
1367اسامی رهبران و اعضای  حزب تودۀ ایران اعدام شده در تابستان 
آخرین محل حبس  میزان

حکم
تاریخ بازداشت سمت حزبی شغل و تحصی"ت  تاریخ

تولد
نام خانوادگی، نام

1362آبان  سال5 7 گوهردشت بند عضو  فارغالتحصیل مدرسه عالی ریاضیات
 -و مدیریت اقتصاد کرج مجروح

جنگی

2/9/1335 آتیک، گلعلی 1

 )67تیر29 (
 آسایشگاه اوین

حکم زیر 1362اردیبهشت   عضو مشاور کمیته
مرکزی

١۱٣۳٢۲٧۷ آذرنگ، سعید 2

20فرعی گوهردشت    اردیبهشت13  سال12
1362

عضو شبکه مخفی  دانشجوی سال آخر دندانپزشکی
دانشگاه ملی بورسیه ارتش -

1337 ابرقویی، خلیل 3

7گوهردشت بند  1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی پاسدار 1339 ادریسیان، احمد 4
٢۲٠۰فرعی گوهردشت   عضو کمیته مرکزی فرقه سال10

دمکرات آذربایجان
-استاد تاریخ دانشگاه باکو افخم، عبدالوهاب ۵

ابد پایین١۱ بند اوین 1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی سرهنگ شهربانی  بهمن
1318

افرایی، ابوالقاسم ۶

5گوهردشت بند  1362 بهمن 24 سال12 عضو  دانشجوی مهندسی شیمی دانشکده
فنی تهران

1334 اکبری کردستانی، کسری ٧۷

گوهردشت 1363اسفند   از مسئو#ن سازمان
جوانان

امیرهاشمی، محمدحسین ٨۸

ملیکش 13گوهردشت بند  1361  مسئول تشکی$ت حزب
 در کرج

کارمند شرکت ساختمانی 1327 بابا نژاد، ستار ٩۹

  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق 
اوین

زیرحکم 1361 بهمن 17  عضو هیئت سیاسی ک.
م.

-1336-دانشکده افسری نظامی (
١۱٣۳٣۳٠۰(

1309 باقرزاده، ابوتراب ١۱٠۰

عضو شبکه مخفی 1362اردیبهشت سال5 7گوهردشت بند  ستوان نیروی زمینی براتی،  رضا ١۱١۱
7گوهردشت بند  1362اردیبهشت  سال5 عضو شبکه مخفی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران 1338 بستاره، عباس 1٢۲

گوهردشت  1367تیر 
در کرمانشاه   ( )

-هنرمند نقاش دکوراتور صحنه - 
تحصیل کرده ایتالیا

1334 بلدی، رئوف 1٣۳

زیر حکم پایین٢۲ بند اوین 1361 بهمن 17  عضو هیئت سیاسی و
دبیران کمیته مرکزی 

 روزنامه نگار، دکتر اقتصاد و
کارشناس حقوق سیاسی

15/٩۹/130
6

بهزادی، منوچهر 1۴

6گوهردشت بند  1362اردیبهشت   سال15 عضو شبکه مخفی  ناخدا دوم نیروی دریایی، فوق
لیسانس

1325 بیدگلی، محسن 1۵

13گوهردشت بند  ملیکش 1361 عضو بیژنی، شاپور  16
20فرعی گوهردشت  1362 خرداد ٧۷  سال5 عضو شبکه مخفی سرهنگ نیروی زمینی  1326 بینایی ماسوله، خلیل 1٧۷

  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق 
اوین

زیر حکم   فروردین٢۲۶ 
136١۱

عضو کمیته مرکزی فارغالتحصل دانشکده افسری، 
روزنامه نگار، مترجم 

1300 پورهرمزان، محمد 1٨۸

عضو شبکه مخفی 1362اردیبهشت سال5 8گوهردشت بند  درجه دار هوانیروز پیماندوست، غ$مرضا  ١۱٩۹
13گوهردشت بند    سال3

ملیکش
1362 ضو ع  دکتر جامعه شناسی و جغرافیا،

 نویسنده، مترجم، کارمند سازمان
برنامه و بودجه 

1307 جاویدفر، جعفر 2٠۰

13گوهردشت بند  ملیکش 1361مرداد  کادر  کارگر انتشارات و سندیکالیست ج$لی، حسن 2١۱
زیر حکم پایین٢۲اوین بند  1361 بهمن 17  عضو هیئت سیاسی ک.

