
ارسالی به ادی راما نخست وزیر  گلستانفهرست نامه های خانواده های استان 

 آلبانی جهت درخواست ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق

خانواده برای ادی راما توسط پیام یا عنوان نامه ارسال شده 
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درخواست دارم  که نتوانسته ام پسرم را ببینم.سال  34 بیش از

 حداقل امکان تماس را فراهم نمایید. 
 1 حمیدمحمد آق آتابای آی سلطان سارلی مادر

نداریم و همه  برادرمهیچ خبری از  سال است که 30از  بیش

 امکان تماس با برادرم را فراهم کنید.. او هستیمنگران وضعیت 
 2 حمیدمحمد آق آتابای یحیی آق آتابای برادر

نم بزودی اهستیم. امیدوارم بتوبرادرم ت همه نگران وضعی
 . مالقاتت کنم

 3 حمیدمحمد آق آتابای مرادمحمد آق آتابای برادر

 رفت خیلی کم سن بود.. وقتی دلم برای برادرم تنگ شده ات
 با برادرم تماس داشته باشم. خیلی دوست دارم 

 4 حمیدمحمد آق آتابای جمیله آق آتابای خواهر

 دیدار ندادند.ولی اجازه  رفتمبه عراق  چند بار برای مالقات
 برادرم را مالقات کنم. نم در آلبانی اامیدوارم بتو

 5 ریگی براتعلی حسینعلی ریگی برادر

هستیم و امیدواریم هر چه  برادرمما همه نگران وضعیت 
 خبری از او بگیریم.  مزودتر بتوانی

 6 ریگی براتعلی ریگی  چراغعلی برادر

ما هم به  ید. نگذاربرادرم فوت کردندپدر و مادر چشم انتظار 
 شویم. مبتال  سرنوشتیچنین 

 7 ریگی براتعلی مهدی  ریگی برادر

نگران برادرم خبری نداریم و همه خیلی سال هست که از 
 می باشیم. حداقل یک تماس خواهان هستیم و  وضعیت او

امام وردی حاجیلی  حسین حاجیلی دوجی برادر
 دوجی

8 

. ما را از نگرانی برادرم بی خبر هستیمسالهاست که از وجود 
 ما داشته باشد. و حداقل تماسی با  بیاوریمدر 

 9 خرمالی بهرام  کریم    خرمالی برادر

دخترم را ببینم و خیلی دلمان برایش سالها میگذرد که نتوانستم 
 . هستیم تنگ شده و خواستار مالقات با او

 10 محمدی زاده فرشته  مهدی محمدی زاده پدر

 11 محمدی زاده فرشته  امیر محمدی زاده برادر می باشد بی خبری از خواهرمانتنها کاستی خانواده 
برادرم می باشد و سالهاست که خانواده خیلی نگران وضعیت 

 امکان تماس فراهم کنید. بی خبر هستیم .  از وجودش
 12 عاقلی علیرضا عباس   عاقلی برادر

. ما را دیگر چشم برادرم از دنیا رفتند پدر و مادر چشم انتظار
 امکان تماس با برادرم را فراهم کنید. و حتما  یدظار نگذارتان

 13 رحیم اربابی احمد ناصر رحیم اربابی برادر

 بی خبری از عمویمتمام نگرانی خانواده و بخصوص پدرم 
ما را از نگرانی  را فراهم نموده وخانواده است. امکان تماس با 

 بدهید. نجات 

 برادر
 زاده

 14 رحیم اربابی احمد ایمان   رحیم اربابی

خبری نداریم  فرزندماناز  لهای زیادی است که من و همسرمسا
لطفا امکان ارتباط با او را هستیم. او و خیلی نگران وضعیتت 

 برایمان فراهم نمایید. 

مهدی اسماعیل  محمد احمد اسماعیل پور پدر
 پور

15 

امکان . بعد از کشته شدن مهرداد خیلی نگران شماها هستم
 ارتباط و تماس را فراهم کنید. 

 16 مهرناز نیک سیر  نیک سیر خواهر

 17 مهران نیک سیر  نیک سیر خواهر  بی صبرانه خواهان دیدار با خواهر و برادرم هستم. 

پای همسرم نشسته و فرزندانش را بیشتر از سی سال به 
مندانه بزرگ کردم و همچنان منتظرش هستم. امکان حداقل بروآ

 یک ارتباط ساده را با خانواده برایش فراهم نمایید. 

 18 علی میرزائیرضا  نیصدیقه عباسی موج همسر

 رفتم ولی مسئولین سازمانبه عراق  چندین بار برای دیدن پدرم
خواهان تنگ شده و  برایشو خیلی دلم  دیدار ندادنداجازه 

 ارتباط با او هستم. 

