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به دفتربرون مرزی جبهه دمکراتيک ایران " وئیدانشج جبهه متحد" گزارش رسيده از 
  : درباره مکان بازداشت شدگان و زندانيان سياسی در ایران 

    
 

                                       1382 / 12/5                          جبهه متحد دانشجویي         
 

هوري هربان جنبش دانشجويي در زنداهناي مجآخرين اطالعات از ر
 اسالمي

جبهه دمکراتيک ايران و جبهه اسامي و مکان بازداشت رهربان 
 متحد دانشجويي ؛ 

   
 متعلق به وزارت 209سس جبهه دمکراتيک ایران ؛ زندان انفرادي بخش مورزدي ، دبير حشمت طب .1

  اطالعات در زندان اوین
 بهه متحد دانشجویي ؛ زندان رجایي شهر کرجحسن زارع زاده اردشير ، سخنگوي ج .2
  در زندان قصر 8 اندرزگاه 1د دکتر فرزاد حميدي ، سخنگوي جبهه دمکراتيک ایران ؛ کف کاریدور بن .3

 )زندانيان خطرناک و مواد مخدر ( 
 امير عباس فخرآور ؛ زندان قصر .4
 کوروش صحتي ؛ زندان قصر .5
 رزندان قصحجت بختياري ؛  .6
    متعلق به وزارت اطالعات 209 دانشگاه همدان ، زندان انفرادي بخش رضا اشرف ، دانشجوي .7

             
دفرت حتکيم وحدت و بازداشت شده اسامي مجعي از رهربان و اعضاي 

   ؛اجنمن هاي اسالمي وابسته
  
   سپاه در زندان اوین325امين بزرگيان ، انجمن اسالمي دانشگاه تهران ؛ بازداشتگاه  .8
  سپاه در زندان اوین325نجمن اسالمي دانشگاه تهران ؛ بازداشتگاه مهدي شيرزاد ، ا .9

  سپاه در زندان اوین325پيمان عارف ، انجمن اسالمي دانشگاه تهران ؛ بازداشتگاه  .10
  سپاه در زندان اوین325سعيد رضوي فقيه ، دفتر تحکيم وحدت ؛ بازداشتگاه  .11
  سپاه در زندان اوین325 ، دفتر تحکيم وحدت ؛ بازداشتگاه رضا عامري نصب .12
  سپاه در زندان اوین325عبداهللا مومني ، دفتر تحکيم وحدت ؛ بازداشتگاه  .13
  سپاه در زندان اوین325مهدي امين زاده ، دفتر تحکيم وحدت ؛ بازداشتگاه  .14
ایشان در اعتصاب غذا (  اوین  زندان8روزبه شفيعي ، انجمن اسالمي دانشگاه خواجه نصير ، اندرزگاه  .15

 )بسر مي برد 
  زندان اوین8خسروي به همراه دو تن دیگر ، انجمن اسالمي دانشگاه علم و صنعت ؛ اندرزگاه  .16
  زندان اوین8محمد مهدي فرهنگيان ، دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک ؛ اندرزگاه  .17
  زندان اوین7ه  اندرزگا1 سالن  انجمن اسالمي دانشگاه اميرکبير ؛ مهدي حبيبي ، .18

------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
آقایان احمد باطبي ، منوچهر محمدي ، اکبر محمدي ، اميد عباسقلي نژاد ، مهرداد لهراسبي ، علي 

  . زندان اوین ميباشند7 اندرزگاه 1 سالن نيز در... افشاري ، عباس دلدار ، حميد مالميریان و 
  

    گسسته باد زنجير استبداد- ی  برقرار باد دمکراس-  یزنده باد آزاد
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