م.
دکتر و استاد فیزیک  1289 جودت، حسین 2٢۲

٨۸گوهردشت بند  1365 سال 5  دانشجوی آمار دانشگاه ملی و
تکنیسین برق

1338 جهانبخش، جهانگیر 2٣۳

زیر حکم پایین٢۲ بند اوین 1362 عضو کمیته مرکزی  دکتر تاریخ متخصص ملل شرق و
خاورمیانه

1293 حاتمی، هدایتا� 2۴

1362 سال٧۷  8گوهردشت بند  عضو حاج ملکی، اسحاق فارغالتحصیل مدیریت و حسابداری 2۵
  آسایشگاه۴٠۰٠۰تاق ا

اوین
زیر حکم 1361 بهمن 17  عضو هیئت سیاسی و

دبیران کمیته مرکزی
)1321-1333نظامی ( 1301 حجری بجستانی، عباس 2۶

20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت  عضو کمیته غرب تهران فارغالتحصیل دانشگاه علم و صنعت  1329 حسن پور شیرازی، ابراهیم 2٧۷



آخرین محل حبس  میزان
حکم

تاریخ بازداشت سمت حزبی شغل و تحصی"ت  تاریخ
تولد

نام خانوادگی، نام

1362اردیبهشت  سال١۱۵  6گوهردشت بند   عضو مشاور کمیته
مرکزی

 دانشجوی انستیتوی تکنولوژی ونک -
آموزگار

1326 حسنی پاک، مهدی 2٨۸

اوین   اردیبهشت٧۷ 
1362

عضو شبکه مخفی  -لیسانس مدیریت حسابداری
مدیرمالی کارخانه کاشی سعدی

1327  حسین خانی کارگر،
محمدعلی

٢۲٩۹

7گوهردشت  1362اردیبهشت  سال10 عضو شبکه مخفی همافر نیروی هوایی حسین نژاد، محسن ٣۳٠۰
٧۷گوهردشت سالن  ابد 1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی ناخدا یکم بازنشسته نیروی دریایی حکیمی، سیروس ٣۳١۱

13گوهردشت بند    سال3
ملیکش

1362مرداد  عضو کمیته ایالتی تهران دانشجوی ادبیات تهران 1333 حیدری زاد مطلق، احمد 3٢۲

١۱٣۳ گوهردشت بند   سال4
ملیکش

1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی سروان نیروی هوایی خزائلی، امیر حسین 3٣۳

اوین زیرحکم  عضو مشاور کمیته    1360بهمن
مرکزی

فوق لیسانس مهندسی برق 1328 رحمت )خطیب، ابوالحسن  ) 3۴

20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت  سال6  کادر مسئول شهر های
 قم، کاشان، ساوه و

گرمسار 

کارمند وزارت کار و امور اجتماعی 1314 خطیبی، اکبر 3۵

  آسایشگاه٣۳۶٨۸تاق ا
اوین

زیرحکم 1361 بهمن ١۱٧۷   کادر شعبه تشکی$ت
تهران

 دانشجوی مهندسی برق دانشگاه
صنعتی تهران

1333 دادگر، فرزاد 3۶

7گوهردشت بند  1362اردیبهشت  سال6 عضو شبکه مخفی -فارغالتحصیل مدرسه عالی تلویزیون  
فیلمبردار تلویزیون

1328 دادمرزی، فرج ا� 3٧۷

زیرحکم پایین٢۲ بند اوین 1361 بهمن 17 عضو کمیته مرکزی 21/1/129 روزنامه نگار)-1315-�25نظامی
4

دانش، بهرام 3٨۸

اوین زیرحکم   اردیبهشت7
1362

عضو کمیته مرکزی جراح متخصص اورولوژی از آ"ان ١۱٣۳١۱٢۲ دانش شریعت پناهی، احمد ٣۳٩۹

20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت  سال5 عضو شبکه مخفی ستوان یکم نیروی هوایی 1332 داوری، غ$م علی 4٠۰
اوین زیرحکم 1362بهمن   عضو هیئت دبیران

