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 )کامران ( هادی بنده خدالنگرودی 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را     . پدرش را درکودکی ازدست داد    . رفیق هادی دریک خانواده پیشه ور خرده پا درلنگرود متولدشد          

به علت فعالیت های مخفی وسیاسی از دانشکده اخراج و به            . رد دانشکده پلی تکنیک تهران شد        در زادگاهش گذراند و سپس وا     
رفیق هادی مبارزی جدی و خستگی ناپذیر        . خدمت خود را بعنوان سپاهی دانش در دهات کرمانشاه گذراند          . سربازخانه اعزام شد  

 همراه  49 اسفند   25ن نبردهای مسلحانه جنگل بازداشت ودرروز       در جریا . دربین دوستانش از احترامی فوق العاده برخورداربود      . بود
 .دیگر یارانش تیرباران گردید

 
 رحمت اله پیرونذیری

تحت . زمانی که گروهبان وظیفه بود به عنوان یک کادر حرفه ای سازمان مخفی گردید                  . رفیق رحمت درالهیجان به دنیا آمد       
درعملیات ترور  .  سنگینی که بردوش داشت با مسئولیت تمام به پیش می برد            رهبری وفرماندهی رفیق اسکندر صادقی نژاد وظایف       

درتیم مصادره موجودی بانک رفقا امیرپرویزپویان ، رحمت          ( فرسیو دادستان نظامی رژیم ، و مصادره بانک ملی شعبه آیزنهاور             
کلی عضویت داشتند وفرماندهی آن به      پیرونذیری، حمید توکلی ، سعید آرین ، احمدزیبرم ، عباس جمشیدی رودباری و شهین تو               

خانه ای که رفیق رحمت  همراه با رفقایش درآن ساکن بودند درروز سوم                 . شرکت موثر داشت  . ) عهده اسکندرصادقی نژاد بود   
  درمحاصره دشمن قرارمی گیرد ورفقا رحمت ، اسکندصادقی نژاد و امیرپرویزپویان، دریک نبرد قهرمانانه تاآخرین               1350خردادماه  

سعیدآرین وهمسرش شهین توکلی بازداشت و عباس جمشیدی رودباری و احمد زیبرم              . فشنگشان جنگیده و به شهادت می رسند       
 .موفق به شکستن محاصره و فرار می گردند

 
 کاظم سعادتی

زمانی که نیروهای   . وددبیر دبیرستان های تبریر و از نزدیک ترین همکاران رفیق بهروز دهقانی ب              . رفیق کاظم در تبریز به دنیا آمد       
 ساله بود و برای آن که زنده به دست دشمن نیفتد با سیانور خودکشی می                 38امنیتی برای دستگیری اش به خانه اش حمله می کنند           

 .کند
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