
 خطاب به ادی عناوین پیام ها و فهرست 
ی

ق نامه های خانواده های استان آذربایجان شر

 گاه مجاهدین خلقو ارد درخواست ارتباط با عزیزانشان در  راما نخست وزیر آلبانی و 

 عضو  نام و  ردیف
ی

نام خانوادگ

 مجاهدین خلق

 فرد  نام و 
ی

نام خانوادگ

 خانواده خواهان ارتباط

نسبت با 

 عضو

خانواده برای ادی راما از جانب عنوان نامه ارسال شده  پیام یا 

 
ی

 نخست وزیر آلبان

 درخواست دیدار با فرزندان خود ، تماس از فرزندان  با مادر مادر حمائل غنی زاده  ناهيد سعادت 1

 درخواست دیدار با فرزندان خود ، تماس از فرزندان  با مادر مادر حمائل غنی زاده  مهری سعادت 2

 درخواست دیدار با فرزندان خود ، تماس از فرزندان  با مادر مادر حمائل غنی زاده  حمود سعادتم 3

 درخواست تماس درآخرین روزها از فرزند خود درآلبانی  مادر سمانه عطا پور محسن رسداري 4

ی رسداری  محسن رسداري 5  مشتاق دیدار با برادر برادر حسی 

 خواهان تماس ودیدار با برادرمان هستیم.  برادر می  یوسف تارا سيد رضا تارا 6

 خواهان تماس ودیدار با برادرمان هستیم.  برادر سید کاظم تارا سيد رضا تارا 7

 درخواست دیدار با فرزندان خود.  پدر قدرت صدیق  محمد رضا صدیق 8

 مشتاق دیدار با برادر.  برادر اسماعیل صدیق محمد رضا صدیق 9

 مشتاق دیدار با برادر.  برادر محمد عیل صدیق محمد رضا صدیق 10

ي  11
ی محمد  محمد عیلي باغبان باش   درخواست تماس با خانواده .  برادر باغبان باش   حسی 

ي  12
 تماس از طرف برادر .  درخواست دیدار و برادر محمد اشگ خونی  مجيد اشك خونی

ي  13
 از طرف برادر . تماس  درخواست دیدار و برادر حبیب اشگ خونی  مجيد اشك خونی

ي  14
 برادر با آلبانی  در دیدار و برادر  سالمتی از اطالع خواهر فاطمه اشگ خونی  مجيد اشك خونی

ي  15
 درخواست تماس از برادرم.  خواهر اعظم اشگ خونی  مجيد اشك خونی

 با خانواده . خواهرم درخواست تماس  برادر بهتاشمجتنی مهدی زاده  زهرا مهديزاده بهتاش 16

ي اهري 17
  . هستم دخترم با تماس مشتاق مادر زمینه صالح پور   نی  سلطانی

ي صالحپور 18
 مشتاق دیدار با برادرم هستم.  خواهر ناهید صالح پور  محمدتق 

ی طاهری نژاد  مولود  طاهري نژاد 19  درخواست تماس دارم .  خواهر شهی 

  س هستیم. مشتاق تما برادر حاجی طهماسب پور  ناهيد طهماسب پور 20

ادگان  محمد رضا قديمي رسند 21 ی  آلبانی هستیم.  مشتاق دیدار در  برادر اصغر علی 

 آلبانی هستیم.  دیدار در  درخواست تماس و  برادر نعمت آبادياسد عبدی  جواد عبدي نعمت آبادي 22

ي كامران 23
 

 کامران  قدرت كريم بيگ
 

ضا کریم بیگ  اریم. درخواست تماس با خانواده د برادر علی 

ي نسب 24 ي اكیی
 درخواست مالقات و تماس با فرزندم دارم.  مادر خدیجه خداني   مرتضی

ي نسب 25 ي اكیی
ی نسب مرتضی  آلبانی را داریم .  مالقات در  درخواست تماس و  برادر سید غالم رضا اکیی

