
ارسالی به ادی راما  خوزستانخانواده های استان تعدادی از نامه های پیام ها و  لیست
 نخست وزیر آلبانی جهت درخواست ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق

نام ونام خانوادگی  ردیف
 عضو مجاهدین خلق

نام ونام خانوادگی 
 ه عضوخانواد فرد

نسبت با 
 عضو

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

سال است او را ندیدم فراهم  25لطفا زمینه مالقات با برادرم را که بیش از  برادر عباس بیداری  محمود بیداری  1

 سازید. 

تقاضا دارم زمینه دیدار با برادرم که االن در مقر مجاهدین خلق است و ما  برادر ایرج بیداری  محمود بیداری  2
 سال است از وی بی خبرهستیم را فراهم سازید  25بیش از 

سال است که در دام مجاهدین خلق گرفتار است اما در  30همسرم بیش از  همسر مهوش جهانبانی  راهیمی علی اب 3

استدعا دارم مجوز صدور ویزای سفر به این سالیان حتی صدایش را نشنیدم. 
 کشورتان جهت دیدار با وی را برایم فراهم سازید.

خلق است اما یکبار هم در این سالیان موفق  مجاهدینپدرم سالهاست که اسیر  فرزند  حسین ابراهیمی  علی ابراهیمی  4
 به دیدار با وی نشدم. او االن در مقر مجاهدین خلق می باشد 

رهبران مجاهدین خلق سالهاست اجازه دیدار با پدرم را به خانواده ما ندادند  فرزند  مهدی ابراهیمی  اهیمی علی ابر 5
او اکنون در مقر مجاهدین خلق می باشد از شما تقاضا دارم دیدار من با وی 

 را محیا سازید. 

جهانگیر قیصر  پرویز قیصر بازفت  6
 بازفت 

برادر من سالهاست که عضومجاهدین خلق است اما ما تاکنون موفق به  برادر
 دیداربا وی نشدیم. لطفا شما زمینه این دیدار را محیا سازید.  

ما می خواهیم با برادرمان که اکنون در مقر مجاهدین خلق است دیداری  برادر خسرو اسکندری  بهروز اسکندری  7
اطر انسانیت اقدامات الزم را برای دیدار داشته باشیم از شما تقاضا داریم بخ

 ما با برادرمان انجام دهید .

ما تاکنون از دیدار با دایی خود محروم بوده ایم لذا تقاضا داریم شما این  پسر عمه  شاهین بابا احمدی  مهرداد اکبری  8
 موقعیت را برای ما و خانواده او فراهم سازید 

یاری جان ناصری  9
 کریموند 

غریب ناصری 
 کریموند 

سال است که نزد مجاهدین خلق اسیر است اما آنها  30برادرمن بیش از  برادر

تاکنون یکبارهم به ما اجازه دیدار با برادرمان را نداند. او اکنون در مقر 
 مجاهدین خلق در آلبانی می باشد 

ما بارها ازمجاهدین خلق تقاضای دیدار با خواهرمان را کردیم اما هرگز  برادر علی عالف پور نسرین  عالف پور 10
پاسخی به ما ندادند لذا اکنون که او در آلبانی و مقر مجاهدین خلق است از 

 شما تقاضا داریم چنین شرایطی را برای ما فراهم سازید . 

من از شما تقاضا دارم اجازه دهید در خاک کشورتان با خواهرمان که  برادر عالف پورعلی غالم نسرین عالف پور  11
 سالهاست از دیدار با او محروم بودیم مالقات کنیم. 

سالهاست برای دیدار با خواهرمان که االن درمقر مجاهدین خلق است تالش  خواهر مینا عالف پور نسرین عالف پور 12
اشتند. حال از شما تقاضا داریم کردیم اما مسئوالن تالش ما را بی نتیجه گذ

 این امرانسانی را محقق سازید .

برادرم سالهاست که اسیر مجاهدین خلق است اما آنها یکبار هم به ما اجازه  برادر احمد ابراهیمی  حبیب ابراهیمی  13
 کسب خبر یا دیدار با وی را به ما ندادند 

مهناز بابا احمدی  14
 کریمی 

بابا احمدی   البرز
 کریمی 

خواهرم سالهاست که گرفتار مجاهدین خلق شده اما مسئوالن یکبار هم اجازه  برادر
دیدار با وی را به ما ندادند. استدعا دارم اقدام مقتضی برای دیداربا وی را 

 برایمان فراهم سازید. 

مهناز بابا احمدی  15
 کریمی 

بابا احمدی  فریبرز
 کریمی 

خواهیم با خواهرمان در کشورتان مالقات کنیم. این خواسته ما فقط می  برادر
 انسانی را برایمان محقق سازید .

برادرم بهمن سالهاست که گرفتار در دام مجاهدین خلق است ولی در این  برادر بهروزاکبری  بهمن اکبری  16
 سالیان حتی یکبار هم به من وخانواده ام اجازه دیدار با وی را ندادند .

برادرم اکنون در مقر مجاهدین خلق می باشد. سالهاست که از او بی خبر  برادر خالد جباری  کریم جباری  17
 هستیم. تقاضا دارم بگذارید با سفر به کشورتان او را مالقات کنیم .



