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، سازمان پيکار۱۳۶۰  دی ۱۷اصفهان، تير باران:  ۱۳۳۶، متولد   عزت طباييان 

 

 

  



 

، سازمان پيکار۱۳۶۱تهران، تيرباران: اسفند  ۱۳۳۰مقدم، متولد  حسين اخوت  
 

  

 اصفهان، ۱۳۴۲حسين اخوت فودهی،، متولد 
 اصفهان، سازمان پيکار ۱۳۶۱تيرباران: 

 تيرباران:  اصفهان، ۱۳۴۶، متولد اخوتصادق 
 زندان اوين، سازمان پيکار ۱۳۶۱



 
 ، سازمان مجاهدين۱۳۶۲فهيمه اخوت (همسر سعيد)، متولد شيراز، ناپديد شدن: شهريور 

 ، سازمان مجاهدين۱۳۶۲اصفهان، تيرباران: شهريور  ۱۳۳۳، متولد نفيسی سعيد 
 
 



  

  ۱۳۷۷مشهد، فوت: درسال  ۱۳۲۱محمد مختاری، متولد 
 اورا خفه می کنند، نويسنده وشاعر

  ۱۳۷۴: درسال کشتن اواصفهان،  ۱۳۲۱احمد ميرعاليی، متولد 
 او را به گونه مرموزی می کشند، نويسنده و مترجم

 
  

 ازاعضأ ۱۳۶۳،، تيرباران: محمود بزرگمهر
 کنفدراسيون وعضوحزب رنجبران 

  ۱۳۶۰، تيرباران: دزفول  ۱۳۲۰شکرهللا پاک نژاد، متولد 
 در زندان اوين، ازبنيان گذاران جبهه دمکراتيک ملی



  

 پدر وپسر، لقايی ها، عضو حزب ملت ايران، که پنهان کردن
 فرزند که رييس جمهورابوالحسن بنی صدر رابه عهده داشتند،

 وپدر خود کشی می کند  شود  تيرباران می۱۳۶۰درخرداد 
  ۱۳۶۰تيرباران:  اصفهان، ۱۳۱۹منوچهر مسعودی، متولد 

 مشاورحقوقی ابول الحسن رئيس جمهور، عضو حزب ملت ايران
 
 
 
 
 

  



  

  مشهد، کشتن او: ۱۳۱۴دکتر کاظم سامی، متولد 
 پزشگ ورهبرحزب جاما ،درمطب خود۱۳۶۷

 زبان شناس، ،۱۳۷۵ او:اصفهان، کشتن  ۱۳۱۶، متولد دکتر احمد تفضلی
 وعضو ايران شناس، پژوهشگردرپهنه ی زبان های کهن ايران

 آکادمی های گوناگون، ازجمله شوروی
  

 اصفهان، دانشجوی معماری ۱۳۲۴، متولد منصور روغنی
 ، عضو سازمان پيکار۱۳۶۰ تيرباران: ،درپاريس 

 ۱۳۶۱تيرباران:  اصفهان، ، متولدحسين تاجمير رياحی
 رهبرقيام سربداران ،درآُمل



  

 ۱۳۶۳تيرباران:  هوشنگ امين پور،
 عضو حزب رنجبران وکنفدراسيون 

  درانگلستان Birminghamدانشجو  کريم ساعی،
 عضو سازمان پيکار ،۱۳۶۰ : اعدام

 
  

  ۱۳۷۰ کشتن او: ،۱۳۰۶کزدراصفهان  ، متولدعبدالرحمن برومند 
  بختيار معاون شاپور درروبروی آسانسورخانه اش درپاريس،

 درخانه اش ۱۳۷۰ شهر کرد، کشتن او: ۱۲۹۳شاپور بختيار، متولد 
 اش، آخرين نخست وزيرسازمانيسيروس کتيبه ازدوستان  با 

  محمد رضا شاه ،رهبرنهضت مقامت ملی



 
 

 مهاباد آذربايجان غربی ۱۳۱۶صادق شرفکندی، متولد 
 دررستوران ميکونوس برلين ۱۳۷۱ترور:

 ۱۳۶۸ ترور: اروميه،  ۱۳۰۹متولد  عبدالرحمن قاسملو،
 دبيرکل حزب دموکرات کردستان در وين، اتريش 

 

 
 

