
لیست درخواست های خانواده های استان مازندران از ادی راما نخست 

 وزیر آلبانی در خصوص ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 مجاهدین خلقعضو 

نام و نام خانوادگی 

 خانوادهفرد 

نسبت 

خانواده 

 با عضو

خانواده عضو فرد پیام یا عنوان نامه ارسال شده از جانب 

 مجاهدین خلق برای ادی راما نخست وزیر آلبانی

 مراد یونسی رمدانی 1
مجید یونسی 

 رمدانی
 بیش از سی سال خبری از وی ندارم  برادر 

 محمد علي نیكزاد  محمد رضا قنبر زاده 2
برادر 

 ناتني
 هیچگونه تماسی با خانواده نداشته است 

3 
غالمعلی عرب 

 خزائلی

ربابه عرب 

 خزائلی 
 بیش از سه دهه خبری از وی ندارم  خواهر 

 خواهان مالقات با وی در آلبانی هستم  برادر عباسعلی خزائی محمد رضا خزائي 4

 سازمان اجازه مالقات به ما نمی دهد  برادر علیرضا خزائی محمد رضا خزائي 5

 برادر  حمید رضا خزائی  محمد رضا خزائي 6
آیا پذیرفته است که بعد از سی سال نتوان با برادر خود تماسی 

 داشت 

 چرا نباید من بعنوان برادر با او مالقاتی داشته باشم  برادر  غالمرضا خزائی  محمد رضا خزائي 7

 خیلی دلتنگ دیدار با برادرم در کشور شما هستم  خواهر ربابه خزائی  محمد رضا خزائي 8

 آیا شما می توانید بیش از سی سال برادر خود را نبینید  خواهر  معصومه خزائی  محمد رضا خزائي 9

 من فقط برای یک بار هم شده امیدوارم برادرم را ببنیم  خواهر  فاطمه خزایی  محمد رضا خزائي 10

 امیر خزائی  محمد رضا خزائي 11
برادر 

 زاده 
 من خواهان دیدار با محمد رضا در کشور شما هستم 

 محمد خزائی  محمد رضا خزائي 12
برادر 

 زاده 
 من چرا نباید بعد از سی سال صدای او را نشنوم 

 ابوالفضل خزائی محمد رضا خزائي 13
برادر 

 زاده 
 گناه من چیست که نباید با وی مالقاتی د اشته باشم 

 محمد رضا خزائي 14
خدیجه رضوان یار 

 سرایی
 مادر

چرا بعنوان یک مادر نباید با فرزندم حتی تماس تلفنی نداشته 

 باشم 

 چرا من نباید با پدرم حرف زده و صدای او را بشنوم  فرزند           علی اصغر آهنگر عبدالحسین آهنگر  15



 سازمان مجاهدین مرا از داشتن پدر محروم کرده است  فرزند           نسیبه آهنگر  عبدالحسین آهنگر  16

 خیلی دلتنگ خواهرم هستم  برادر محسن عالي محبوبه عالي  17

 بعنوان یک برادر چرا نباید با خواهرم تماس تلفنی داشته باشم  برادر  مهدی رمضانی مریم رمضانی  18

 از شما فقط درخواست ویزا برای مالقات دارم  خواهر  زهره رمضانی  مریم رمضانی  19

 خیلی دلتنگ فرزندم هستم چرا نباید صدای او را بشنوم  مادر  فاطمه آشوری  مریم رمضانی  20

 من چرا نباید صدای خواهرم را بشنوم  برادر بهزاد وطنی مینا وطنی  21

 من را از مالقات با خواهرانم محروم نکنید  برادر بهزاد وطنی میترا وطنی  22

 بیش از سی سال است که حتی تماس تلفنی با ما نگرفته است  برادر یوسف صدیقی یقيجواد صد 23

 خواهان مالقات با برادرم بعد از سی سال هستم  برادر کاظم آستا عالمی ایوب آستا عالمی 24

 من بسیار دلتنگ برادرم هستم  برادر محمود آستا عالمی  ایوب آستا عالمی 25

 برادر  سید داود موسوی  یعقوب موسوي 26
من خیلی دلتنگ برادرم هستم چرا اجازه یک تماس داده نمی 