ي نسب 26 ي اكیی
ی نسب  مرتضی  مشتاق دیدار با برادرمان هستم.  برادر سید مجتنی اکیی

ي نسب 27 ي اكیی
ی نسب مرتضی  .  داریم تماس درخواست برادر سید مهدی اکیی

ي  28
ي دهخوارقانی ج  ی ج   عبدهللا سیی ی ي حمید سیی

 . هستیم تماس طریق از سالمتی دریافت مشتاق برادر دهخوارقانی

 باخبر یشانا سالمتی از تا داریم را برادرمان با تماس درخواست خواهر محریم کوچه باغرعنا  حسن محریم کوچه باغ 29

 . شویم

 باخبر ایشان سالمتی از تا داریمرا  برادرمان با تماس درخواست خواهر محریم کوچه باغلعیا  حسن محریم کوچه باغ 30

 . شویم

ی  31  درخواست تماس دارم درآخرین روزهای عمرم.  مادر فعیل  یصغر حسن پور)بهرام(رامی 

ی  32  . هستم دیدار مشتاق برادر حمید حسن پور  حسن پور )بهرام(رامی 

ی  33  درخواست تماس داریم.  برادر بهنام حسن پور  حسن پور )بهرام(رامی 

يزي 34 یزی رحيم مظلویمي تیی  از است سال 36 حدود چون داریم با برادرم را تماس درخواست برادر رسول مظلویم تیی

 . نداریم خبر ایشان

 داریم.  را رخواست تماس با برادرماند برادر طاهري خرسوشاهي مهدی  حميد طاهري خرسوشاهي  35

 داریم.  را درخواست تماس با برادرمان برادر طاهري خرسوشاهي احد  حميد طاهري خرسوشاهي  36

 داریم. را درخواست تماس با برادرمان  خواهر طاهري خرسوشاهي طاهره  حميد طاهري خرسوشاهي  37

از فرزندم نی خیی هستم درخواست تماس دارم تا از  سال است 37 مادر فاطمه شهناز دنجنویل    اصغر فتحي  38



 احواالت ایشان باخیی شوم. 

 درخواست تماس داریم.  برادر حمزه فتح  اصغر فتحي  39

ی فحن   اصغر فتحي  40   درخواست تماس داریم.  خواهر شهی 

 درخواست تماس داریم.  خواهر مرضیه فتح اصغر فتحي  41

 داشته تماس یک پسرم با عمری درآخر شده هم یکبار خواهم می پدر  دیزجی اض محمد فی  دیزجی اسداله فیاض  42

 . باشم

 دارم.  با پسرم مشتاقانه درخواست تماس . بسی  مریضی هستم در  مادر فاطمه شکوری اسداله فیاض دیزجی  43

ي  44 ي صمت  اصغر واحد رضاني  آلبانی هستم.  دیدار با برادرم در  مشتاق تماس و  خواهر واحد رضاني

ي  45 ي  اکیی  اصغر واحد رضاني  سال است از او خیی نداریم.  39درخواست تماس دارم حدود  برادر واحد رضاني

ي  46
 مشتاق  تماس از او هستیم.  برادر احمد نوبخن   ابوالقاسم نوبخن 

 مالقات دارم.  درخواست تماس و  مادر رقیه فدانی اوغلوی  حسن رهنماي آناخاتون 47

ی  نحسن رهنماي آناخاتو  48  مالقات دارم.  درخواست تماس و  برادر رهنماي آناخاتونحسی 

 مالقات دارم.  درخواست تماس و  برادر رهنماي آناخاتونموش  حسن رهنماي آناخاتون 49

 مالقات دارم.  درخواست تماس و  برادر رهنماي آناخاتونعسن   حسن رهنماي آناخاتون 50

 مالقات دارم.  درخواست تماس و  اددام بهرام انصاری  حسن رهنماي آناخاتون 51

ي پارام 52 ی امی  ی پارام حسی   فرزندان صدای شنیدن مشتاق. هستم برادرم با مادرمان تماس مشتاق برادر محمد باقرامی 

