آ-الف
آبراهامیان ،یرواند۱۲ ,
آذرنور ،فریدون۲۸۴ ,
آذری قمی ،احمد۵۹۰ ,
آریانا ،بهرام (ارتشبد)۷۸۵ ,
آریانپور ،امیرحسین۷۰۸ ,
آزموده ،اسکندر (سرهنگ)۲۷۱ ,
آستروفسکی ،نیکالی۲۳۴ ,
آگاهی ،عبدالحسین۱۰۵۲ ,۸۶۸ ,۳۱۱ ,۲۹۱ ,
آلاحمد ،جالل۵۶۱ ,۳۲۲ ,
آموزگار ،جمشید۹۵ ,۳۴ ,
آندروپوف ،یوری۱۵۰ ,۱۴۸ ,۱۴۷ ,
آوانسیان ،اردشیر۸۷۳ ,۲۸۰ ,
آوانسیان ،گاگیک۱۰۵۱ ,۹۲۲ ,۸۲۷ ,۲۱۵ ,
آهنچی ،محمد۵ ,
آهنگران ،صادق۹۷۳ ,۹۷۲ ,
آیت ،حسن۷۶۲ ,۶۰۵ ,۶۰۳ ,۵۹۱ ,
ابراهیمی ،انوشیروان۱۰۲۳ ,۱۰۱۳ ,۱۶۱ ,۱۱۷ ,
ابریشمچی ،مهدی۲۴۳ ,
ابلوچ ،علی۳۲۷ ,
ابوترابیان ،حسن۵۵۲ ,۵۴۸ ,۵۴۶ ,۵۲۶ ,
ابوشریف (عباس آقازمانی)۹۲۱ ,۶۰۸ ,۶۰۷ ,
اپریم ،اسحاق۹ ,
احمد جبرئیل۸۱۴ ,۴۰۰ ,۳۸۸ ,
احمدزاده ،مس ود۶۳۶ ,۲۶۴ ,۱۰۶ ,
احمدی ،بابک۱۴۶ ,

اخگر (رف ت محمدزاده),۷۴۵ ,۵۱۴ ,۵۱۳ ,۲۳۱ ,
,۸۸۴ ,۸۵۴ ,۸۴۴ ,۸۳۰ ,۷۷۷ ,۷۵۸
,۱۰۱۳ ,۱۰۱۲ ,۸۹۱ ,۸۹۰ ,۸۸۶
۱۱۲۴ ,۱۱۲۰ ,۱۰۵۱ ,۱۰۳۰
ارانی ،تقی۹۷۲ ,۷۹۶ ,۷۸۸ ,۲۳۳ ,۵۷ ,۴۷ ,
ارتشیار ،جواد۱۶۸ ,
ازهاری ،غالمرضا۹۵ ,۵۸ ,۵۶ ,
استاد (اکبر پوراستاد)۷۰۵ ,
استالین ،ژوزف,۳۶۳ ,۳۳۹ ,۳۰۷ ,۱۸۷ ,۱۵۱ ,
۱۰۴۵ ,۷۷۰ ,۷۵۷ ,۷۵۶ ,۳۶۵ ,۳۶۴
اسفندیاری ،افسانه ن.ک .افسانه اسفندیاری,
۱۰۱۱ ,۱۱۶
اسکندانی ،علیاکبر (سرگرد)۱۰۵۳ ,
اسکندری ،ایر ,۱۷۹ ,۱۷۶ ,۱۷۴ ,۱۴۹ ,۱۳۴ ,
,۲۷۹ ,۲۷۸ ,۲۶۸ ,۲۶۵ ,۱۸۱ ,۱۸۰
,۳۲۲ ,۲۹۰ ,۲۸۷ ,۲۸۳ ,۲۸۱ ,۲۸۰
۸۱۶ ,۵۶۸ ,۳۷۷ ,۳۲۵
اسکندری ،پروانه (فروهر)۱۰۷۷ ,۵۹۴ ,۷۱ ,
اسکندری ،سلیمانمیرزا۵۶۸ ,
اسکندری ،عباس۲۵۱ ,۲۳۲ ,۲۳۱ ,
اسماعیل ،عبدالفتاح۴۱۸ ,۴۱۷ ,۴۱۶ ,۴۱۴ ,
اصفهانی ،ابوالحسن (آیتاهلل)۵۸۰ ,۸۴ ,
اعتمادزاده ،زرتشت۸۴ ,
افتخاری ،یوسف۳۲۵ ,
افلانی ،علیمحمد۲۰۸ ,۲۰۷ ,
اکبری (ش به انتشارات)۸۵۳ ,
اکبری شاندیز ،علیرضا (جواد)۱۰۱۴ ,۱۰۱۰ ,
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برادر احمد (بازجو/شکنجهگر),۹۰۷ ,۹۰۵ ,۸۹۷ ,
,۹۹۷ ,۹۹۶ ,۹۹۵ ,۹۸۱ ,۹۷۸ ,۹۷۳
۱۰۰۱
برادر صابر (بازجو/شکنجهگر),۹۰۸ ,۹۰۷ ,۸۹۷ ,
۹۸۸
برادر مجتبی (بازجو/شکنجهگر)۹۵۸ ,
برادران قاسمی ،عفت (دکتر)۸۸۸ ,
برژنف ،لئونید,۳۰۷ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,۱۴۸ ,۱۴۷ ,
۷۱۷ ,۷۰۱ ,۶۹۹ ,۳۷۰ ,۳۲۸
برژینسکی ،زبگنیف۵۸۸ ,۵۷۳ ,
بروتنِس ،کارن۷۱۷ ,۷۱۶ ,۳۴۴ ,
بروجردی ،حسین (آیتاهلل)۹۲۶ ,۷۱۲ ,۹۹ ,۷۰ ,
بَطحایی ،مس ود۶۳۲ ,۶۳۱ ,۶۳۰ ,
بقایی ،فریبرز۱۰۶۷ ,۷۷۱ ,
بقایی ،مظفر۶۰۳ ,۵۶۳ ,۵۶۱ ,۵۶۰ ,۳۲۲ ,
بکتاش ،خالد,۳۹۶ ,۳۹۵ ,۳۹۴ ,۳۵۸ ,۲۹۶ ,
۴۱۳ ,۴۱۲ ,۴۱۱ ,۴۰۷ ,۴۰۶ ,۴۰۵
بلوریان ،غنی۶۷۸ ,۶۷۷ ,۶۷۰ ,۶۶۸ ,۶۶۷ ,۶۶۵ ,
بنکدار ،حسین۷۰۵ ,۷۰۴ ,
بنالدن ،اسامه۹۱ ,
بنیصدر ،ابوالحسن,۴۹۳ ,۴۸۳ ,۴۸۲ ,۴۷۸ ,
,۵۹۲ ,۵۶۶ ,۵۶۴ ,۵۵۹ ,۵۵۲ ,۵۵۰
,۵۹۹ ,۵۹۸ ,۵۹۷ ,۵۹۵ ,۵۹۴ ,۵۹۳
,۶۹۴ ,۶۹۲ ,۶۱۰ ,۶۰۴ ,۶۰۳ ,۶۰۲
۷۲۵
بوخارین ،نیکالی۳۶۴ ,
بهآذین (محمود اعتمادزاده),۶۶ ,۶۵ ,۶۴ ,۵۵ ,
,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۱۰۴ ,۱۰۳ ,۸۵ ,۸۴
,۷۰۳ ,۶۹۱ ,۶۸۹ ,۶۸۵ ,۶۸۴ ,۵۵۶
۱۱۲۹ ,۱۱۲۸ ,۱۰۸۴ ,۹۵۱
بهرام ،سیروس۳۵۱ ,
بهرامی ،محمد۵۶۸ ,۲۷۱ ,۲۶۸ ,

