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1 

 مریم آزاد منجیری

  

 جعفر آزاد محمد

 منجیری

ما ست که چشم انتظار فرزندم می سوزم. سال ا 30بیش از  پدر

 ،آمده اندخانواده ها خوشحال شدیم که عزیزانمان به کشور شما 

زا نمی اما متاسفانه به من گفتند دولت شما برای ما خانواده ها وی

از شما درخواست می کنم به ما ویزا بدهید تا بتوانیم  .دهد

 . فرزندانمان را ببینیم

2 

 

سال است ندیده ام. خواستار حداقل یک  30فرزندم را بیش از  مادر  قزیبتول   مریم آزاد منجیری

 تماس تلفنی از او هستم. 

 سال هستم.  30خواهان ارتباط با خواهرم بعد از  خواهر آزاد منجیری معصومه مریم آزاد منجیری 3

سال  30خواستار مالقات با خواهرم بعد از گذشت بیش از  خواهر آزاد منجیری مهناز مریم آزاد منجیری 4

 هستم. 

سال آیا درخواست دیدار با خواهرم  30بعد از گذشت بیش از  برادر آزاد منجیری ابراهیم مریم آزاد منجیری 5

 خواسته خیلی زیادی است؟ 

 میر ابوالفضل مسعود ابوذریان 6

  ابوذریان

ز سال است فرزندم  را ندیده ام ا 30من پدری هستم که بیش از  پدر

 کنید ضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالشما تقا

به کشور شما  فرزندمبرایم جای تعحب است نتوانم برای دیدن  مادر مهری خیرخواه مسعود ابوذریان 7

 بیاییم

سال است برادرم را ندیده ام  30من خواهری هستم که بیش از  خواهر شهناز افضلیان محمد افضلیان 8

 از شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

 خواهر احسان نائیتی زاده محمد افضلیان 9

 زاده

 م. سال هست 30مایل به دیدار با دایی خود بعد از گذشت بیش از 

 خواستار وصل ارتباط با برادرم هستم.  خواهر ربابه الوند آذری  یحسین الوند آذر 10

  مرتضی بانژاد 11
 

 من مشتاق دیدار. نداریمبرادرم سال است خبری از  30بیش از  برادر مهدی بانژاد

. از نمی دانم چرا حتی یک تماس هم نمی گیرد .هستم ویبا 

 م کنیدشما می خواهم امکان سفر به کشورتان را فراه

  مرتضی بانژاد 12
 

سال بی خبری  30خواستار ارتباط با برادرم بعد از گذشت  خواهر فاطمه بانژاد

 هستم. 

از شما تقاضا  .برادرم را ندیده امسال است  30من بیش از  برادر احمدرضا بزرگ نیا  بزرگ نیا حمیدرضا 13

 دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

در  فراق فرزندم  پدرش فوت کرد و من اشک می ریزم اما من  مادر خدیجه جاهدی  محمد بقایی 14

 امیدم به شماست مرا با دادن ویزا برای دیدن فرزندم خوشحال

 کنید

است در انتظار  سال 30خواهران هم چنان بیش از ما  خواهر مرضیه بقایی  محمد بقایی 15

 برادرمان می سوزیم

 سال هستیم.  30خواهان دیدار با برادرمان بعد از  خواهر معصومه بقایی  محمد بقایی 16

 سال می باشیم. 30خواستار ارتباط با برادرمان بعد از گذشت  خواهر صدیقه بقایی  محمد بقایی 17

همسر  بیابانی حسینعلی محمد بقایی 18

 خواهر

د. اجازه دهید برادر همسر من با خانواده اش ارتباط داشته باش

 این خواسته بزرگی نیست. 

 بهبهانیمهدی  19

  

سال است که در انتظار همسرم چشم براهم و با  35بیش از  همسر نرگس حوری پور

 مشقت فرزندانم را بزرگ کردم



ما خواهران کوچک بودیم که پدارمان در راه دفاع از وطنش  دختر رابعه بهبهانی  مهدی بهبهانی 20

حاال در کشور شما  رجوی را خورد. فریباسیر شد و بعد هم 

است از شما مصرانه می خواهیم امکان  مجاهدین خلقاسیر 

 دیدار با او را فراهم کنید

 امکان ارتباط با پدرمان را ایجاد نمایید.  دختر راحله بهبهانی  بهبهانیمهدی  21

 خواستار تماس با پدرمان می باشیم.  دختر ریحانه بهبهانی  بهبهانیمهدی  22

دیدار با برادرم هستم  نمی دانم چرا حتی یک تماس  من مشتاق برادر حمیدرضا تدینی تدینیمهدی  23

 گیرد یهم نم

مشتاق دیدار با خواهرم هستم  نمی   من نگران خواهرم هستم  برادر علی تدینی نوایی  تدینی نوایی مریم 24

 دانم چرا حتی یک تماس هم نمی گیرد

 توکلیمحمدعلی  25

  

مسئول آن سال است در انتظار فرزندم سوختم.  35بیش از  مادر آزادپور عفت اخالقی

 ؟ چرا نباید اجازه تماس داشته باشند. کیست

 توکلیمحمدعلی  26

  

آزاد کشور اروپایی یک ندیدن برادر برای خواهر با اینکه در  خواهر توکلیاکرم 

 باشد قابل فهم نیست و خیلی سخت است

 خواهان دیدار با برادرم هستم.  خواهر فاطمه توکلی  توکلیمحمدعلی  27

 خواستار ارتباط با برادرم می باشم.  برادر غالمرضا توکلی  توکلیمحمدعلی  28

. یک تماس ساده کسی را مرگ شد قمادر در فراق برادرم د برادر محمد جعفری ثانی  جعفری ثانی جعفر 29

 نمی کشد. 

در  رجویاو برای تحصیل به امریکا رفته بود اما سر از فرقه  برادر علی حائری  حائری عباس 30

 آورد

برای دفاع از ایران اسیر صدام منجاوز شد و االن در  برادرم برادر محمد حدادی مفدم  حدادی مقدممحمود  31

 گرفتار می باشد مقر مجاهدین خلقدر شما کشور 

 می خواهیم برادرمان را مالقات کنیم.  برادر ابراهیم حدادی مقدم  حدادی مقدممحمود  32

 حسینیسیدجواد  33

  

شما امکان دوست دارم  .من فقط او را از خانواده ام دارم خواهر مهین حسینی

 دیدارش را فراهم کنید

 حسینیسیدجواد  34

  

 شوهر موسی موسوی

 خواهر

 اجازه دهید با خواهرش تماس بگیرد. 