کرده اند اما مسئوالن مجاهدین خلق سالهاست که برادرانمان را گرفتار خود  برادر فریبرز موزمی  محمدرضا موزرمی  18
یکبارهم اجازه دیدار ما با آنها را صادرنکردند. شما این خواسته ما را در 

 خاک کشورتان محقق سازید .
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 خواهان دیدار با برادران خود هستم.  برادر فریبرز موزمی رضا موزرمی 

شده آیا رفتار مجاهدین خلق خواهر من سالهاست که گرفتار مجاهدین خلق  برادر صفرعلی قاسمی  فاطمی  قاسمی  20
انسانی است که تاکنون اجازه دیدار با وی را به من و خانواده ام نداده اند؟ 

 خواهش دارم شما بانی این امر اتسانی شوید .

خواهرم سالهاست که اسیر مجاهدین خلق شده و ما او را ندیدیم حال او  خواهر شهال قاسمی  فاطمه قاسمی  21
اکنون درک شور شما می باشد بگذارید با سفر به کشورتان بتوانیم او را بعد 

 از سالها دوری مالقات کنیم 

 فاطمه قاسمی  22
 

اشتن من نوزاد بودم که مادرم گرفتار مجاهدین خلق شد سالهاست که از د دختر فروغ خسروی 
مهر مادری محروم بودم از شما خواهش دارم بگذارید به کشورتان برای 
دیدار با مادرم که اکنون در مقر مجاهدین خلق است سفرکنیم تا غم سالها 

 دروی از مادرم به پایان برسد .

برادرم محروم کرده اند مسئوالن مجاهدین خلق سالهاست که مرا از دیدار با  برادر سیف هللا زیبا  نصرهللا زیبا  23
 از شما تقاضا دارم این محرومیت را به پایان برسانید .

سال می  30از روزی که برادراسیر صدام وبعد مجاهدین خلق شد بیش از  برادر عادل حزبه پور  عبداالامیرحزبه پور 24

گذرد اما ما یکبار هم نتوانستیم اورا ببینیم حال تقاضای ما ازشما این است 
 مالقات کنیم  در مقر مجاهدین خلقرا  رید با سفر به کشورتان اوبگذا

من بارها تالش کردم برادررا که سالهاست اسیر مجاهدین خلق است ببینم اما  برادر علی حزبه پور عبداالمیر حزبه پور 25
مسئوالن مجاهدین هربار مانع ایجاد کردند حال ازشما تقاضا دارم این شرایط 

 .را فراهم سازید 

پدری هستم که از فراق فرزندم که او سالهاست اسیر مجاهدین خلق است  پدر کاظم حزبه پور  عبداالمیرحزبه پور  26
 عذاب می کشم از شما تقاضا دارم به این غم سالیان من پایان دهید 
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اده و نزد خودشان سالهاست که رهبران مجاهدین خلق برادرم را فریب د برادر نصرهللا فانی  نجم الدین فانی 
بردند اما یکبار هم به من وخانواده ام اجازه دیدار با وی را ندادند امیدوارم 

 شما زمینه ساز تحقق این خواسته انسانی ما شوید. 

عباس تیربخش )عباس  28
 گوران(

سالهاست که رهبران مجاهدین خلق برادرم را با فریبکاری ربودند اما  برادر قاسم تیربخش 
متاسفانه این اجازه را به ما ندادند که بتوانیم خبری از او بگیریم او اکنون در 

 کشور شماست پس بگذارید به کشورتان سفر کرده تا بتوانیم اورا ببینیم.

عباس تیربخش )عباس  29
 گوران(

مسئوالن مجاهدین خلق تاکنون مانع از آن شدند که برادرمان را ببینیم.  برادر رضا تیر بخش 
اواالن در کشور شماست می خواهم به کشورتان سفر کنم پس لطفا این اجازه 

 را به ما بدهید با مراجعه به مقر مجاهدین خلق او را مالقات کنیم .

برادرم سالهاست که اسیرمجاهدین خلق شده اما یکبار هم به خانواده ما اجازه  برادر عادل کشمیری  نادرکشمیری  30
 دسترسی به وی را ندادند امیدوارم با تالش شما این امر محقق شود 

برادر من سالهات که گرفتارسازمان مجاهدین خلق شده است. در این سالیان  برادر عزیزمهدوی  مجید مهدوی  31
ه دیدار با وی را ندادند. سفر به کشور شما می حتی یکبار هم به ما اجاز

 تواند این دوری سالیان را پایان دهد .

فرزند من سالهاست نزد مجاهدین خلق گرفتار است اما من و مادرش یکبار  پدر محمد کوهکی  منوچهرکوهکی  32
هم در این سالیان اجازه دیدار با وی را نداشتیم لذا از شما تقاضا دارم بخاطر 

انیت مقدمات سفر ما را به کشوررتان فراهم سازید تا بتوانیم فرزندمان را انس
 مالقات کنیم 

سال است که اسیر مجاهدین خلق شده اما در این سالیان  27برادرم بیش از  برادر حسن سرخی  احمد سرخی  33

یکیار هم نتوانستیم حتی صدای او را بشنویم. باشد تا با تهمیدات شما این 
 فراق دیدار ما با برادرمان به پایان برسد . 
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و نزد خودشان بردند  رهبران مجاهدین خلق سالهاست خواهرانم را ربوده برادر محمد دلفی  لیال دلفی 
آنها اکنون در کشور آلبانی مستقر هستند بگذارید با سفر به کشورتان بتوانیم 

 آنها را مالقات کنیم 

 خواهان تماس با خواهرانم در آلبانی هستم.  برادر  محمد دلفی مریم دلفی 35



اسیرهستند و ما ازآنها که اکنون در خواهران من سالها نزد مجاهدین خلق  برادر عبدالرضا دلفی  لیال دلفی  36
کشور آلبانی هستند بی خبریم بگذارید به کشورتان برای دیدار با آنها 

 سفرکنیم .