 شود 

 یعقوب موسوي 27
صدیقه  هسید

 موسوی 
 خواهر 

چطور می توان تحمل نمود بعد از سی سال  صدای برادر خود 

 را نشنید

 مرتضی موسوی  یعقوب موسوي 28
برادر 

 زاده 
 من خواهان دیدار هستم 

 یعقوب موسوي 29
سید محمود 

 موسوی 
 چرا به من اجازه مالقات در کشور خود نمی دهید  برادر 

 برادر  میر گل موسوی  یعقوب موسوي 30
به عنوان اسیر جنگی در تشکیالت رجوی است و اجازه تماس 

 تلفنی به او نمی دهند 

31 
بابائي هوشنگ 

 چمازكتي
 پدر مطلب بابائی

خیلی دلتنگ فرزندم هستم آیا این درست است که با فرزندم 

 نتوانم مالقاتی در کشور شما داشته باشم 

 آذر کریم پور 32
محمدرضا کریم 

 پور
 چرا نباید با فرزندان بردارم در کشور شما مالقاتی داشته باشم  عمو

 مراد کریم پور  33
محمدرضا کریم 

 پور
 از شما درخواست دارم به من ویزا برای مالقات بدهید  عمو



34 
 (مصطفي )منصور

 موسوي چاشمی 

سید عباس موسوی  

 چاشمی

برادر 

 زاده 
 من خواهان مالقات با عموی خود هستم 

35 
 (مصطفي )منصور

 موسوي چاشمی 

سیده اشرف 

 موسوی چاشمی 
 خواهر

برادرم را نمی دهند چرا سازمان مجاهدین اجازه تماس تلفنی به 

. 

36 
 (مصطفي )منصور

 موسوي چاشمی 

سید رضا موسوی 

 چاشمی
 برادر 

آیا این حق ما نیست بعد از سی سال با برادرم مالقاتی داشته 

 باشم 

 برادر موسی آسیفی مصطفی آسیفی 37
چرا کشور شما به من که مدت سی سال برادرم را ندیدم 

 مالقات نمی دهد 

 چرا من نمی توانم بعد از سی سال تماسی داشته باشم  برادر  عباس آسیفی  مصطفی آسیفی 38

 من می خواهم بعد از سالیان با برادرم مالقاتی داشته باشم  برادر فرهاد اردشیری موسي  اردشیري  39

 چرا حق من نیست که با خواهرم مالقاتی داشته باشم  برادر پرویز گلدوست   انسیه گلدوست 40

 برادر اصغر قدمی راضیه قدمی 41
آیا این درست است که مانع مالقات برادر با خواهرش می 

 شوند 

 پدر محمدرضا توکلی  علیرضا توكلي  42
فرزندم را بعد از سی سال ندیدیم اکنون خیلی دلتنگ فرزندم 

 هستم 

 من بعنوان مادر چرا نباید با فرزندم مالقاتی داشته باشم  مادر زهرا رجب پور  علیرضا توكلي  43

 علیرضا توکلی  44
محمد اسماعیل 

 توکلی 
 آیا می توان دوری برادر طی سی سال تحمل نمود  برادر 

 خواهر  معصومه توکلی  علیرضا توکلی  45
من طی سی سال گذشته فقط به یاد برادرم اشک ریختم و گریه 

 کردم 

 چرا کشور شما به ما اجازه مالقات با برادرم را نمی دهد  برادر احمد رضا توکلی  علیرضا توکلی  46

 علی توکلی  علیرضا توکلی  47
برادر 

 زاده 
 چرا نباید صدای علیرضا را بشنوم 

 آرش یعقوب زاده  علیرضا توکلی  48
خواهر 

 زاده 

من فقط از مادرم تعریف علیرضا را می شنوم چرا اجازه نمی 

 دهید 

 علیرضا توکلی  49
حوریا  یعقوب 

 زاده 

خواهر 

 زاده 
 من از شما درخواست دارم که اجازه مالقات به من بدهید 



 عمو عباس توکلی  علیرضا توکلی  50
من دیگر تحمل دوری وی را ندارم حداقل می تواند تماس 

 بگیرد 

 اصالٌ قابل فهم نیست که وی نتواند حداقل یک تماس بگیرد  عمو مصطفی توکلی  علیرضا توکلی  51

 برای ما بسیار دردناک است حتی نتوان صدای او را شنید  دائی  تقی رجب پور  علیرضا توکلی  52

 من بعد از سی سال حتی صدای برادرم را نشنیدم  برادر  لی احمد رضا توک علیرضا توكلي  53