حسینی مرضیه  35

  محمودآبادی

 خلقمن به عنوان یک مادر نمی فهم چرا سازمان مجاهدین  مادر یملوک توکل افشار

 را نمی دهد دخترماجاره حتی یک تماس به 

حسینی مرضیه  36

  محمودآبادی

 مریم حسینی

 محمودآبادی

 تماس بگیرمرچه تالش کردیم نتوانستیم با او ما ه خواهر

مرضیه حسینی  37

 محمودآبادی

 خواهر سید حسین اشرفی
 زاده

 خواهان کسب خبر از دایی ام هستم. 

مرضیه حسینی  38

 محمودآبادی

 خواهر سید محمدرضا اشرفی
 زاده

من هم چیزی بیشتر از خواسته برادرم ندارم شما آقای نخست 

 وزیر می دانید دوری و انتظار چقدر سخت است 

حسینی مرضیه  39

  محمودآبادی

 حسینی مسعود سید

  محمودآبادی

 خواستار دیدار با خواهرم هستم.  برادر

حسینی مرضیه  40

  محمودآبادی

 شوهر حجت اشرفی

 خواهر

 اجازه دهید با خواهرش تماس داشته باشد. 

حسیني مقدم محمد  41

 شاندیز         

ابراهیم حسیني مقدم 

 شاندیز

فرقه رجوی را  فریببرای تحصیل به هند رفت ولی  برادرم برادر

 و اکنون در کشور شماست.  خورد

حسیني مقدم محمد  42

 شاندیز         

علی حسیني مقدم 

 شاندیز

 اجازه دیدار با برادرم را بدهید.  برادر

حسیني مقدم محمد  43

 شاندیز         

عزت حسیني مقدم 

 شاندیز

پدر و .ما خواهران  روز و شب در انتظار بازگشت او هستیم  خواهر

 مادرم در فراق او از دنیا رفتند

حسیني مقدم محمد  44

 شاندیز         

زینب حسیني مقدم 

 شاندیز

 خواهان ارتباط با برادرمان می باشیم.  خواهر

حسیني مقدم محمد  45

 شاندیز         

مهین حسیني مقدم 

 شاندیز

 خواستار تماس با برادرمان هستیم.  خواهر



حسیني مقدم محمد  46

 شاندیز         

اکرم حسیني مقدم 

 شاندیز

 می خواهیم برادرمان را مالقات کنیم.  خواهر

حسیني مقدم محمد  47

 شاندیز         

طاهره حسیني مقدم 

 شاندیز

 خواستار دیدار با برادرمان هستیم.  خواهر

حسیني مقدم محمد  48

 شاندیز         

 شوهر بیب التفاتیح

 خواهر

 اجازه دهید وی با خانواده اش ارتباط داشته باشد. 

حسیني مقدم محمد  49

 شاندیز         

 شوهر غالمحسین بقایی

 خواهر

 امکان تماس با خانواده اش را برایش فراهم کنید. 

حسیني مقدم محمد  50

 شاندیز         

 خواهر حمید بقایی

 زاده

 بگذارید دایی من با خانواده اش تماس بگیرد. 

 ما خواهان دیدار با او هستیم برادر علی اکبر حکمتی حكمتي                   محمدتقی  51

 می خواهیم برادرمان تماس بگیرد.  خواهر حکمتی  زهرا حكمتي                   محمدتقی  52

 ما نگران خواهرمان در کشور شما هستیم برادر حسن خادمی خادمی                       آمنه  53

 خواستار تماس با خواهرمان می باشیم.  برادر تقی خادمی خادمی                       آمنه  54

 خواهان تماس با برادرم می باشم.  برادر حسین خانی خاني                        حسن  55

خشخاشي مصطفی  56

 مقدم            

مرتضی خشخاشی 

 مقدم

 اکنون او داد. فریبرجوی با همدستی صدام متجاوز برادرم را  برادر

  مقر مجاهدین خلق در آلباین گرفتار است.در 

خورسندی حسین  57

 اکبرزاده         

فاطمه صالحی 

 شیرازی

نیار دارند به وی و آنها  سر و یک فرزند داردبا اینکه هم پسرم مادر

کشور شما که اکنون در ولی رجوی او را گرفتار کرده و 

 کشوری آزاد است در مقر مجاهدین خلق می باشد. 

خورسندی حسین  58

 اکبرزاده         

نرگس خورسندی 

 اکبرزاده

 مایل به دیدار با برادرم هستم.  خواهر

خورسندی حسین  59

 اکبرزاده         

اکرم خورسندی 

 اکبرزاده

 می خواهم برادرم با ما تماس بگیرد.  خواهر

خورسندی حسین  60

 اکبرزاده         

محسن خورسندی 

 اکبرزاده

آیا درخواست یک پسر از پدر برای یک تماس بعد از سالیان  فرزند

 خواسته بزرگی است؟ 

خورسندی حسین  61

 اکبرزاده         

 همسر حسنعلی نقوی

 خواهر

 اجازه دهید او با خانواده اش ارتباط داشته باشد. 

کوچک بود همراه پدرش گرفتار فرقه  دختر برادرم در حالی که عمو ابراهیم درودي درودي                      فاطمه  62

 رجوی شد

 خواستار دیدار با برادرزاده ام هستم. عمه فاطمه درودي درودي                      فاطمه  63

 خواهان ارتباط با برادرزاده ام هستم.  عمه محترم درودي درودي                      فاطمه  64

 می خواهم خبری از برادرزاده ام بگیرم.  عمه مرضیه درودي درودي                      فاطمه  65

فرزند  محمد حسینی درودي                      فاطمه  66

 عمه

 اجازه دهید دختر دایی من با خانواده اش تماس داشته باشد. 

را در کشور شما از دست داد  برادرم در حالیکه دخترش  برادر ابراهیم درودي درودیجواد  67

 افسرده شده و نیاز به دیدار با خانواده اش دارد

 خواهان دیدار با برادرم هستم.  خواهر فاطمه درودي درودیجواد  68

 اجازه دهید با خواهرانش تماس بگیرد.  خواهر محترم درودي درودیجواد  69

 اجازه دهید برای دیدار با برادرمان به کشور شما بیاییم.  خواهر مرضیه درودي درودیجواد  70

 درودیجواد  71

 

فرزند  محمد حسینی

 خواهر

 اجازه دهید دایی من با خانواده اش تماس داشته باشد. 

