت

 حرکت اعتراض
داش يیسزابه

ی اسالمی نيز
ط اسد الهر) و

رفيق م ١٣٧٩
فروبست جھان

متولد شد.
تحصيالت
تبريز شد.
به فعاليت
ق رضا در
 با رفقای
ه سه سال

س از آزادی مج
اثر سينو دست 

را به ساز» ی
 وی مانع از ا

 و بعد از ضر
ازمان قطع شد

 پس از قيام عال
 شدن نيروھای
ران فعاليت م
ھای خائن به ف

در ١٣۶٢سال
د تا اينکه در

ج و سازمان ک
ضا رابطه نزدي

 حفظ کرد. ر
مھمان عنوان به 

بود که از یفقان
يوئی استقبال ک
ی ثابت وی به

رفيق رضا ب د.
بيماری ماه ک

 متولد شد. ر
شنا شد و پس از

وست. رفيق ص
 انسان دستگير

مزد ازآنجاکه 
و ار ست آورند

و نيم سال کي
نوردان ھمدان

جاھمن گرديد و

سی در چندين ح
سياسی نقش ب

وریرژيم جمھ
 جعفر (خشايار

ماه  بھمن ٢١ 
ه قلبی چشم از

   ضا

ضا در ھمدان م
ا پس از پايان ت
توارد دانشگاه 

 زمان نيز به
ی آورد. رفيق

در ارتباط ١
ز دستگير و به
کوم گرديد. پس

دو  رار گرفت
رد با ديکتاتور

 بيماری قلبی و
چريکی گرديد

رتباطش با ساز
خود ادامه داد.
 برای متشکل

کارگری تھر 
ھ  طرد اکثريتی
دامه داد. در س
 خود ادامه داد
در کميته خارج
ن رفيق رضا
و مواضع آن
ازدھم سازمان

رفقا در زمره 
د فرستنده راديو

ھای مالی کمک
قطع نشد اتشيح
کيپس از  ٨٩ 

  رگذشت.

  صادق

دق در ھمدان
م با سازمان آشن

آموزی پيو نش
سط شکارچيان

فرسا، ی طاقت
از رفيق به دس
يخص نشد، به 
صادق از کوھن

 کوه گرفتار بھم

رفيق شمس
زندانيان س
مبارزه با ر
مادر رفيق

. درباختند
سکته براثر

   

حبيبيان رض
رض رفيق

رفيق رضا
متوسطه و
از ھمين

سياسی رو
٣۵٠سال 

شاخه تبريز
زندان محک
سازمان قر

نبر«جزنی 
از مدتی،

ھای چ ھسته
چوخاقی، ا

به فعاليت خ
در ھمدان
در بخش
انشعاب و

کارگری اد
به فعاليت

عضويت د
اما ھمچنان
سازمان و
کنفرانس يا
رفيق رضا
برای ايجاد
سياسی و ک

حروزھای 
اول خرداد

در ھلند، در
   

زمانيان ص
رفيق صاد
جريان قيام
پيشگام دان

توس ١٣۶٣
ھای شکنجه

اطالعاتی
رفيق مشخ

شد. رفيق ص
در ١٣۶٨

  

  



ھای   زخم
ادر دالور 
ين دل که 

پنچ تا از  
 و انسان. 
 مھربون، 
بزرگم که 
 دبير بود. 
 دو خيلی 
ر) پسری 
ش به يک 
کوھی در 
 لرھا به 
ند. خانه و 

، او خود 
 که بيشتر 
ھا بودند، 
 نشانی از 
 عزيزش 
شد، باقی 
 پای زنده 
ه سنگينی 
 دالورش 
زھرا، اما 
ی جور و 
سرنگونی 
رش قامت 
ه محيطی 
ر مادران 