سازمان جوانان 
دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران 1337 درویش م$، نصرت ا� 4١۱

13گوهردشت بند  ملیکش 1361اردیبهشت  عضو سازمان جوانان دانش آموز 1343 دستگیر، مهرداد 4٢۲
20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی دلیجانی، محسن 4٣۳

٢۲٠۰گوهردشت فرعی  زیرحکم 1362 اردیبهشت ٧۷  عضو مسئول شبکه
مخفی

مهندس شیمی 12/4/132
3

دلیلی، علیرضا 4۴

20فرعی گوهردشت  1362 اردیبهشت ٩۹ سال12 عضو شبکه مخفی  -لیسانس اقتصاد کارخانه اطلس
کوپکو

6/11/132
5

دلیلی، محمدرضا 4۵

  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق 
اوین

زیرحکم 1361 بهمن 17  عضو هیئت سیاسی
ک.م

نظامی سابق ذوالقدر، اسماعیل 4۶

اوین زیرحکم ١۱٣۳۶٢۲ اردیبهشت ۶  عضو مشاور کمیته
-مرکزی شبکه مخفی

7/5/1326 راسخ قاضیانی، حسین 4٧۷

ابد پایین١۱ بند اوین 1362اردیبهشت   کادر مسئول شبکه
مخفی

همافر نیروی هوایی  راوندی آبکنار، تیمور 4٨۸

20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت  سال14 عضو شبکه مخفی همافر نیروی هوایی ربیعی، طوغان ۴٩۹
اوین زیر حکم   اردیبهشت١۱۵

١۱٣۳۶٢۲
 عضو مسئول شبکه

مخفی
 دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه

تهران
1336 رجالی فرد، محمدرضا 50

7گوهردشت بند  1362اردیبهشت  سال8 عضو شبکه مخفی همافر نیروی هوایی رحیمی، محمد 51
  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق 
اوین

زیرحکم ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷ عضو کمیته مرکزی کارگر رزم دیده، آصف 52

زیرحکم پایین٢۲ بند اوین عضو کمیته مرکزی   استاد)-1313- 1325نظامی (
-نقشه برداری دکتر اقتصاد سیاسی 

1296 رصدی، احمدعلی 53

1362تیر  7گوهردشت بند  عضو شبکه مخفی   دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه
تهران

1335 روزدار، عادل 54



آخرین محل حبس  میزان
حکم

تاریخ بازداشت سمت حزبی شغل و تحصی"ت  تاریخ
تولد

نام خانوادگی، نام

اوین ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷ عضو کمیته مرکزی نظامی سابق 1307 زارع کاشانی، عزتا� ۵۵
 -آسایشگاه67 تیر29
اوین

زیرحکم ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷  -عضو کمیته مرکزی
دبیر اول سازمان جوانان

دانشجو در اتریش 1315 زرشناس، کیومرث 5۶

13گوهردشت بند    سال٢۲
ملیکش

زمانی، مهدی 1362اردیبهشت 5٧۷

20فرعیگوهردشت  1362اردیبهشت  سال10 عضو شبکه مخفی همافر نیروی هوایی شاهسوند، ناصر 5٨۸
اوین حکمزیر   اردیبهشت١۱٠۰

١۱٣۳۶٢۲
کادر شبکه مخفی  دانشسرای عالی مسئول کارگزینی -

ماشینسازی اراک
١۱٣۳٢۲۵ شبانی، علی ۵٩۹

ابد پایین١۱ بند اوین 1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی -سرهنگ ارتش مدیر سازمان اتکا شمس، رحیم 6٠۰
20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت  سال10 کادر شعبه تشکی$ت آموزگار ادبیات فارسی 1327 شهبازی، محمدعلی 6١۱

اوین زیرحکم 13۶٠۰شهریور   عضو مشاور کمیته
مرکزی

دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران 1333 صالحی، فریبرز 6٢۲

گوهردشت  عضو شبکه مخفی 1362اردیبهشت سال8 همافر یکم نیروی هوایی 1332 صراف پور، حسن 6٣۳
20فرعی گوهردشت   اردیبهشت١۱١۱ سال5