دوست ابراهیم  72

 رزمگاه               

سال است با فرزندانم رها  35بیش از او مرا در ایران مشهد  همسر زهرا شکیبایی

شور متجاوز فریب دروغ های رجوی را خورده و به ککرده و 

عراق رفت و االن هم در کشور شما بر عکس تفاهم اول که بنا 

باز  بند به طور موقت در کشور شما مهمان باشند با زد و بود

 دورافتاده جمع کرده انددر مکانی را ام آنها مثل عراق صد



ست دوابراهیم  73

 رزمگاه               

سال است برای دیدن پدرمان   35ما فرزندان او  بیش از  فرزند مریم دوست رزمگاه

یم از فرقه رجوی بازگشت او هستیم از شما می خواهمنتظر 

 سئوال کنید چرا اجازه دیدار با پدرمان را نمی دهد

دوست ابراهیم  74

 رزمگاه               

 سال مایل به دیدار با پدرمان هستیم.  35بعد از گذشت بیش از  فرزند ملیحه دوست رزمگاه

دوست ابراهیم  75

 رزمگاه               

سال است از محبت پدری محروم مانده ایم. اجازه  35بیش از  فرزند مسعود دوست رزمگاه

 ارتباط بدهید. 

دوست ابراهیم  76

 رزمگاه               

 اجازه دهید برادرم با همسر و فرزندانش تماس بگیرد.  خواهر فاطمه دوست رزمگاه

ذوالجاللي سیدعلی  77

 مقدم          

ابوالفضل ذوالجاللي 

 مقدم

من از شما تقاضا دارم امکان دیدار مرا با برادرم و فرزندانش  برادر

 خودتان فراهم کنید کشور در

فرقه ای را خورده که دست در  فریبمن متاسفم که فرزندم  مادر زییال بیگم رباط جل رباط جزي             سیدجواد  78

 دست صدام علیه کشور توطئه و قتل و غارت کرده اند

 خواستار دیدار با پسرم بعد از سالیان بی خبری هستم.  پدر سیدعلی رباط جزی باط جزي             سیدجواد ر 79

 اجازه دهید برادرم با مادرمان تماس بگیرد.  برادر جزی داوود رباط باط جزي             سیدجواد ر 80

ما خانواده برادرم از شما خواهش می کنیم امکان دیدار با وی  برادر رخشانی محمد رخشاني                غالمرضا  81

 را فراهم کنید

 خواستار دیدار با برادرم هستم.  برادر محمود رخشانی رخشاني                غالمرضا  82

 خواهان ارتباط با برادرم هستم.  برادر حسینعلی رخشانی رخشاني                غالمرضا  83

دروغ های  فریببرادرم در حالیکه در ایتالیا تحصیل می کرد  برادر حسین رسایی رسایي                      سعید  84

ای شما از فرقه د. گرفتار شدام فرقه در رجوی را خورد و 

 حمایت می کنید که دستش به خون هموطنانم آغشته است

رضایي حجت اله  85

 طرقی            

 سکینه مقیمی
 

سال  35آیا شما می توانید تصور کنید یک مادر فراق بیش از  مادر

فرزندش را چگونه تاب می آورد این چه سازمانی است که 

 دیدار مادر با فرزندش را نمی دهد اجازه

رضایي حجت اله  86

 طرقی            

برایم فابل درک نیست که چگونه شما فرقه را در کشورتان  برادر احمد رضایی

 هر کاری بخواهد بکند. که  طوری حمایت می کنید 

رفیعانژاد مصطفی  87

 طرقبه             

محمدحسین رفیعانژاد 

 طرقبه

در دام افکار شیطانی فرقه رجوی که در کشورم ایران  فرزندم پدر

از شما خواهشمندیم امکان  است. منفور می باشد گرفتار شده

 .دیدارش را برایم فراهم کنید

رفیعانژاد مصطفی  88

 طرقبه             

 شوكت سادات میرنژاد
 

 بعد از سالیان بی خبری از پسرم اجازه دیدار بدهید.  مادر

رفیعانژاد مصطفی  89

 طرقبه             

 بگذارید برادرم با مادرمان تماس بگیرد.  برادر رفیعانژاد طرقبه مجید

من فرزندانم را با سختی و مشقت های زیادی بزرگ کرده ام  مادر عذرا جواهري رنجي                  حسین  90

 انصاف نیست من نتوانم برای دیدار فرزندم به کشور شما که

 بیایم نی با فرهنگ و مهربان داردمردما

ما خواهران برادرمان حسین رنجی از شما خواهانیم که حداقل  خواهر رنجي                   مریم رنجي                  حسین  91

 امکان دیدار مادرمان را با برادرمان محیا سازید

 اجازه دهیم برادرمان یک تماس با مادرمان بگیرد.  خواهر رنجي                   فاطمه رنجي                  حسین  92

 بگذارید مادرمان با برادرمان دیدار داشته باشد.  خواهر رنجي                   زاشیه رنجي                  حسین  93

 آیا امکان یک تماس هم وجود ندارد؟  خواهر رنجي                   مرضیه رنجي                  حسین  94

همراه گروهی را خورده که  فریبن نمی دانم جطور برادرم م برادر محمدابراهیم زارعی زارعي              غالمحسین  95

آنها  به کشورم جنگیده و حاال هم  شما علیه دشمن وطنم ایران  با

 خانواده ها شوند.دست باز داده اید که مانع دیدار در کشورتان 

 .از شما خواهشمندیم امکان دیدار مرا با او فراهم کنید

 اجازه دهید برادرم به ما تلفن بزند.  خواهر فاطمه زارعي زارعي              غالمحسین  96

 خواستار ارتباط برادرم با خانواده هستم.  اهرخو نجیبه زارعي زارعي              غالمحسین  97



 پسر محمد مهدی زارعي   زارعي            غالمحسین  98

 برادر

 اجازه دهید عمویم با خانواده اش تلفن بزند. 