 . باشد می خود

ی پارام 53 ی پارام صمد امی   نفرزندا صدای شنیدن انتظار . مادرمدارمبرادرم  با تماس مشتاق برادر محمد باقرامی 

 . را می کشد خود

ي  54  مشتاق تماس هستیم.  برادر جلیل  زیباني  ذكر عیلي زيباني

ي  55  مشتاق تماس هستیم.  برادر قربانعیل زیباني  ذكر عیلي زيباني

ي  56 محمد رضا حا جی

 عظيميان

ي عظيميانفرزانه   خواهان تماس با برادرم هستم.  خواهر حا جی

ضا  حسنعیلي پور محمد روجي  57  تقاضای تماس داریم.  برادر پور محمد روجي علی 

 تقاضای تماس داریم.  خواهر پور محمد روجي فاطمه  حسنعیلي پور محمد روجي  58

 درخواست دیدار دارم.  پدر حیدر رنجیی   رباب رنجیی  59

ي 60 ی ی گلناز تمی  ی  درخواست تماس دارم.  خواهر ستاره تمی 

ي  61
ی نطاق   اس دارم. درخواست تم برادر وود نطاق  اد شهی 

 درخواست مالقات داریم.  برادر كریمي هفت چشمهیداله  عیلي اصغر كریمي هفت چشمه 62

 درخواست مالقات داریم.  زاده برادر كریمي هفت چشمهاحد  عیلي اصغر كریمي هفت چشمه 63

اله محمد علييان 64  درخواست دیدار دارم .  خواهر علییان راضیه  خی 

اله محمد علييان 65  مالقات هستم .  مشتاق دیدار و  برادر علییان  سیف اله خی 

اله محمد علييان 66 خواهر  عیل قاسم  خی 

 زاده 

 مالقات  دارمردرخواست تماس و

 مشتاق تماس هستم.  خواهر چرتاب قديمي مریم  محمد چرتاب قديمي  67

 مشتاق تماس هستم.  خواهر چرتاب قديمي عاطفه  محمد چرتاب قديمي  68

 مشتاق تماس هستم.  برادر چرتاب قديمي صمد  ديمي محمد چرتاب ق 69

 دارم.  ست تمادرخواس برادر پرویز  نوجوان مريم نوجوان 70

ي نامدار 71 ي نامدار نرکس خاتون فريبا اكیی  درخواست تماس دارم.  خواهر اكیی

محمد حسن فخيم حبيب  72

 زاده

ی فخیم  حبیب محمد حسی 

 زاده

 مشتاق تماس با برادرم هستم.  برادر

یزی 73 یزی نارص جعفری تیی  درخواست تماس دارم.  خواهر زرین جعفری تیی

 درخواست تماس داریم.  برادر نارص لطفعیلي نجد محمدعیلي لطفعیلي نجد 74

ي زاده 75
ي زاده مسعود صقی

 با برادرم را دارم.  تماس درخواست برادر منصور صقی

 دارم. را با خانواده  برادرم درخواست تماس برادر جواهر تاج محجل  صمد تاج محجل 76

ي  77
 درخواست تماس دارم.  مادر اقدس رضاني    محمد مشايحی

ي  78
 مشتاق تماس هستیم.  برادر کریم  مشایحی  محمد مشايحی



وز ساعدی 79  خواهش دارم بگذارند فرزندم با من یک تماس داشته باشد .  مادر گل اثر فرهادی   فی 

وز ساعدی 80  تماس دارم.  و  درخواست دیدار  دربرا مهدی ساعدی  فی 

وز ساعدی 81 وس ساعدی  فی   مشتاق دیدار هستم.  برادر سی 

وز ساعدی 82 ید.  دوست دارم یکبار  خواهر زیبا ساعدی  فی   هم شده با خانواده تماس بگی 