اکرم حورانی۴۰۷ ,
الویری ،مرتضی۵۳۱ ,
امامی ،جمال۸۶۱ ,
امانی ،حا صادق۷۲۴ ,۷۰۹ ,۶۷۴ ,۸۰ ,
امید ،علی۱۰۴۵ ,
امیر نیکآیین (هوشنگ ناظمی),۱۰۳۰ ,۳۷۷ ,
۱۰۶۹ ,۱۰۵۲ ,۱۰۵۱
امیرخسروی ،بابک۸۶۷ ,۴۹۷ ,۳۴۹ ,۳۰۹ ,۲۸۳ ,
انصاری ،حمید۹۳۵ ,۹۳۴ ,۶۷۵ ,
انصاری ،مجید۹۳۵ ,
انگلس ،فردریک۷۱۷ ,۲۵۰ ,۱۰۷ ,
انواری ،محمدباقر (آیتاهلل)۱۰۴۳ ,۹۰۰ ,
اولیانفسکی ،الکساندرویو۷۱۷ ,۷۱۶ ,۷۱۵ ,۵۷۳ ,
ایادالمحمود۸۱۴ ,
ب
باتمانقلیو ،نادر۲۷۱ ,
بادامچیان ،اسداله۷۰۹ ,
بارانوف۳۶۶ ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۶۰ ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۰ ,
بازرگان ،مهدی,۹۵ ,۷۶ ,۷۰ ,۶۸ ,۶۷ ,۶۴ ,۵۶ ,
,۵۵۹ ,۵۴۴ ,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۴۹ ,۲۳۰
,۵۷۳ ,۵۷۱ ,۵۶۹ ,۵۶۶ ,۵۶۵ ,۵۶۴
,۷۴۱ ,۶۴۹ ,۶۱۷ ,۵۸۸ ,۵۸۷ ,۵۸۶
۹۶۴ ,۹۰۲ ,۸۴۰ ,۸۳۹ ,۷۷۱ ,۷۶۷
باقرزاده ،ابوتراب,۱۰۳ ,۷۹ ,۷۶ ,۷۴ ,۵۴ ,۴۴ ,
,۸۴۶ ,۷۹۲ ,۷۸۵ ,۳۸۷ ,۲۸۷ ,۱۱۷
۱۱۰۸ ,۱۰۵۰ ,۱۰۳۰ ,۹۶۱
باهنر ،محمدجواد۴۸۱ ,۹۶ ,
بختیار ،تیمور۲۷۶ ,
بختیار ،شاپور۹۳۴ ,۷۸۵ ,۹۵ ,
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,۱۰۲۳ ,۱۰۲۲ ,۱۰۲۰ ,۱۰۱۹ ,۱۰۱۸
۱۰۲۸ ,۱۰۲۷ ,۱۰۲۵ ,۱۰۲۴
پرتوی ،هادی۷۹۳ ,۷۹۲ ,۷۹۱ ,
پرورش ،سید علیاکبر۷۵۲ ,
پروفسور عدل۴۵ ,
پرهام ،باقر۶۸۹ ,
پستا ،حسن۹۱۲ ,۹۱۱ ,
پلخانف ،گئورگی۱۲۲ ,
پورپیرار (ناصر بناکننده)۲۲۰ ,۲۱۹ ,۱۱۲ ,
پورهرمزان ،محمد (پوریک),۲۱۹ ,۱۴۸ ,۱۹ ,
,۸۵۱ ,۸۱۶ ,۷۷۱ ,۳۴۵ ,۲۴۷ ,۲۲۳
۸۵۶ ,۸۵۲
پوریا ،ارسالن۲۵۶ ,۱۹۸ ,
پویان ،امیرپرویز۱۰۶ ,
پهلوی ،محمدرضا۳۷۴ ,
پیشهوری ،ج فر۱۰۵۹ ,
پیمان ،حبیباهلل,۵۷۹ ,۵۳۲ ,۵۲۲ ,۵۱۹ ,۶۷ ,
۷۵۹ ,۶۱۴ ,۵۸۰

بهروز ،جهانگیر۲۸۸ ,
بهروز ،مازیار,۶۲۵ ,۵۷۳ ,۳۰۹ ,۱۴۵ ,۱۴۲ ,۱ ,
۷۴۳ ,۶۵۸ ,۶۳۳ ,۶۲۶
بهزادی ،منوچهر,۱۱۸ ,۱۱۷ ,۹۲ ,۸۹ ,۳۰ ,۲۷ ,
,۲۳۶ ,۲۳۱ ,۲۱۱ ,۱۷۴ ,۱۶۱ ,۱۴۹
,۸۹۵ ,۳۷۷ ,۳۴۸ ,۲۸۶ ,۲۷۸ ,۲۷۵
,۱۰۶۹ ,۱۰۵۲ ,۹۶۱ ,۹۶۰ ,۹۵۳ ,۹۵۲
۱۱۰۴
بهشتی ،سیدمحمد,۵۱۹ ,۴۸۲ ,۴۷۸ ,۴۱۳ ,۹۶ ,
,۵۳۹ ,۵۳۶ ,۵۳۵ ,۵۳۴ ,۵۳۲ ,۵۲۰
,۵۶۴ ,۵۵۲ ,۵۴۸ ,۵۴۳ ,۵۴۱ ,۵۴۰
,۶۲۱ ,۶۲۰ ,۶۱۹ ,۶۰۴ ,۶۰۰ ,۵۷۹
۹۴۷ ,۹۰۱ ,۷۳۴ ,۷۲۰ ,۶۹۸ ,۶۵۱
بیتاوشانا ،سرگون۹۶۸ ,۹۶۷ ,۹۶۶ ,۹۶۵ ,
بیطرف ،حبیباهلل۸۲۹ ,
پ
پاچهچی ،عدنان۸۰۶ ,
پادگورنی ،نیکالی۶۹۹ ,
پارسانژاد ،سیاوش۸۶ ,
پاکزاد ،هادی۴۳ ,
پاکفطرت ،حسین۴۲ ,
پالیزبان ،عزیز (سپهبد)۷۸۵ ,
پاناماریوف ،بوریس,۳۴۹ ,۳۴۷ ,۳۴۳ ,۳۱۱ ,
,۳۵۹ ,۳۵۸ ,۳۵۴ ,۳۵۳ ,۳۵۲ ,۳۵۱
۹۴۳ ,۷۱۷ ,۷۱۵ ,۴۴۵ ,۳۸۱
پرتوی ،مهدی (خسرو),۳۴۸ ,۳۱۵ ,۳۱۴ ,۱۹۵ ,
,۶۵۸ ,۶۳۳ ,۶۲۶ ,۶۲۵ ,۵۰۵ ,۳۴۹
,۷۹۱ ,۷۹۰ ,۷۸۹ ,۷۸۷ ,۷۸۶ ,۷۸۳
,۹۶۰ ,۸۰۲ ,۷۹۶ ,۷۹۵ ,۷۹۴ ,۷۹۳
,۱۰۱۷ ,۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,۹۹۴ ,۹۶۹

ت-ث
تا زاده ،مصطفی۲۴۲ ,۲۳۹ ,
ترابی ،محمدعلی۸۴۵ ,۵۹۰ ,۴۶۷ ,۲۱۳ ,
ترقی ،حمیدرضا۷۰۹ ,
تَرَکی ،نورمحمد۴۳۴ ,۴۱۹ ,
تروتسکی ،لئو۵۷۵ ,۳۶۴ ,۳۶۰ ,۱۸۷ ,
ترومن ،هری۵۷۰ ,۶۹ ,
تفرشیان ،ابوالحسن۲۹ ,
تمدن ،محمدحسین۲۸۹ ,
تنکابنی ،فریدون۶۹۱ ,۶۸۴ ,۱۰۳ ,
توکلی ،احمد۹۱۴ ,۷۵۳ ,۷۵۲ ,۷۲۹ ,۷۲۴ ,۷۲۳ ,
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تهرانی ،خسرو (بازجوی ساواک),۹۰۸ ,۵۰۴ ,
۹۲۴ ,۹۲۳
تیزابی ،هوشنگ۶۵۲ ,۴۶۴ ,۲۸۵ ,۲۳۵ ,
ثقفی ،منوچهر۹۳۹ ,۹۳۸ ,۹۳۶ ,

ح
حاتمی ،هدایتاهلل,۳۷۷ ,۳۲۲ ,۳۲۱ ,۱۶۸ ,۱۶۷ ,
۱۰۵۲ ,۱۰۳۰ ,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۶۸ ,۸۰۲
حا آقا امین۹۷۸ ,۹۷۵ ,
حا آقا ناصری (دادیار)۱۰۳۵ ,
حا حمزه ،یزدان۵۲۸ ,
حا حیدری ،ابوالفضل,۷۰۹ ,۳۵۷ ,۳۵۶ ,۸۰ ,
۷۱۰
حا داوود (حا داوود رحمانی)۷۰۵ ,
حا سیدجوادی ،علیاصلر۵۸۴ ,
حا مهدی (زندانبان)۱۰۶۸ ,۱۰۶۷ ,
حافظ اسد۸۱۵ ,۸۱۴ ,۴۱۲ ,۴۰۷ ,۳۸۸ ,
حائریزاده ،ابوالحسن۵۶۳ ,
حبیبی ،حسن۹۴۶ ,۵۹۴ ,۵۹۲ ,
حجاریان ،س ید۲۴۰ ,
حجازی( ،عبدالرضا یا عبدالرسول)۸۸ ,
حجازی ،فخرالدین,۵۰۷ ,۴۶۸ ,۳۰۹ ,۲۲۱ ,
۹۲۵ ,۸۲۳ ,۷۷۱ ,۵۱۰
حجتیکرمانی ،محمدجواد,۵۸۰ ,۴۵۶ ,۸۵ ,۶۴ ,
۹۰۰ ,۶۶۶
حجری ،عباس,۷۹ ,۷۳ ,۵۴ ,۵۰ ,۴۳ ,۴۲ ,۳۶ ,
,۱۶۹ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۱۱۷ ,۱۱۱ ,۱۰۳
,۲۸۵ ,۲۸۱ ,۲۱۳ ,۱۹۴ ,۱۸۹ ,۱۷۴
,۶۵۴ ,۶۵۳ ,۴۶۲ ,۳۸۷ ,۳۱۸ ,۲۹۲
,۱۰۳۰ ,۹۶۱ ,۹۲۲ ,۸۷۸ ,۸۶۵ ,۷۸۵
۱۰۴۹ ,۱۰۴۸ ,۱۰۳۷ ,۱۰۳۶
حسنالبکر ،احمد۳۷۱ ,
حسنیپاک ،مهدی۱۰۶۹ ,
حسینپور تبریزی ،حسن۱۰۵۱ ,۹۲۲ ,
حسینی (بازجو/شکنجهگر)۸۹۲ ,