کشور شما فرزندم را به عنوان مهمان موقت پذیرفته  هاز اینک پدر قاسم زعفرانی محمد زعفرانی                      حسن  99

است سپاسگزارم اما نمی دانم چرا به ما ویزا نمی دهید تا برای 

 .به کشورتان بیاییم اودیدن 

 خواستار تماس با برادرم هستم.  خواهر فاطمه صغرا زعفرانی زعفرانی                      حسن  100

 خواهان ارتباط با برادرم می باشم.  برادر حسین زعفرانی زعفرانی                      حسن  101

 پسر ابوالفضل رستگار زعفرانی                      حسن  102

 خواهر

 اجازه دهید دایی من با خانواده اش تماس بگیرد. 

 خواستار تماس با برادرم می باشم.  برادر منصور سرابی سرابي                           علی  103

خواهرم و بفیه دوستانش پناه داده است  از اینکه کشور شما به برادر محمد سالمي نیا سالمي نیا                       زهرا  104

من و خانواده ام سالیان زیادی است که از  بسیار ممنونیم.

ور شما حاال با خبر شدیم که در کش .خواهرم بی اطالع بودیم

زندگی می کند از شما مصرانه می خواهیم به ما ویزا بدهید تا 

 .برای دیدار او به آلبانی بیاییم

در حسرت دیدن برادرمان می سال است که  30ما بیش از  برادر حمید شاعری شاعري                   احمد  105

جوی امکان این دیدار را سوزیم. اما نمی دانیم با چه منطقی ر

 . ما دریغ کرده و می کند از

سال با خانواده اش تماس  30اجازه دهید برادرم بعد از بیش از  برادر حشمت هللا شاعری شاعري                   احمد  106

 بگیرد. 

سال دوری خواستار دیدار با برادرم  30بعد از گذشت بیش از  خواهر شوکت شاعری شاعري                   احمد  107

 هستم. 

من مادر مرتضی شامحمدی از شما خواهش می کنم امکان  مادر شوکت ولی زاده محمدي          شامرتضي  108

 دیدار ما را فراهم کنید

می خواهم شما است که از پسرم خبری ندارم از  30بیش از  پدر شهابی حسام الدین شهابي                  منوچهر  109

 امکان دیدار مرا با فرزندم فراهم کنید

 شهبازرضا  110

 منصوري                

من دختری هستم که از نبود پدر  رنج می برم و در نبود او  دختر منصوري زهرا شهباز

را ش من از شما می خواهم دیدن .برادرم را هم از دست دادم

 . برایم ممکن گردانید

 شهبازرضا  111

 منصوري                

 شوهر محمود حسنی

 دختر

 اجازه دهید پدر همسرم با وی تماس بگیرد. 

پدر و مادرم را بدلیل اجاره ندادن رجوی برای دیدن  متأسفانه برادر محمد صادقی صادقي                   علي  مراد 112

آنها بعد از  اجازه ندادن  .برادرم در عراق از دست دادیم

 .مرگ شدند دقرجوی برای دیدن برادرم 

صفوي  محبوبه 113

                 ایگيب

سال موفق شدم  30از  با اینکه من دوبار با پدر و مادرم بعد دختر ماندانا موسی زاده

از طریق کشور سوئد امکان پذیر شد که خود با  که دیدار کنم

همراه بود و سعی خلق سختی ها و کارشکنی سازمان مجاهدین 

و خواهرم که در سوئد مقیم  سفر مرا همراه با برادر ندمی کرد

شما می خواهم امکان سفر به  ازحاال  .دنهستند مانع شو

مادرم را فراهم  کشورتان از وطنم ایران را برای دیدن پدر و

 . کنید

صفوي  محبوبه 114

                 بایگي

 شوهر وحید علیشاهی

 دختر

 دهید مادر همسرم با وی تماس بگیرد. اجازه 

از بس در فراق برادرم گریه کردم بینایی ام بشدت کم شده  خواهر فاطمه ظفري ظفري              محمدعلی  115

ترام به انسانیت دیدن اح است. از شما می خواهم به خاطر

 .برادرم را برایم میسر سازید

 مایل به دیدار با برادرم هستم.  برادر علی اکبر ظفري ظفري              محمدعلی  116

 شوهر غالمرضا برزگر ظفري              محمدعلی  117

 خواهر

 اجازه دهید برادر همسرم با وی تماس بگیرد. 



علي غالم محمد  118

 گنجي سلماني   

علي گنجي جبیب هللا 

 سلماني

محمد علی گنجی از شما خواهش می کنیم  مما خانواده غال برادر

 امکان دیدار برادرم را با دادن ویزا محیا سازید

علي غالم محمد  119

 گنجي سلماني   

یف هللا علي گنجي س

 سلماني

 می خواهم برادرم را بعد از سالیان مالقات کنم.  برادر

علي غالم محمد  120

 گنجي سلماني   

حنیفه علي گنجي 

 سلماني

 چرا برادرم اجازه ندارد با ما تماس بگیرد؟  خواهر

علي غالم محمد  121

 گنجي سلماني   

حمیده علي گنجي 

 سلماني

 خواستار تماس با برادرم هستم.  خواهر

علي غالم محمد  122

 گنجي سلماني   

ظریفه علي گنجي 

 سلماني

 خواهان ارتباط با برادرم می باشم.  خواهر

علي غالم محمد  123

 گنجي سلماني   

وحید علي گنجي 

 سلماني

 خواهر

 زاده

 اجازه بدهید دائی من با خانواده اش تماس بگیرد. 

علي غالم محمد  124

 گنجي سلماني   

 شوهر نورمحمد یارمحمدی

 خواهر

 بگذارید برادر همسرم با او تماس بگیرد. 

 مشتاقبه شدت  .سال است که ندیده ام 35برادرم را بیش از  برادر جلیل  علیشاهي علیشاهي                        ایرج  125

می کنم امکان دیدن او را برای  تقاضاعاجزانه  هستم.دیدن او 

 . فراهم کنید

 می خواهم برادرم را مالقات کنم.  برادر محمد  علیشاهي علیشاهي                        ایرج  126

خانواده  یک فرد با ارتباطبا هیچ منطق و استداللی نمی توان از  برادر عباس غفاری غفاري                   فرزاد  127

  .سال 35جلوگیری کرد آنهم بعد از بیش از  اش

سال بی خبری درخواست تماس خواسته خیلی  35بعد از گذشت  خواهر فرحناز غفاری غفاري                   فرزاد  128

 بزرگی نیست. 