 برادر  رضا زارع  رمضان زارع  54
من بعد از سی سال درخواست مالقات دارم آیا خواسته زیادی 

 است 

 من بعنوان پدر چرا نباید با فزرندم مالقاتی داشته باشم  پدر  صفر زارع  رمضان زارع  55

 چرا به برادرم بعد از سی سال اجازه تماس به او نمی دهند  برادر  اکبر زارع  رمضان زارع  56

 تنها درخواست من از شما دادن ویزا برای مالقات است  برادر  اصغر زارع  رمضان زارع  57

 چرا به وی اجازه تماس به او نمی دهند  برادر  یعقوب زارع  رمضان زارع  58

 رمضان زارع  59
صغري زارع 

 )صادقی(
 خواهر

چرا به بردارم اجازه یک تماس تلفنی نمی دهند این کار درست 

 است 

 من سالیان درازی است که صدای خواهرم را نشنیدم  برادر  شعبان طبری  راضیه طبری  60

 برادر  عین علی طبری  راضیه طبری  61
من درخواست ویزا برای دیدار با خواهرم در کشور شما را 

 دارم 

 پدر محمد اوالدی اوالدي)جواد(  عباس 62
من خیلی دلتنگ فرزندم هستم و عدم مالقات خیلی ناراحت 

 کننده است 

 محمد حسین هاشمی  63
مجتبي حسین 

 هاشمی 
 برادر  

برایم جای تعحب است نتوانم برای دیدن برادرم به کشور شما 

 بیاییم

 برادر  منوچهر قنبری  جعفر قنبري    64
آیا این درست است که بعد از سی سال نتوانم با برادرم مالقاتی 

 داشته باشم 

 چرا سازمان مجاهدین اجازه مالقات به ما نمی دهد  برادر احمد جعفری  محمود جعفري 65

66 
رحیم موسوی 

 کاشانی 

اکبر موسوی 

 کاشانی 
 خیلی دلتنگ برادرم هستم و او را فراموش نخواهم کرد  برادر 



67 
مجید محمدی گل 

 افشان 
 مادر رقیه بابایی 

بیش از سی سال است که خبری از فرزندم ندارم با دادن ویزا 

 برای مالقات من را خوشحال کنید 

68 
مجید محمدی گل 

 افشان 

رشید محمدی گل 

 افشان
 برادر

من بعنوان برادر چرا نباید با او در کشور شما مالقاتی داشته 

 باشم 

 برادر جعفرقلي اکبر نیا  نیااصغر اكبر  69
چرا به سازمان مجاهدین اجازه می دهید که مانع مالقات من با 

 برادرم می شوید 

 مادر خانم گنجیان  مهناز گنجیان  70
من بعنوان مادر خیلی دلتنگ فرزندانم هستم ولی متاسفانه دولت 

 شما ویزا برای مالقات نمی دهد 

 آیا می توان دوری فرزند را بعد از سی سال تحمل کرد  مادر  خانم گنجیان  مصطفی گنجیان  71

 من خواهان مالقات با برادرم هستم  برادر جالل ناطقی  جمال ناطقی 72

 رحمان محمد جانپور 73
قربانعلی محمد 

 جانپور
 من خواهان دیدار با برادرم در کشور شما هستم  برادر

74 
سید جالل ایمن 

 طبری
 چرا به برادرم اجازه یک تماس تلفنی نمی دهند  برادر جلیل ایمن طبری 

 برادر مهدی حاج خانیان محترم حاج خانیان 75
برادری که سالیان منتظر یک تماس تلفنی از طرف خواهرم 

 هستم 

 من خواهان مالقات با برادرم هستم  خواهر فاطمه سهرابی رحیم سهرابی 76

 چرا نباید با خواهرم مالقاتی داشته باشم  خواهر  مریم سهرابی  رحیم سهرابی 77

 آیا اجازه ندادن برای مالقات به نظر شما درست است  خواهر  جمیله سهرابی  رحیم سهرابی 78

 سالیان درازی است که منتظر یک تماس تلفنی هستم  برادر حسن اسدالهی  حسین اسدالهی 79

 چرا به بردارم اجازه یک تماس تلفنی نمی دهند  برادر  ابراهیم اسدالهی  حسین اسدالهی 80

 برادر  محمد مراد  علی مراد  81
آیا تماس گرفتن کار سختی است که به برادرم اجازه این کار را 

