
به ادی راما نخست  خطاب یگیالنخانواده های تعدادی از فهرست نامه های 

 درخواست ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق جهتوزیر آلبانی 

پیام یا عنوان نامه ارسال شده خانواده برای ادی راما نخست 
 وزیر آلبانی

نسبت با 
 عضو

نام و نام خانوادگی فرد 
 ارتباطخانواده خواهان 

نام و نام خانوادگی 
 عضو مجاهدین خلق

 ردیف
 

 1 یافضل یحور سیده فاطمه افضلی  خواهر         خواهرم هستمبا مشتاق دیدار
 2 ی مسعود احمد منیره احمدی خواهر         . خواهان تماس هستم. هستندبرادرم تمام خانواده ام نگران 

 3 زهرا احمدی  منیره احمدی   خواهر         . امکان ارتباط را فراهم کنید. هستم چشم براه خواهرم

 4 ی               نیزهرا حس هدیس مرضیه حسینی خواهر         . بی اطالع هستماست از خواهرم سال  40بیش از 

 5 ی               نیزهرا حس هدیس کبری حسینی    خواهر          سال فراهم کنید.  40امکان ارتباط با خواهرم را بعد از 
 6                       صالح میمر      فاطمه صالح خواهر          . حداقل یک تماس بگیرد. فرزندش منتظرش هست

 7                فرحناکزهرا       معصومه فرحناک خواهر         . شرایط دیدار را فراهم کنید.با فرزندش نداردخواهرم ارتباطی 

 8 ی                 گرفم مهیفه            کبری گرفمی  خواهر        . حداقل یک تماس با ما بگیرد. زندگی محروم ماند خواهرم از
. آیا هیچگونه نابود شدندخواهرم  خانواده ام درچشم انتظاری 

 امکان ارتباط نیست؟ 
 9 ی          منصور یحسن            ابوطالب منصوری  برادر        

 10                 نگهدار آذر نگهدار ناصر برادر        . شما استمداد می طلبیم از دیدار با خواهرمبرای 
 11 نگهدار ذرآ مسعود نگهدار  برادر        خواهان ارتباط با خواهرم هستم. 

. یک تماس حداقل مه اخواهرم را ندیدسال است که سالیان 
 بگیرد. 

 12 مهنازنادری                                حسین نادری برادر        

. کمک کنید ارتباط داشته هستیماو  چشم براه و دلتنگ برادرم
 باشیم. 

 13 ی     آقاجان یمحمدعل آقاجانی ابراهیم برادر          

 14 ی     آقاجان یمحمدعل  رضا آقاجانی برادر           خواستار دیدار با برادرم هستم. 
. یک تماس کسی را نمی چشم انتظار دق مرگ شدند مادر و پدر

 کشد. 
 15                    آلفته یهاد آلفته  فریبرز برادر        

 16                    آلفته یهاد حسن آلفته  برادر چرا اجازه تماس به برادرم را نمی دهند. 
منتقل شد. حاال هیچ  زندان صدام به زندان رجوی ازبرادرم 

 ارتباطی نداریم. 
کهنه ی اکبر رضای ول اکبری کهنه سری  جالل برادر        

 ی  سر
17 

کهنه ی اکبر رضای ول جلیل اکبری کهنه سری  برادر         خواستار دیدار با برادرم هستم. 
 ی  سر

18 

دیدار با او  چشم انتظاراست سال  40برادرم گرفتارشد و 

 هستیم. 

کهنه ی اکبر رضای ول اکبری کهنه سری دیمج برادر        
 ی  سر

19 

کهنه ی اکبر رضای ول     اکبری کهنه سری لیخل برادر         سال هستم.  40خواهان تماس با برادرم بعد از 
 ی  سر

20 

 21                  انیاستاد دیمج   یی استادیان یح پدر               . چرا یک تماس نمی گیرد؟ شدم پیر پسرم دلتنگی از
 22 یی     باال مهربان باالیی شادمان برادر   بگذارید تا تماس بگیرند. برادرانم را آزاد 

 23 یی     باال مهربان قربانعلی باالیی برادر خواهان ارتباط با برادرانم هستم. 
 24 کیومرث باالیی باالیی شادمان برادر  چرا امکان تماس به برادرانم نمی دهند؟ 

 25 کیومرث باالیی قربانعلی باالیی  برادر خواستار ارتباط با برادرانم می باشم. 
 26 ی                    اتیاصغرب بیاتی  الناز خواهر         . چرا اجازه تماس ندارد؟ مادرم دق مرگ شد

 27 ی                    اتیاصغرب مهناز بیاتی  خواهر         خواستار دیدار با برادرم هستم. 
. برادرم در کجا اسیر است یک زندانی استحتی مالقات حق 

 که اجازه ارتباط ندارد؟ 
 28              پورحسن لیاسماع   مرتضی پور حسن برادر           

 29            پورشافع لیخل دیس   سید ابراهیم پور شافع پدر              . به شدت نگران او هستم. العالج داردفرزندم بیماری 
و اسیر مجاهدین خلق گردید. از سالمتی او  برادرم ربوده شد

 بی خبرم. 
 30                 فرزان پورعابد داود پور عابد  برادر            

 31 ی            رجمالیجهانگ جمالی  مطلب برادر             که به مجاهدین خلق داده شد.  اسیرجنگی بودبرادرمان یک 
 32 ی            رجمالیجهانگ جمالی  محمد برادر             خواستار ارتباط با برادرم هستم. 