وخه اعدام 
ک گروه ي

، در سال 
سالگی  ١

به  ۵۴ال 
م سپردند. 
 روحيه 
 فعال در 
رزه مادر 

رزندانش و از
 و جان اين ما

گويد: اي ين می
تا دو تا، سه 

 تحصيل کرده
ودند. دلسوز و
ه باشن. بچه ب
نس فيزيک و

شتند و ھرم ک
سيامک (اسکندر
 حتی آزارش
و مراسم باشک
ظير بود. ھمه

کردن و مويه می

قھرمانانی نبود
و خاوران بود
 نش در زندان
ستجوی يافتن
 از وجود دو

واران باخبر ش
ان جانباخته به

و به رغم اندوه
عزيز مبارز و

ی قبر دخترش ز
ھای مه اين سال

شه با اميد به س
سران جنايتکار

اش ھمواره خانه
خاوران و ديگر

 که 
 ش

عليه 
 ١٩ 

رش 
ر و 
ويت 

به جو ١٣۵٠ 
رو، به ھمراه ي
ئی خلق ايران،

٨نوز به سن 
اه او را در سا
به جوخه اعدام
ه خللی در
 از مادران

 شاه بود. مبار

ود در وصف فر
بر جسم ۶٠ه 

شسته است، چني
نداره. يکی، ن

فتند. پنچ جوان
م. ھمه خوب بو
ی خوبی داشته
بود. فوق ليسان
ک اسديان را ھم
مردم بودند. س
 مھربان بود.

رسيد. برای او
نظ که بی بودن

انداختند و گ می
  عيت بود.

ھا مادِر چنين ق
ز تبار فدائيان و
انی که فرزندا

ھا به جس زندان
د و آنگاه که

در گلزار خاو
مت ديگر مادرا
ان گذاشت. او

ع ۶ست دادن
نشانی  اندوه بی

ھم فتاد. او در
 اسالمی ھميش
ش و محاکمه س
ر اين مسير خ
برای مادران خ

  بود. ۶٠

کارگریزن 
مراه فرزندانش
و در مبارزه ع
پری شد، روز

 فرزند دالور
کارگر آرايشگر
به جرم عضو
 خلق در سال

د ديگرش خسر
ھای فدائ چريک

ر حالی که ھن
خيمان رژيم شا

سين سالحی به
ی رژيم شاه

د. پديد نياور
رنگونی رژيم

در بھکيش، خو
ميقی که در دھه
رنج کشيده نشس
قت حرف زدن

ھامو ازم گرف ه
 کدامشان بگويم

تونستند زندگی ی
شته شد، زھرا ب
وھرش سيامک
سان و دلسوز م
يار نازنين و
ر رچه ھم نمی

آباد گرفته ب رم
شان چنگ ورت
ر از جمعابان پ

در بھکيش، تنھ
ز دالور زنی از
مرش را تا زما
 جلوی درب ز
زيزانش گذراند
حمود و علی د
دگيش را به ھم
ه داشتن خاور
 در غم از دس
شت، خصوصا
رگز از پای نيف
اوت جمھوری
ن نظام آدمکش
ست کرد و در
م و صميمانه ب
٠نباختگان دھه 

  در ترگل

در ترگل، ز
اش به ھم دگی

شنگ و خسرو
م و استثمار سپ

ر درگذشت.
شنگ ترگل، ک
مان دورود، ب
 گروه آرمان

رده شد. فرزند
ادار سازمان چ

دستگير و در ۵
سيده بود، دژخ

ياد حس راه زنده
گری ن وحشی

جويانه او رزه
رزه برای سر

راه
گر
گ
در
ام
د.
ال
ان

ش
را
،(
يق
د.
ی
در

ان
۶ 
در
۶ 
ی
ير
 و
مل
در
يز

ته
در
در
  ت.

ماد
عمي
و ر
طاق
بچه
از

می
کشت
شو
انس
بسي

مور
خر

صو
خيا
ماد
نيز

عمر
در
عز

محم
زند
نگه
که

داش
ھر
شقا
اين
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جان

  

ماد
ماد
زند

ھوش
ستم
آذر

ھوش
سيم
در

سپر
ھوا
۵٣
نرس
ھمر
اين

مبار
مبار

شجاعت به ھمر
ھا را به ديگ م

مرگ» ھای اهدگ
دانست که د ی

به جوخه اعد
انجام داد یخوب
بھمن سا ٢۴

جاانحه شد و

 رژيم آدمکش
ماد برومندش ر

(اشرف)  زھرا
فرزندان و رفيق
 بھکيش بودند

ای در مبارزه ۶
ی اسالمی و د

مرکزی سازما
٠در اسفند ماه

رايی سازمان د
٢در شھريور

جمھوری اسالمی
دستگي ۶٢يور

 رفقا محمود
 و پس از تحم
نی جنايتکار د

حلق آوي ۶٧ن

ر) عضو کميت
کيش نيز دف بھ

يت سازمانی د
مايه جان باخت

به صفوف
 ١٣۶٠ل

وين منتقل
ھای  شکنجه

گرفت و
داخت. در
سياسی در

و ش ی گذشتگ
فت خبر اعدام

داد« ھنوز به
می اگرچهد.