 نمی دهند 

 بعنوان یک خواهر چرا نباید با برادرم مالقاتی داشته باشم  خواهر رادفریده ابویی  مسعود ابوئي راد 82

 مادر  رادفریده ابویی  محمد جعفری کشتلی  83
در فراق دیدار با فرزندم پدرش فوت نمود و اکنون همیشه به 

 یاد او هستم و خواهان مالقات در کشور آلبانی هستم 



 اسفند یاري ساسان 84
دکتر سونا 

 اسفندیاری
 خواهر

آیا اجازه دادن برای مالقات کار سختی است که دولت شما 

 انجام نمی دهد 

 چرا نباید با برادرم در کشور شما مالقات داشته باشم  برادر  مرتضی مهدوی  فریده مهدوی  85

 فرزند           کاوه لطیفی محمود لطیفی 86
من بیش از سه دهه است که خبری از پدرم ندارم و حتی دلم 

 برای شنیدن صدای او تنگ شده است 

 من خواهان دیدار با برادرم در کشور شما هستم  برادر  قباد لطیفی محمود لطیفی 87

88 
محمد حسین فامیل 

 ذاکری
 از شما درخواست دارم با دادن ویزا من را خوشحال کنید  پدر عباس فامیل ذاکری 

 برادر حسین ناصری  رضا ناصری 89
چرا اجازه می دهید که سازمان مجاهدین در کشور شما دست 

 باز داشته باشند من فقط خواهان مالقات هستم 

 مهران محمد علیزاده  90
احمد علی ضیا 

 پور 
 من خواهان مالقات هستم  داماد 

 مهران محمد علیزاده  91
مهدی محمد 

 علیزاده 
 من دلتنگ برادرم هستم  برادر

 خواهر  فاطمه گنشجگی  زهرا گنجشکی  92
چرا به خواهرم اجازه تماس تلفنی نمی دهند من فقط خواهان 

 دیدار با خواهرم می باشم 

 بعد از سی سال چرا نباید با خواهرم دیداری داشته باشم  برادر  وند حسن مهر زهرا گنجشکی  93

94 
شاه نور )ماشاهللا( 

 یاوری 
 من درخواست ویزا برای دیدار با برادرم در کشور شما دارم  برادر  قربان یاوری 

95 
شاه نور )ماشاهللا( 

 یاوری 
 ایوب یاوری 

برادر 

 زاده
 چرا نباید با عموی خود دیداری داشته باشم 

96 
شاه نور )ماشاهللا( 

 یاوری 
 آیا مالقات با برادر خود در کشور شما درخواست زیادی است  برادر  محمد علی یاوری 

 من فقط درخواست ویزا برای مالقات دارم  خواهر  حورا رضویان  عاطقه رضویان 97

 نگران برادرم هستم و درخواست مالقات داشتم  برادر اسماعیل حجازی  محمود حجازی 98

 چرا برای کشوری که آزاد است چرا نباید مالقاتی انجام گیرد  برادر  محمد علی مستانه  مهرانه مستانه 99



 جمشید یوسفیان مراد  100
حسین یوسفیان 

 مراد
 من خواهان دیدار با بردارم در کشور شما هستم  برادر 

 من بعد از سی سال خواهان دیدار با خواهرم هستم  برادر  مرتضی احمدیان  سیما احمدیان  101

 می خواهم برادرم با من تماس بگیرد  برادر تقي پایکار  رمضان پایکار 102

103 
محمد علي شفیع  

 زاده

محمد تقي شفیع 

 زاده 
 چرا در یک کشور آزاد تماس تلفنی ممنوع است  برادر

 برادر حسین شعبانپور  حسن شعبانپور 104
باوجود چندین بار رفتن به اشرف چرا سازمان مجاهدین از 

 مالقات ترس دارد 

 برادر شعبان شعبانپور  حسن شعبانپور 105
مگر چه مشکلی وجود دارد که نباید با برادرم مالقاتی داشته 

 باشم 

 تنها درخواست من از شما دادن ویزا برای مالقات است  برادر  کرمعلی شعبانپور  حسن شعبانپور 106

 برادر  محمد شعبانپور  حسن شعبانپور 107
برادر اسیر جنگی بود چرا به او اجازه مالقات با ما را نمی 

 دهند 

 من بعنوان برادر خواهان مالقات در کشور شما هستم  برادر  غالمعلی شعبانپور  حسن شعبانپور 108