غالمي غالمرضا  129

 خیرآبادي          

عی  اکبر غالمي 

 خیرآبادي

راق فسال در  30راق برادرم فوت کرد او بیش از ف درمادرم  برادر

فرزندش سوخت برای ما فابل فهم نیست رجوی چرا نمی گذارد 

 بگویدو مرگ مادرش را تسلیت  بگیردبرادرم یک تماس  حتی

عاجزانه می خواهم که شرایطی فرام کنید تا بتوانیم برادرم را 

 .ببینیم

غالمي غالمرضا  130

 خیرآبادي         

 پسر غالمي خرآبادي رضا

 برادر

 اجازه دهید عمویم با خانواده اش دیدار داشته باشد. 

غالمي غالمرضا  131

 خیرآبادي          

هادی غالمي 

 خیرآبادي

 پسر

 برادر

 بگذارید تا عموی من بتواند با خانواده اش تماس بگیرد. 

غالمي مفرد  اعظم 132

       زهان      

زهره غالمي مفرد 

 زهان

غالمی مفرد از جنابعالی تقاضا داریم امکان  اعظمما خواهران  خواهر

 دیدن خواهرم را فراهم کنید

غالمي مفرد  اعظم 133

       زهان      

صفیه غالمي مفرد 

 زهان

 خواستار ارتباط با خواهرم هستم.  خواهر

 شهربانو)زهرا( 134

 فسنقري             

سال است که خواهرمان را ندیده ایم حتی نتوانستیم  30بیش از  خواهر فسنقري              معصومه

شنویم خواهشمندیم امکان تماس با او را برایمان بصدایش را 

 فراهم کنید

شهربانو)زهرا(  135

 فسنقري             

سال دوری و بی خبری درخواست تماس  30بعد از گذشت  خواهر فسنقري              سکینه

 خواسته بزرگی نیست. 

 قاصداحمدرضا  136

 خوش خبر          

 هم کنیدفرا من از شما خواهش می کنم امکان دیدار برادرم را خواهر خوش خبر زهرا قاصد

 قاصداحمدرضا  137

 خوش خبر          

خوش  مجتبی قاصد

 خبر

فقط یک تماس ساده با برادرم می خواهم که از حال او با خبر  برادر

 شوم. 

قانع حسین زاده مریم  138

        خباز 

معصومه قانع حسین 

 زاده خباز

خواهش می کنیم برای رضای خدا با صدور ویزا برای خانواده  خواهر

ها که عزیزانشان گرفتار فرقه رجوی هستند باعث خوشحالی ما 

 .شوید

قانع حسین زاده مریم  139

        خباز 

مجید قانع حسین زاده 

 خباز

 اجازه دهید به دیدار خواهرمان بیاییم.  برادر



قانع حسین زاده مریم  140

        خباز 

مجتبی قانع حسین زاده 

 خباز

 چگونه از حال خواهرمان با خبر شویم؟  برادر

قانع حسین زاده مریم  141

        خباز 

 شوهر مجید رنجبر

 خواهر

 به خواهر همسرم اجازه دهید با خانواده اش تماس بگیرد. 

سال است برادرم را ندیده ام  30من خواهری هستم که بیش از  خواهر ربابه قرایی قرایي                     حسن  142

 از شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

برادرم به کشور شما  برایم جای تعحب است نتوانم برای دیدن واهرخ قربانپور مقدم زهرا       قربانپور مقدم           مهدی  143

 مبیای

 كریمغالمرسول  144

 دادي               

من خودم قربانی فرقه رجوی بودم هنگامیکه صدام سقوط کرد  پسر مهران کریم دادی

سال ها همراه ردم. توانستم شبانه فرار کنم و به وطنم ایران بر گ

در فرقه رجوی کشانده  دو خواهرم به عراق  وپدر و مادرم 

فرقه رجوی به شدت از حتی تماس خانواده با شده بودیم. 

اعضایش وحشت دارد االن هم او از اینکه شما ویزا به ما نمی 

 . دهید خیلی خوشحال است

 اهرانم هستم. خواستار تماس با خو برادر مهران کریم دادی دادي كریممنظر  145

 اجازه دهید پدر و مادر و خواهرانم با من تماس بگیرند.  برادر مهران کریم دادی دادي كریممه لقا  146

 خواهان ارتباط با پدر و مادرم هستم.  پسر مهران کریم دادی  سوری نورانی 147

صدیقه كریمي  148

           نمدان     

سال است دخترم  را ندیده ام از  30که بیش از من مادری هستم  مادر طوبا دشتبانی

 شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا برای دیدن او  خوشحالی کنید

كریمي صدیقه  149

           نمدان     

پدرم نا آخرین لحظه حیات خواهرم را یاد می کرد آیا برای شما  خواهر زهرا كریمي نمدان

خواهرم نداد آیا شما  هبقابل قبول است رجوی حتی اجازه تماس 

سال دوری عضوی از خانواده تان را تحمل  35می توانید بیش 

 کنید پس با دادن ویزا یک افدام انسان دوستانه انجام دهید

كریمي صدیقه  150

           نمدان     

 اجازه دهید خواهرم با خانواده اش تماس بگیرد.  خواهر منیژه كریمي نمدان

كریمي صدیقه  151

           نمدان     

 خواهان ارتباط با خواهرم می باشم.  برادر حمید كریمي نمدان

كریمي صدیقه  152

           نمدان     

 می خواهم با خواهرم مالقات کنم.  برادر حجت كریمي نمدان

کالته علي اصغر  153

 سیفري

رمضانعلی کالته 

 سیفري

سیفری بارها برای دیدن او به ما خانواده علی اصغر کالته  پدر

عراق مقابل اشرف رفتیم ولی متاسفانه رجوی نه تنها اجازه 

دیدار نداد بلکه با پرتاب سنگ از ما پذیرایی کرد ما خوشحال 

شدیم که برادرمان به یک کشور اروپایی و آزاد رفت که دیگر 

در آلبانی می توانیم برادرمان را ببینیم ولی متاسفانه دولت شما 

ویزا ما را  ی دهد از شما خواهشمندیم با دادنیزا به ما نمو

 خوشحال کنید

کالته علي اصغر  154

 سیفري

معصومه  کالته 

 سیفري

 بعد از سالیان می خواهم خبری از پسرم داشته باشم.  مادر

کالته علي اصغر  155

 سیفري

علی اکبر  کالته 

 سیفري

 اجازه دهید برادرم حداقل با مادرمان تماس بگیرد.  برادر

کالته علي اصغر  156

 سیفري

 رضا کالته سیفري

 