 می خواهم با خواهرانم در ارتباط باشم.   برادر عبدالرضا دلفی مریم دلفی  37

می باشند ولی ما تاکنون از خواهران من در سازمان مجاهدین خلق گرفتار  برادر ناصر دلفی  لیال دلفی  38
سرنوشت آنها اطالعی نداریم لطفا مجوز صدور ویزای ورود ما به  

کشورتان را صادرکرده تا بتوانیم انها را در کمپ مجاهدین خلق مالقات کنیم 
. 

 می خواهم بعد از سالیان سال خبری از خواهرانم داشته باشم.  برادر ناصر دلفی مریم دلفی 39

پسر عموی من پدر و مادر و برادری ندارد. خواهرش هم پیر و ناتوان است  دختر عمو  صدیقه نوروزی  نیکو غالمحسن  40
 سالهاست که خبری از وی نداریم 

عصمت دهدشتی  41
 اخوان 

دهدشتی غالمحسین 
 اخوان 

تقاضا دارم تهمیدات الزم را برای حضور ما در کشورتان به منظور دیدار با  برادر
 خواهرم فراهم سازد 

مجاهدین خلق سالهاست که عموی مرا فریب داده و نزد خود بردند اما یکبار  برادرزاده  صادق زبیدی  رضا زبیدی  42
ور هم به ما اجازه مالقات با وی را ندادند حال درخواست دارم مجوز صد

ویزا را برای ما برای حضور در آلبانی برای دیدار با عمویم را فراهم سازد 
. 

سال است که چشم انتظار بازگشت برادرم به آغوش خانواده  30االن بیش از  برادر سکران  باوی  سلطان باوی  43

 هستیم حال تقاضا دارم حداقل اجازه دهید به کشورتان برای دیدار با او بیاییم.  

سال است عمویم را ندیدم تقاضا دارم مجوز صدور ویزا برای  30بیش از  برادرزاده  علی باوی  سلطان باوی  44

ورود به کشورتان را صادر نمایید تا بتوانیم بعد از سالها عموی خود را 
 مالقات کنیم 

سال است پدرم را ندیدم شنیدم که او بیمار است لطفا شرایطی  30بیش از  فرزند  شهال کله جویی  نورمراد کله جویی  45

 ایجاد کنید تا با سفر به آلبانی بتوانم پدرم را ببینم 

من کوچک بودم که پدرم اسیر شده او االن در کشور شما و در مقر مجاهدین  فرزند  حسن کله جویی  نورمراد کله جویی  46
بعد از سالها پدرم با سفر به کشورتان بتوانیم  خلق است به ما اجازه دهید تا

 .را مالقات کنم

پدرم االن در مقر مجاهدین خلق می باشد او پیر و ناتوان شده بگذارید با سفر  فرزند  حسین کله جویی   نورمراد کله جویی  47
 به کشورتان او را مالقات کنیم 
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سالهاست که از وضعیت برادرم اطالعی نداریم شیوع ویروس کرونا ما را  برادر محمود والی زاده  محمدرضا والی زاده 
نگران وضعیت او کرده می خواهیم به کشورتان سفرکنیم تا با او دیداری 

 داشته باشیم 

سال است که با خواهرم ارتباطی ندارم چون مسئوالن  20االن حدود  برادر محسن حاتمیان  فرح حاتمیان 49

ند بنابراین تقاضا دارم به ما ویزا بدهید تا به کشورتان مجاهدین خلق نگذاشت
 جهت دیدار با او سفرکنیم 

سال است که برادرم نزد مجاهدین خلق است اما هیچگاه  28االن بیش از  برادر سجاد قالوند  جواد قالوند  50

موفق نشدیم همدیگر را ببینیم ما فقط می خواهیم با سفر به کشورتان دیداری 
 با او داشته باشیم 

برادرم فریدون سالهاست که اسیر مجاهدین خلق است او سالهاست که قطع  برادر  زارع عبدالحسین   فریدون زارع  51
یلچیر می نشیند تقاضا دارم اجازه دهید به کشورتان جهت نخاع و روی و

 دیدار با وی سفر کینم 

عمویم فریدون نزد مجاهدین خلق است ما فقط می خواهیم با هزینه خودمان  برادرزاده  امین زارع   فریدون زارع  52
 به کشورتان برای دیدار با او سفر کنیم .

من رشید برادرزاده فریدون هستم سالهاست که عموی خود را ندیدم بخاطر  برادرزاده  رشید زارع  فریدون زارع  53
 انسانیت بگذارید با او درکشورتان دیدار داشته باشیم 

خانواده وی نگران حال اوست چون االن پیر و سالخورده شده اند لطفا  داماد  مجتبی احسانی   قلی احسانی  54
 تی وی تماسی با او داشته باشیم.  بگذارید برای کسب خبر از سالم
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آیا رفتار مجاهدین خلق که اجازه نمی دهد برادرمان را ببینیم اقدامی انسانی  خواهر مهتاب حسینی   حبیب حسینی 
است؟ پس لطفا شما به ما ویزا بدهید تا با سفربه کشورتان بتوانم برادرم را 

 ببینم .