 33 ی            رجمالیجهانگ مال جمالی ج برادر             می خواهم برادرم را بعد از سالیان مالقات کنم. 
 34           اصغرحاتم یعل               حاتمعلی اکبر  برادر           . دلم برای برادرم خیلی تنگ شده است. قلوهستیم ما دو

. چرا برادرم نمی تواند یک تماس مادرم دق مرگ شدند و پدر
 ساده بگیرد؟ 

حبیب پور سید ناصر  برادر          
    شریفی

 پور بیحب رافضلیم
 ی   فیشر

35 

 36                فرهاد حسن پور        فرامرز حسن پور  برادر           . امکان ارتباط را فراهم کنید. هستیم خیلی دلتنگ برادرم
که نمی گذارد با برادرم تماس داشته  علیه رجوی شکایت داریم

 باشم. 
 37               قتیمحمدرضا حق            حقیقت  رقیه خواهر        

 38           رضا حسن زاده حسن زاده  جعفر برادر         . خواهان مالقات هستیم. دنیا رفت از مادرمان چشم انتظار
 39           رضا حسن زاده        حسن  حسن زاده  برادر         خواستار دیدار با برادرم هستم. 

. خواهان مالقات بدرود حیات گفتند مادرم چشم انتظار و پدر
 هستیم. 

 40            محمود دهقان دهقان  محمد برادر       

 41            محمود دهقان        احمد دهقان  برادر        می خواهم ترتیبی داده شود تا با برادرم دیدار داشته باشم. 
 42    زادهیراد محمدعل میعظ امنه فومنی          مادر          سالهاست خبری از پسرم ندارم. خبری از او به من بدهید. 

بود. چرا نباید بتواند با مادرش تماس  سربازروستایی یک  پسرم
 داشته باشد؟ 

 43             منصورراهدار خدیجه مالزاده      مادر         

 44                محمد شبرخ               شبرخ فرشته  خواهر       براه برادرم هستم. خواستار دیدار می باشم. هنوزچشم 
 45 ی             جبارصباح صباحی یوسف پدر  . کمک کنید. فرزندم را دارمبا  رزوی دیدارآ

 46 ی             جبارصباح   زعفر صباحی  برادر        می خواهم خبری از برادرم بگیرم. کمک نمایید. 
. چرا نباید برادرم دنیا رفت از مرحومه مادرم چشم انتظار

 تماس بگیرد؟ 
 47 ی    اکبر یعل دیحم علی اکبری  فردین برادر        

 48 ی    اکبر یعل دیحم   علیرضا علی اکبری  برادر         خواهان ارتباط با برادرم هستم. 
. تا کی باید منتظر یک تماس انتظاری فراموشی گرفتم چشم از

 ساده باشم؟ 
 49 ی           محمد قادر             ذبیح هللا قادری  پدر        

 50 ی         قاسم لیاسماع     فرزاد قاسمی  برادر            . چرا نمی گذارد برادرم تماس بگیرد. رجوی شکایت دارم از
 51              زادهیقل یعل    محمد ولی قلیزاده  پدر               مالقات کنم. آیا خواسته بزرگی است؟  یخواهمفقط پسرم را م

 52            هعلی قلیزاد قلیزاده  زهرا خواهر  . امکان مالقات بدهید. پدرمان مریض احوال است
 53             هعلی قلیزاد قلیزاده  بتول خواهر  می خواهم خبری از برادرم بگیرم. 

 54           هعلی قلیزاد قلیزاده کفایت خواهر  چقدر باید چشم انتظار یک تماس ساده بود؟ 
 55             هعلی قلیزاد قلیزاده فاطمه خواهر  خواستار دیدار با برادرم هستم. 
 56             هعلی قلیزاد قلیزاده مرضیه خواهر  خواهان تماس با برادرم هستم. 

 57             هعلی قلیزاد قلیزاده نیحس برادر  . او را دریابید. پدرمان چشم انتظارهست
 58            علی قلیزاده         قلیزادهحجت  برادر  می خواهم صدای برادرم را بشنوم. 