1362
عضو شبکه مخفی -مهندس صنایع شغل آزاد 19/12/13

30
صفوی نیا، حسین 6۴

 -7گوهردشت بند 
انفرادی

1362 اردیبهشت٧۷ سال8 کمیته ایالتی تهراانکادر   دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
تهران

1337 طاهری، انوشه 6۵

20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی  -سرگرد نیروی هوایی متخصص
رادار و الکترونیک فارغالتحصیل  - 

حقوق

ظفرحیدری، صابر 66

ابد پایین١۱ بند اوین 1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی  -پزشک متخصص سرگرد نیروی
زمینی

1331 غیاثوند، سیف ا� 6٧۷

زیرحکم با#١۱ بند اوین ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷ معاون شعبه تبلیغات 1324 ایتالیادانشجو فرجادآزاد، مهرداد 6٨۸
13گوهردشت بند  ملیکش 1362 عضو تشکی$ت گرمسار  دانشجو فیزیک دانشگاه صنعتی

تهران
)1337( قباخلو، علی اصغر 6٩۹

20فرعی گوهردشت  1362اردیبهشت   عضو کمیته مرکزی -
معاون شعبه مالی

-نظامی سابق مترجم ١۱٣۳٠۰٧۷ قربان نژاد، هوشنگ 7٠۰

20فرعی گوهردشت  سال10 عضو شبکه مخفی 1362اردیبهشت افسرنیروی هوایی  6/1330 قریشی، داوود 7١۱
زیرحکم آسایشگاه-اوین ١۱٣۳۶٢۲ اردیبهشت ٧۷  عضو مشاور کمیته

مرکزی
دانشجوی برق دانشگاه صنعتی 1331 سیامک )قلم بر، حسین  ) 7٢۲

1362اردیبهشت  سال20 پایین١۱ بند اوین عضو شبکه مخفی سرهنگ نیروی زمینی قنبری، بهمن 7٣۳
20فرعی گوهردشت  عضو شبکه مخفی 1362اردیبهشت سال15  دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه

تهران 
16/10/13

37
قندی، ساسان 7۴

20فرعی گوهردشت  1362پاییز  سال7 متخصص کامپیوتر از آ"ان 1320 کمپانی، مرتضی 7۵
زیرحکم پایین٢۲ بند اوین ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷ عضو کمیته مرکزی   دکتر اقتصاد)1320-1325نظامی (

سیاسی و روابط بینا"لل 
1302 کیهان، مهدی 76

13گوهردشت بند   عضو کمیته حزبی
بهشهر

کارگر #معی، حسین 7٧۷

8گوهردشت بند  ١۱٣۳۶٢۲اسفند  سال5 عضو سازمان مخفی دانشجو #هیجانیان، محمد جواد 7٨۸
8گوهردشت بند  ١۱٣۳۶٢۲ اردیبهشت ٧۷ سال8 کادر استاد هنرهای دراماتیک ٢۲١۱/1/ 

13٢۲۵
محبوب، اصغر ٧۷٩۹

عضو  7گوهردشت بند   نظامی سابق، مدیرحسابداری
سیمان آبیک

محجوبیان، اکبر ساله٧۷٠۰ 8٠۰

13گوهردشت بند   سال3
ملیکش

1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی نجار 1340 محمدزاده گازرگاه، جواد 8١۱

20گوهردشت فرعی  ١۱٣۳۶٢۲ اردیبهشت ٧۷ سال6 عضو شبکه مخفی  بهمن
1329

محمدزاده گازرگاه، حسن 8٢۲



آخرین محل حبس  میزان
حکم

تاریخ بازداشت سمت حزبی شغل و تحصی"ت  تاریخ
تولد

نام خانوادگی، نام

  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق 
اوین

زیرحکم ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷ عضو کمیته مرکزی کارگر 1314 محمدزاده ، صابر 8٣۳

  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق
اوین

زیرحکم ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷  عضو مشاور هیئت
سیاسی کمیته مرکزی