نازملک دریک وندی  56
  

از اینکه شما به ما ویزای سفر به کشورتان نمی دهید دلگیر هستیم ما فقط  برادر دریک وندی  محمد
 می خواهیم با خواهرمان که در مقر مجاهدین خلق است دیداری داشته باشیم 

است لطفا  سالهاست که مجاهدین خلق مرا از دیدار با برادرم محروم کرده برادر حمیدرضا ابراهیمی  علی رضا ابراهیمی  57
 بگذارید به کشورتان سفرکنیم تا بتوانیم بعد از سالیان اورا مالقات کنیم .

سال است که نزد مجاهدین خلق است اما متاسفانه  20برادر من االن بیش از  برادر مجید ابراهیمی  علیرضا ابراهیمی  58

ید با سفر یکبارهم به ما اجازه دیدار با وی را ندادند از شما تقاضا دارم بگذار
 به کشورتان او را مالقات کنیم .

 نادررشیدی  59
 

دو برادرم نزد مجاهدین خلق بودند یکی از آنها بنام کریم مدتی پیش فوت  برادر احمد رشیدی 
 کرد حال نادر مانده لطفا اجازه دهید با سفر به کشورتان او را مالقات کنیم.

سال است که برادرم نزد مجاهدین خلق است اما یکبار هم خبری  35بیش از  برادر جواد فرخی زاده  فیروز فرخی نیا 60

انسانیت است شما هم  اخالق و از از وضعیت وی به ما ندادند که این بدور
 دادن ویزا به ما خوداری می کنید من فقط می خواهم برارم را در که از
 مالقات کنم . تان کشور

من به همراه همسرش سالهاست که گرفتارمجاهدین خلق شده اما یکبار  برادر خواهر قالوند  قدم خیر  محمدقاسم قالوند  61
هم به ما اجازه مالقات با آنها داده نشده حال ازشما تقاضا دارم بگذارید با 

 مالقات کنیم  مجاهدین خلقمقر  در کشورتان آنها درسفر به 

 محمدقاسم قالوند  62
 

 سال است که نزد مجاهدین خلق است ودراین سالیان او 25بیش ازبرادرمن  برادر قاسم قالوند

را ندیدم لطفا اجازه دهید خودمان را به کشورتان برسانیم تا شاید آنها را 
 مالقات کردیم  مجاهدین خلقدرمقر 

ار با وی را برادرمن نزد مجاهدین خلق است اما هیچگاه به من اجازه دید برادر بیرانوند  کامبیز پرویز بیرانوند  63
ندادند حال او در کشورآلبانی است اما شما هم از دادن ویزا به ما خوددادری 

 می کنید لطفا این ممنوعیت را بردارید ..

 مادرم اجازه دیدار با خاله خود ندادند از مسئوالن مجاهدین تا کنون به من و زاده رخواه احکم ابوالفتحی  مهین بیرانوند  64
شما تقاضا دارم دستوری دهید تا با سفر به کشورتان بعد ازسالها اورا مالات 

 کنیم 

من وخانواده ام را به  کشورتان بردارید  ازشما تقاضا دارم ممنوعیت سفر برادر حسین بزازان  بزازان  رایسم 65
 نگذارید انسانیت قربانی منافع سیاسی شود 

 خواهان دیدار با برادر و خواهرم هستم.  برادر حسین بزازان مهرداد بزازان 66

من سالهاست که ناخواسته اسیر مجاهدین خلق شدند متاسفانه  برادر و خواهر خواهر مژگان بزازان  بزازان یرا سم 67
شما تقاضا داریم با دادن ویزای  یکبار هم به ما اجازه دیدار با آنها ندادند از

 سفر به کشورتان این امر انسانی را محقق سازید 

 خواهان ارتباط با خواهر و برادرم هستم.  خواهر مژگان بزازان مهرداد بزازان 68

سال است که نزد مجاهدین خلق است اما یکبار هم  28برادر من بیش از  خواهر فریده صادقی  حسن صادقی  69

اجازه دیدار با وی را به ما ندادند بگذارید به کشورتان سفرکنیم تا بتوانیم انها 
 هستند مالقات کنیم  مجاهدین خلقرا که در مقر 

من برادرزاده اسماعیل هستم از خانواده وی دیگر کسی نمانده تا بتواند  برادرزاده  نادرحسین زاده  اسماعیل رجبی 70
وضعیت وی را دنبال کند من این مسئولیت را برعهده گرفتم تا شاید بتوانم 

 خبری از عمویم کسب کنم منتظر پاسخ انساندوستانه شما هستم 

د مجاهدین خلق است تاکنون خبری از برادرمن کارمران سالهاست که نز خواهر مژکان یوسفی   کامران یوسفی 71
است بگذارید  مجاهدین خلقوضعیت وی کسب نکردیم اما می دانیم در مقر 

 با به کشورتان برای کسب خبر ازبرادرم سفر کنم .با تشکر 

72 

 

خواهری هستم که به همراه خانواده چشم انتظار لحظه دیدن برادرمان هستم  خواهر سچیده یوسفی  کامران یوسفی
است ازشما تقاضا دارم با دادن ویزای سفر  مجاهدین خلقمقر  .شنیدم او در

 به کشورتان این آرزوی من برآورده شود .