 علی میرزائیرضا  فاطمه علی میرزائی دختر
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ما همه منتظر . پدرم هستیمنگران حال سال  34بعد از ما همه 

 حداقل یک نامه یا تماس می باشیم. 
 20 علی میرزائیرضا  مهدی علی میرزائی پسر



بتوانم به دیدار پدرم برسم. ما همه  امیدورام هر چه زودتر
 دلتنگ او هستیم. 

 21 علی میرزائیرضا  محمد علی میرزائی پسر 

امکان حداقل یک تماس را . برادرم استمادرمان چشم انتظار 
 برایمان فراهم کنید. 

 22 ابراهیم   رضوانی عباس  رضوانی برادر

خبری ندارم و متاسفانه در این مدت  سالهاست که از خواهرم
می خواهم با خواهرم در .  چشم انتظار از دنیا رفتدپدر و مادر 

 ارتباط باشم. 

 23 شیرنگی )بگوم( مریم نفیسه  شیرنگی خواهر

 خواهرمچشم انتظار  یو بدجور نیستاصال خوب  ممادر حال
می باشد. انتظار داریم در این واپسین لحظات سال  40بعد از 

 فراهم شود. با او  امکان یک تماسعمرش حداقل 

 24 بزازیمهناز  کامران   بزازی برادر

 25 محمدحسین متکی متکیابوالقاسم  برادر شرایطی بوجود آورید که بتوانیم برادرمان را مالقات کنیم. 
 26 علی حسین متکی متکیابوالقاسم  برادر ما خواهان مالقات با برادرمان هستیم. 

 27 غالمحسین متکی متکیابوالقاسم  برادر ما خواستار ارتباط با برادرمانمان در آلبانی هستیم. 
 28 معصومه بانو  ترابی نادعلی   ترابی برادر خواهان ارتباط با خواهرانم هستم. 

 29 مریم بانو ترابی  نادعلی   ترابی برادر خواهان حداقل یک تماس از جانب خواهرانم هستم. 

سال  40باید انتظار دختر عزیزم را بکشم .  دیگرمن چند سال 

دوری از خانه کافی نیست که من در این لحظات پایانی عمرم 
 او را ببینم . من منتظر تماس دخترم هستم. نباید 

 30 قیاسی  معصومه عالیه   پوالدی مادر
 

سال میباشد که  40 به و نزدیک خوردندفریب  پسرانم متاسفانه

 . را بشنومنتوانسته ام صدایشان 
 31 ایرج گلعلیپور احمد  گلعلیپور پدر

 

 32 هوشنگ گلعلیپور  احمد  گلعلیپور پدر پسرانم را ببینم. در این آخر عمری خیلی دوست دارم 
 برای برادرانمپدرمان بشدت بیمار می باشد و خیلی هم دلش 

  .را مالقات کند آنها. دوست دارد هر دوی استتنگ شده 
 33 ایرج گلعلیپور صمد   گلعلیپور برادر

خلق به ما اجازه مالقات با متاسفانه سران سازمان مجاهدین 
 را فراهم کنید. با خانواده  امکان تماس. نمیدهندبرادرانم را 

 34 هوشنگ گلعلیپور  صمد   گلعلیپور برادر

و  برادرمان را مالقات کنیمنستیم اسال هست که نتو 30از  بیش

. او هستیمتنگ شده و خیلی نگران وضعیتت  برایشخیلی دلمان 
 حداقل امکان تماس را فراهم کنید. 

 35 اسماعیل شهسوار جواد   شهسوار برادر

منتظریم که با خانواده خیلی تنگ شده و همه  دلمان برای برادرم
 بدهد. ا را از نگرانی نجات مو  تماس بگیرد

 36 شهسوار اسماعیل شریف    شهسوار برادر

 چندین سال هست که از برادرم خبری نداریم و اکنون پسرش
تماس او او نیست. خواهان  متأسفانهصاحب فرزندانی شده و 

 هستیم. 

 37 ریاحی تقی محمد ریاحی خلیل برادر

هستیم و بیشتر از  پدرمخانواده خیلی نگران وضعیت جسمی 
زندگی داده تشکیل او خبری نداریم. من سال میشود که از  30

 خواهان تماس با پدرم هستیم. . ام

 38  ریاحی تقی محمد ریاحی شهرام پسر

هیچ خبری نداریم و من و بقیه  برادرمچندین سال هست که از 
او هستیم. خانواده خیلی نگران وضعیت جسمی و روحی 

 خواهان تماس او هستیم. 