 -نظامی سابق متخصص اقتصاد
-سیاسی مترجم

1304 ، رفعت اخگر �محمدزاده � 8۴

گوهردشت  1362اردیبهشت  سال10 عضو شبکه مخفی -دانشجوی پزشکی بورسیه ارتش  مرادی، فریدون 8۵
20گوهردشت فرعی  1362اردیبهشت  سال5 عضو شبکه مخفی سروان نیروی زمینی معقول، محمد حسن 8۶

  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق 
اوین

١۱٣۳۶٢۲ اردیبهشت ۶ عضو کمیته مرکزی کارگر 1299 معلم، هدایت ا� 8٧۷

20گوهردشت فرعی  1362اردیبهشت  سال12 عضو شبکه مخفی -ناوسروان پزشک نیروی دریایی مقیمی، قدرت ا� 8٨۸
7گوهردشت بند  ١۱٣۳۶٢۲ خرداد ١۱٨۸ سال6 عضو شبکه مخفی دانشجو در آ"ان  10/2/133

7
منبری، مجید ٨۸٩۹

13گوهردشت بند    سال3
ملیکش

1362اردیبهشت  عضو شبکه مخفی مهندس 1331 منوچهرآبادی، اصغر 9٠۰

7گوهردشت بند 1362اردیبهشت  سال10 عضو شبکه مخفی دانشجو مومنی، محمدمهدی 9١۱
  اردیبهشت١۱٩۹ سال4 8گوهردشت بند 

١۱٣۳۶٢۲
عضو شبکه مخفی  فارغالتحصیل مدرسه عالی تلویزیون

و سینما، فیلمبردار و عکاس تلویزیون
٢۲/١۱2/133

١۱
مهربان، نادر 9٢۲

20گوهردشت بند  سال15 ١۱٣۳۶٢۲اردیبهشت   -مهندس برق سازمان سنجش، ایز کادر
ایران و موسسه کیهان

١۱٣۳٢۲٢۲ مهشید، کیوان  9٣۳

زیرحکم پایین٢۲اوین، بند  ١۱٣۳۶٢۲ اردیبهشت ۶  عضو هیئت سیاسی و
دبیران کمیته مرکزی

 مهندس، دکتر تاریخ، مترجم و
نویسنده

1305  میزانی ، فرج ا�
)جوانشیر )

9۴

  آسایشگاه۴٠۰٠۰اتاق 
اوین

زیرحکم ١۱٣۳۶١۱ بهمن ١۱٧۷  عضو مشاور هیئت
سیاسی کمیته مرکزی

کارشناس فلسفه 5/٧۷/1310 نیک آیین،  (ناظمی، هوشنگ 
�امیر

9۵

1362اردیبهشت   سال15 پایین١۱اوین، بند  عضو شبکه مخفی -دانشجوی پزشکی بورسیه ارتش نظامی نرجآبادی، بهمن  9۶
13گوهردشت بند  1362اردیبهشت  سال4 عضو شبکه مخفی همافر نیروی دریایی نعیمی، علی 9٧۷

گوهردشت  1362بهمن  سال6  دانشجو فیزیک دانشگاه صنعتی
تهران

1336 نیکو، حیدر ٩۹٨۸

1362اردیبهشت  سال١۱٠۰  8گوهردشت بند  عضو شبکه مخفی درجه دار نیروی زمینی واحد، غ$معلی ٩۹٩۹
8گوهردشت بند  ١۱٣۳۶٢۲ اردیبهشت ٧۷ سال5 کادر شبکه مخفی  فارغالتحصیل علوم دانشگاه ملی ،

آموزگار
1332 وطنخواه، اسماعیل 10

٠۰
20گوهردشت فرعی  1362اردیبهشت  سال5 عضو شبکه مخفی -ناوسروان نیروی دریایی هاشمی نژاد، عباس 10

١۱
13گوهردشت بند   سال3

ملیکش
1362 عضو  مهندس شیمی، فوق لیسانس از

-فرانسه معاونت پا#یشگاه نفت تهران
1324 همجوار، فیروز 10

٢۲
8گوهردشت بند  1362اردیبهشت  سال5 عضو شبکه مخفی درجه دار هوانیروز یزدان دوست، محمدرضا 10

٣۳