 پدر  قنبر علی شعبانپور  شعبانپورحسن  109
من خیلی دلتنگ پسرم هستم چرا اجازه مالقات به من پدر پیر 

 نمی دهید 

 علی شعبانپور  حسن شعبانپور 110
برادر 

 زاده 
 چرا نباید در کشور آزادی مانند شما مالقاتی صورت نگیرد 

 روح هللا شعبانپور  حسن شعبانپور 111
برادر 

 زاده 
 من فقط خواهان شنیدن صدای او هستم 

 کیوان شعبانپور  حسن شعبانپور 112
برادر 

 زاده 
 من از شما درخواست ویزا برای مالقات دارم 

 عالیه شعبانپور  حسن شعبانپور 113
برادر 

 زاده 
 دلم برای عمویم بسیار تنگ شده است 

 ام کلثوم شعبانپور  حسن شعبانپور 114
خواهر 

 زاده 
 لطفا اجازه مالقات به ما را بدهید 

 محدثه شعبانپور  حسن شعبانپور 115
برادر 

 زاده 
 من از شما درخواست ویزا برای مالقات دارم 

 علی اصغر نبوی  حسن شعبانپور 116
پسر 

 دائی 
 شما می توانید صدای ما برای مالقات در کشور تان باشید 



 محمد جواد آزاد حسن شعبانپور 117
 خواهر

 زاده 
 من خواهان مالقات با دایی ام می باشم

 لطفا اجازه مالقات به ما را بدهید  اقوام محمود امیری حسن شعبانپور 118

 حسن شعبانپور 119
فاطمه زهرا 

 شعبانپور

 برادر

 زاده
 برای دیدار دایی ام لحظه شماری می کنم

 آیا این درست است که مانع دیدار خواهر با برادرش شد  خواهر صبورا شعبانی  محسن شعباني 120

 درخواست من از شما دادن ویزا برای مالقات است  داماد  رستم سحر خیز  محسن شعباني 121

 من خواهان مالقات با برادر در کشور شما هستم  برادر  حیدر قلی باقری  عباسعلي باقري 122

 سعید باقری  عباسعلي باقري 123
 برادر

 زاده

چرا اجازه تماس تلفنی به عمویم نمی دهند و خیلی دلتنگ او 

 هستم 

 خواهر كلثوم ذبیحی بیحيزینب ذ 124
ترس سازمان مجاهدین از مالقات برای چیست متنظر تلفن او 

 هستم 

 بعد از سی سال درخواست مالقات خواسته زیادی است  خواهر  ربابه جاللی نژاد  علی جاللی نژاد  125

 کاظم حسیني مطلق   126
ناصر حسینی 

 مطلق
 خبری از برادرم ندارم  برادر

 احمد اسماعیل پور 127
محمود اسماعیل 

 پور
 خواهان دیدار با برادرم هستم  برادر 

 خواهان ویزا برای مالقات با برادرم در کشور شما هستم برادر رامین فرخی بهزاد فرخي 128

 اجازه بدهید در کشور شما مالقاتی با برادرم داشته باشم  برادر حمید فرخی بهزاد فرخي 129

 علی فرخی  بهزاد فرخي 130
برادر 

 زاده 
 خیلی دلتنگ عمویم است چرا او تماس نمی گیرد 

 خواهر  شهناز فرخی  بهزاد فرخي 131
اصالٌ قابل باور نیست که در کشور شما اجازه تماس به او نمی 

 دهند 

 عباس باقری  بهزاد فرخي 132
خواهر 

 زاده 
 چرا شما به تروریست های رجوی اجازه فعالیت می دهید 

 مهدی کاووسی  بهزاد فرخي 133
خواهر 

 زاده 
 مگر بهزاد فرخی چه گناهی کرده که نباید تماس تلفنی بگیرد 

 وحید فرخی  بهزاد فرخي 134
برادر 

 زاده 
 چرا کشور شما به ما اجازه مالقات نمی دهد 



 فاطمه کاووسی  بهزاد فرخي 135
خواهر 

 زاده 
 تنها درخواست من از شما دادن ویزا برای مالقات است 

 منیره کاووسی  بهزاد فرخي 136
خواهر 

 زاده 

اکنون در کشوری مانند شما قابل فهم نیست که اجازه تماس 

 نمی دهند 

 من خواهان مالقات با برادم هستم  خواهر منیژه فرخی  بهزاد فرخي 137

 چرا نباید صدای خواهرم را بعد از سی سال بشنوم برادر  هومن صداقت  فیروزه  صداقت  138

