
ادی راما  زنجان ارسالی به ی استاندرخواست خانواده هالیست نامه های 
 خلق ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین جهتنخست وزیر آلبانی 

 

نام و نام خانوادگی  ردیف
 عضو مجاهدین خلق

 فرد نام و نام خانوادگی
 خواهان ارتباط خانواده

نسبت با 
 عضو

ادی راما  برای شدهارسال پیام عنوان نامه یا 
 نخست وزیر آلبانی

سال  35لطفا تمهیداتی فراهم کنید تا پسرم را پس از  پدر حنیفه محمدی کامیاب اصغر محمدی کامیاب 1

 مالقات کنم.

 اجازه دهید تا با برادرم مالقات کنم. برادر علی  محمدی کامیاب اصغر محمدی کامیاب 2

 تنها خواسته ام فقط دیدار با برادرم می باشد. برادر کامیاباکبر محمدی  اصغر محمدی کامیاب 3

به عنوان یک انسان حق دارم تا برادرم را مالقات کنم  برادر کمال محمدی کامیاب اصغر محمدی کامیاب 4
 و از شما در این راستا کمک میخواهم. 

مجاهدین خلق اجازه دیدار با سالهاست مسئوالن  خواهر ملیحه محمدی کامیاب اصغر محمدی کامیاب 5
 برادرم را نمی دهند به من کمک کنید

سالهاست در حسرت دیدار برادرم انتظار کشیدم و از  خواهر معصومه محمدی کامیاب اصغر محمدی کامیاب 6
شما درخواست دارم در این امر انسانی به ما کمک 

 کنید.

دارم قبل از اینکه خیلی دیر شود فقط برای  آرزو خواهر منیژه محمدی کامیاب اصغر محمدی کامیاب 7
یکبار با برادرم مالقات کنم که مجاهدین خلق این حق 

 انسانی را از ما سلب کردند.

سال حق مسلم  20مالقات با برادرم پس از بیش از  برادر روح اله   قاسمی حبیب اله قاسمی 8

 من است که از شما درخواست دارم آنرا محقق کنید. 

است بدلیل ممانعت های غیر انسانی  20بیش از  خواهر لیال قاسمی اله قاسمی حبیب 9

مجاهدین موفق نشدم برادرم را مالقات کنم عاجزانه 
 تقاضای مساعدت در این خصوص را دارم.

دوست دارم پسر عموی خود را که مانند برادرم می  دختر عمو مینا قاسمی حبیب اله قاسمی 10
 کنم.باشد آزادانه مالقات 

خیلی وقت است عموی خود را ندیده ام و هر بار  برادر زاده محمد قاسمی حبیب اله قاسمی 11
تالش کردم مجاهدین خلق ممانعت کردند. لطفا کمک 

 مان کنید. 

حق مالقات که یک امر انسانی است از جانب مریم  خواهر زاده حسن محمدی حبیب اله قاسمی 12
رجوی از ما سلب شده است. لطفا این حق را بما 

 بازگردانید. 

پسرم سالهاست در اردوگاه های مجاهدین خلق گرفتار  مادر گل قیز خلفی  حبیب اله قاسمی 13
شده و اجازه مالقات با وی را بمن نمی دهند لذا از 

 شما تقاضای کمک می کنم. 

بدلیل ممانعت مجاهدین خلق برای یک دیدار موجب  برادر حسین قدیمی مرتضی قدیمی 14
گردیده از نظر روحی دچار مشکالت شویم. امید است 

 برای دست یابی به این خواسته بمن کمک کنید.

 مرتضی قدیمی 15
 

پسرم جوان بود که در اردوگاه های مجاهدین خلق  پدر ولی اله قدیمی
حاال پس از گذشت سالها حق دارم تا پسرم گرفتار شد. 

 را در آغوش بگیرم .

می دانید فراق فرزند برای مادر چقدر جان گداز  مادر فاطمه پیکانی مرتضی قدیمی 16
است. پس بخاطر ارزش یک مادر تقاضای کمک 

 برای مالقت فرزندم را دارم.

کردیم تا برادر شوهرم را مالقات کنیم خیلی تالش  زن برادر فاطمه  عزیز خانی مرتضی قدیمی 17
 ولی مجاهدین خلق اجازه نمی دهند.

می ترسم بدلیل کهولت سن دیگر نتوانم پسرم را که  مادر رفعت اسدی ناصر یگانه طارمچی 18
جاهدین خلق است مالقات م های سالهاست در اردوگاه

 ش دارم کمک کنید تا پسرم را مالقات کنم.کنم. خواه

سال است گرفتار اردوگاه های  30برادرم بیش از  برادر صفت اله جماعتی حسین جماعتیعلی  19

مجاهدین خلق شده و تالش ما برای مالقات همواره 
 بی نتیجه مانده است. لطفا کمک مان کنید.