 ، مشاوِر رياست جمهوری۱۳۶۰تيرباران: ،حسين نواب صفوی
 فارق التحصيل دانشگاه  بنی صدر، مهندس صنايع هوايی،

 »"ال ای لوس آنجلس"آمريکا

 سبزوار، دستگيری ۱۳۱۹سعيد سلطان پور، متولد 
 کارگردان  ،۱۳۶۰ عروسی اش وتيرباران درشب 

  نمايش نامه نويس شاعر و ،تئاتر



  

ادبيات ازدانشگاه دانشکده  فارغ التحصيلدرتهران. داريوش فارغ التحصيل دانشکده حقوق ازدانشگاِه تهران وپروانه  ۱۳۱۷در اصفهان زاده شد وپروانه دربيست نهم اسفند  ۱۳۰۷در هفتم ديماه  داريوش
بوده است! داريوش  »شمع وپرچم سه رنگ شيروخورشيد نشان ايران«  وآذين آيين عروسی آنها» شاهنامه« پيوند ِ زندگی مشترک ميگيرند، که مهريه پروانه ۱۳۴۰ تهران واين دو در سوم ارديبهشت سال

می بوده است! داريوش وزير کار، » وآرمان ملت اتحاد بزرگ،جبهه «  د وپروانه ، ازرهبران اين حزب وسردبير روزنامه هایبو »وچهارم دوم، سوم« دبيِرحزب ملت ايران وازبنيان گذاران جبهه ملی
تان بودن، که ازهمان آغاز کاربا سنگ وکارمندبگونه مساوی، سه برابر کردن حد اقل دستمزده ها، عهده داربه سامان رسانی کردس تعطيالت کارگریوايجادکننده صندوق وام کارگری، برقراری بيمه بيکاری، 

 .»دشنه آجين ميگردند«درخانه شان  ۱۳۷۷آذر راه به جايی نمی بردو...، که هر دوشامگاه اول  اندازی چند جانبه ای روبرو می شودوکوششهايی که با تمام وجودآغاز ودنبال کرد،

 

 

 
  



  

 شکنجه فوت: ،سيرجان ۱۳۱۰ متولد سيرجانی، علی اکبر سعيدی
 اديب، پژوهشگر و نويسنده  ،توسط سعيد امامی و قتل 

 های در جريان قتل کاشان، ۱۳۱۹ متولد ،دکتر مجيد شريف
 روشنفکر مذهبی نويسنده و مترجم ،ای کشته شد زنجيره 

 

  

 بهمن  ۲۲اودرپی قيام  ،۱۳۶۱ تهران،تيرباران: ۱۳۱۵ متولد ،صادق قطب زاده
 ورياست راديو وتلويزيون را به عهده داشتوزير امور خارجه  ۱۳۵۷

  اشکذر استان يزد ۱۳۳۳ متولد ،محمد جعفر پوينده
   نويسنده ومترجم ،۱۳۷۷ کشتن او:



  

  ۱۳۶۷ نحوه اعدام نا مشخص ،۱۳۳۷ ، متولدعباس رئيسی
 سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر

 زندان اويندر محوطه  ۱۳۶۰ تيرباران: ،سيد جليل سيداحمديان
 سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر

 

  

 ، همداندر ۱۳۲۷ ، متولدشهره يلفانی
 عضو سازمان پيکار ،۱۳۶۰ تيرباران:

 ۱۳۶۰ تيرباران: ،نرگس قجر عضدانلو
 عضو سازمان پيکار



  

 ۱۳۶۰ تيرباران: ،عليرضا سپاسی
 عضو سازمان پيکار

 ۱۳۵۹ تيرباران: ،۱۳۲۶ متولد محمد تقی شهرام،
 عضو سازمان پيکار

 

  

 جرم ضد انقالب ،سنندج ۱۳۵۹تيرباران:  ، ۱۳۳۲ متولد ،نسرين (فرشته) کعبی
 پرستار در بيمارستان سقز شغل: ،نا مشخص; مداوای ضد انقالب; مفسد في االرض 

 جرم ضد انقالب ،سنندج ۱۳۵۹ تيرباران: ،۱۳۲۵ متولد شهال کعبی،
  پرستار شغل: ،نا مشخص; مداوای ضد انقالب; مفسد في االرض 



  