ما را تروریست می خواند تا اجازه دیدار ندهد. باید او رجوی 
 را مجبور کرد که با دیدارها موفقت کند. 

 59 یگل محمد یسیع گل محمدی رضا برادر      

. او را فریب دادند. امکان تماس را بیسواد بود برادرم یک اسیر
 را فراهم کنید. 

 60      ی      لقمان دیجمش لقمانیپرویز  برادر          

 61      محمدزاده یول دیس سیده زهرا نورانی    مادر        . به فریادم برسید. مه امریض شد طاقتم طاق شده و
 62 سید ولی محمدزاده             محمد زاده طاهر  برادر          .یک تماس بگیرداجازه دهید برادرم بخاطرمادرمان 

 63 سید ولی محمدزاده      محمد زاده  علی برادر          خواهان دیدار با برادرم هستم. 
چرا نمی  ید ما تروریست هستیم. مسخره نیست؟رجوی می گو

 با ما داشته باشد؟ یک تماس برادرم گذارد 
 64 ی          داود مراد خان           فریدون مراد خانی  برادر        

چیزی نمی دانست. او را فریب سیاست  از ابراهیم بیسواد بود و
 دادند. چرا نباید اجازه داشته باشد با خانواده تماس بگیرد؟ 

 65     پور یموس میابراه رمضان  دایی            

. بعد گرفتار مجاهدین خلق فرزندم درخدمت سربازی اسیرشد
 شد. حاال هیچ خبری از او ندارم. 

 یمرتض دیس    ی وسید حسن میر موس پدر            
 ی  رموسویم

66 

 67 ی         نوروز یمهد نوروزی هادی  برادر  مادرم رفت ولی ما هنوزچشم براه برادر هستیم. 
 68 ی         نوروز یمهد طاهره نوروزی  خواهر   خواستار دیدار با برادرمان هستیم. 

 69           کزادین لیاسماع نیکزاد  طیبه خواهر           چشم براه برادرعزیزمان هستیم. چرا نمی گذارند تماس بگیرد؟ 



 70           کزادین لیاسماع سکینه نیکزاد  خواهر  می خواهم صدای برادرم را بشنوم. 
وفات کردند. حاال من منتظر چشم انتظاری  مادرم در و پدر

 تماس برادرم هستیم. 
واحد خوش  لیاسماع  خوش چهره  حدحسین وا برادر          

    چهره
71 

شد و حاال امکان تماس با خانواده برادرم توسط رجوی اغفال 
 را به او نمی دهد. 

 72                  پرست کتای یول   علی یکتا پرست برادر         

 73 ی               وسفی یتق محمد علیرضا یوسفی  پدر             . الاقل یک تماس بگیرد. فرزندم را میخواهمدیدار من 
. بی صبرانه منتظر شنیدن صدایش من عاشق برادرم هستم

 هستم. 
 74 محمد تقی یوسفی              آمنه یوسفی  خواهر       

 75 ی            قیحق  ونسی ریام      حقیقی علیرضا  برادر           . چرا برادرم اجازه تماس ندارد؟ مادرم دق مرگ شده است
 76 ی     آگه یمحمد عل آگهی شوکت  خواهر      . خبری از او به ما بدهید. چشم انتظاربرادرمان هستیم

 77 ی     آگه یمحمد عل آگهی  خدیجه خواهر      خواهان ارتباط با برادرم هستم. 
 78 ی     آگه یمحمد عل شمسی آگهی  خواهر      می خواهم صدای برادرم را بشنوم. 

و حاال نمی گذارد با  فریب رجوی را خورده است برادرم
 خانواده اش تماس بگیرد. 

 79 ی            اصالن یفعلیس                           علی اصالنی  برادر

ما را تروریست می داند اما برادرم را گروگان گرفته رجوی 
  است و نمی توان با او تماس گرفت. 

 80         ( اسداننی)ام میابراه اسدان امیر  برادر     

 81         ( اسداننی)ام میابراه    ایمان اسدان  برادر      خواهان ارتباط با برادرم هستم. 

 82                  احمد پاک نهاد       پاک نهاد مهدی  برادر           است از برادرم بیخبریم. خواهان تماس با او هستیم. سال  35
 83        جامع لیاسماع    رحیم علی جامع  پدر              . هستیممنتظردیدار با پسرانم 

 84 جامع میابراه     رحیم علی جامع               پدر خواستار دیدار با پسرهایم می باشم. 
. حداق یک تماس با خانواده داشته شد تباهزندگی برادرمان 

 باشد. 
 85             چرم فروش میابراه چرم فروش  معصومه خواهر     

 86             چرم فروش میابراه لیال چرم فروش  خواهر      خواستار دیدار با برادرم هستم. 
 87      آستانه یجالل خورسند خورسندی آستانه سهیال  خواهر      . چرا تماس نمیگیرد. بودند مادرم چشم انتظار پسرانشان و پدر