 بخشمسعود طوسی  139
ماهرخ ربانی دیو 

 شلی 
 همسر

من با دربدری فرزندانم را بزرگ کردم چرا همسرم نمی تواند 

 با فرزندانش حرف بزند 

 من خیلی دلتنگ صدای پدرم هستم  فرزند           حسن طوسی بخش  بخش مسعود طوسی 140

 فرزند           میالد طوسی بخش  بخش مسعود طوسی 141
رجوی من را از داشتن پدر محروم کرده و حتی صدای او را 

 نمی توانم بشنوم 

 من خواهان دیدار با خواهرم در کشور شما هستم  خواهر سوری فکریان  فاطمه فکریان  142

 چرا من نباید صدای مادرم را بعد از سی سال بشنوم  فرزند           اباذر ذبیحی  فاطمه فکریان  143

 خانم زارعی  حسن زارعی 144
دختر 

 عمو 
 من خواهان دیدار با عزیزانم در کشور شما هستم 

 خانم زارعی  انسیه زارعی  145
دختر 

 عمو 
 من خواهان تماس تلفنی هستم 

 من خیلی دلتنگ خواهرم در کشور شما هستم  برادر  اسماعیل قبادی قبادي مهین 146

 بهجت اسحاق تبار  147
معصومه اسحاق 

 تبار 

دختر 

 عمه

دادن اجازه مالقات برای شما کار سختی است که حاضر به  

 این کار نیستید 

 صالح  اسحاق تبار 148
معصومه اسحاق 

 تبار 
 چرا نباید با برادرم تماس تلفنی و یا مالقاتی داشته باشم  خواهر 

 موسي شیرگاهی علي شیرگاهي 149
پسر 

 عمو
 من خواهان مالقات با وی هستم 

 اجازه بدهید در کشور شما مالقاتی با پسر عمویم داشته باشم  پسرعمو  حسین شیرگاهی  علي شیرگاهي 150

 خیلی دلتنگ برادرم هستیم  برادر مهدي شیرگاهی شیرگاهيعلي  151



 فضل هللا براری  علي شیرگاهي 152
 خواهر

 زاده 
 من خواهان دیدار و یا تماس تلفنی هستم 

 ذبیح هللا براری  علي شیرگاهي 153
 خواهر

 زاده 
 چرا نباید به او اجازه تماس تلفنی بدهند 

 حسین فتحی  علي شیرگاهي 154
خواهر 

 زاده 

مگر دادن مالقات برای شما این قدر سخت است که اجازه نمی 

 دهید 

 حسن شیرگاهی  علي شیرگاهي 155
پسر 

 عمو 

به عنوان یک انسان درخواست مالقات حضوری در کشور  

 شما را دارم 

 زینب شیرگاهی  علي شیرگاهي 156
دختر 

 عمو 
 نشنیدن صدای او بعد از سی سال بسیار جانکاه است  

 سیف هللا عباسی  علي شیرگاهي 157
پسر 

 دائی 
 مگر گناه ما چیست که نباید صدای عزیزانمان را بشنویم 

 عیسی شیرگاهی  علي شیرگاهي 158
پسر 

 عمو 
 می فقط خواهان دیدار با پسر عمویم می باشم 

 علي شیرگاهي 159
محمد ابراهیم 

 شیرگاهی 

پسر 

 عمو 
 چرا اجازه مالقات به ما در کشور خودتان را نمی دهید 

 هادی عباسی  علي شیرگاهي 160
پسر 

 دائی 
 چرا رجوی از یک تماس تلفنی ترس دارد 

 عین هللا عباسی  علي شیرگاهي 161
پسر 

 دائی 
 مگر خواسته ای جز مالقات داریم که این گونه ترس دارید 

 چرا ما نباید با عزیزان خود تماسی داشته باشم  پسر خاله  میرزا آقای علوی  علي شیرگاهي 162

 ما اعضای خانواده همه دلتنگ وی هستیم  پسر خاله  انتقام علوی  علي شیرگاهي 163

164 
جواد عزیززاده 

 صداقت

جمال عزیز زاده 

 صداقت 
 ترس سران مجاهدین از  مالقات من با برادرم برای چیست  برادر 

165 
رضا جاللی کوهی 

 مقدم 

جواد جاللی کوهی 

 مقدم 
 من خیلی دلتنگ برادرم هستم  برادر

 آیا شما می توانید به مدت بیش از سی سال تماسی نداشته باشید  برادر احمد ردائی  اردشیر ردائی  166

 برادر مریم اولیایی  نعمت  اولیائي 167
چرا خودتان را آلت دست سازمان مجاهدین می کنید درخواست 

 ما فقط مالقات است 



 برادر محمود رجایی  اسماعیل رجائي 168
برایم فابل فهم نیست  چگونه شما فرقه رجوی را در کشورتان  

 حمایت می کنید که  هر کاری بخواهد بکند. 