ج-چ
جزنی ،بیژن,۳۰۰ ,۲۹۹ ,۲۹۸ ,۲۹۳ ,۲۶۴ ,۲۶۳ ,
۱۰۷۶ ,۶۳۲ ,۶۳۱
ج فری ،محمد۵۹۲ ,
جالییپور ،حمیدرضا۶۷۹ ,
جلیلی (وزیر افلان),۳۳۶ ,۳۳۵ ,۳۳۴ ,۳۳۳ ,
۴۴۲ ,۴۲۰ ,۳۵۹ ,۳۳۸ ,۳۳۷
جنبالط ،کمال۴۱۱ ,۳۹۰ ,
جنبالط ،ولید۳۹۰ ,
جنتی ،احمد۷۶۵ ,۶۲۱ ,
جوانشیر (فر اهلل میزانی/جواد),۲۸ ,۲۷ ,۲۶ ,۲۵ ,
,۱۱۷ ,۱۱۶ ,۱۱۵ ,۹۵ ,۹۴ ,۹۲ ,۳۰
,۲۲۳ ,۱۹۵ ,۱۷۴ ,۱۶۱ ,۱۴۹ ,۱۱۸
,۲۷۸ ,۲۷۷ ,۲۷۶ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,۲۶۶
,۳۷۷ ,۳۴۸ ,۳۱۲ ,۲۹۱ ,۲۸۶ ,۲۸۲
,۵۰۵ ,۵۰۰ ,۴۹۱ ,۴۲۵ ,۴۲۴ ,۳۸۱
,۸۴۹ ,۸۴۸ ,۸۴۷ ,۸۴۳ ,۷۸۸ ,۵۹۲
,۸۸۱ ,۸۷۹ ,۸۷۷ ,۸۶۵ ,۸۵۴ ,۸۵۰
,۱۰۲۰ ,۱۰۱۹ ,۹۹۵ ,۹۶۹ ,۹۶۸ ,۹۶۱
,۱۰۲۸ ,۱۰۲۵ ,۱۰۲۴ ,۱۰۲۳ ,۱۰۲۲
۱۱۱۴ ,۱۰۹۱ ,۱۰۶۹ ,۱۰۵۳
جودت ،حسین,۳۱۱ ,۲۶۸ ,۲۶۶ ,۱۴۹ ,۱۴۸ ,
۱۰۳۶ ,۱۰۲۱ ,۳۷۷
جور حاوی,۳۹۶ ,۳۹۴ ,۳۹۳ ,۳۹۰ ,۳۵۸ ,۲۹۶ ,
۴۱۷ ,۴۰۶ ,۴۰۵
جور حبش۳۹۷ ,۳۹۶ ,۳۹۱ ,
چهگوارا ،ارنستو۴۵۰ ,۳۰۳ ,
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خطیب ،ابوالحسن (رحمت),۶۲۸ ,۶۲۷ ,۲۶۲ ,
۹۵۳ ,۶۴۴ ,۶۳۵ ,۶۳۴ ,۶۳۲
خلخالی ،صادق,۵۷۹ ,۵۷۸ ,۵۶۴ ,۴۹۳ ,۳۵۶ ,
۹۲۵ ,۹۲۴ ,۷۶۶
خمینی ،سید احمد (احمد آقا),۵۹۲ ,۴۶۸ ,۴۵۳ ,
۸۱۸ ,۷۷۱ ,۷۶۸
خمینی ،سید حسین۵۹۲ ,
خمینی ،سید روحاهلل (آیتاهلل),۶۷ ,۵۶ ,۵۵ ,۵۲ ,
,۸۹ ,۸۸ ,۸۴ ,۸۲ ,۷۷ ,۷۱ ,۷۰ ,۶۸
,۱۶۳ ,۹۹ ,۹۸ ,۹۶ ,۹۳ ,۹۲ ,۹۰
,۴۵۶ ,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۵۲ ,۴۵۱ ,۴۵۰
,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۱ ,۴۷۰ ,۴۶۸ ,۴۶۵
,۴۸۷ ,۴۸۶ ,۴۸۳ ,۴۸۲ ,۴۸۱ ,۴۷۷
,۵۲۴ ,۵۲۰ ,۵۱۴ ,۵۱۱ ,۵۱۰ ,۵۰۷
,۵۴۹ ,۵۴۲ ,۵۳۷ ,۵۲۹ ,۵۲۷ ,۵۲۶
,۵۷۷ ,۵۷۵ ,۵۷۱ ,۵۶۸ ,۵۶۵ ,۵۶۴
,۶۰۰ ,۵۹۹ ,۵۹۸ ,۵۹۵ ,۵۹۰ ,۵۸۱
,۶۰۹ ,۶۰۸ ,۶۰۷ ,۶۰۴ ,۶۰۲ ,۶۰۱
,۶۸۲ ,۶۷۶ ,۶۷۵ ,۶۵۰ ,۶۴۹ ,۶۴۱
,۷۱۳ ,۷۱۲ ,۶۹۸ ,۶۹۷ ,۶۹۲ ,۶۸۹
,۷۶۷ ,۷۶۲ ,۷۶۱ ,۷۵۵ ,۷۵۴ ,۷۴۶
,۸۲۲ ,۸۱۸ ,۷۷۱ ,۷۷۰ ,۷۶۹ ,۷۶۸
,۸۵۷ ,۸۵۵ ,۸۴۰ ,۸۳۸ ,۸۲۹ ,۸۲۳
,۹۴۰ ,۹۳۵ ,۹۰۲ ,۹۰۱ ,۸۶۰ ,۸۵۸
,۱۰۶۷ ,۱۰۶۳ ,۹۴۵ ,۹۴۲ ,۹۴۱
۱۰۹۰ ,۱۰۸۹
خیابانی ،موسی۵۲۸ ,

حفیظاهلل امین,۴۳۰ ,۴۲۰ ,۴۱۹ ,۳۳۸ ,۳۳۴ ,
۴۴۲ ,۴۴۱ ,۴۳۵ ,۴۳۴ ,۴۳۳
حکمتجو ،پرویز۸۷۰ ,۲۷۵ ,۱۶۷ ,۶۲ ,۲۲ ,
حکیمی ،ابوالفضل۶۱۷ ,۶۷ ,
حواتمه ،نایف,۳۸۹ ,۳۸۸ ,۳۸۷ ,۳۸۵ ,۳۵۸ ,
,۳۹۸ ,۳۹۶ ,۳۹۳ ,۳۹۲ ,۳۹۱ ,۳۹۰
,۴۱۷ ,۴۱۶ ,۴۱۵ ,۴۱۴ ,۴۱۳ ,۴۰۱
۹۵۱ ,۸۱۴ ,۴۱۹
حیاتی ،محمد۵۲۳ ,
حیدر علیاف۸۷۳ ,۸۷۲ ,۲۹۵ ,
حیدر مهرگان (رحمان هاتفی),۷۰۵ ,۷۰۲ ,۵۱۴ ,
,۹۲۲ ,۸۴۴ ,۷۹۴ ,۷۹۱ ,۷۸۹ ,۷۸۷
۱۰۶۹ ,۱۰۵۱
خ
خاتمی ،سید محمد,۶۸۶ ,۶۲۲ ,۵۸۷ ,۵۰۸ ,۹۱ ,
۷۸۴
خامنهای ،سید علی (آیتاهلل),۵۹۷ ,۴۸۸ ,۸۱ ,
,۷۵۴ ,۷۲۸ ,۷۲۷ ,۶۷۶ ,۶۰۴ ,۶۰۰
۹۱۵ ,۹۱۱ ,۸۲۳ ,۷۸۰ ,۷۶۸ ,۷۶۲
خانبابا تهرانی ،مهدی۳۰ ,
خاوری ،علی,۱۱۰ ,۱۰۸ ,۱۰۳ ,۶۲ ,۵۴ ,۲۲ ,
,۱۷۵ ,۱۶۷ ,۱۶۱ ,۱۱۷ ,۱۱۵ ,۱۱۱
,۵۹۲ ,۵۷۲ ,۵۴۲ ,۴۶۲ ,۲۷۵ ,۲۶۹
۱۰۸۴ ,۱۰۳۱ ,۸۷۰
خدابنده ،یحیی۲۷۳ ,
خرمشاهی ،بهاءالدین۶۸۴ ,
خروشچف ،نیکیتا,۳۳۹ ,۳۰۷ ,۱۸۰ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,
۴۰۸ ,۳۴۰
خزعلی ،ابوالقاسم۶۷۶ ,
خسروشاهی ،سید هادی۲۳۹ ,۲۳۸ ,۲۳۷ ,