ما االن درعصر ارتباطات هستیم اما می دانید افراد درون کمپ مجاهدین  برادر علیرضا امیدی   مرتضی امیدی 73
ن نمی گذارند ما خلق از این موضوع اطالعی ندارند چون رهبران مجاهدی
 می خواهیم با سفر به کشورتان برادرمان را مالقات کنیم 



 هدایت محمدی 74
 

سال است از دیدن برادر خود محروم هستم او  33من خواهری هستم که  خواهر محترم محمدی 

االن در مقر مجاهدین خلق می باشد شما می توانید با برداشتن ممنوعیت سفر 
 ما به کشورتان برای ما خواسته مرا محقق کنید 

یک خواهر مانده خانواده وی فقط  من شوهرخواهرهدایت محمدی هستم از داماد  مسلم محمدی  هدایت محمدی 75
که سالهاست چشم انتظاردیدن اوست بگذارید به همراه وی به کشورتان 

 سفرکنیم شاید این انتظار سالیان به پایان برسد .

خاله هدایت محمدی هستم تقاضا دارم به ما ویزای سفر به کشورتان  من پسر خاله زاده  بهرام ادمیت  هدایت محمدی 76
 مالقات کنیم . مجاهدین خلقرا در مقر  را بدهید تا بتوانیم او

سال است که نزد مجاهدین خلق گرفتار شده  33برادر من االن بیش از  برادر هوشنگ بیرون رو  مسعود بیرون رو 77

یکبارهم به ما اجازه مالقات با وی را ندادند لطفا شما با دادن ویزای سفر به 
 کشورتان این خواسته به حق را محقق کنید .

برادر من بنام مسعود سالهاست که از ما دور می باشد و تا کنون اطالعی از  برادر سیاوش بیرون رو  مسعود بیرون رو 78
وی نداریم می خواهیم با سفر به کشورتان با وی در مقر مجاهدین خلق  

 مالقات کنیم 

خواهر من سالهاست که اسیر مجاهدین خلق شده همه خانواده نگران سالمتی  خواهر فریده صالحی  مرضیه صالحی 79
او هستند شیوع ویروس کرونا ما را نگران وضعیت وی کرده است بگذارید 

بعد از پایان یافتن بحران کرونا به کشورتان سفر کنیم تا شاید با او دیداری 
 داشته باشیم 

 مرضیه صالحی 80
 

واهرم سالهاست نزد مجادین خلق است اما یکبارهم به ما اجازه دیدار با خ برادر صالحی عبدالمجید 
وی را ندادند امیدوارم شما با دادن ویزای سفر به کشورتان جهت دیدار باوی 

 ما را ازنگرانی خارج سازید 

مجاهدین خلق شده ندیدم لطفا بگذارید به  قتی گرفتارو ازرا خواهرم مکیه  برادر محمد جهانبخش مکیه جهانبخش 81
 کشورتان سفر کنیم تا شاید اورا مالقات کنیم 

برادرم بنام صدرهللا سالهاست که ناخواسته گرفتار گروه مجاهدین خلق شده  برادر خیرهللا اعتدالی  صدرهللا اعتدالی 82
 بنابراین ازشما تقاضای ویزای سفر به کشورتان به منظور دیدار با اورا دارم 

من سالهاست چشم انتظار دیدن برادرم عطا هستم تاکنون مسئوالن مجاهدین  خواهر زرین تاج موذن  عطا موذن 83
چشم انتظاری به پایان برسد لطفا بگذارید خودمان به  خلق نگذاشتند این

 کشورتان برای دیداربا وی سفر کنیم 

  عطا موذن  84
 

همسر من سالهاست اسیر مجاهدین خلق شد به همراه  دو فرزندش برای  همسر  صدیقه مرشدزاده 
دیدن او تالش کردیم اما نتیجه ای نداشته چون رهبران مجاهدین نگذاشتند 
حال بخاطر انسسانیت این خواسته ما را محقق کنید تا به کشورتان برای 

 دیدن او سفر کنیم 

ام فرشته سالهاست که نزد مجاهدین خلق گرفتار است اما در من بن خواهر خواهر آزیتا باختر فرشته باختر 85
این سالیان یکبار هم به ما اجازه مالقات با وی را ندادند تقاضا دارم ازشما 

 که بگذارید برای پیگیری سرنوشت او به کشورتان سفر کنیم .

 35رهبران آن سازمان بیش از خواهرم فرشته نزد مجاهدین خلق است اما  برادر فریدون باختر  فرشته باختر 86

سال است که ما را از دیدن او محروم کردند که این بدور از اخالق انسانی 
حال از شما تقاضا دارم بگذارید با سفر به کشورتان وضعیت او را پیگیری 

 کنیم.