 بگذارید برادرم با خانواده ارتباط بگیرد.  برادر

کالته علي اصغر  157

 سیفري

 محمد کالته سیفري

 

 می خواهم با برادرم تماس داشته باشم.  برادر

کالته علي اصغر  158

 سیفري

 کالته سیفري  فاطمه

 

 خواستار ارتباط با برادرم هستم.  خواهر

کالته علي اصغر  159

 سیفري

 زهرا  کالته سیفري

 

 چرا برادر من نباید اجازه داشته باشد با خانواده صحبت کند.  خواهر

کالته علي اصغر  160

 سیفري

 پسر محمد کالته سیفري

 خواهر

 اجازه دهید دایی من با خانواده تماس بگیرد. 



کالته علي اصغر  161

 سیفري

 همسر ابوالفضل صمدی
 خواهر

 بگذارید برادر همسر من با خواهرش تماس بگیرد. 

 گرابیان ()سارا زهرا 162

 

سالهای سال است خبری از دخترم که نزد مجاهدین خلق است  مادر فاطمه فیروزی

 ندارم.از شما کمک می خواهم. 

 گرابیان ()سارا زهرا 163

 

 اجازه دهید خواهرم با مادرمان تماس بگیرد.  خواهر نجمه گرابیان

که چشم انتظار فرزندم می سوزم حاال هم  استسال  30بیش از  مادر گلی گرجی گرحی                اسماعیل  164

رجوی او را به کشور شما آورده ما خانواده ها خوشحال شدیم 

که عزیزانمان را به کشور شما آوردند چرا که مردم کشور شما 

به مهمان نوازی معروفند اما متاسفانه به من گفتند دولت شما 

کنم به برای ما خانواده ها ویزا نمی دهد از شما درخواست می 

 ما ویزا بدهید

 اجازه دهید برادرم با مادرمان تماس بگیرد.  برادر ابراهیم گرجی گرحی                اسماعیل  165

حمیده )صغري(  166

 گلچین
 

سال است که از وی خبر  30ما خانواده حمیده گلچین بیش از  برادر علی گلچین

باشد خواهشمندیم نداشتیم حاال با خبر شذیم او در کشور شما می 

 امکان سفر ما را به کشورتان با دادن ویزا فراهم کنید

حمیده )صغري(  167

 گلچین

 خواستار دیدار با خواهرم هستم.  خواهر زهرا گلچین

پدر و مادرم در فراق برادرم محمد گلزار جانشان را از دست  خواهر سکینه گلزار                      گلزارمحمد  168

ما بارها با پدرم برای دیدن برادرم به عراق رفتیم ولی  .دادند

متاسفانه رجوی نه تنها اجازه دیدار نداد بلکه به سمت ما ستگ 

ما خوشحال شدیم که عزیزانمان به  نمود.و فحاشی کرد پرتاب 

کشور شما برده شدند و پیگیر آمدن به کشور شما که به مهمان 

نوازی معروف است بودیم که با کمال تعجب به ما گفتند شما 

و از شما می خواهیم به ما  نیستیمویزا نمی دهید اما ما نا امید 

 ویزا بدهید

همسر  ایزدیمجید                       محمد گلزار 169

 خواهر

بگذلرید همسرم برادرش را دیدار کند ما از مردم دوستی شما 

 زیاد شنیدیم خواهر برادرش را خیلی دوست دارد 

 هراخو امیر ایزدی                      محمد گلزار 170
 زاده

من مشتاق دیدن دایی ام هستم از شما که نخست وزیر کشوری 

هستید انتظار دارم با ویزا  با مردمی مهربان و انسان دوست

 دادن مرا خوشحال کنید

 هراخو حسین ایزدی                      محمد گلزار 171
 زاده

من مشتاق دیدن دایی ام هستم از شما که نخست وزیر کشوری 

با مردمی مهربان و انسان دوست هستید انتظار دارم با ویزا 

 دادن مرا خوشحال کنید

 هراخو سارا ایزدی                      محمد گلزار 172
 زاده

من مشتاق دیدن دایی ام هستم از شما که نخست وزیر کشوری 

با مردمی مهربان و انسان دوست هستید انتظار دارم با ویزا 

 دادن مرا خوشحال کنید

سال است برادرم را ندیده ام  30من برادری هستم که بیش از  برادر محمد  گنابادی گنابادي                     جواد  173

 از شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

 لسانیعلی اصغر  174

 

سال است که از وی خبر  30علی اصغر بیش از ما خانواده  پدر حسین لسانی

او در کشور شما می باشد خواهشمندیم شدیم نداشتیم حاال با خبر 

 ویزا فراهم کنیدما را به کشورتان با دادن  سفرامکان 

 لسانیعلی اصغر  175

 

نتوانم برای دیدن برادرم به کشور که برایم جای تعحب است  برادر جواد لسانی

 شما بیاییم

 لسانیعلی اصغر  176

 

خواستار دیدار با برادرم هستم که در کشور شما نزد مجاهدین  برادر قاسم لسانی

 خلق است. 

 محمدپوربراتعلي  177

 فرخاني            

ابراهیم  

 محمدپورفرخاني

سال است برادرم را ندیده ام  30من برادری هستم که بیش از  برادر

 کنید ضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالاز شما تقا

 محمدپوربراتعلي  178

 فرخاني            

 خواهان ارتباط با برادرم می باشم.  برادر فرخاني محمدپور علی



محمدي رجبعلي  179

 فرخاني            

غالمرضا محمدي 

 فرخاني

یم از وی خبر نداشتیم حاال با خبر شدسال است که  30بیش از  برادر

او در کشور شما می باشد خواهشمندیم امکان سفر ما را به 

 کشورتان با دادن ویزا فراهم کنید

 

سال است که چشم انتظار برادرمان می سوزیم حاال  30بیش از  برادر مرادی  بنقني           علیرضا مرادی بنقني          براتعلی  180

هم رجوی او را به کشور شما آورده ما خانواده ها خوشحال 

شدیم که عزیزانمان را به کشور شما آوردند چرا که مردم 

کشور شما به مهمان نوازی معروفند اما متاسفانه به من گفتند 

برای ما خانواده ها ویزا نمی دهد از شما درخواست دولت شما 

  می کنم به ما ویزا بدهید

 خواهان تماس با برادرم هستم.  خواهر مرادی بنقني           لیال مرادی بنقني          براتعلی  181

 برادر مرادی بنقني           جواد مرادی بنقني          براتعلی  182

 زاده

 اجازه دهید عموی من با خانواده اش تماس بگیرد. 

