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شرایط  لطفآ .فرزندم بی خبرم سال است از 20بیش از  مادر تاج الدوله حیدریان  مهدی حمیدفر 1

 .فراهم کنید را ما دیدار

 .من خواهان ارتباط با برادرم هستم برادر ایرج حمیدفر مهدی حمیدفر 2

 . من خواهان ارتباط با برادرم هستم خواهر خانم حمیدفر مهدی حمیدفر 3

لطفأ کمکم  .سال است که فرزندم را ندیده ام 20بیش از  مادر گرجی باوندپور  داریوش نجفی 4

 .کنید

 مالقات با برادرم را دارم ارتباط و یتقاضا برادر جهانبخش نجفی داریوش نجفی 5

 .سالهاست که از برادرم بی خبرم لطفآ ما را یاری کنید برادر کریمی محمود عبدالکریم کریمی 6

تقاضای کمک فرزندم اطالعی ندارم.  سالهاست از مادر پیروزمهربانی  عبدالکریم کریمی 7
 .دارم

 .سال است که صدای فرزندم را نشنیده ام 20بیش از  پدر مصطفی عباسی مظفرعباسی 8

 .خواهشمندم کمک کنید

 . لطفأ به من کمک کنید تا صدای پدرم را بشنوم دختر نگارعباسی  مظفرعباسی 9

 . لطفأ کمک کنید .سالهاست از برادرم خبری ندارم برادر اردشیرافضلی مسعودافضلی 10
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 یا صدایش را بشنوم.  مالقات کنم

 . برای دیدار با عزیزمان ما را یاری کنید داماد گداریربز گودرز مسیب رشیدی 15

 .درخواست ارتباط با برادرم را دارم خواهر الهام مرادی آزاد مجتبی مرادی آزاد 16

 .درخواست تماس با برادرم را دارم خواهر فریده مرادی آزاد مجتبی مرادی آزاد 17

 .سالهاست ازوضعیت برادرم بی خبرم برادر حجت مرادی آزاد آزاد یمجتبی مراد 18

 .درخواست کمک برای دیدار یا ارتباط با پدرم را دارم فرزند افشین سپاه امیری علی سپاه امیری 19
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سالهاست که صدای فرزندم را نشنیده ام تقاضای کمک  مادر محمدیسکینه  علیرضا جعفری 24
 . دارم

سال است که از برادرم خبری ندارم  30بیش از  برادر پروا فرامرز محمدعلی پروا 25

 . درخواست کمک دارم

سال است که برادرم را ندیده ام تقاضای کمک  30 برادر علیرضا درویش تبار علی اصغردرویش تبار 26

 . دارم

سال است که از برادرم دورم تقاضای کمک از 30 برادر علی اکبردرویش تبار علی اصغردرویش تبار 27

 . دولت آلبانی دارم
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تقاضای سال است که برادرم را ندیده ام 30بیش از  خواهر ملکی شهال علی اشرف ملکی 32

 . کمک ازدولت آلبانی را دارم

 کمک کنید تا با عزیزمان تماس داشته باشیم داماد حسین بوستان بخش علی اشرف ملکی 33

 درخواست دیدار با خواهرم را دارم برادر امیری مهرداد مهوش امیری 34

 درخواست دیدار یا تماس با برادرم را دارم برادر ولی لطفی لطفی علیمراد 35

سال است که فرزندم را ندیده ام تقاضای  30بیش از  مادر فانوس خدادادیان  لطفی علیمراد 36
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 درخواست دیدار یا تماس با برادرم را دارم برادر احمدعلی لطفی لطفی علیمراد 37

 درخواست تماس یا دیدار با برادرم را دارم برادر امین لطفی لطفی علیمراد 38

سالهاست که از برادرم بی اطالع هستم تقاضای کمک  برادر مرادی اکبر مرادیهوشنگ  39
 از شما دارم
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سال است که برادرم را ندیده ام درخواست 30بیش از  خواهر مرادپور ناهید یحیی مرادپور 41

 . دارم او راکمک برای دیدار با 

کمک کنید پدرم را  محروم نکنید و مرا از داشتن پدر فرزند فرامانی زاده سجاد فرامانی زاده گودرز 42
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 ندیده ام تقاضای کمک دارمسالهاست که برادرم را  برادر فرامانی زاده تیمور فرامانی زاده گودرز 43

برادرم بی اطالع هستم درخواست  سالهاست که از برادر فرامانی زاده فریبرز گودرز فرامانی زاده 44
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سال است که برادرم را ندیده ام تقاضای 30بیش از  خواهر ثریا کریمی عبدالکریم کریمی 45

 رسیدگی را دارم

سال است که برادرم را ندیده ام درخواست 30بیش از خواهر کریمی دلبر مییعبدالکریم کر 46

 کمک دارم

 سالهاست ازوضعیت برادرم بی خبرم لطفأ کمک کنید برادر محمدرضا درویشی درویشی نوروز 47

سال است که برادرم را ندیده ام درخواست  30بیش از  برادر عباس محمدی حشمت محمدی 48
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سالهاست که خواهرم را مالقات نکرده ام درخواست  برادر سیروس علیزاده فاطمه علیزاده 50
 رسیدگی دارم

برادرم بی سال است که از وضعیت سالمتی  30بیش از برادر یوسفی جواد علی یوسفی 51

 خبرم درخواست رسیدگی دارم

برادرم اسیر دست صدام بود که به چنگ رجوی افتاد او  برادر رضا یوسفی علی یوسفی 52
 را نجات دهید

 سالهاست که برادرم را ندیده ام درخواست رسیدگی دارم برادر یوسفی محمد علی یوسفی 53

اسارت است لطفأ  که برادرم در سال است 30بیش از  برادر مهدی یوسفی علی یوسفی 54

 او را آزاد کنید

 درخواست مالقات با برادرم را دارم برادر ساسان توکلی مجید توکلی 55

 درخواست مالقات یا تماس با خواهرم را دارم خواهر مرضیه حسنوند کبری حسنوند 56

 را دارمخواهرم  درخواست مالقات یا تماس با خواهر حسنوند سهیال کبری حسنوند 57
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سال است که برادرم در اسارت است  30بیش از برادر حسن حسن گاویار محسن حسن گاویار 59
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