 فرامرز محمدی  87
 

 فرنگیس محمدی 
 

 خواهر
 

دیدار با برادرم لطفا تقاضای ما را برای سفر به کشورتان به منظور 
 فرامرزمحمدی که در مقرمجاهدین است را بپذیرید 

ما فقط می خواهیم با برادرمان که درکشور شما ودرمقر مجاهدین خلق ساکن  برادر بهروزدهدشت نیا  بیژن دهدشت نیا  88
 است دیدارکنیم 

سال است ندیدم حال می خواهم اورا که اکنون  24من برادرم را بیش از  خواهر مهناز دهدشت نیا  بیژن دهدشت نیا  89

 درکشورشماست مالقات کنم لطفا بگذارید به کشورتان سفر کنیم 

من ازجانب خانواده تقاضا  رشان فوت شده ودما عموزاده های من پدر و پسرعمو  سعید جدیدیان  رضا جدیدیدان   90
 دیدار به کشور شما بیایند. دارم بگذارید برای 

 اجازه ارتباط با اعضای مجاهدین خلق با خانواده هایشان را بدهید.  پسرعمو سعید جدیدیان جدیدیدان   فرحناز 91

 خانواده ها خواستار ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق هستند.  پسرعمو سعید جدیدیان مهناز جدیدیدان   92



سال است که برادرم را ندیدم او اکنون در کشورشما ودرمقر  25بیش از برادر ایریج بیداری  محمود بیداری  93

 مجاهدین خلق است بگذارید با سفر به کشورتان برادرم را مالقات کنم 

شمس السادات  94
 اسکویی

سال است که خواهرم را ندیدم بگذارید با سفر به کشورتان اورا  25قریب به  برادر صادق اسکویی 

 مالقات کنم . با تشکر 

سال است که برادرم نزد مجاهدین خلق است اما دراین  30االن بیش از  برادر نبی آراسته  حمید آراسته  95

ودیدار با سالیان یکبارهم اورا ندیدیم لطفا تقاضای ما برای سفر به کشورتان 
 او را بپذیرید .

96 

 

کشورشما هستند بگذارید  برادران من سالهاست نزد مجاهدین خلق واالن در برادر سعید الری  هادی الری 
 خانواده ام به پایان برسد  با آنها برای من و با سفر به کشورتان انتظار دیدار

 خانواده ما خواستار ارتباط با برادرانم می باشند.  برادر سعید الری امین الری 97

 اجازه مالقات با برادرانم را به خانواده بدهید.  برادر سعید الری الری صادق 98

من داماد محمود آبادی هستم ازطرف خانواده اش ازشما درخواست دارم  داماد  منصور آبادی  محمود آبادی  99
بگذارید من وهمسرم که دختر او می باشد به کشورتان برای دیدار با او 

 بیآئیم 

برادرمن در جنگ ایران وعراق اسیر شد بعدا مجاهدین خلق اورا نزد خود  برادر فهیم باوی  سعید باوی  100
سال است که اورا ندیدیم لطفا بکذارید با سفر به  35بردند حال االن بیش از 

 کشورتان انتظار دیداربا او به پایان برسد 

سال است که نزد مجاهدین خلق ودرحال حاضر  30برادرمن االن بیش از  برادر محمد اشرفیان  حسن اشرفیان  101

درکشورشما ساکن است اخالق انسانی حکم می کند که شما اجازه دهید به 
 کشورتان برای دیدار با او سفر کنم لطفا مساعدت نمائید 

را نزد خود بردند االن قریب برادرمن در جنگ اسیر شد وبعدا مجاهدین او برادر محسن حدادی  ابراهیم حدادی  102
سال است که اورا ندیدیم بگذارید با سفر به کشورتان اورا مالقات  35به 

 کنیم 

برادران من سال در جنگ اسیرشدند اما برخالف عرف انسانی صدام آنها را  برادر رضا رمضانی  خرم رمضانی  103
دیدیم بگذارید سال است که آنها را ن 30به مجاهدین تحویل داد حال بیش از 

 درکشورتان آنها را دیدارکنیم 

 خواستار ارتباط با برادرانم هستم.  برادر رضا رمضانی ایرج رمضانی 104

سالهای زیادی است که بعد از اسارت برادرم اورا ندیدم لطفا بگذارید اورا  برادر جهاد مطوری  ولید مطوری  105
 در کشورشما ودرمقرمجاهدین خلق ساکن است ببینم . 

برادرم سالهاست که نزد مجاهدین خلق گرفتارویکبار هم نگذاشتند اورا ببینیم  برادر کاظم شهیدی  لفته )جاسم ( شهیدی  106
کشورتان خواسته دیدار با او محقق شود وانتظار به حال بگذارید با سفر به 

 پایان برسه .

برادرم در جنگ اسیر شد اواالن نزد مجاهدین خلق است که تاکنون نگذاشتند  برادر سعید علویان  هادی علویان  107
 با او دیدارکنیم می خواهم با سفر به کشورتان این امر محقق شود .

طان مقدم  االن درمکانی جدا ازمقر اشرف زندگی می کند آیا لعموی من س رادرزاده ب عارف مقدم  سلطان مقدم  108
 سفر برای ما هم که فقط می خواهیم اورا ببینیم باید ممنوع باشد ؟ 

لطفا بگذارید با سفر به کشورتان بتوانم برادرانم که سالهاست نزد مجاهدین  خواهر اد امش رضایی نژر خسرو رضایی نژاد  109
 گرفتارشدند مالقات کنم این یک خواسته انسانی است ازشماست . خلق

 خواستار مالقات با برادرانم هستم.  خواهر ادامش رضایی نژر حسین رضایی نژاد 110

برادروخواهرمن سالهاست که نزد مجاهدین خلق هستند می خواهم با سفر به  خواهر غداره ریعی  معصومه ربیعی  111
سالها آنها را مالقات کنم لطفا کمک کنید این امر محقق شود کشورتان بعد از 

. 