 اتهام عضويت و ،زندان اوين ۱۳۸۹تيرباران:  ،کامياران ۱۳۵۴ متولد ،فرزاد کمانگر
  نگار و فعال صنفی، و معلم محيط زيست، روزنامهفعال حقوق بشر، فعال ،پژاکهمکاری با  

 فوت: درگيری با نيروهای رژيم ،سقز ۱۳۳۹ متولد ،صديق کعبی
 عضو حزب کمونيست ايران و پيشمرگ فداکار کومه له

  

 از بنيادگذاران مکتب   ،۱۳۵۸ تيرباران: ،۱۳۰۶ ، متولدمحمد رضا عاملی تهرانی 
 و حزب پان ايرانيست و بزرگترين نظريه پرداز تفکر پان ايرانيسم

   

 درزنجان ۱۳۳۴ ، متولدکريم جاويدی
 عضو سازمان پيکار ،۱۳۶۰ تيرباران: 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D8%A7%DA%A9
http://www.yadihawrean.com/index.php/2012-11-26-13-03-47/dahe-60/sal-1364/1572-sediq-kabi
http://www.yadihawrean.com/index.php/2012-11-26-13-03-47/dahe-60/sal-1364/1572-sediq-kabi


 
 

 سعيد مرتضویبه دست شکنجه گر  ۱۳۸۲ قتل: ،شيراز در ۱۳۱۷ متولد ،زهرا کاظمی
 ايرانی تبار -خبرنگار کانادايی  ،در زندان اوين کشته می شود 

ساز راديو و  شاعر، برنامه ،به ضرب چاقو۱۳۷۱قتل:  ،تهران در ۱۳۱۷ متولد فر يدون فرخزاد،
سياسی ايرانی سرا، آهنگساز، بازيگر و فعال  تلويزيون، خواننده، مجری تلويزيونی و راديويی، ترانه

 معترض به حکومت جمهوری اسالمی

 
  

 گلوله خوردن در ،۱۳۸۸ :قتل ،۱۳۶۱ متولد نداآقا سلطانی،
 ۱۳۸۸اعتراضات به نتايج انتخابات  جريان 

 

 با سالگی ۱۹، در۱۳۸۸ قتل: ،۱۳۶۸ متولد ،سهراب اعرابی
 ۱۳۸۸در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات  گلوله بسيجی 



  

 که مرتبه هايی دراين رژيم دستگيرو فرهنگی  فعال سياسی ،۱۳۴۰ متولد ،پيروز دوانی
 از منزل خود خارج شده و ديگر برنگشت ۱۳۷۷شهريور  ۳در تاريخ سرانجام  می شود، 

 پيکر کاردآجين ۱۳۷۶دزديده شده وسپس دراوايل فروردين  قتل: ،۱۳۲۷ متولد ،زاده ابراهيم زال
 روزنامه نگار و ناشر فعال ،ضربه کارد که برپشت وسينه اش زده بودند ۱۵ شده اش پيدامی شود، با 
 

 
 

 توسط پليس فتا به اتّهام  ۱۳۹۱آبان ماه  ۹در تاريخ  ، قتل:در تهران ۱۳۵۶ ، متولدستار بهشتی
 وموسيقی دانهنرمند  ،آبان ماه کشته می شود ۱۳و در  "اقدام عليه امنيت ملی دستگير

 را وی ۱۳۷۷درروز آخرشهريوردرروستای بزنجان کرمان، قتل:  ۱۳۲۹ ، متولدحميد پورحاجی زاده
، دبير آموزش وپرورش ضربه چاقو درخانه اش می کشند ۳۸ با »کارون«اش  ساله ۹پسر  به همراه

 وپژهنده ادبی



  

است که در بيستم آبان  ای های زنجيره قتلازقربانيان  ، قتل:اليگودرزدر  ۱۳۱۴ ، متولدغفار حسينی
 در منزل مسکونی خود به قتل رسيد، استاد دانشگاه و از فعالين کانون نويسندگان ۱۳۷۵

 را وی توسط تصادف ساختگی ۱۳۷۳در سال  ، قتل:در تهران ۱۲۷۹ ، متولدشمس الدين امير عاليی
وزيربود ومرتبه آخرپستی اش سفيرايران اوچند بار  ،رسانند  درجلوی خانه اش به قتل به قتل می