ان، خودش ب
خ بهن وظيفه را

ھنام در تاريخ
وچال دچار سا

  )مھاجر ی

ئيان بود که
زند دالور و دام
رضا (کاظم)،

علی از جمله ف
ر) داماد مادر

٧تا  ۶٠ھای
داری جمھوری

 جان باختند.

م  عضو کميته
يران (اقليت) د
عضو کميته اجر
ميته مرکزی، د
وھای امنيتی ج
حسن در شھري
اعدام گرديد.

دستگير ۶٢ن 
 با فرمان خمين
ياسی در تابستا

سديان (اسکندر
ر رفيق اشرف
ام يک ماموري
 مزدوران سرم

   م

م پس از قيام ب
وست. در سال

او ٢٠٩به بند  و
آنجا تحت ش

قرار گ يیا
به مقاومت پرد
شتار زندانيان س

خود بود و با 
گر تصميم گرف
وھردشت که 
ند، منتقل کند
طالع مزدورا
ھد شد، اما اين
ادی، رفيق بھ

 ارتفاعات توچ

نيره جاللیش (
کيش صبح 

دی  ١٣نبه 
در منزل  

ش در 
 ميان ما 
ر بھکيش 
ه مادران 

 از تبار فدائ
فرز ۵سالمی 

ت. رفقا محمدر
حمود و محمدع
سديان (اسکندر
ھ  که طی سال
د  نظام سرمايه

 و سوسياليسم ج
درضا (کاظم)
ی فدايی خلق اي
ھرا (اشرف) ع
ضو مشاور کم
اسداران و نيرو
آمدند. رفيق مح

ا ۶۴بھشت دي
نيز در تابستان
ندان سرانجام ب
عی زندانيان سي

ر سيامک اسد
ازمان و ھمسر

در پی انجا ۶
ايی و با رگبار

کرمی بھنام
رفيق بھنام
فدائيان پيو

رو یدستگ
شد. در 

وسطا قرون
وار ب فدائی

دوران کشت
گوھردشت
رفقای ديگ
بندھای گو
نرفته بودن

صورت اط
سپرده خوا
پس از آز

در ١٣٨٧
  .باخت

  

  

مادر بھکيش
مادر بھک
روز يکشن

١٣٩۴ماه 
اش مسکونی

تھران از
رفت. ماد
از جمله
گرانقدری

جمھوری ا
از او گرفت
محسن، مح
سيامک اس
قھرمانانی

امان با بی
راه آزادی

رفيق محمد
ھای چريک

و رفيق زھ
داخل و عض

با رگبار پا
از پای درآ
و در ارد
محمدعلی ن

سال زن ۵
کشتار جمع

  شدند.

رفيق کبير
مرکزی سا

٠مھر ماه 
آمل، شناسا



ومت کرده 
رفيق  باره

رقانونی به 
ز فرصت 
ست ادامه 
 در رشته 
ه تحصيل 
يه توسط 
فيق محمد 

يق محمد ف
 سعی در 

 ١٨تاريخ 
ی به خانه 
به خواب 

ايست  اثر
شنايان با 
و يادش را 

ری (آبان 
 اسالمی 
فيق رضا 
 مبارزاتی 

) نيز ١٣۶
و  رشدهيگ

 و پس از 
 رضا در 
 سرانجام 

ھمسرش  
چمن «اده 
، برای ٧

 

ضيه 
 اين 
زمان 
د به 
 سی 
ج از 
بريز 

مقاوفيق محمد 
درب اطالعاتی 

رم خروج غير
. رفيق محمد از
 کرد و توانس
ن نيز توانست

در ميانه رچه
سداران سرماي
اج کردند. رف
روی آورد. رف

خبار درست،
ور داشت. در ت

د از کوھنوردی
و ب راز کشيد

برابارز محمد 
 دوستان و آش
ق محمد رفته و

در  
 در 
رادر 
 در 
اران 
گاھی 
 پس 

بدالرضا نصير
ای جمھوری
را پيش برد. ر
 و انسانی و
۶٠ن (سوم آذر 

دستگ که یھنگام
ی استوار ماند

فشرد. رفيق می
شگرف داشت.