 خواهان ارتباط با برادر و خواهر خود می باشم.  خواهر غداره ریعی شکرهللا ربیعی 112

برادرمن سالهاست نزد مجاهدین خلق است لطفا بگذارید اورا درکشورتان  خواهر مهتاب بشارت  شارت بغالمرضا  113
 مالقات کنم .

من برادرم را سالهاست ندیدم لطفا بخاطر انسانیت بگذارید به کشورتان  برادر خشایاربشارت  غالمرضا بشارت  114
 سفرکرده واورا ببینم ممنون ازشما اگر این خواسته  مرا محقق نمائید .

حال شما بگذارید با سفر مجاهدین خلق سالها مانع ازددارمن با برادرم شدند  برادر فاخر نقوی  حفیظ هللا نقوی  115
 به کشورتان درفضایی آزادانه اورا جلوی مقر مجاهدین خلق مالقات کنیم .



برادرم درکشورشما ودرمقر مجاهدین خلق ساکن است شما می توانید  برادر علی مختاری  سعید مختاری  116
خواسته انسانی دیدار من با برادرم را محقق کنید لطفا بگذارید به کشورتان 

 سفر کنیم  

من درحسرت دیدار فرزندشان چشم از جهان فروبستند حال  مادر و پدر برادر فرید کنعانی  اقبال کنعانی  117
 ا من با سفر به کشورتان برای دیدن برادرم محقق کنم .بگذارید آرزوی آنه

عبدالناصر پارسی  فروغ کلبی   118
 نیا 

 من دایی فروغ ومظاهرکلبی هستم بگذارید آنها را درکشورتان مالقات کنم  دایی 

عبدالناصر پارسی  مظاهر کلبی   119
 نیا

 اجازه دهید با خواهرزاده هایم تماس داشته باشم.  دایی

عبدالناصر پارسی  محترم قنواتی  120
 نیا 

خواهرم به همراه فرزندانش سالهاست نزد مجاهدین خلق گرفتارهستند تقاضا  برادر
 دارم به من اجازه دهید با سفر به کشورتان با آنها دیدارکنم .

خلق ساکن است برادرمن بنام جمشید اکنون در کشورشما ودرمقر مجاهدین  برادر مهران بهمنی  جمشید بهمنی  121
تقاضا دارم مجوز سفر به کشورتان را برایم صادرفرمائید تا بتوانم برادرم را 

 مالقات کنم .

 یشیخ منصور نصار 122
 رامهرمزی 

من ازجانب خانواده ام ازشما خواهش می کنم مجوزسفربه کشورتان را  خواهر سمیرا منصوری 
دوری وبی خبری مالقات کنم صادرفرمائید تا بتوانم برادرم را بعد ازسالیان 

. 

برادرم محمدرضا درجنگ اسیروتاکنون ازسرنوشت اوخبری نداریم ولی می  برادر محمدرضا راکی  غالمرضا راکی  123
دانم او درکشورشما ودرمقر مجاهدین خلق است بخاطر انسانیت اجازه دهید 

 به کشورتان سفرکرده وبرادرم را مالقات کنم .

برادرم در جنگ اسیرشد حاال بعد ازسالیان بی خبری می خواهم اورا  برادر ذبیح هللا کاربخش  حشمت هللا کاربخش  124
 درکشورتان دیدار کنم لطفا اجازه سفر به کشورتان برایم صادرکنید .

ورا ندیدم اواالن برادرم سالهاست که نزد مجاهدین خلق است اما یکبار هم ا برادر فرهاد رستمی  فرهمند رستمی  125
 درکشورشماست بگذارید به کشورتان برای دیدار با او سفرکنم .

برادرمن سالهاست گرفتار مجاهدن خلق است می خواهم اورا درکشورتان  خواهر لیدا نامداری مسجدی  فرخ نامداری مسجدی  126
مالقات کنم لطفا بگذارید این امر را با دادن مجوزسفر به کشورتان محقق 

 شود  

ویدا نامداری  فرخ نامداری مسجدی  127
 مسجدی 

می خواهم با برادرم در کشورتان دیدارکنم اما متاسفانه تاکنون مجوز سفر به  خواهر
 کشورتان را به ما ندادید لطفا ممنوعیت سفر ما به کشورتان را لغو کنید .

 به خودم بگذارید است اسیر خلق مجاهدین نزد که سالهاست من عموی تنها  برادرزاده  نیکو اسفار نیکو عبدالحسین 128
 . کنید محقق را خواسته این اگر ازشما ممنون. کنم مالقات اورا کشورتان

بگذارید اورا  است ساکن ودرکشورشما خلق مجاهدین درمقر االن برادرمن  برادر   نریمی امید  نریمی غالمعلی 129
 درکشورتان مالقات کنم 

 می برادرم با دیدار برای کشورتان به مجوزسفر دادن ازشما من خواسته برادر  نریمی حمید  نریمی غالمعلی 130

 . شود محقق انسانی امر این بگذارید لطفا باشد

 که را فرزندم کشورتان به سفر با بگذارید درکشورشماست من فرزند پدر  نریمی علی   نریمی غالمعلی 131
  کنم مالقات ندیدم اورا سالهاست

سالهاست که برادرم را ندیدم لطفا بگذارید با سفر به کشورتان اورا مالقات  برادر محسن نظری  پرویزنظری  132
 کنم 

برادرم درکشورشماست اورا سالهاست که ندیدم به من اجازه دهید تا با سفر  برادر حسین نظری  پرویزنظری 133
 به کشورتان اورا مالقات کنم 

برادرم در کشورشما ودرمقر مجاهدین خلق ساکن است بگذارید من ومادرم  برادر غالمعباس قائمی نیا  غالمعلی قائمی نیا  134
 یم برای دیدن او به کشورتان سفرکن

برادرم حید سالهاست که اورا ندیدیم لطفا بگذارید به کشورتان برای دیدار با  برادر نصرهللا پیرزادی  پیرزادی  حیدر 135
 او سفرکنیم .