 درفرانسه وعضو جبهه ملی ايران
 

  

 پس اززندانی وبستری شدن ،۱۳۷۱در سال  :در سنندج ، قتل ۱۳۱۱ احمد مفتی زاده، متولد
 شناس و مجتهد اهل سنت ايران  متفکر مسلمان، اسالم در بيمارستان آسيا، 

ازکشته شده گان دررستوران و ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷ ، قتل:۱۳۲۸ نوری دهکردی، متولد
 دربرلين، به همراه صادق شرفکندی، همايون اردالن و فتاح عبدلی،» ميکونوس«

 کارمند صليب سرخ و فعال در امور پناهندگان ايرانی مقيم آلمان 



  

 عليه پس از انقالب به اتهام توطئه ،۱۳۶۶در سال  ، قتل:کرماندر  ۱۲۹۰متولد مظفر بقايی،
 گذاران از فعالين سياسی و از بنيان ،ودرپی شکنجه در زندان کشته می شود نظام زندانی شد 

 ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ملی پيش ازکودتای  ، چند دوره نماينده مجلس شورایجبهه ملی ايران 

 در يک مرکز درمانی ،۱۳۷۴در سال در تهران، قتل:  ۱۳۱۳ حسين سرشار، متولد
 بازيگرتئاتر خواننده و آبادان،پزشکی در   روان 

 

  

 های موسوم ربانيان قتلقيکی از  ،۱۳۷۵در سال  ، قتل:۱۳۴۷ متولد سيامک سنجری،
 سالگی و در آستانه جشن ازدواج ۲۸ای ايران بود که در سن  های زنجيره به قتل 

 و فروشنده اتومبيلورزشکار کشته شد، 

 های موسوم به ربانيان قتلقيکی از  ، ۱۳۷۶در سال  قتل: ،۱۳۳۳ ، متولدفاطمه قائم مقامی
 سرمهماندار شرکت هواپيمايی آسمان ،و سه فرزند دارای همسر ای ايران، های زنجيره قتل 



  

 دستگيروسپس درزندان وکيل آباد کشته  ۱۳۷۳ديماه  ۱۴در ، قتل:مشهددر  ، متولدحسين برازنده
 تملق از جُرم اواين بوده که. ديماه درنزديکی اين زندان جسدش پيدا می شود ۱۶می شود وروز

 مدرس قرآن و مهندس ،مقامات جمهوری اسالمی راُکفر ميدانست

 درنزديکی ۱۳۶۹در سال  ، قتل:طبسدر  ۱۳۱۳ ، متولدبرادر مسعود رجوی ،کاظم رجوی
 دکترای  دارندهٴ  ،شود  ترور می  شش گلوله درسوئيس، به ضرب» فود« خانه اش دراستان 

 عضو شورای ملی مقاومت ايرانوحقوق ازفرانسه  
 

 
 

 ساله اش بنام شبنم، ۲۱ به همراه خواهرزاده، قتل: ۱۳۲۷ متولد مقصود لو، (فرزينه) فرزين
 .کشته می شود ۱۳۷۵ با ضربات کارد ماموران اطالعات دراول آباندرگرگان، درآپارتمان خود  

 به اتهام  وی رفته بودند ازاورشوه گيرند تااوبتواند به انگلستان باز گردد، اطالعاتماموران 
 .اودارای دوفرزنداست ارتباط با سازمان جاسوسی بريتانيا ممنوع الخروج بود.

 درمحله ساالر قم، درخانه اش۱۳۷۴اسفند  ۱۶، قتل: درروز۱۳۴۳ ، متولدبرقعی فخرالسادات
 چون همسر وی پسر قتل بسيار مشکوک، .کشند  را به آتش می اش سپس خانهکشته می شود،  

 بود برادرزن مصطفی پورمحمدی، معاون علی فالحيان وزير اطالعات هاشمی رفسنجانی عمو و
 دبير دبيرستان درقم، که درترورهای خارج ازايران وهمه ی قتل های زنجيره ای دست داشت 



  

سالگی به مسيحيت گرويد و بالفاصله از خانه پدری  ۱۴دراصفهان در  ۱۳۱۳ ، متولدمهدی ديباج
 سال درزندان بسر می برد، ولی ۹دستگير ومرتد خوانده شده و ۱۳۸۵درسال  ، قتل:اخراج گرديد