د-ذ
دادگر ،فرزاد۸۹۱ ,
دانش ،احمد۱۰۸۷ ,۱۰۸۶ ,۸۰۸ ,
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رضایی ،محسن۸۲۳ ,
رکنی ،فرهمند۶۲۹ ,
روتسکوی ،الکساندر۳۶۷ ,
روحانی ،حسن۹۸۵ ,۹۸۴ ,۵۵۲ ,۵۲۶ ,
روزبه ،خسرو,۱۰۴ ,۵۷ ,۱۴ ,۱۳ ,۸ ,۷ ,۶ ,۴ ,
,۳۷۶ ,۲۷۶ ,۲۷۴ ,۱۹۴ ,۱۰۶ ,۱۰۵
,۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,۸۴۲ ,۷۸۸ ,۵۵۵ ,۵۵۴
۱۰۶۹ ,۱۰۵۳ ,۱۰۲۲
روستا ،رضا۵۶۸ ,۱۳۴ ,
روغنی ،محمود۸۹۰ ,۳۸۶ ,
ریگان ،رونالد۴۷۷ ,۱۵۰ ,
رئیسی ،حشمت۱۰۷۰ ,

دانش ،بهرام,۸۷۰ ,۸۶۶ ,۸۴۳ ,۶۳۸ ,۲۹۱ ,۱۱۷ ,
,۱۰۶۹ ,۱۰۵۳ ,۱۰۳۰ ,۸۸۷ ,۸۷۱
۱۱۱۴ ,۱۰۸۷
دانش ،عسگر۱۰۸۵ ,۸۰۸ ,۷۰۳ ,۴۷۳ ,
دانشیان ،غالمیحیی۹۹۴ ,
داوود (محمد داوودخان)۴۱۹ ,
دکتر زرکش۴۱ ,
دکتر شالچی۹۹۶ ,۹۹۵ ,
دکتر وفایی۴۷ ,۴۵ ,
دوانی ،پیروز۶۸۷ ,
دوبچک ،الکساندر۶۷۰ ,۶۶۹ ,
دهباشی ،علی۴۹۰ ,
دهقانی ،اشرف۶۲۵ ,
دهقانیان (ش به انتشارات)۸۵۲ ,
دیویداف ،مایک۵۶۷ ,
ذوالقدر ،اسماعیل,۱۱۷ ,۱۰۳ ,۷۹ ,۵۴ ,۴۴ ,
,۳۸۷ ,۳۱۹ ,۲۸۶ ,۲۸۵ ,۲۳۰ ,۲۲۹
۱۰۴۹ ,۹۶۱

ز-ژ
زارع کاشانی ،عزتاهلل۳۰۹ ,۲۰۷ ,
زاهدی ،فضلاهلل (سرلشکر)۵۷۰ ,۲۷۱ ,
زربخت ،ناصر۷۷۹ ,۱۳ ,۱۲ ,
زرشناس ،کیومرث (کیو),۶۳۴ ,۶۲۸ ,۴۲۶ ,۴۲۲ ,
,۱۰۳۷ ,۱۰۳۶ ,۹۵۱ ,۹۳۶ ,۷۳۸ ,۶۴۵
۱۱۲۹ ,۱۰۹۱
زرقاوی ،ابومص ب۹۱ ,
زمانی (بازجوی ساواک)۹۰۸ ,
زندی ،عباس۸۰۰ ,
زهرایی ،محمد۲۱۹ ,
زُهَری ،علی۵۶۱ ,۵۶۰ ,
زهیری ،محمد۹۵۹ ,۴۴۰ ,۴۳۲ ,۴۳۱ ,
زیبایی ،علی (سرهنگ)۲۷۶ ,
زیرکزاده ،احمد۵۶۰ ,۳۲۲ ,
ژیوکف ،تودور۳۸۱ ,

ر
رادمنش ،رضا,۲۸۰ ,۲۷۵ ,۲۶۸ ,۱۹۹ ,۱۳۴ ,
۸۷۰ ,۵۶۸ ,۳۷۲
ربانیشیرازی ،عبدالرحیم (آیتاهلل),۸۹ ,۶۴ ,۶۳ ,
۹۰۰ ,۵۷۹ ,۵۶۴ ,۴۷۰ ,۴۵۵
رجایی ،محمدعلی۶۰۰ ,۴۸۱ ,۴۸۰ ,۳۵۶ ,
رجوی ،مس ود۷۶۰ ,۵۸۴ ,۵۴۵ ,۴۷۱ ,۲۴۳ ,
رحمانی ،تقی۱۹ ,
رحیمی ،مصطفی۱۴۳ ,
رزمآرا ،حا علی۴ ,
رصدی ،احمدعلی,۳۷۷ ,۲۲۴ ,۱۶۸ ,۱۶۷ ,۴ ,
۱۰۵۲ ,۱۰۳۰ ,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۴۲۳ ,۴۲۲
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س

ش

سامع ،مهدی,۶۳۲ ,۶۲۸ ,۶۲۷ ,۲۶۳ ,۲۶۲ ,
۶۳۵ ,۶۳۴
سامی ،کاظم,۷۴۱ ,۵۹۳ ,۵۸۸ ,۵۸۰ ,۵۲۲ ,۶۷ ,
۷۶۷
سپانلو ،محمدعلی۶۸۹ ,۶۸۵ ,۴۵۳ ,۸۴ ,
سحابی ،عزتاهلل,۵۸۴ ,۵۷۹ ,۵۷۰ ,۸۸ ,۶۷ ,
۹۰۲ ,۹۰۱ ,۷۶۷ ,۶۷۹ ,۶۶۵ ,۶۶۴
سرا  ،امینالدین۶۶۶ ,
سرحدیزاده ،ابوالقاسم۷۵۲ ,۷۲۴ ,۶۷۵ ,۵۷۹ ,
سرمدی ،عزیز۳۰۰ ,۲۹۸ ,
سروش ،عبدالکریم۵۳۸ ,۵۳۲ ,
سرهنگ قهرمانی (رئیس زندان عادلآباد),۳۵ ,
۳۷
س ادتی ،محمدرضا,۵۵۳ ,۵۴۶ ,۵۴۵ ,۲۴۳ ,
۷۷۶ ,۷۷۵ ,۷۰۷
س یدی ،سید محمدرضا (آیتاهلل)۸۳ ,۸۲ ,
س یدی سیرجانی ،علیاکبر۵۴۴ ,
سالمتیان ،احمد۵۹۵ ,
سالم عادل۳۷۴ ,۳۷۳ ,
سلطانپور ،س ید۴۹۳ ,
سلطانزاده (آوتیس میکائیلیان)۳۵۱ ,
سلطانزاده ،هدایتاهلل۶۳۰ ,
سنجابی ،کریم۵۶۰ ,۳۲۲ ,۷۰ ,۶۶ ,
سورکی ،عباس۲۹۸ ,
سوسلُف ،میخائیل۷۱۷ ,
سیاسی ،ژیال۳۸۶ ,
سیامک ،عزتاهلل۱۱۲۱ ,۱۰۶۹ ,۱۴ ,
سیف ،خسرو۷۱ ,
سیمونینکو ،پطر۴۴۶ ,۴۴۵ ,۴۲۷ ,۳۴۳ ,۳۴۲ ,

