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 نخست وزیر آلبانی

نسبت با 
 عضو

نام و نام خانوادگی فرد 
 خانواده خواهان ارتباط
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 ردیف
 

ونامه های  دخترم ندارمهیچ خبری از است که سال  20 بیش از

فراوانی به سازمان های بین المللی نوشتم تا اینکه سازمان 

سال انتشار داده و  20را پس از  زیبای دخترم رجوی تصویر

تقاضا دارم  کند.ادری خطاب من را ناماو را وادار کرده تا 
 .د تا یکبار دیگر دخترم را در آغوش بگیرمیکاری کن

 آزاده صبور فاطمه محبتی         مادر
 

1 

 2 آزاده صبور شیما صبور           خواهر ما خواهان ارتباط با خواهرم هستیم. 

 3 صبورآزاده  آرش صبور   برادر خواستار تماس یا مالقات با خواهرم می باشم. 

فوت شده خواهر عزیز تر از جانم پدر و مادر در حسرت دیدار 
 آمده به آلبانی نیز مادردیدار  برایزهرا که  اند. اما  دختر او

 است.بود در کشور آلمان منتظر مهر مادری 

 4 پوران معدن نژاد   ژیال معدن نژاد   خواهر

 5 پوران معدن نژاد   مهدی معدن نژاد   برادر بی صبرانه منتظر کسب خبر از سالمتی خواهرم هستم. 

پسر عزیزم سازمان رجوی که از اسیران جنگی آزاد شده شنیدم 
و گریه های  اوبه خاطر دوری از  مادرش است.کرده  را اسیر

 از دولت آلبانی تقاضا دارم پسرم  است. زیاد سخت بیمار شده
 .را طبق کنوانسیون های اسیران جنگی به وطنش بازگرداند

 6 مجتبی علیمردانی جانعلی علیمردانی   پدر

 7 مجتبی علیمردانی مرتضی علیمردانی   برادر امکان ارتباط برادرم با پدر و مادر پیرم را فراهم کنید. 

پسرم سال است که من و مادر و بقیه چشم انتظار  30االن 

که برای دفاع از خاک وطن  بودیک اسیر جنگی  او هستیم.
جنگیده و اسیر شده بود و میتوانست با سربلندی به وطن 

ا اما اکنون گرفتار فرقه رجوی است و امکان ارتباط ب بازگرد.
 خانواده ندارد. 

 باباعلی اصغر علی اکبر باباعلی   پدر  
 

8 

 9 اصغر باباعلی حسین باباعلی   برادر   امکان ارتباط برادرم را با پدر و مادرم فراهم کنید. 

 10 محمود رضاقلی خدیجه رضاقلی خواهر ما خواهان تماس و مالقات با برادرم هستیم. 

سالهاست که خبری از برادرم نداریم. به ما کمک کنید با او 
 تماس داشته باشیم. 

 11 محمود رضاقلی مهدی رضاقلی برادر

چرا  حالی از ما نمی پرسد. پسرم رفته و سال است که 25االن 

 اوست.بیمار و چشم انتطار  بزند. پدرشزنگی به ما نمی تواند 
ده پسرم با خانواکاری کند که از نخست وزیر آلبانی خواهشمندم 

 . اش در ارتباط باشد

 فریدون عقبائی    منیره السادات عظیمی  مادر  
 

12 

لطفا موانع مقابل تماس برادرم با پدر و مادرمان را از سر 
 راهش بردارید. 

 فریدون عقبائی   فردین عقبائی   برادر
 

13 

سال دوری آیا وقت آن نرسیده که ارتباطی هرچند  25بعد از 

 اندک با پسرم داشته باشم. 
 14 فریدون عقبائی   عقبائی   ذبیح هللا پدر

 15 فریدون عقبائی   کوکب عقبائی   خواهر خانواده ما به شدت نیازمند تماس با برادرم می باشند. 

 16 محمد رئیسوند   مهدی رئیسوند   برادر خواستار دیدار یا حداقل تماس با برادرم هستم. 

 17 فاطمه رئیسوند   مهدی رئیسوند   برادر خواهان ارتباط با خواهرم می باشم. 

س پسرم سالهاست که از ما دور است. امکان دیدار یا حداقل تما
 تلفنی را فراهم کنید. 