 برادر مرادی بنقني           سودابه مرادی بنقني          براتعلی  183

 زاده

بگذارید بعد از سالیان عموی من خبر سالمتی به خانواده اش 

 بدهد. 

 برادر مرادی بنقني           افسانه مرادی بنقني          براتعلی  184

 زاده

 سالهاست خبری از عمویمان که در کشور شماست نداریم. 

 برادر مرادی بنقني           سیما مرادی بنقني          براتعلی  185

 زاده

خواستار تماس عمویمان در مقر مجاهدین خلق با خانواده اش 

 هستیم. 

 (محمد)كامبیز  186

        سعودي    م

را ندیده ام از شما تقاضا  است فرزند خواهرمسال  30بیش از  دایی علی تدینی

 دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

 ظفر نفیس 187

                   مقدم     

 پدرشکه چشم انتظار فرزندم می سوزم  استسال  30بیش از  مادر فریده جواهری

اجازه در فراق او دق کرد و مرد رجوی بعد از فوت پدرش 

حاال هم رجوی او را به کشور شما یت بگوید. تماس نداد تا تسل

آورده ما خانواده ها خوشحال شدیم که عزیزانمان را به کشور 

شما آوردند چرا که مردم کشور شما به مهمان نوازی معروفند 

اما متاسفانه به من گفتند دولت شما برای ما خانواده ها ویزا نمی 

 دهد از شما درخواست می کنم به ما ویزا بدهید

 ظفر نفیس 188

                   مقدم     

پدرم نا آخرین لحظه حیات برادرم را یاد می کرد آیا برای شما  خواهر مقدم ظفر ثمینه

تا فوت  برادرم نداد بهقابل قبول است رجوی حتی اجازه تماس 

سال دوری  35آیا شما می توانید بیش  پدرم را تسلیت بگوید

عضوی از خانواده تان را تحمل کنید پس با دادن ویزا یک افدام 

 انسان دوستانه انجام دهید

 ظفر نفیس 189

                   مقدم     

 بگذارید برادرم با خانواده اش تماس بگیرد.  برادر سروش ظفرمقدم

 بتول 190

                       معصومي    

سال است خواهرم را ندیده ام  30من برادری هستم که بیش از  برادر معصوميحسن 

 از شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

سال است  30هستیم که بیش از  ما خانواده محمود معیری خواهر مهری معیري معیري                     محمود  191

برادرمان  را ندیده ایم از شما تقاضا داریم ما  را  با دادن ویزا 

 خوشحالی کنید

 اجازه ارتباط به برادرم بدهید.  خواهر زهرا معیري معیري                     محمود  192

 بگذارید برادرم با ما ارتباط داشته باشد.  خواهر فاطمه معیري معیري                     محمود  193

برادر من در مقر مجاهدین خلق است و می خواهد با او دیدار  برادر احمد معیري معیري                     محمود  194

 داشته باشم. 

 خواهر حامد سیگاری معیري                     محمود  195

 زاده

 ش تماس بگیرد. اجازه دهید دایی من با خانواده ا

مالیجردي علیرضا  196

 شکیباتبار        

مالیجردي  علی اکبر 

 شکیباتبار

که چشم انتظار برادرمان  می سوزیم  استسال  30بیش از  برادر

حاال هم رجوی او را به کشور شما آورده ما خانواده ها 

خوشحال شدیم که عزیزانمان را به کشور شما آوردند چرا که 

مردم کشور شما به مهمان نوازی معروفند اما متاسفانه به من 



گفتند دولت شما برای ما خانواده ها ویزا نمی دهد از شما 

 می کنم به ما ویزا بدهید درخواست

مالیجردي علیرضا  197

 شکیباتبار        

مالیجردي محمدعلی 

 شکیباتبار

 می خواهیم برادرمان را در کشور شما مالقات کنیم.  برادر

مالیجردي علیرضا  198

 شکیباتبار        

مالیجردي  عبدالعلی 

 شکیباتبار

 خواستار ارتباط با برادر خود هستیم.  برادر

مالیجردي علیرضا  199

 شکیباتبار        

مالیجردي  وحید 

 شکیباتبار

 چرا برادر ما نباید مجاز باشد که یک تماس بگیرد.  برادر

 معصومه 200

                 مصوري     

سال است خواهرم را ندیده ام  30من خواهری هستم که بیش از  خواهر زهرا مصوري

 کنید ن ویزا خوشحالضا دارم مرا با داداز شما تقا

 معصومه 201

                 مصوري     

 اجازه بدهید خواهرم تماس بگیرد.  خواهر راضیه مصوري

 معصومه 202

                 مصوري     

را ندیده ام سال است خواهرم  30رادری هستم که بیش از من ب برادر مجید مصوري

 کنید خوشحالضا دارم مرا با دادن ویزا از شما تقا

 عبدالعلی 203

           مهماندوست    

محمدعلی  

 مهماندوست

از سال است که  30مهماندوست بیش از  عبدالعلیما خانواده  برادر

یم او در کشور شما می باشد وی خبر نداشتیم حاال با خبر شد

خواهشمندیم امکان سفر ما را به کشورتان با دادن ویزا فراهم 

 کنید

موسي زاده مهدی  204

 آغویی         

 محمد حسین

 موسي زاده آغویی

نتوانم برای دیدن برادرم به کشور که برایم جای تعحب است  برادر

 شما بیاییم

موسي زاده مهدی  205

 آغویی         

ماندانا  موسي زاده 

 آغویی

سالهای سال است از پدرم دور هستم چون اجازه ارتباط نمی  دختر

 داشته باشم.  مالقاتدهند. کاری کنید بتوانم 

موسي زاده مهدی  206

 آغویی         

 شوهر وحید علیشاهی

 فرزند

 اجازه بدهید پدر همسر من با خانواده اش تماس داشته باشد. 