 39 مردانیعلی اکبر  حجت    مردانی برادر

همه نگران  چون دخانواده تماس بگیرخواستاریم که برادرم با 
 او هستیم. وضعیتت 

 40 مردانی علی اکبر علیرضا   مردانی برادر

را مالقات نمایم  برادرمچندین بار به عراق سفر کردم تا بتوانم 
ی که کمترین خلق چنین اجازه اولی سران سازمان مجاهدین 

 . او هستیمخانواده نگران حال  .ندندادرا  حق ماست

 41 حاج سید  سعیدفر حاج سخید سعیدفر برادر

 42 علی اکبر  هاشمی نبی   هاشمی دربرا خواهان تماس برادرم هستیم. خیلی نگران او می باشیم. 
 

می باشد که  برادرمنگرانی ما وضعیت جسمی و روحی تنها 

 است گرفتار مجاهدین خلق می باشد. سال  30بیشتر از 
 43 هاشمیعلی اکبر  ذبیح اله  هاشمی برادر

 44 سراییمهدی  سراییعلی  برادر منتظر تماس برادرم هستیم تا ما را از نگرانی خارج کند. 



در و مادر تنگ شده و بخصوص پ خیلی دلمان برای برادرم
ترتیبی دهید تا با خانواده تماس . خیلی سراغش را میگیرند

 بگیرد. 

 45 عبدالهیرامین  محمدآقا عبدالهی برادر

خواهان تماس پسرم هستم تا از . من دیگر آخرهای عمرم میباشد
آرزو دارم یک بار دیگر فرزندم را بعد از  نگرانی خارج شوم.

 سالیان در آغوش بکشم. 

 راموزروح اله  متکیرقیه  مادر
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مادرمان حالش اصال خوب نیست و تاکنون چندین بار عمل شده 
امکان تماس او با مادرش . برادرم را میگیردو بد جور سراغ 

 . هست را فراهم کنید. خیلی منتظرش

 47 راموزوح اله ر راموزرمضان  برادر

باعث مریضی پدرم شده و همه خانواده  عمویممتاسفانه دوری 
 فراهم کنید. تماس امکان . لطفا او هستندمنتظر 

برادر 
 زاده

 48 هاشمیعامر  علی اکبر  هاشمی

سال یکبار در طول عمرم صدای  34کاش بتوانم بعد از گذشت 

رسیدگی به این پدرم را بشنوم و یا او را مالقات کنم . تقاضای 
 درخواست انسانی را از شما دارم

 

 49 اسماعیل   شهسوار سمیرا   شهسوار دختر

تنها خواسته خانواده شهسوار از شما دیدار با اسماعیل شهسوار 
گرفتار در سازمان مجاهدین میباشد که یک خواسته انسانیست . 

 امیدوارم به آن جامه عمل بپوشانید

 برادر
 زاده

 50 اسماعیل  شهسوار علی  شهسوار

مالقات با برادرم که در سازمان مجاهدین گرفتار شده حق 
 انسانی من و خانواده ام می باشد . لطفا مورد عنایت قرار دهید

 51 بهرام   خرمالی گلدی  خرمالی برادر

من و خانواده ام از وضعیت تایماز نگران هستیم و تماس او 
 دمیتواند ما را از نگرانی خارج نمای

 52 تایماز  واحدی ایدینگ واحدی برادر

سال نیشود که از پسرم هیچ خبری ندارم . خواهش میکنم  20

 ترتیبی دهید تا پسرم با من تماس داشته باشد

 53  تایماز  واحدی خدیجه  واحدی مادر

سال میشود که از برادرمان خبری نداریم و منتظر  20حدود 

 اطالع داشته باشیمتماس اوهستیم تا از وضعیت او 

 54 مهدی  سرایی جمشید  سرایی برادر

تنها خواسته خانواده مان آگاهی یافتن از سالمتی برادرمان می 
 باشد

 55 مهدی  سرایی احمد   سرایی برادر

شنیدن صدای پسرم و مالقات با او در این آخر عمری تنها 
 خواسته انسانی من میباشد

 56  سراییمهدی   عبدالحمید  سرایی  پدر

سال میشود که از وضعیت خواهرم اطالعی ندارم و  40حدود 

 خواسته من تماس او با خانواده می باشد

 57 معصومه  ترابی اصغر  ترابی برادر

سال تنها خاوسته خانواده و من برقراری یک تماس  40بعد از 

 آزاد با خواهرمان میباشد

 58 مریم بانو  ترابی اصغر  ترابی برادر

سال حق انسانی من و خانواده ام می  40برقراری تماس بعد از 

 باشد

 59 رحیم اربابی ناصر مسعود  رحیم اربابی برادر

نگران وضعیت برادرم در سازمان مجاهدین هستم و همچنین 

 سال می باشم.   40منتظر تماسش بعد از 

 60 رحیم اربابیناصر  فاطمه   رحیم اربابی خواهر

برادرم سال صدای  40حق انسانی من هست که بتوانم بعد از 

 را بشنوم تا از نگرانی دربیایم. 
 61 حیدری مسعود فاطمه    حیدری خواهر

 62 حیدری مسعود مریم     حیدری خواهر سال برادرم را نتوانم ببینم 40چرا نباید بعد از گذشت 
 63 حیدری مسعود معصومه  حیدری خواهر مالقات نمایمحق انسانی من هست که بتوانم برادرم را آزادانه 