شالگونی ،محمدرضا (ممی)۶۳۰ ,۶۲۹ ,
شاملو ،احمد۱۱۲۱ ,۸۸۹ ,۶۸۸ ,۵۵۷ ,۱ ,
شایگان ،علی۵۶۳ ,۵۶۰ ,۷۰ ,
شایورد ،محمدباقر۹۱۷ ,۹۱۳ ,۹۱۲ ,۹۱۱ ,
شباویز ،عباس۴۲۸ ,۴۲۶ ,۳۷۸ ,
شرمینی ،نادر۲۵۶ ,۱۹۸ ,
شری تمداری ،حسین۶۷۵ ,۱۹ ,
شریفامامی ،ج فر۹۵ ,۵۶ ,۳۴ ,
ش اعیان ،مصطفی۷۴۶ ,۴۷۷ ,
شکوهی ،علیرضا۸۷ ,
شلتوکی ،رضا,۱۱۷ ,۱۰۳ ,۷۹ ,۵۴ ,۴۷ ,۴۴ ,
,۲۸۱ ,۲۱۳ ,۲۰۱ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۱۴۸
,۸۶۵ ,۸۶۰ ,۳۸۷ ,۲۹۲ ,۲۸۷ ,۲۸۵
,۱۰۴۹ ,۱۰۴۸ ,۱۰۳۰ ,۹۶۱ ,۹۲۲
۱۱۰۸ ,۱۰۶۸
شمیرانی۸۷۷ ,۸۷۶ ,. ،
شناسایی ،علی۹۲۲ ,
شواردنادزه ،ادوارد۲۹۵ ,
شوکت ،حمید۶۶۱ ,
شهبازیان ،آشوت۴۲۶ ,۳۷۸ ,
شهریاری ،پرویز۹۶۹ ,۹۶۸ ,۴۹۴ ,۲۰۳ ,۱۹۹ ,
شهریاری ،عباس لی,۲۳۵ ,۲۰۰ ,۱۹۹ ,۱۶۷ ,۶۲ ,
۸۹۰ ,۲۷۵
شیخ زینالدین ،رضا۴۹۴ ,
شیخ عثمان (محمدعثمان نقشبندی)۶۷۱ ,۶۶۵ ,
شیخ علی تهرانی۵۹۲ ,
شیخ فضلاهلل نوری۵۴۶ ,
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ص-ض

طاهری ،امیر۷۰۲ ,
طاهری ،س ید (سرتیپ)۱۰۰۰ ,
طاهریپور ،جمشید۶۳۷ ,۴۱۰ ,
طباطبایی ،صادق۶۶۲ ,
طبری ،احسان,۱۶۱ ,۱۱۵ ,۱۱۱ ,۱۹ ,۱۲ ,۱ ,
,۲۷۴ ,۲۶۶ ,۲۴۷ ,۲۳۳ ,۲۳۱ ,۱۷۴
,۳۴۵ ,۳۳۲ ,۳۱۴ ,۳۰۷ ,۲۸۰ ,۲۷۵
,۴۶۶ ,۴۳۷ ,۴۳۳ ,۳۹۵ ,۳۷۷ ,۳۶۸
,۵۳۸ ,۵۳۳ ,۵۳۲ ,۵۰۷ ,۴۶۹ ,۴۶۸
,۶۸۵ ,۶۱۵ ,۵۷۷ ,۵۶۸ ,۵۵۶ ,۵۵۳
,۷۶۴ ,۷۳۹ ,۷۱۷ ,۶۹۱ ,۶۸۹ ,۶۸۸
,۸۶۱ ,۸۶۰ ,۸۵۹ ,۸۴۱ ,۷۷۹ ,۷۷۷
,۹۳۳ ,۹۱۲ ,۹۱۱ ,۸۸۰ ,۸۷۱ ,۸۶۸
,۱۰۲۷ ,۱۰۲۳ ,۱۰۲۱ ,۹۹۴ ,۹۸۸
,۱۰۷۲ ,۱۰۶۹ ,۱۰۵۸ ,۱۰۵۵ ,۱۰۳۶
۱۱۳۱ ,۱۱۱۴
ظاهرشاه۴۲۸ ,

صادقزاده ،اسفندیار۴۱ ,
صادقی ،علی۸۶۹ ,
صارمی ،ناصر۳۳۲ ,۳۲۷ ,
صالح ،اللهیار۵۷۰ ,۵۶۳ ,۵۶۰ ,۳۲۲ ,۶۹ ,
صالح ،فریدون۶۹ ,
صالحی ،فریبرز۱۰۶۹ ,۱۰۵۴ ,۸۷۸ ,۶۲۶ ,۲۰۱ ,
صان ی ،یوسف۴۸۱ ,
صباغیان ،هاشم۶۷۹ ,۶۶۵ ,۶۶۴ ,۶۶۳ ,
صبوری ،احمد (احمد مائو)۶۲۹ ,
صبوری ،رحیم۱۰۶ ,۸۶ ,
صدر ،سید محمدباقر۷۲۰ ,۹۶ ,
صدرال لمای همدانی۵۹۶ ,
صدرحا سیدجوادی ،احمد۴۶۱ ,
صدیقی ،غالمحسین۵۶۳ ,۹۵ ,۷۰ ,
صفایی ،علیاکبر۳۹۲ ,
صفری ،حمید,۲۹۰ ,۲۸۳ ,۲۸۲ ,۲۸۱ ,۲۷۹ ,
۹۹۴ ,۸۶۷ ,۸۱۶
صلحدوست ،داوود۶۳۰ ,
صیادشیرازی ،علی۶۷۸ ,۶۷۷ ,
ضرغام ،علیاکبر (سرهنگ)۱۰۲۶ ,
ضیاءظریفی ،حسن۳۰۰ ,

ع-غ
عابدینی ،قاسم۹۸۴ ,
عادل هبه۶۷۴ ,
عباسی ،ابوالحسن (سروان),۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,
۱۰۲۲ ,۱۰۲۱ ,۱۰۲۰
عباسی ،حسن۹۱ ,
عبدالناصر ،جمال۲۱ ,
عبدخدایی ،محمد مهدی۸۱ ,
عبدربّه ،یاسر۴۰۰ ,
عبدی ،عباس۶۹۲ ,
عراقی ،رحیم۱۰۲ ,۷۳ ,۵۵ ,۴۷ ,
عراقی ،مهدی,۷۱۰ ,۷۰۹ ,۶۴۹ ,۴۵۸ ,۸۰ ,
۱۰۴۳

ط-ظ
طالقانی ،سید محمود (آیتاهلل),۸۲ ,۶۷ ,۶۳ ,۳۴ ,
,۴۷۰ ,۴۶۵ ,۴۵۸ ,۴۵۷ ,۴۵۶ ,۸۹
,۶۶۳ ,۵۹۰ ,۵۸۹ ,۵۷۹ ,۵۶۴ ,۵۱۶
,۹۲۳ ,۹۰۰ ,۷۰۳ ,۷۰۲ ,۶۷۷ ,۶۶۸
۱۰۰۷ ,۹۶۴
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عرفات ،یاسر۸۱۴ ,۴۰۰ ,۳۹۹ ,۳۹۳ ,۳۵۸ ,
عزالدین حسینی۶۶۷ ,۶۶۶ ,
عزیزمحمد۶۷۴ ,۳۷۲ ,۳۷۱ ,۳۵۸ ,۲۹۶ ,
عزیزی ،حسن۵۸۰ ,
عسگراوالدی ،حبیباهلل,۶۷۴ ,۶۱۶ ,۵۶۴ ,۸۰ ,
۱۰۴۳ ,۷۵۲ ,۷۲۴ ,۷۰۹ ,۷۰۵ ,۶۸۲
عسگری لنگرودی۸۵۸ ,
عضدی (محمدحسن ناصری) (بازجوی ساواک),
۹۰۸
عطاریان ،هوشنگ (سرهنگ)۷۲۵ ,۴۷۳ ,
عظیما ،نازی۶۸۴ ,
علوی ،محسن۱۰۵۰ ,۹۲۲ ,
علویتبار ،علیرضا۶۱۶ ,
علی ناصر محمد۴۱۷ ,
علیبابایی ،احمد۶۷ ,۶۴ ,
علیشاهی ،گیتا۷۷۰ ,
غضنفرپور ،احمد۵۹۹ ,۵۹۵ ,۵۹۲ ,۵۲۱ ,
غفاری ،هادی,۵۰۷ ,۴۶۸ ,۴۵۶ ,۳۰۹ ,۱۱۵ ,
,۶۲۰ ,۶۱۸ ,۶۱۵ ,۵۹۰ ,۵۸۹ ,۵۱۰
۹۰۵ ,۷۷۱ ,۷۴۶

فرجاد آزاد ،شهال۳۸۶ ,
فرجاد آزاد ،فرهاد۱۰۸۰ ,۳۴۹ ,۳۰۹ ,
فرجاد آزاد ،مهرداد۳۸۶ ,
فردوست ،حسین۹۲۳ ,۵۵۳ ,۹۵ ,
فروتن ،غالمحسین (دکتر)۸۶۱ ,۲۸۹ ,
فروغیان ،حبیباهلل,۴۲۴ ,۴۲۳ ,۴۲۲ ,۲۲۴ ,۱۶۷ ,
,۴۳۶ ,۴۳۳ ,۴۲۸ ,۴۲۷ ,۴۲۶ ,۴۲۵
,۹۵۳ ,۹۵۱ ,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۶۵ ,۴۴۷
۱۰۱۰ ,۹۶۰ ,۹۵۹ ,۹۵۸ ,۹۵۴
فروهر ،داریوش,۷۱ ,۷۰ ,۶۷ ,۶۴ ,۵۶ ,۵۵ ,۵۴ ,
,۶۵۰ ,۶۴۹ ,۵۹۳ ,۵۸۸ ,۴۵۲ ,۷۲
,۶۷۹ ,۶۷۸ ,۶۶۷ ,۶۶۵ ,۶۶۴ ,۶۶۳
۱۰۷۷ ,۱۰۰۷ ,۹۶۴ ,۹۲۷ ,۹۰۱
فرهنگ ،منصور۴۷۸ ,
فضلاللهی (سرهنگ)۲۰۱ ,
فالحی ،ولیاهلل (سرتیپ)۸۰۱ ,
فالحیان ،علی۹۷۴ ,
فلسفی ،محمدتقی۹۲۶ ,۷۰ ,
فمتفرشی ،فریدون۸۶۳ ,۴۲۴ ,
فیلبی ،کیم۸۲۸ ,