 18  محمد رئیسوند   زهرا کعبی   مادر

 19 فاطمه رئیسوند   زهرا کعبی   مادر همچنین دخترم نیز این سالیان از ما دور بوده است. 

سالهای سال است که پسرم را ندیده و صدایش را نشنیده ام. 
 چکار باید بکنم؟ 

 20 اصغر باباعلی بتول بوبه تام   مادر

ارتباط برای از من دور است و سالهاست  پسرم عزیز دل مادر معصومه رضایی  مادر  21 سید سعید فرج هللا



در  یدانم ناخواسته و برخالف میل خودشم .تالش میکنم او با
پسرم را قبل آز آنکه فوت کنم  می خواهم هست.فرقه رجوی 

 مالقات کنم. کشور آلبانی  در

 حسینی جلفائی

 سید سعید فرج هللا حسینی هللامونا فرج  خواهر امکان ارتباط برادرم را با مادرمان فراهم کنید. 
 حسینی
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 سید سعید فرج هللا فائزه باللی زندایی امکان تماس او با خانواده اش را بوجود آورید. 
 حسینی

23 

 24 حسن مرادی   زینب مرادی خواهر خواهان ارتباط با برادرم هستم. 

 25 حسن مرادی مرادی روح هللا برادر خواستار تماس با برادرم هستم. 

 26 حسن مرادی حسین مرادی برادر امکان ارتباط برادرم را با خانواده فراهم کنید. 

می خواهم با برادر و خواهرم در داخل مجاهدین خلق ارتباط 
 داشته باشم. 

 27 محمد فرمانی   عباس فرمانی برادر

 28 منیژه فرمانی   عباس فرمانی برادر حداقل امکان تماس با برادر و خواهرم را فراهم کنید. 

)هومن(  ابوالفضل برادر خواهان مالقات یا تماس با برادرم هستم. 
 رهنورد

 29 بابک رهنورد  

 30 کرمعلی مختاری علیرضا مختاری برادر خواستار ارتباط با برادرم می باشم. 

 31 کرمعلی مختاری محمد مختاری برادر اجازه دهیم برادرمان با ما تماس بگیرد. 

ا می خواهم بعد از سالیان برادرم را ببینم یا حداقل صدایش ر
 بشنوم. 

 32 حسن حیدریان ابهری ابهری ین حیدریانحس برادر

من یک پدر هستم که در هجران پسرم چشمهایم را از دست داده 
ر ام عاجزانه تقاضا دارم فرزندم را به من برگردانید تا یکبا

 دیگر او را ببینم

 33 داود حیدریان ابهری حسن حیدریان ابهری   پدر
 

 34 داود حیدریان ابهری عباس حیدریان ابهری   برادر درخواست دیدار با برادرم را دارم. 

معصومه حیدریان  خواهر می خواهم برادرم را مالقات کنم. 
 ابهری

 35 داود حیدریان ابهری

همه  همینطور خواهر برادرش.و م پسرم هستچشم انتظار من 
 هایاما االن سال .نستیم ازهم جدا شویمانمیتو می دانستند که ما

در خانه  یک روزآرزو دارم  .یمه ااز هم جدا شد سال است که
 ی وجدای ناز دولت آلبانی تقاضا دارم ای پسرم باز کنم.را برای 

 . هجران را برای من مادر به پایان برساند

 36  خرم رمضانی فردوس عیوض پور مادر

اجازه دهید برادرم با مادر پیرش تماس بگیرد و او را از 
 دلتنگی بیرون آورد. 

 37 خرم رمضانی مهناز رمضانی خواهر

ه بپسر من از فرقه رجوی جدا شد اما او را به بهانه های واهی 
ا ر بخواست فرقه زندانی کرده و اجازه آمدن ما به آلبانی و دیدا

او را نمی دهند. مادرش در فراق او درگذشت و من آرزو دارم 
 قبل از مرگ یک بار او را ببینم. 

 38  احسان بیدی محمدتقی بیدی   پدر

اجازه دهید پدر پیرم به کشور شما سفر کرده و یک بار پسرش 
 را در زندان شما مالقات کند. 

 39 احسان بیدی مهدیه بیدی   خواهر

ات القآرزو دارم ترتیبی دهید که بعد از سالیان بتوانم پسرم را م
 کنم. 