پرمھربا قلب 
و سحر، در جا

٩اسفند  ١٩ 

ا نابدل و مرض
آشنا و از 

ھواداران ساز
يام رفيق محمد
يوست. پس از

مد ھنگام خروج
 به زندان تب
ن بازجوئی رف
ان نتوانستند به

به جر جهيدرنت 
 محکوم گرديد.
زندان استفاده

س از آزاد شدن
اگرصيل بدھد، 

ی ارشد، پاس
ز دانشگاه اخر

کشی ر  و لوله
 با ارسال اخ
ر خارج از کشو

رفيق محمد بعد 
نار مادرش در
فيق کارگر مب

ھا تاد. تا مدت
محل دفن رفيق

   ضا

١٣۴٢ سال 
توابع لرستان

ی متولد شد. بر
حميدرضا که
 جوخه تيربا
 جدی در آگ
واده ايفا نمود.
گر، رفيق عب

ھا گاه ر شکنجه
 بود، اين امر ر

رجستهصائل ب
ق توکل اسديان
ھ. رفيق رضا 

ر آرمان انقالبی
 خويش پای م

ی، استعدادی ش
رگش ھمراه ب

خترانش سپيده و
یدف رانندگ

  .ستاديزا

قانی، عليرضا
يیاسکومدی

ريق به جمع
آمد. پس از قي
فوف فدائيان پي
رداد رفيق محم
ز دستگير و

تقل شد. در حين
شکارچيان انسا

ياباند، حمد دست
شت سال زندان

در ز آمده دست
صيل بدھد. پس
می ادامه تحص
حله کارشناسی

ای او را از مه
جدداً به نجاری
ی اين دوران

کاس اخبار در
١٣٨٨وردين 

زگشت، در کن
. قلب رفورفت

ی از کار افت
ھای گل به م خه

  امی داشتند.

مقدم رض  صيری
يق رضا در

از ت» واشيان
ای سياسی نواده
رفيق ح رگش

به ١٣۶٧ل
رده شد، نقش

اسی افراد خانو
 او برادر ديگ

) که در١٣۶
طوره مقاومت

چنين از خص
ويشاوندش رفيق

برد. ره فراوان
 زندان بود، بر
دی، بر آرمان

داقت و پايداری
ب شيفته و بزر
يق افسانه و دخ

طی تصاد» ر
بازيشه از تپش 

گر

ی
يم
ته
ی
 و

ت
ی
ز
 و
ت
گر
ی
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 و

ی
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 و
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فرو
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نص
رفي

و«
خان
بزر
سال
سپر
سيا
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۶٠
اسط
ھمچ
خو
بھر
در

آزاد
صد
قلب
رفي

جير
ھمي

   

گ ن رژيم ستم

 و جواد را طی
بارزه با رژي

ھای شناخت چھره
اسی زندانيان سي

 در راه آزادی

ود که با جسارت
ھای ھی خانواده

ھای قبل ا سال
مبارزات  پی

ای، سلطنت  توده
گ ومت سرکوب

 ساير اعضای
ھا بار ديگ حی

رج از ايران د
رزه، مقاومت

ھای  نسل شقايق
نی است که يا

ھا دامه راه آن
گرامی داشته

ته ايران مملو ا
مادرانی است ک

شان، نقش مھمی
ھی اعتراضات

ساير مادران نس
شمسی، الگو

و مادران پارک
شترک خود را

  کنند.  و می

زحمتکش متو
بافی ب رگاه قالی

پيکار«الس
د. رفيق محم
مه تحصيل دھد
آثار رفقا بھرو

 قدرت رسيدن
 .مه يافت

  )حائری

که فعالين
پ و

مادر “نام
 در سن

سوئد  – 

سه فرزند
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