ف

ق

ف .شیوا۸۷۱ ,۷۷۹ ,
فاتح ،مصطفی۳۰۲ ,۲۳۲ ,۲۳۱ ,
فارسی ،جاللالدین۷۶۲ ,۶۰۳ ,۵۹۳ ,۵۹۲ ,
فاطمی ،حسین۵۶۳ ,۸۱ ,
فامنریمان ،حمید۲۰۷ ,
فانی ،کامران۶۸۴ ,
فتاپور ،مهدی,۶۵۱ ,۶۴۱ ,۵۳۳ ,۵۳۲ ,۵۲۲ ,
۶۵۸ ,۶۵۲
فتحاهللزاده ،اتابک۸۷۲ ,۴۹۰ ,

قاسم ،عبدالکریم,۳۷۲ ,۳۷۱ ,۱۹۹ ,۲۱ ,۲۰ ,
۳۷۳
قاسملو ،عبدالرحمان,۶۶۸ ,۶۶۷ ,۶۶۶ ,۶۶۵ ,۲۹ ,
۶۷۲ ,۶۷۱ ,۶۷۰ ,۶۶۹
قاسمی ،احمد۲۸۹ ,۲۶۸ ,
قاضیاسداللهی ،محمود۴ ,
قاضیمحمد۸۲ ,
قائمپناه ،حسن,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۱۶ ,۳۷۷ ,۱۶۷ ,
۱۰۳۶ ,۱۰۳۱ ,۱۰۱۴ ,۱۰۱۱ ,۱۰۱۰
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کامیاب ،عبدال لی۴۹۴ ,۱۱۰ ,۵۷ ,۵۳ ,
کدیور ،محسن۴۶۵ ,۴۶۴ ,
کرلینکو۳۷۰ ,
کریماف ،اسالم۲۹۵ ,
کریمی ،بهزاد۴۱۰ ,
کسرایی ،سیاوش,۱۰۶ ,۱۰۴ ,۱۰۳ ,۵۵ ,۵۴ ,
۷۷۰ ,۶۸۴ ,۳۴۲
کشاورز ،فریدون۱۰۸ ,
کشتگر ،علی,۶۴۲ ,۶۴۱ ,۶۳۷ ,۶۳۵ ,۲۶۰ ,
۸۴۲ ,۶۴۷ ,۶۴۶ ,۶۴۵ ,۶۴۴ ,۶۴۳
کشتمند ،سلطانعلی,۴۳۸ ,۴۳۴ ,۴۳۳ ,۳۳۸ ,
۹۶۱ ,۹۵۹ ,۸۷۴ ,۴۳۹
کشکولی ،ایر ۸۶۹ ,۶۶۱ ,۲۹ ,
کشمیری ،مس ود۲۰۰ ,
کالفچی ،محمدتقی۸۰ ,
کنی ،توماس۳۰۷ ,
کیا (نورالدین کیانوری),۵۸ ,۳۰ ,۲۹ ,۲۷ ,۲۵ ,
,۱۰۱ ,۹۹ ,۹۸ ,۹۷ ,۹۶ ,۹۴ ,۷۴ ,۶۵
,۱۴۹ ,۱۱۸ ,۱۱۷ ,۱۱۶ ,۱۱۵ ,۱۱۲
,۱۹۹ ,۱۹۷ ,۱۷۶ ,۱۷۵ ,۱۶۷ ,۱۶۱
,۲۲۰ ,۲۱۹ ,۲۱۵ ,۲۱۳ ,۲۰۸ ,۲۰۷
,۲۶۶ ,۲۵۶ ,۲۴۶ ,۲۴۴ ,۲۳۰ ,۲۲۹
,۲۷۷ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,۲۷۱ ,۲۶۹ ,۲۶۸
,۲۸۵ ,۲۸۴ ,۲۸۳ ,۲۸۲ ,۲۸۱ ,۲۸۰
,۳۱۱ ,۲۹۵ ,۲۹۴ ,۲۸۹ ,۲۸۸ ,۲۸۷
,۳۲۰ ,۳۱۸ ,۳۱۷ ,۳۱۶ ,۳۱۵ ,۳۱۳
,۳۳۰ ,۳۲۸ ,۳۲۶ ,۳۲۳ ,۳۲۲ ,۳۲۱
,۳۴۴ ,۳۴۳ ,۳۴۲ ,۳۳۸ ,۳۳۷ ,۳۳۲
,۳۵۲ ,۳۴۹ ,۳۴۸ ,۳۴۷ ,۳۴۶ ,۳۴۵
,۳۶۸ ,۳۶۰ ,۳۵۹ ,۳۵۷ ,۳۵۵ ,۳۵۴
,۴۲۴ ,۳۸۳ ,۳۸۰ ,۳۷۹ ,۳۷۷ ,۳۶۹
,۴۵۱ ,۴۵۰ ,۴۴۹ ,۴۴۷ ,۴۴۶ ,۴۴۵

قبادی ،حسین۳۵۰ ,
قدوسی ،علی (آیتاهلل)۵۹۰ ,
قدوه ،محمدرضا۲۸۰ ,
قذافی ،م مر۸۱۴ ,
قرباننژاد ،هوشنگ۶۲۶ ,۷۵ ,۵۵ ,۵۴ ,۵۱ ,۵۰ ,
قربانی (منوچهر قربانیفر)۴۷۹ ,
قزلچی ،حسن۱۰۵۱ ,۹۲۲ ,۸۹۰ ,۸۸۶ ,۸۸۴ ,
قَلَمبُر ،حسین (سیامک),۷۰۳ ,۶۲۶ ,۲۰۱ ,۱۹۹ ,
۱۰۶۹ ,۱۰۵۴ ,۱۰۰۱ ,۸۷۸
قناعتی ،غالمحسین۹۲۲ ,
قنبر ،طاهر (سرهنگ)۲۲۹ ,
قوامالسلطنه (احمد قوام)۱۰۵۹ ,۲۹۴ ,۲۲ ,
قوامی ،عبداهلل۴۴ ,
قوامی ،لطفاهلل۴۴ ,
قهاری ،نظامالدین۵۲۲ ,
قهرمانیان ،صفر (صفرخان ،صفر قهرمانی),
۱۰۴۳
ک
کاتوزیان ،کیان۵۸۴ ,
کاخساز ،ناصر۶۳۰ ,
کارتر ،جیمی۸۲۴ ,۴۸۰ ,
کارمل ،ببرک,۴۳۰ ,۴۲۸ ,۴۲۰ ,۳۳۸ ,۳۳۴ ,
,۴۴۰ ,۴۳۹ ,۴۳۵ ,۴۳۴ ,۴۳۳ ,۴۳۱
۹۶۱ ,۹۵۹ ,۸۷۴ ,۴۴۵ ,۴۴۳
کاسترو ،فیدل۶۷۶ ,۳۷۹ ,۳۷۵ ,۳۰۳ ,
کاشانی ،سید ابوالقاسم (آیتاهلل)۵۶۵ ,
کاک احمد (محمد)۳۷۴ ,۳۷۳ ,
کامبخش ،عبدالصمد۱۰۲۱ ,۲۸۰ ,۱۳۴ ,۱۱ ,
کامران۳۵۱ ,
کامنف ،لئو۲۵۵ ,۱۸۷ ,
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گ