 88 خورسندی آستانه  دیمج        سهیال خورسندی آستانه  خواهر      می خواهم برادرانم را مالقات کنم. 
 89                       احسان دادارخواه      دادارخواه  سلمان برادر       و حاال اجازه تماس با خانواده را ندارد. برادرم تلف عمر 

 90                جواد دولت پور دولت پور  فرزاد برادر  استمداد می طلبیم برای دیدار با برادرم

 91                جواد دولت پور دولت پور سمیرا  خواهر    خواهان مالقات با برادرم هستم. 
سران مجاهدین خلق را وادار کنید به برادرم اجازه مالقات 

 بدهند. 
 92 ی                زمان رستم یعل        لطف هللا رستمی  برادر         

. اکنون من چشم انتظار درگذشتپسرش  مادرش چشم انتظار
 شنیدن خبری از او هستم. 

 93            انیرضائ لیاسماع رضائیان  محمد تقی پدر 

 94            انیرضائ لیاسماع ایول رضائیان  برادر      به برادرم امکان ارتباط با خانواده اش را بدهید. 

 95 ی                     راسخ یعل             هادی راسخی  برادر              . چرا نمی گذارد دیدار داشته باشیم؟ علیه رجوی شکایت دارم
. می خواهم با برادرم تماس داشته چشم انتظاری خیلی بد است

 باشم. 
 96                     زاده یمظفر زک         زکی زاده مختار  برادر             

. حاال من چشم انتظار دیدار با شد پسرشمادرش دق مرگ 
 پسرم مانده ام. 

 97 ی         لیزاداسماع داود  زاداسماعیلی هوشنگ پدر 

 98 ی         لیداود زاداسماع  زاداسماعیلیفرهاد  برادر          می خواهم صدای برادرم را بشنوم. 
و او را فریب دادند. چرا  رفت آلمانفرزندم برای تحصیل به 

 نباید یک تماس با مادرش داشته باشد؟ 
 99              دار قهیخسرو سل مرندی       شهربانو مادر           

 100               شاخص اریشهر           خسرو  شاخص  برادر            را ندارد. کمکم کنید. با ما تماس اجازه تماس برادرم 
؟ یک تماس بگیردبعد از سالیان حتی نتواند برادرم مگرمیشود 

 این چه سازمانی است؟ 
 101 ی             شمس افضل یعل            کاظم شمس افضلی  برادر            

 102 ی                   بهمن عابد           عابدی رسول  برادر             . یک تماس کسی را نمی کشد. سالمند شده است و مادرم پیر
 103                    پوریعل رجیا           مجید علیپور  برادر              هستیم  خواهان مالقات با برادرم

 104                 خواهیعل نیحس     کبری علیخواه  خواهر             یک تماس بگیرد اجازه بدهند برادرمفقط 
که به دام افتاد و حاال اجازه  فقط برای تحصیل رفته بودپسرم   105               پور یروزبه غن         ابوالحسن غنی پور  پدر             



 ارتباط با خانواده را به وی نمی دهند. 

 106               منوچهرغالم پور             رقیه غالم پور  خواهر           . چرا تماس نمی گیرد؟ نگران سالمتی برادرم هستم
 107           محمد حسن گنج آور           گنج آور  محمد اسماعیل برادر            حداقل یک تماس بگیردبرادرم 

 108 احمد بازگونه                    کبری بازگونه  خواهر          و حاال اجازه ارتباط نمی دهد.  نابود کرد رجوی خانواده ام را
 109 نیره بازگونه        بازگونه کبری  خواهر          چرا نمی توانم صدای برادر و خواهرم را بشنوم؟ 

 110                   مبرهن وسفی مبرهن فرهاد پدر  . چرا تماس نمی گیرد؟ هست مادر پسرم چشم انتظار
 111                   مبرهن وسفی    پوران مبرهن  خواهر     اجازه مالقات با برادرم را بدهید. 

شد. حاال اجازه تماس با اسیر رجوی  بود کهاو تحصیل کرده 
 خانواده را ندارد. 

 112             محسن  مهرورز    علینقی )مهدی( مهرورز برادر     

 113 ی                  مجتهد زدانی مجتهدی رحیم  برادر        سال است که از برادرم بی خبرم.  35بیش از 

 114 ی                  مجتهد زدانی    عبدهللا مجتهدی  برادر        سال هستم.  35خواهان دیدار با برادرم بعد از بیش از 
 115               قاسم نجف زاده             عسگر نجف زاده  برادر        . چرا برادرم اجازه تماس ندارد؟ مادرم دق مرگ شده است

 116             کتای  یمحمد عل                جواد یکتا  برادر           را مالقات کنم. آیا خواسته بزرگی است؟ میخواهم برادرم 
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