 40 منصور موالوردی موالوردی   یدهللا پدر

 41 احمد نظری   محمود نظری   برادر خواستار دیدار با برادرم هستم. 

سالهای سال است از پسرم بی خبرم. امکان ارتباط با او را 
 پدر پیر فراهم کنید. این برای 

 42 محمدرضا اخالقی منصور اخالقی   پدر

 43 محمدرضا اخالقی پروین اخالقی   خواهر اجازه دهیم برادرمان با پدرمان تماس بگیرد. 

 44 محمدرضا اخالقی فهیمه اخالقی   خواهر خواستار تماس برادرمان با پدر پیرمان هستیم. 

قربانعلی  سید سمیه پورنمازی   خواهر خواهان تماس با برادرم در آلبانی هستم. 
 پورنمازی

45 

قربانعلی  سید سجاد پورنمازی   برادر می خواهم صدای برادرم را از آلبانی بشنوم.  46 



 پورنمازی

 47 عبدالمجید بردبار کریم بردبار برادر اجازه دهید با برادرم صحبت کنم و صدایش را بشنوم. 

 48 زاده علیرضا محمد زاده   رضا محمد مجید برادر خواستار ارتباط با برادرم هستم. 

سالهای سال است از پسرم بی خبرم. او اکنون در اردوگاه 
نی مجاهدین خلق در آلبانی است اما امکان تماس نمی دهند. امکا

 فراهم کنید تا از وضعیت او کسب خبر نمایم. 

 49 مصطفی نوری شاد مرتضی نوری شاد   پدر

 50 مصطفی نوری شاد مجتبی نوری شاد   دربرا . ریدموانع ارتباط برادرم با پدر پیرمان را بعد از سالیان بردا

 51 اکرم ایمانی کیا افشین ایمانی کیا برادر خواستار تماس با خواهرم هستم. 

سال است که پدرم را ندیدم و در کودکی سازمان رجوی  30من 

است. من را از محبت و نوازش های پدر محروم نموده 
  ید. یا حداقل تماس با او را میسر سازخواهشمندم دیدار با پدرم 

 52  مهدی پاکدل بهروز پاکدل   فرزند

 53 سلیمانی حجت هللا محمد سلیمانی برادر درخواست تماس تلفنی با برادرم را دارم. 

سالهاست از وضعیت خواهرمان بی خبریم. امکان ارتباط را 
 فراهم کنید. 

 54 ملیحه امین   محسن امین برادر

 55 ملیحه امین   منوچهر امین برادر اجازه دهید با خواهرمان تماس داشته باشیم. 

سال هل قبل پدر و مادرم یکبار به عراق و مقر فرقۀ رجوی 
ه را بفرزند با رفتند ولی سازمان رجوی متاسفانه اجازه دیدار 

ماس تامکان تقاضا دارم  .هر دو فوت شده اندآنها حال  آنها نداد.
 من با برادرم را فراهم کنید. 

 56 مصطفی عطار مریم عطار خواهر

 57 مجتبی علیمردانی محمد علیمردانی   برادر خواستار ارتباط با برادرم هستم. 

 58 علی موسوی تبریزی سعید موسوی تبریزی   برادر خواهان تماس با برادرم هستم. 

سالهای سال است که از دوری پسرم دردمند و رنج دیده هستم. 
ه آیا یک تماس ساده پسر با مادر مشکلی بوجود می آورد که فرق

 رجوی آنرا ممنوع کرده است؟ 

 59  بیژن معدنی   ناهید خسروی   مادر

 60 عباس قورت بیگی   اصغر قورت بیگی   برادر خواستار تماس با برادرم هستم. 

سالهای سال است از وضعیت دخترم بی خبرم. یک تماس ساده 
 و اطالع از سالمت کسی را نمی کشد. 

 61  فرزانه کردبچه محمد کردبچه   پدر

ر سالهاست که به انتظار دیدار با شوهرم نشسته ام. این انتظا
 کی به سر خواهد آمد؟ 

 62 پرندک حبیب هللا ناهید اسکندر زاده همسر

 63 کرمعلی قره گوزلو   حسینعلی قره گوزلو برادر می خواهم صدای برادرم را بشنوم. 

  

 