من هم می خواهم برادرم را که سالهاست نزد مجاهدین خلق ودرکشورشما  برادر فتح هللا پیرزادی  حید پیرزادی  136
 ساکن است مالقات کنم لطفا به کشورتان سفرکنیم 

من سالهاست که ند مجاهدین خلق واکنون درکشورشما ساکن است لطفا  برادر برادر سیروس کریمی  داریوش کریمی  137
 لیان مالقات کنم .اجازه دهید به کشورتان سفرکرده واورا بعد ازسا

 درکشورشماست بگذارید با سفر به کشورتان اورا مالقات کنیم .برادرم  برادر نعمت حسینی پور جعفرحسینی پور 138



 

 انجمن نجات، نمایندگی استان خوزستان  –، حمید دهدار حسنی اکرامیعلی 

 توضیحات مربوط به جدول به پیوست می باشد. 

 

این حق من وخانواده ام است که برادرم را مالقات کنم اما متاسفانه شما  برادر مرتضی حسینی پور جعفرحسینی پور 139
 هنوز مجوزسفربه کشورتان رابرای ما صادرنکردید 

 ر به کشورتان این امر محقق شود سالهاست که عمویم را ندیدم بگذارید با سف برادرزاده  نیما حسینی پور  جعفرحسینی پور 140

مقر مجاهدین خلق است الزم است بدانید  کشورشما در برادرم ابدال اکنون در برادر کریم اسدی  ابدال اسدی  141
بخاطر انسانیت بگذارید به کشورتان برای دیدن او است. که نیدیم فلج شده 

 سفر کنیم .

امیرحسین  علی ابریشمکار 142
 ابریشمکار

مقر  برادرم درکشورشما ساکن شده لطفا اجازه دهید با مراجعه به درب برادر
 مجاهدین اورا مالقات کنیم .

برادرم غالمعلی سالهاست که اسیرمجاهدین خلق است اما یکبار هم اجازه  برادر ساجدی فر بهزاد غالمعلی ساجدی فر 143
دیداربا به ما داده نشده حال می خواهیم با سفر به کشورتان این امررا محقق 

 کنیم لطفا اجازه دهید .

بگذارید فرزندم را بعد ازسالیان درکشورشما دیدارکنم لطفا آرزوی این  مادر ده ساجدی فراشاهز غالمعلی ساجدی فر 144
 مادررنجدیده را محقق کنید 

برادرم سالهاست که نزد مجاهدین رفته اما یکبار هم به من اجازه دیدار با او  برادر عبدالمجید فخرعطار احمد  فخرعطار 145
 ندادند لطفا شما یان امر را محقق کنید 

 محمد عیدی  چهارلنگ رحیم 146
  چهارلنگ

 ندیدیم اورا که سالهاست بردند مجاهدین نزد وبعد اسیر جنگ در برادرم برادر
 . شود قمحق امر این کشورتان به سفر با بگذارید

 کشورتان به سفر با بگذارید است خلق مجاهدین مقر در االن رحیم برادرم برادر  چهارلنگ عبدمحمد  چهارلنگ رحیم 147
  کنیم مالقات اورا

 ندیدیم اورا تاکنون که شد داده خلق مجاهدین تحویل اسارت از بعد من عموی  برادرزاده  مساعدی موسی  مساعدی یونس 148
  کنیم سفر او با دیدار برای کشورتان به بگذارید لطفا

 لطفا ندارد جزما را کسی او کنم مالقات درکشورتان را عمویم خواهم می  برادرزاده  مساعدی احمد  مساعدی یونس 149

 . شود برآورده ما آرزوی این تا سفرکنم کشورتان به دهید اجازه

سالهاست که خواهرم را ندیدم حال او درکشورشما ودرمقرمجاهدین خلق  خواهر آغر زیور مریم آغر 150
 ساکن است بگذارید با سفر به کشورتان اورا مالقات کنم 

 کنم سفر کشورتان به او دیدن برای دارم حق من کشورشماست در برادرمن برادر  نیک غفاری علی  نیک غفاری نورعلی 151
 . است سیاسی ونه انسانی موضوع یک این

خواهرم مرضیه سالهاست که گرفتار مجاهدین خلق شده بگذارید با سفر به  خواهر مریم داودی  مرضیه داوودی  152
 کشورتان اورا مالقات کنم 

برادرم مهران سالهاست که اسیر مجاهدن خلق شده او االن درکشورشماست  خواهر بیتا دژن  مهران دژن  153
 اورا مالقات کنم .پس بگذارید با سفر به آلبانی 

 سلیمانی علیرضا 154
  بابادی

 سلیمانی سعدت
  بابادی

 حال شد داده تحویل خلق مجاهدین به وبعدا اسیر جنگ برادردرجبهه برادر
 غم تا کنیم مالقات اورا کشورتان به سفر با بگذارید ندیدیم اورا که سالهاست

  پذیرد پایان سالیان دوری