,۴۷۵ ,۴۷۱ ,۴۷۰ ,۴۶۸ ,۴۵۳ ,۴۵۲
,۵۳۲ ,۵۰۷ ,۵۰۵ ,۴۹۷ ,۴۹۶ ,۴۹۴
,۵۴۳ ,۵۴۱ ,۵۴۰ ,۵۳۹ ,۵۳۴ ,۵۳۳
,۵۵۳ ,۵۵۲ ,۵۵۱ ,۵۵۰ ,۵۴۸ ,۵۴۶
,۵۸۶ ,۵۸۵ ,۵۶۸ ,۵۶۴ ,۵۵۶ ,۵۵۵
,۶۳۲ ,۶۲۶ ,۶۱۷ ,۶۰۷ ,۶۰۰ ,۵۹۶
,۶۴۰ ,۶۳۹ ,۶۳۷ ,۶۳۶ ,۶۳۵ ,۶۳۴
,۶۵۰ ,۶۴۷ ,۶۴۶ ,۶۴۴ ,۶۴۳ ,۶۴۱
,۷۴۶ ,۷۳۹ ,۷۳۶ ,۶۸۹ ,۶۸۱ ,۶۶۳
,۷۷۹ ,۷۷۸ ,۷۷۷ ,۷۷۶ ,۷۷۳ ,۷۶۴
,۷۹۵ ,۷۸۹ ,۷۸۸ ,۷۸۷ ,۷۸۳ ,۷۸۰
,۸۰۴ ,۸۰۳ ,۸۰۲ ,۸۰۰ ,۷۹۹ ,۷۹۶
,۸۴۷ ,۸۴۵ ,۸۴۳ ,۸۲۷ ,۸۱۸ ,۸۱۷
,۸۶۲ ,۸۶۰ ,۸۵۳ ,۸۵۰ ,۸۴۹ ,۸۴۸
,۸۷۷ ,۸۷۵ ,۸۶۶ ,۸۶۵ ,۸۶۴ ,۸۶۳
,۹۱۲ ,۹۱۱ ,۹۰۶ ,۸۸۱ ,۸۸۰ ,۸۷۹
,۹۵۱ ,۹۴۳ ,۹۴۱ ,۹۲۲ ,۹۱۵ ,۹۱۴
,۹۹۴ ,۹۶۰ ,۹۵۹ ,۹۵۸ ,۹۵۵ ,۹۵۴
,۱۰۱۷ ,۱۰۱۱ ,۱۰۰۹ ,۱۰۰۶ ,۹۹۵
,۱۰۲۴ ,۱۰۲۳ ,۱۰۲۱ ,۱۰۱۹ ,۱۰۱۸
,۱۰۲۹ ,۱۰۲۸ ,۱۰۲۷ ,۱۰۲۶ ,۱۰۲۵
,۱۰۶۹ ,۱۰۶۷ ,۱۰۴۲ ,۱۰۳۱ ,۱۰۳۰
,۱۱۰۳ ,۱۱۰۲ ,۱۰۸۵ ,۱۰۸۲ ,۱۰۸۱
۱۱۲۸ ,۱۱۲۶ ,۱۱۱۴
کِیران ،روجر۳۰۷ ,
کیمنش ،تقی,۱۰۳ ,۷۹ ,۷۶ ,۵۴ ,۴۲ ,۳۶ ,
,۹۸۲ ,۹۶۱ ,۹۲۲ ,۲۸۷ ,۲۱۳ ,۱۱۷
۱۰۴۸ ,۹۸۳

گادانی ،جلیل۶۷۰ ,
گاگانوویو ،الزار۱۸۰ ,۱۵۱ ,
گالیندو پل ،رینالدو۹۳۰ ,۷۱ ,
گرجیبیانی ،هرمز۵۷۹ ,۵۷۸ ,
گالویژ ،علی۲۴۶ ,۱۹ ,
گلزادهغفوری ،علی,۵۷۹ ,۵۱۶ ,۴۵۷ ,۸۳ ,۸۱ ,
۹۲۶ ,۹۲۴ ,۷۶۶ ,۷۵۸ ,۵۸۱ ,۵۸۰
گلشاییان ،عباسقلی۵۷۰ ,
گنجی ،اکبر۶۸۷ ,۶۸۰ ,
گورباچف ،میخائیل۳۶۷ ,۳۰۷ ,۱۵۱ ,
گورسل ،جمال۵۷۵ ,
گولیتسین ،آناتولی۸۲۸ ,
ل
الجوردی ،اسداله,۴۶۶ ,۴۶۵ ,۴۶۴ ,۴۱۳ ,۱۱۲ ,
,۵۹۱ ,۵۶۴ ,۵۱۳ ,۴۹۸ ,۴۹۵ ,۴۹۳
,۷۶۷ ,۷۵۴ ,۷۰۹ ,۷۰۵ ,۶۷۵ ,۶۷۴
,۸۸۶ ,۸۵۵ ,۸۳۷ ,۷۸۶ ,۷۷۴ ,۷۷۲
۱۱۲۶ ,۱۱۱۳ ,۱۰۴۱ ,۱۰۴۰ ,۹۲۳
الریجانی ،علی۵۲۶ ,
الشایی ،کوروش۸۶ ,
لطفی ،انوشیروان۱۰۱۰ ,۱۰۰۸ ,
لنکرانی۵۵۵ ,۵۵۴ ,
لنین ،والدیمیرایلیو,۱۲۳ ,۱۲۲ ,۱۲۱ ,۱۰۷ ,
,۲۴۸ ,۲۴۳ ,۲۴۰ ,۱۸۷ ,۱۷۸ ,۱۲۵
,۳۳۷ ,۳۳۴ ,۳۰۳ ,۲۹۶ ,۲۵۱ ,۲۵۰
,۴۴۲ ,۳۶۵ ,۳۶۴ ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۶۰
۸۷۳ ,۷۱۶ ,۵۷۵ ,۵۰۸ ,۵۰۷ ,۴۸۵
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محمودی ،محمود۳۳۳ ,۲۶۶ ,۲۶۳ ,
مدرسی ،فاطمه (سیمین فردین)۱۰۵۴ ,
مدنی ،مصطفی۶۳۵ ,۲۶۳ ,۲۶۲ ,
مرتضوی ،یوسف۴ ,
مرسیف ،الکسی۳۶۵ ,۲۳۴ ,
مروارید ،حسن لی (آیتاهلل)۹۰۰ ,
مریم فیروز (فرمانفرماییان),۳۳۲ ,۲۹۲ ,۱۱۶ ,
,۱۰۳۱ ,۱۰۱۱ ,۷۳۹ ,۳۸۶ ,۳۷۷
۱۰۸۲ ,۱۰۸۱
مس ودی ،عباس۷۰۵ ,۷۰۴ ,
مشکوری ،محمدعلی۲۰۷ ,
مصباح یزدی ،محمدتقی۵۳۸ ,۵۳۲ ,
مصدق ،محمد (مصدقالسلطنه),۵۰ ,۲۸ ,۲۱ ,
,۲۸۹ ,۲۸۸ ,۲۷۳ ,۲۷۲ ,۱۱۴ ,۸۱
,۵۶۳ ,۵۶۲ ,۵۶۰ ,۵۵۹ ,۴۸۴ ,۴۸۲
۹۴۶ ,۶۰۶ ,۵۷۰ ,۵۶۹ ,۵۶۵
مطهری ،مرتضی۵۸۲ ,
مظفر ،محمدجواد۵۹۲ ,
م ادیخواه ،عبدالمجید۵۲۱ ,
م لم ،هدایتاهلل۳۰۹ ,۲۰۷ ,۲۰۰ ,۱۶۸ ,
م ینی ،هِبَت۶۴۲ ,
مفتخری ،ماشااهلل۲۸۵ ,
مُکری ،محمد,۹۴۲ ,۹۴۱ ,۹۴۰ ,۷۱۴ ,۷۱۳ ,
۹۴۸ ,۹۴۷ ,۹۴۶ ,۹۴۵ ,۹۴۴ ,۹۴۳
مکفارلین ،رابرت۴۷۹ ,
مکلین ،دانالد۸۲۸ ,
مکی ،حسین۵۶۱ ,
ملکی ،احمد۵۶۱ ,
ملکی ،خلیل,۳۲۲ ,۳۲۱ ,۳۰۲ ,۱۴۳ ,۱۴ ,۹ ,۸ ,
۶۴۶ ,۵۶۱
ملکی ،محمد۶۹۶ ,۶۹۳ ,۶۹۲ ,
ممکن ،مهدی۲۳۹ ,۲۳۸ ,۲۳۷ ,۲۳۶ ,