 من خواهان دیدار با برادرم در کشور شما هستم  برادر محمد رضا رجایی  اسماعیل رجائي 169

 چرا به ما ویزا نمی دهید تا برای دیدن او به کشورتان بیاییم. برادر یحیي رجایی  اسماعیل رجائي 170

 برادر  سیما صیادی  رحیم علی صیادی  171
آیا شنیدن صدای برادرم بعد از سی سال برای فرقه رجوی 

 سخت است 

 داماد  مسلمی  رحیم علی صیادی  172
درخواستم فقط اجازه دادن به وی برای تماس با خواهرش می 

 باشد 

 خواهر  سلمه امیر علیپور  فخری امیر علیپور  173
مگر خواهرم چه گناهی کرده که اجازه یک تماس هم به او 

 نمی دهند 

 فخری امیر علیپور  174
علی رضا 

 استواری 
 خواسته ما دیدار با وی می باشد  داماد 

 برادر  امیر علیپور فخری امیر علیپور  175
کشور آزادی مانند شما چرا از دادن ویزا برای مالقات طفره 

 می رود 

176 
شعبان  موسي

 ایزكیان

مصطفی شعبان 

 ایزکیان 
 برادر 

تنها درخواست من از شما تماس این است که با من تماس  

 بگیرد 

177 
موسي  شعبان 

 ایزكیان

عیسی شعبان 

 ایزکیان 
 من خواهان دیدار با برادرم بعد از سی سال هستم  برادر 

 داماد  حسین كرد رجبي یوسف طالشي ا یرج 178
چرا اجازه یک تماس تلفنی به او نمی دهند و ترس سران فرقه 

 از چیست 

 یوسف طالشي ا یرج 179
مرضیه یوسف 

 طاشی 
 بعنوان یک خواهر خیلی دلتنگ برادرم هستم  خواهر 

 سیروس قربان رمكي 180
حسین قربان 

 رمکی 
 اجازه بدهید با برادرم مالقات داشته باشم  برادر 

 بهمن جنت صادقی 181
بهروز جنت 

 صادقی 
 چرا من را از مالقات با سه تا از برادرانم محروم می کنید  برادر 

 بهرام جنت صادقی 182
بهروز جنت 

 صادقی 
 آیا مالقات با برادر درخواست بزرگی است  برادر 

183 
 چرا رجوی ها به برادرم اجازه تماس تلفنی نمی دهند  برادر بهروز جنت سیروس جنت 



 صادقی  صادقی 

 خواهان دیدار با برادرم هستم  برادر امیر خلعتبری  كامران خلعتبري 184

 همسرم خیلی دلتنگ برادرش می باشد  داماد  محسن خلعتبری كامران خلعتبري 185

 آیا این جرم است که بعد از سی سال صدای دخترم را بشنوم  مادر رقیه كیاني  مهري قدیرزاده 186

 من خواهام مالقات با برادر همسرم را دارم  داماد  علیجان جعفري  محمد حسین امیدی 187

 برادر سید محمد یعقوبی  هاجر یعقوبي 188
ترس سران فرقه از مالقات چیست که حاضر نیستند بعد از سه 

 دهه با خواهرم مالقاتی داشته باشم 

 خواهر زهرا یعقوبی  هسید هاجر یعقوبي 189
خواهرم با فریبکاری رجوی در مناسبات حضور دارد و اجازه 

 تماس به او نمی دهند 

 من چرا نباید صدای خواهرم را با بیش از سه دهه بشنوم  خواهر  لیال یعقوبی  هسید هاجر یعقوبي 190