سال ترتیبی دهید تا بتوانم برادرم  40از شما تقاضا دارم بعد از 

 را آزادانه و د حضور مسئولین بین المللی مالقات کنم

 64 حیدریمسعود  زهرا    حیدری خواهر

مالقات  و برقراری تماس حق انسانی من و خانواده ام می باشد 
 سال برقرار شود 40بعد از که 

 65 نصرهللا  محمدی منصور  محمدی برادر

فقط یک مالقات و یا حداقل یک تماس قبل از مردنم تقاضا دارم 

 سال برقرار شود 35که بعد از 

 66  مهناز  بزازی منظر  شریفی مادر



سال و آگاهی یافتن از وضعیت خواهر تنها  35تماس بعد از 

 خواسته من می باشد

 67 مهناز  بزازی  مهوش  بزازی خواهر

سال فقط یک خواسته انسانی می  35برقراری تماس بعد از 

 باشد

 68 مهناز  بزازی نسرین  بزازی خواهر

اطالع یافتن از سالمتی خواهرم تنها خواسته من و خانواده ام 
 می باشد

 69 مهناز  بزازی هادی   بزازی برادر

 70 رسول  مهدلو ترکمانی منصور مهدلو ترکمانی برادر تماس سال انتظار برای یک  40
نگران وضعیت برادرم هستم و تقاضای تماس او با خانواده را 

 از شما دارم
 71 رسول  مهدلو ترکمانی محمد   مهدلو ترکمانی برادر

سال از برادرم هیچ خبری ندارم و تنها یک تماس  35بیش از 

 خواسته من و خانواده ام می باشد

 72 تقی   نوکنده ایی ابوالقاسم  نوکنده ایی برادر

سال صدای  35حق انسانی من و خانواده ام می باشد که بعد از 

 برادرم را بشنویم

 73 تقی   نوکنده ایی گل آقا    نوکنده ایی برادر

 74 نوکنده اییتقی    طاهر    نوکنده ایی برادر خواسته من و همه خانواده تنها یک تماس مسقل می باشد
 75 هیم  میرسیدیاابر رضا     میرسیدی برادر نگران سالمتی برادرم هستم

 76 شایسته   سقایی احمد     سقایی برادر سال صدای خواهرم را نتوانستم بشنوم 40
خواسته انسانی منو خانواده ام اطالع یافتن از وضعیت 

 خواهرمان می باشد
 77 سقایی  شایسته  علی محمد  سقایی برادر

نداشتن تماسو یا مالقات با خواهرم من و خانواده ام را از 
 وضعیت او نگران نموده است

 78 ام لیال   شمسی محمدعلی   شمسی برادر

سال دیدن مادرم و شنیدن صدای  40تنها درخواست من بعد از 

 او می باشد که از شما درخواست رسیدگی دارم

 79  شمسیام لیال    فائزه    شمسی دختر

 80 اسماعیل  شهسوار حسن   شهسوار برادر سال شنیدن صدای برادرم را آرزو میکنم 40بعد از 
دلم برای دخترم تنگ شده و تنها خواسته من قبل از مرگم 

 شنیدن صدای دخترم می باشد
 81 عصمت  شهنازی پروانه رضائیانی مادر

 82 معصومه   ترابی  ولی هللا    ترابی برادر شنیدن صدات آرزوی من و خانواده می باشد

 83 مریم بانو   ترابی ولی هللا    ترابی برادر تنها درخواستم مالقات با تو میباشد

 84 سید   سعیدفر سعید  سعیدفر برادر سال نگران وضعیت جسمی تو هستم 35بعد از 

بعد از بیست سال دیدن تو خواسته انسانی من و خانواده می 
 باشد

 85 لیال   نرگسی خدیجه   نرگسی خواهر

 86 لیال   نرگسی نرگسی برادر شنیدن صدات و مالقات کردنت حق انسانی خانواده می باشد

سال دوری از تو و نشنیدن صدات برای مادرم غیر قابل  25

 تحمل شده . با خانواده تماس بگیر

 87 لیال   نرگسی موسی الرضا  نرگسی برادر

    88 

    89 
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