 شهریار 207

               زاییان       میر

سال است که چشم انتظار فرزندم می سوزم حاال هم  30بیش از  پدر محمدتقی میرزاییان

رجوی او را به کشور شما آورده ما خانواده ها خوشحال شدیم 

که عزیزانمان را به کشور شما آوردند چرا که مردم کشور شما 

من گفتند دولت شما 20به مهمان نوازی معروفند اما متاسفانه به 

خانواده ها ویزا نمی دهد از شما درخواست می کنم به برای ما 

 ما ویزا بدهید

 شهریار 208

               زاییان       میر

 بدهید. سال  30اجازه دیدار با برادرم را بعد از گذشت  برادر میرزاییانشهریار 

نامنی بارها برای دیدن او به عراق مقابل ما خانواده  اسماعیل  برادر حسین نامني نامني                 اسماعیل  209

اشرف رفتیم ولی متاسفانه رجوی نه تنها به اجازه دیدار نداد 

بلکه با پرتاب سنگ از ما پذیرایی کرد ما خوشحال شدیم که 

برادرمان به یک کشور اروپایی و آزاد رفت که دیگر در آلبانی 

ا ویزا به ما می توانیم برادرمان را ببینیم ولی متاسفانه دولت شم

 نمی دهد از شما خواهشمندیم با دادن  ویزا ما را خوشحال کنید

 می خواهم با برادرم دیدار داشته باشم.  خواهر فاطمه نامني نامني                 اسماعیل  210

 برادر مهدی نامني نامني                 اسماعیل  211

 زاده

 اجازه دهید عمویم با خانواده اش تماس بگیرد. 

سال است برادرم را ندیده ام  30من برادری  هستم که بیش از  برادر مجید  نصرآبادي نصرآبادي                   مهدی  212

 از شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

سال است که چشم انتظار برادرم  می سوزم حاال  30بیش از  برادر رشنواپوربراهیم ا هدایت مقدم                  حسن  213

هم رجوی او را به کشور شما آورده ما خانواده ها خوشحال 

شدیم که عزیزانمان را به کشور شما آوردند چرا که مردم 

کشور شما به مهمان نوازی معروفند اما متاسفانه به من گفتند 

ا ویزا نمی دهد از شما درخواست دولت شما برای ما خانواده ه

 می کنم به ما ویزا بدهید



 انجمن نجات، نمایندگی استان خراسان رضوی   –بهروزی غالمرضا 

 توضیحات مربوط به جدول به پیوست می باشد. 
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 برادر مرتضی بازرگان

 زاده

 به عموی من امکان ارتباط با خانواده را بدهید. 

هوشیار سیدمحسن  215

 یزداني          

کشور شما برایم جای تعحب است نتوانم برای دیدن برادرم به  برادر مهدی هوشیار یزداني

 بیاییم

هوشیار سیدمحسن  216

 یزداني          

اجازه دهید با برادرم که در کشور شما نزد مجاهدین خلق است  برادر رضا هوشیار یزداني

 دیدار داشته باشم. 

هوشیار سیدمحسن  217

 یزداني          

 می خواهم برادرم را مالقات کنم.  برادر امیر هوشیار یزداني

طیبه  218

                 یادگاریان

فرزند من سالیان سال است از من دور است. حتی یک تماس  مادر شهربانو خدمت گذار

 هم نگرفته است. اجازه دیدار بدهید. 

طیبه  219

                 یادگاریان

 طاهره

                 یادگاریان

دیده ام سال است خواهرم را ن 30من خواهری هستم که بیش از  خواهر

 از شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

طیبه  220

                 یادگاریان

 احسان

                 یادگاریان

 خواستار ارتباط با خواهرم هستم.  برادر

طیبه  221

                 یادگاریان

 عفت

                 یادگاریان

 خواهان دیدار با خواهرم هستم.  خواهر

هستم. متاسفانه  دخترمسال است که چشم انتظار  30بیش از  پدر محمدعلی یغمایي یغمایي                      شوکت  222

دولت شما برای ما خانواده ها ویزا صادر نمی کند. از شما 

 درخواست می کنم به ما برای دیدار با عزیزانمان ویزا بدهید.

سال است خواهرم را ندیده ام  30من خواهری هستم که بیش از  خواهر رزا یغمایي یغمایي                      شوکت  223

 از شما تقاضا دارم مرا با دادن ویزا خوشحالی کنید

 سال هستم.  30خواستار دیدار با خواهرم بعد از گذشت  خواهر منور یغمایي یغمایي                      شوکت  224

 سال هستم.  30خواهان ارتباط با خواهرم بعد از بیش از  برادر رضا یغمایي یغمایي                      شوکت  225

انتظار برادرمان سال است در  30هم چنان بیش از  ما برادران برادر مهدی  یونسي نسب یونسي نسب             محمود  226

 می سوزیم

 اجازه دهید برادرم در مقر مجاهدین خلق با من تماس بگیرد.  برادر سعید  یونسي  نسب یونسي نسب             محمود  227

228 

 

او در راه دفاع از وطنش  ما خانواده محمدعلی مالکی هستیم خواهر ریحانه  مالکی مالکی                 محمد علی 

حاال در کشور شما  فریب فرقه رجوی را خورد.اسیر شد و بعد 

اسیر دست رجوی است از شما مصرانه می خواهیم امکان 

 . دیدار با او را فراهم کنید

ست را به ما امکان ارتباط با برادرم که در مقر مجاهدین خلق ا خواهر ربابه مالکی مالکی                 محمد علی  229

 بدهید. 

 اجازه دهید برادرم با خانواده اش تماس بگیرد.  خواهر صغرا مالکی مالکی                 محمد علی  230

 بگذارید برادرم بعد از سالیان با خانواده ارتباط بگیرد.  برادر مهدی  مالکی مالکی                 محمد علی  231

برادر من سالهاست از ما دور است. امکان سفر و دیدار به ما  رادرب حسین مالکی مالکی                 محمد علی  232

 بدهید. 

 شوهر محمود زهرایی مالکی                 محمد علی  233

 خواهر

 اجازه دهید برادر همسرم با او تماس بگیرد. 

 خواهر علمدارابوالفضل   مالکی                 محمد علی  234

 زاده

 بگذارید دایی من با خانواده اش تماس بگیرد. 