لواسانی ،سید محمدحسین۹۴۵ ,۷۱۳ ,
لوکاچ ،جور ۲۵۰ ,
لوکزامبورگ ،رزا۵۶۷ ,
م
مادرشاهی ،محمدجواد۸۲۹ ,
مارتوف ،یولیوس۴۴۲ ,۳۳۴ ,۱۲۲ ,۱۲۱ ,
مارکس ،کارل,۲۴۳ ,۱۵۲ ,۱۵۱ ,۱۴۳ ,۱۰۷ ,
,۲۵۲ ,۲۵۱ ,۲۵۰ ,۲۴۹ ,۲۴۸ ,۲۴۷
۵۷۶ ,۴۸۵ ,۳۶۲
ماریگال ،کارلوس۳۰۳ ,
ماشااهلل قصاب (ماشااهلل کاشانیخواه)۷۶۹ ,
ماالپارته ،کورتزیو۷۲۵ ,
مالنکوف ،گئورگی۱۸۰ ,۱۵۱ ,
ماهرویان ،هوشنگ۱۵۱ ,
مائوتسه دون,۶۵۲ ,۶۳۰ ,۶۲۹ ,۳۴۰ ,۲۸۶ ,
۷۴۴ ,۶۹۵
مبشری ،محمدعلی۱۰۶۹ ,۱۰۱۶ ,۱۴ ,
متقی ،علی۸۴۲ ,۲۷۶ ,
مجابی ،اکبر۶۲۹ ,
مجتهدشبستری ،محمد,۴۶۴ ,۴۵۷ ,۸۳ ,۸۱ ,
۹۲۶ ,۷۶۶ ,۷۵۸ ,۵۸۱ ,۵۸۰ ,۴۶۵
محبوب ،اصلر۱۱۰۳ ,۱۰۶۹ ,۱۰۵۴ ,
محبیان ،امیر۶۱۶ ,
محققزاده دوانی ،اسماعیل (پیمان),۲۰ ,۸ ,۷ ,
۱۰۲۱ ,۱۰۱۶ ,۱۰۱۵
محمدزاده ،صابر۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۹۵ ,۱۶۷ ,
محمدی ،محمود۲۰۸ ,۲۰۷ ,
محمدی ،ملکه۱۱۰۳ ,۱۰۹۶ ,۸۷۵ ,
محمدیگیالنی ،محمد,۸۶۰ ,۸۵۹ ,۸۵۸ ,۴۱۱ ,
۸۸۰ ,۸۶۱
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میرمحمدصادقی ،محمد۹۲۶ ,۷۵۲ ,۷۲۴ ,
میرهادی ،توران۱۰۷۵ ,
میناچی ،ناصر۲۳۶ ,

منتظری ،حسین لی (آیتاهلل),۸۳ ,۶۷ ,۶۳ ,۳۴ ,
,۴۸۱ ,۴۷۸ ,۴۷۰ ,۴۵۵ ,۲۰۵ ,۸۹
,۶۶۸ ,۶۶۶ ,۶۱۹ ,۵۹۴ ,۵۹۳ ,۴۸۳
,۹۰۰ ,۸۳۶ ,۷۶۸ ,۷۰۳ ,۷۰۲ ,۶۷۴
۱۰۳۳ ,۱۰۰۷ ,۹۶۴ ,۹۴۸ ,۹۳۹ ,۹۰۱
منتظری ،محمد۴۷۸ ,
منصف۲۷۵ ,
موسولینی ،بنیتو۷۵۷ ,
موسوی ،تقی۴۲۲ ,
موسوی ،میرحسین۷۵۴ ,۷۵۳ ,۷۲۹ ,۷۲۴ ,
موسویاردبیلی ،عبدالکریم,۶۷۵ ,۶۰۴ ,۵۹۱ ,
۱۰۶۳ ,۸۲۶ ,۸۲۳ ,۸۱۷
موسویبجنوردی ،محمدکاظم,۵۸۰ ,۵۷۹ ,۶۳ ,
,۹۲۶ ,۹۲۴ ,۹۰۱ ,۷۶۶ ,۷۲۴ ,۷۰۹
۹۶۴ ,۹۳۵
موسویتبریزی ،سید حسین,۷۵۴ ,۶۷۴ ,۲۰۴ ,
۸۵۸ ,۸۵۷ ,۸۵۶
موسویخوئینیها ،محمد۷۱۸ ,۴۸۱ ,
مولوتف ،ویاچسالو۱۸۰ ,۱۵۱ ,
مؤمنی ،باقر۲۷۶ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,
مهدویکنی ،باقر۷۸۴ ,
مهدیان ،حا حسین۷۱۰ ,
مهرانی ،همایون۴۳ ,
مهشید ،کیوان۹۳۵ ,۶۳ ,
مَهمید ،محمدعلی۴۴ ,
مهندس عُلُوی۲۶۸ ,
میردامادی ،محسن۵۸۴ ,
میررمضانی ،فخرالدین۲۵۸ ,
میرزا کوچکخان۳۵۱ ,
میرسلیم ،مصطفی۹۱۷ ,۹۱۲ ,۹۱۱ ,۷۲۸ ,۴۹۶ ,
میرفخرایی (مأمور ساواک)۳۷ ,
میرلوحی ،محمود۷۸۴ ,

ن
ناخدا انور (حمید احمدی),۷۹۹ ,۷۹۶ ,۷۲۵ ,
۱۰۱۹ ,۸۰۹ ,۸۰۲
ناخدا بهرام افضلی,۸۰۹ ,۷۲۵ ,۶۰۷ ,۶۰۲ ,۴۷۳ ,
۱۰۲۸ ,۱۰۲۷ ,۹۹۳ ,۹۹۲
نادری ،قدرت۱۹۸ ,
ناصرانی۳۲۷ ,
ناطقنوری ،علیاکبر,۷۵۲ ,۷۲۹ ,۶۸۶ ,۸۲ ,۶۳ ,
۹۰۰
ناف ی ،غالمرضا (منوچهر)۱۰۷۵ ,
ناف ی ،نسرین۱۱۱۴ ,۱۰۷۳ ,۱ ,
نبوی ،بهزاد,۴۸۱ ,۴۸۰ ,۴۷۷ ,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۳ ,
۷۲۹
نبیه برّی۴۰۱ ,
نجیباهلل ،محمد,۴۳۸ ,۴۳۴ ,۴۳۰ ,۳۷۴ ,۳۳۸ ,
۹۵۹ ,۸۷۴ ,۴۴۰ ,۴۳۹
ندیم ،کاظم۴۲۸ ,۴۲۶ ,۳۷۸ ,۳۷۷ ,۳۷۶ ,
نظری ،حسین۲۲۲ ,
نگهدار ،فر ,۵۳۲ ,۴۹۰ ,۴۱۰ ,۳۰۳ ,۲۹۳ ,۲۶۴ ,
,۶۴۵ ,۶۴۴ ,۶۴۳ ,۶۴۱ ,۶۳۷ ,۵۳۳
۱۰۰۹ ,۶۶۶ ,۶۴۷ ,۶۴۶
نوابصفوی ،سید مجتبی۸۱ ,
نورمحمدنور۹۵۹ ,۴۴۰ ,۴۳۱ ,
نورو امامی (محمدباقر امامی)۲۵۱ ,
نوروزی ،داوود۲۳۳ ,
نهاوندی ،سیروس۴۱ ,۴۰ ,
نیری ،حسین لی (قاضی شرع)۹۶۰ ,
نیکخواه ،پرویز۱۰۴۳ ,
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و
هانیالحسن۶۷۴ ,
هرمز ،جمشید۱۱۶ ,۱۱۲ ,۱۱۰ ,
هرمز ،محمود۱۱۰ ,
هژیر ،عبدالحسین۸۶۱ ,۷۸۲ ,
هندرسون ،لوی۲۷۳ ,۲۷۲ ,
هویدا ،امیرعباس۹۵ ,۳۴ ,

وارطان (وارطان ساالخانیان)۹۲۱ ,
واله۱۱۲۴ ,۸۹۱ ,
واله ،محمدباقر۱۰۶۹ ,۱۹۲ ,۱۷ ,
وثوقالدوله (میرزا حسنخان)۱۰۵۹ ,
ورجاوند ،پرویز۶۹ ,
وکیلی ،ج فر۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,۴۸۴ ,۸ ,
وهابزاده ،عظیم۴۶ ,

ی

ه
هاشمی رفسنجانی ،علیاکبر,۸۴ ,۸۱ ,
,۴۵۶ ,۴۵۵ ,۴۵۱ ,۴۱۳ ,۲۳۰
,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۰ ,۴۶۲ ,۴۶۱
,۵۹۱ ,۵۵۲ ,۴۹۵ ,۴۹۴ ,۴۸۸
,۶۹۸ ,۶۹۲ ,۶۶۸ ,۶۱۹ ,۶۰۴
,۷۶۸ ,۷۶۲ ,۷۵۲ ,۷۲۹ ,۷۲۵
,۸۳۹ ,۸۳۸ ,۸۲۳ ,۸۱۸ ,۸۱۷
۱۰۶۳ ,۹۴۸ ,۹۰۱ ,۹۰۰ ,۸۴۲

یزدی ،ابراهیم۵۸۶ ,۵۷۰ ,۵۲۲ ,
یزدی ،محمد۶۲۱ ,
یزدی ،مرتضی۱۰۲۱ ,۵۶۸ ,۲۸۰ ,۲۶۸ ,
یلتسین ،بوریس۳۶۷ ,
یَللا (مأمور زیر هشت)۱۰۲۲ ,
یوسف (کومله)۹۹۲ ,۹۹۰ ,
یوسفی ،عزیز۶۷۰ ,
یونسی ،ابراهیم۴۶ ,

,۱۴۷
,۴۶۰
,۴۸۰
,۶۰۰
,۷۰۸
,۸۰۷
,۸۴۰
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