 ،اورا به قتل می رسانند۱۳۷۳تير  ۱۳پس ازآزادشدن، توسط وزارت اطالعات ربوده ودر 
 استاد زبان انگليسی در دانشکده فنی بابل

 اورا باتزريق سوزن هوا ولذا ايست قلبی ، قتل:درديواندره ۱۳۱۱ ، متولدمحمد ربيعی زادهمال 
 وی از ياران نزديک عالمه احمد مفتی زاده در اوايل انقالب به قتل می رسانند! ۱۳۷۵آذر  ۹ 

 ازمفتيان مذهب شافعی وامام جمعه اهل سنت کرمانشاه، رفت می به شمار

 

  

 و در درتهران ۱۳۶۷شهريور  ۹ درخرم آباد، قتل: ۱۳۲۹ چاغروند، متولدهيبت هللا معينی 
 دانشجو وعضو سازمان فداييان خلق، است يک فرزند اودارای، زندان اوين اعدام ميگردد

 مسئول درتصادف ساختگی بوسيله ، قتل:خرم آباددر ۱۳۳۲ ، متولدبهروز معينی چاغروند
 ،سالگی کشته می شود 27 سن در ،۱۳۵۹ درسال وقت دفترجمهوری اسالمی 

 عضو سازمان زحمتکشان لرستان



  

 اسفندماه  در و دستگير ميشود ۱۳۶۱، در اول آبان و دانش آموز ساله ۱۷ ،مونامحمود نژاد
 ميگردداعدام  جرايم مذهبي) ،جاسوسي( به جرم بهايی بودن سه ماه پيش ازاعدام پدر ۱۳۶۱

 درزندان ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و ۱۳۶۱سهيال وحدتی، در اول آبان 
 اعدام ميگردد جرايم مذهبي) ،جاسوسي( عادل آباد شيراز به جرم بهايی بودن 

 

  

 ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و ۱۳۶۰در آبان  ،دانشجوی رشته دام پزشکی ،رويا اشراقی
 مادرشهمراه  و به جرايم مذهبي) ،جاسوسي( نادل آباد شيراز به جرم بهايی بودع درزندان

 اعدام ميگرددبه نام عزت جانمی  

 ادل آباد شيرازع درزندان ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و ۱۳۶۰، در آبان اختر ثابت
 اعدام ميگردد جرايم مذهبي) ،جاسوسي( نبه جرم بهايی بود



  

 درزندان ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و ۱۳۶۰، در آبان شهين (شيرين) دالوند
 اعدام ميگردد جرايم مذهبي) ،جاسوسي( نبه جرم بهايی بود ادل آباد شيرازع 

 درزندان ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و ۱۳۶۱آبان  دومدر  ،سيمين صابری
 اعدام ميگردد جرايم مذهبي) ،جاسوسي( عادل آباد شيراز به جرم بهايی بودن 

 

 
 

که دررشته ادبيات انگليسی تحصيالت را بپايان رسانده بود ونوشته ای ازخود  ساله، ۲۸، زرين ميثمی
خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و ۱۳۶۰در آبان ، »من ازعادل آباد می آيم« به جای گذاشته، زير نام

 اعدام ميگردد جرايم مذهبي) ،جاسوسي( نبه جرم بهايی بود ادل آباد شيرازع درزندان ۱۳۶۲

 ۱۳۶۰در آبان رساند،  میدردانشگاه شيراز بپايان  ساله، که رشته فيزيک را ۲۸، مهشيد نيرومند
 نبه جرم بهايی بود ادل آباد شيرازع درزندان ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و

 اعدام ميگردد جرايم مذهبي) ،جاسوسي( 



 
 

 ميشونددستگير  ۱۳۶۰در آبان  ،ساله ۲۸فرزندش بهرام يلدايی  و ساله ۵۶ ،نصرت غفرانی
 نادل آباد شيراز به جرم بهايی بودع درزندان ۱۳۶۲خرداد  ۲۶ و ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  و 

 ميگردنداعدام  جرايم مذهبي) ،جاسوسي( 

 ۱۳۶۲خرداد  ۲۸در  دستگير ميشود و ۱۳۶۰در آبان  طاهره ارجمندی، همسر جمشيد سياوشی
دو روز پيش ازاعدام  و جرايم مذهبي) ،جاسوسي( نادل آباد شيراز به جرم بهايی بودع درزندان