 علیرضا سعیدی  هاجر یعقوبي 191
خواهر 

 زاده 
 تنها درخواست من از کشور شما اجازه مالقات می باشد 

 حمید رضا سعیدی  هاجر یعقوبي 192
خواهر 

 زاده 
 چرا من نمی توانم به هاجر تماس تلفنی داشته باشم 

 اکرم یعقوبی  هسید هاجر یعقوبي 193
برادر 

 زاده 
 چرا به تروریست های رجوی اجازه فعالیت می دهد 

 منصوره سعیدی  هاجر یعقوبي 194
خواهر 

 زاده 
 گناه ما چیست که نمی توانیم در کشور شما مالقاتی داشته باشیم 

 خیلی دلتنگ شنیدن صدای خواهرم هستم  خواهر  فاطمه یعقوبی  هسید هاجر یعقوبي 195

 محمد رضا سعیدی  هاجر یعقوبي 196
خواهر 

 زاده 

در دنیای کنونی قابل فهم نیست که گروه ای اجازه تماس به فرد 

 نمی دهند 

 هاجر یعقوبي 197
محمود رضا 

 سعیدی 

خواهر 

 زاده 
 مگر خواسته ما جز مالقات چیز دیگری نیست 

 سید مهدی یعقوبی  هاجر یعقوبي 198
برادر 

 زاده 
 چرا رجوی به هاجر اجازه تماس تلفنی نمی دهد 

 نرگس سعیدی  هاجر یعقوبي 199
خواهر 

 زاده 

من از شما بعنوان رئیس دولت خواهان مالقات در کشور شما 

 هستم 



 هاجر یعقوبي 200
محمود رضا 

 سعیدی 
 من درخواست تماس تلفنی با وی را دارم    پسر عمه

 برادر علیرضا رضاعی   احمد رضاعي 201
برادرم در جنگ اسیر شد و با فریبکاری به خدمت رجوی در  

 آمد و دیگر خبری از وی ندارم  

 خواهر  طوبی رضاعی    احمد رضاعي 202
برادرم اسیر جنگی بود چرا اکنون نباید با او  تماس تلفنی  

 داشته باشم  

 احمد رضاعي 203
خیر النساء  

 رضاعی  
 خواهر 

آیا شما با اسرای جنگی خود این گونه برخورد می کردید که  

 از خانواده های خود بی اطالع باشند  

 احمد رضاعي 204
سید یحیی پور  

 عنقاء 
 من خیلی دلتنگ احمد هستم    داماد 

 درخواست تماس تلفنی آیا درخواست بزرگی است    دایی  حسن جان قدیری    احمد رضاعي 205

 من خواهان مالقات در کشور شما هستم    داماد  حسین رضایی    رضاعياحمد  206

 آیا اجازه دادن برای تماس تلفنی کار بسیار سختی است    دایی  شعبان قدیری    احمد رضاعي 207

 من فقط می خواهم صدای احمد را بشنوم    خاله  سکینه قدیری    احمد رضاعي 208

 احمد رضاعي 209
علی اصغر   

 رضاعی 
 من خواهام مالقات با برادرم در کشور شما را دارم  برادر

 همسر شهناز باقری  احمد رضاعي 210
من بعد از اسیر شدن شوهرم با سختی فرزندانم را بزرگ کردم 

 چرا اجازه مالقات به من را نمی دهید 

211 
ثابت  محمد مهدي

 رستمي
 من خواهان دیدار با برادرم هستم  خواهر  زینب ثابت رستمی 

212 
محمد مهدي  ثابت 

 رستمي

خیر هللا ثابت 

 رستمی
 پدر 

من خیلی دلتنگ فرزندم هستم آیا این برای شما سئوال ایجاد 

 نمی کند که چرا سازمان مجاهدین مانع یک تماس می شود 

213 
محمد مهدي  ثابت 

 رستمي
 من خواهان مالقات با برادرم در کشور شما هستم  برادر  حسین ثابت رستمی

214 
محمد مهدي  ثابت 

 رستمي
 خیلی دوست دارم که صدای برادرم را بشنوم  برادر  حسن ثابت رستمی 

215 
محمد مهدي  ثابت 

 رستمي

منوچهر ثابت 

 رستمی
 چرا اجازه مالقات در کشور خودتان را نمی دهید  برادر 



 من خواهان تماس تلفنی با برادرم هستم  برادر رضويبهرام  مرتضي رضوي 216

 همسرم که خواهر مرتضی می باشد خیلی دلتنگ اوست  داماد  علیجان جعفری  مرتضي رضوي 217

 چرا به خواهرم اجازه تماس تلفنی نمی دهند  خواهر  ربابه خادمیان  شهربانو خادمیان  218
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