دوست دارم عمویم را مالقات کنم ولی مانع بزرگی  برادر زاده مهدی جماعتی علی حسین جماعتی 20
مجاهدین خلق سد راه شده است. از شما بنام 

 درخواست داریم تا این مانع را کنار بزنید.

بارها به همراه همسرم تالش کردیم تا برادر شوهر  زن برادر شهناز بهرامی هیدجی علی حسین جماعتی 21
 .خود را مالقات نمایم ولی مجاهدین خلق اجازه نداند 

دیدار فرزند یک امر انسانی است و از شما حق  مادر صغری آزادی  امیر پرویزی 22
 درخواست داریم این امر را محقق نمائید.

دوست دارم برادرم را به سختی در آغوش گیرم ولی  برادر مهدی پرویزی امیر پرویزی 23
این حق از من سلب شده است و از شما تقاضای 

 کمک دارم.

برادرم افسرده شده ام. لطفا به  در چشم انتظاری برادر صادق صادقی علی مدد صادقی 24
 عنوان یک انسان  بما کمک کنید تا برادرم را مالقات

 کنم .

 می خواهم با برادرم مالقات کنم لطفا کمکم کنید. خواهر گرجی صادقی علی مدد صادقی 25

دلم برای عمویم تنگ شده لطفا اجازه بدهید با او  برادر زاده علی  صادقی علی مدد صادقی 26
 مالقات کنم

 خواهان ارتباط و کسب خبر از برادر شوهرم هستیم.  زن برادر فاطمه ایمانی علی مدد صادقی 27

آنها  با دو برادر دارم که سالهاست موفق به مالقات خواهر مرسلی مرسلی صادق 28
 نشدم تقاضای مالقات دارم .

 حداقل اجازه تماس تلفنی با برادرانم را بدهید.  خواهر مرسلی حمید مرسلی 29

گرفتار خلق است در مجاهدین  30نزدیک به  مخواهر برادر غالم عباس اسدی پروین اسدی 30

 .کمکم کنید وی را آزادانه مالقات کنماست. شده 

 . دوست دارم فقط برای یکبار عمه خود را ببینم برادر زاده ابولفضل اسدی اسدی پروین 31

را مالقات کنم لطفا  خواهر شوهرملی دوست یکبار یخ زن برادر لیال صدری پروین اسدی 32
 کمک کنید تا این آرزو بر آورده شود.

بخاطر انسانیت تقاضای مساعدت برای مالقات برادرم  بردار محبی  رحمت محبی  33
 را دارم.

دیدار با عزیز یک امر حقوق  خواست انسانی برای برادر حاج سلیمانی  عباس حاج سلیمانی  34
 .بشری است و از شما توقع داریم آنرا عملی کنید

دوست دارم برای یکبار هم که شده پسرم را مالقات  پدر  سهراب افشار   میثم افشار  35
 یا خبری از او بگیرم. کنم 

لذا  سالهاست موفق نشدم برادرم را مالقات کنم برادر  کرمی افضل  مجتبی کرمی افضل  36
 تقاضای مساعدت دارم .

ته انسانی است لطفا محقق خواست مالقات یک خواس برادر سارنجه  مجتبی سارنجه  37
 فرمائید. 

 من از شما تقاضا دارم اجازه بدهید تا دایی خودم را خواهر زاده بهاره نوشناب اصغر محمدی کامیاب 38
 مالقات کنم

 سال است که موفق به یک دیدار آزادانه با 30بیش از  داییپسر  رحیم احدی اصغر محمدی کامیاب 39

پسر عمه خود نشده ام و در این خصوص از شما 
 تقاضای مساعدت دارم

از شما درخواست می شود برای مالقات با پسر عمه  دختر دایی اکرم احدی اصغر محمدی کامیاب 40
 ام که مدتهاست ندیدمش تمهیداتی فراهم نمائید

این حق انسانی من است که آزادانه دایی خودم را  خواهر زاده سمیه الماسی دی کامیاباصغر محم 41
 مالقات کنم

شوهر  محمد بیگدلی علی مدد صادقی 42
 خواهر 

 بهمراه همسرم بسیار مشتاقم تا برادر زنم را مالقات
 کنم و از شما تقاضای مساعدت می شود.

یم در سن جوانی گرفتار گروه وقتی بچه بودم عمو برادر زاده زهرا صادقی علی مدد صادقی 43
 رجوی شد حاال خیلی دلم می خواهد تا عمویم را ببینم

بچه بودم عمویم گرفتار سیستم رجوی شد حاال که  برادر زاده زهره صادقی علی مدد صادقی 44
 خودم بچه دارم هنوز موفق به دیدار عمویم نشدم لطفا

 کمکمان کنید

 آرزو دارم برادرم را مالقات کنم . برادر طارمچی طارمچیناصر یگانه  45

 



  انجمن نجات، نمایندگی استان زنجان –صمد اسکندری و فتح هللا اسکندری 