 اعدام ميگردد همسرش
 

  

  ۱۳۶۷ هفتم شهريور تيرباران،، قتل: در تهران ۱۳۲۹ ، متولدرضاعصمتی
 ليسانس جامعه شناسی وابسته به سازمان کومله،

 ۱۳۶۷تير  ۲۹، قتل: تيرباران در زندان اوين، آملدر  ۱۳۱۵ ، متولدکيومرث زرشناس
 معلم مدرسه ،کنفدراسيون، وابسته به حزب تودهعضو 



  

 حلق آويز ، قتل:ازدواج کرده ودارای دختری بنام خاطره ،۱۳۲۸ ، متولدانوشيروان لطفی
 فنی  دانشکده دانشجوی عضوفداييان خلق اکثريت و ،۱۳۶۷ خرداد ۶در زندان اوين،  

 ،علی گودرز لرستاندر ۱۳۲۹ ، متولدعلی رضا شکوهی
 عضو گروه ستاره ،۱۳۶۲ديماه ۱۱ تيرباران،: قتل 

 

  

دوعضووابسته به  ،۱۳۲۸ متولد ،باهمسرش نورالدين رياحی ۱۳۳۶ متولد ،طاهره سيد احمدی
 : تيرباران در، قتل، ميشوندراه کارگرعضو يکديگر به عاشقازپس سازمان رزمندگان، 

 بهمن  ۴ رياحینورالدين  و۱۳۶۲ارديبهشت  ۶طاهره سيد احمدی  زندان اوين، 
 دانشجوو فارغ اتحصيل بهياری ،۱۳۶۲

 ۱۳۶۷اعدام  ، قتل:۱۳۲۴، متولدمهرداد فرجاد
 عضو حزب توده، تحصيل کرده درايتاليا



 
 

 ، قتل: تيربارانآباداندر ۱۳۳۲متولد ،علی عجمبرادر  حسن عجم
 مبارزان کمونيستعضو  ،۱۳۶۱بهار در زندان اوين، 

 )جنبش کردستان وکومله(

، قتل: تيرباران در هردومتولد آبادان، زندگی مشترکی داشتند که رزمش علی عجم باهم فريده يوسفی
 به ۱۳۵۷در سال  ،۱۳۶۲شهريور۲۹ وعلی عجم ۱۳۶۲ارديبهشت۶ فريده يوسفی زندان اوين،

 پشتيبانی از جنبش کردستان وکومله به اتحاد مبارزه کارگری روی می آورند ، وسپس به 
 پيوندند مبارزان کمونيست می 

 

  

 تيرباران ، قتل:درخرم آباد ودارای دوفرزند ۱۳۲۵فروردين فريدون اعظمی، متولد 
 ازاعضأ رهبری پيکار ،درزندان اوين۱۳۶۱درهشتم آبان  

 دارای درجه ليسانس از دانشگاه جندی شاپور 

 لرستاناستان  »کرزکل« درروستای ۱۳۲۶ارديبهشت ، متولد توکل اسديان
 کشته می شود۱۳۶۰درسال  شکنجهزير  قتل: 

 عضوسازمان فداييان خلق اقليت 



  

 شهريور۱۳ ، قتل:لرستان» گرزگل«درروستای  ۱۳۳۴ متولد ،سيامک اسديان
 عضو سازمان فداييان خلق ايران ،دردرگيری کشته می شود ۱۳۶۰

 »مهرنوش وپويان«بنامهایدرشهربروجرد و دارای دوفرزند ۱۳۲۶بهروز سليمانی، متولد 
 خود راپنجم ازطبق ۱۳۶۲آبان ۱۹در يورش پليس به منزلش و به هنگام دستگيری قتل: 

 پرتاب وکشته می شود، عضو سازمان فدايی اکثريت 
 

  

 در ۱۳۶۷شهريور ماه  قتل: تيرباران، ناصر اخوان،
  عضو سازمان فداييان خلق ايران زندان اوين، 

 ماه  آبان قتل: تيرباران، ،درشهربروجرد۱۳۳۶، متولد جمشيد سيهوند
  عضو سازمان فداييان خلق ايران در زندان اوين، ۱۳۶۲

 