ید.  فقط یم خواهم در  مادر هاجر پور عبدی   كريم نعلبنديان 83  آخر عمری با من تماس بگی 

ف واال  رحیم  نعلبنديان كريم 84 ید.  فقط یم خواهم در  پدر ارس   آخر عمری با من تماس بگی 

ف واال كريم نعلبنديان 85  تماس دارم .  درخواست مالقات و  برادر قادر ارس 

ف واال كريم نعلبنديان 86  تماس دارم .  درخواست مالقات و  برادر ابوالفضل ارس 

ف واال كريم نعلبنديان 87  تماس دارم .  درخواست مالقات و  هرخوا سهیال ارس 

ی دادگر اقدم 88 ی دال محمد حسی   مشتاق  تماس با خانواده هستیم.  برادر غالم حسی 

صادق حجازي 89  سال هستیم.  40از  بعد  برادرم چشم انتظار تماس برادر یابولفضل حجاز می   می 

 .  دارم تماس ستادرخو مادر سکینه یزدانی   محمدعیلي لطفعیلي نجد 90

 درخواست تماس دارم.  برادر لطفعیلي نجدنادر  محمدعیلي لطفعیلي نجد 91

 مشتاق  تماس با خانواده هستیم.  برادر ائلغمي ابراهیم   امی  ائلغمي  92

ي  93
محمد حسن عباسخانی  ممقانی  منصور عباسخانی

 ممقانی 
  . هستیم تماس مشتاق برادر

ان عبدالمحمدی   عیلي جودت هرگالن 94 فرزندم را نشیدم  سال است صدای 35پی  که نزدیک به  ادرمن م مادر جی 

 درخواست تماس دارم . 

 تماس با خانواده را دارم.  آلبانی و  در  مشتاق دیدار  برادر هرگالنمحمد جودت  عیلي جودت هرگالن 95

ی جودت  عیلي جودت هرگالن 96  تماس با خانواده را دارم.  آلبانی و  در  مشتاق دیدار  برادر هرگالنحسی 

 تماس با خانواده را دارم.  آلبانی و  در  مشتاق دیدار  خواهر جودت هرگالنسکینه  عیلي جودت هرگالن 97

 تماس با خانواده را دارم.  درآلبانی و  مشتاق دیدار  پرس داني  عیل عبدالمحمدی عیلي جودت هرگالن 98

 پور  رئيسي می  مجيد  99

ي   اسكوني

ي  پور  رئيسي صفیه   اس دارم. درخواست تم خواهر اسكوني

 پور  رئيسي می  مجيد  100

ي   اسكوني

ي  پور  رئيسي  نجبه  درخواست تماس دارم .  خواهر اسكوني

ف آوري 101  دیدار دارم.  درخواست تماس و  برادر عیل آوری  ارس 

 . دارم تماس درخواست برادر محرم زادهاصالن  خليل محرم زاده 102

 . دارم را خانواده با تماس تدرخواس برادر محرم زادهمحرم  خليل محرم زاده 103

ي بدیلي  104 ي بدیلي  پرویز  عبدالرزاق حاجی  درخواست دیدار و تماس داریم.  برادر حاجی

 درخواست تماس دارم .  برادر نرصت محتشم  هادی محتشم 105

 درخواست تماس دارم .  برادر عیل محتشم  هادی محتشم 106

 ارم . درخواست تماس د برادر رحیم محتشم هادی محتشم 107

ی وکییل طباطبانی  محمد رضا وکییل طباطبانی  108  مشتاق  تماس با خانواده هستیم.  خواهر شهی 

خواهر  جعفر عباسپور  کریم جوانی  109

 زاده 

 مشتاق دیدار هستیم. 

 درخواست تماس دارم.  برادر بیوک  جدی  ابراهيم جدي 110

ی عطاریان  معصومه عطاريان 111  تماس دارم.  یدار و درخواست د برادر حسی 

 آخر عمر دارم.  مشتاق تماس در  مادر مادر اسدی   محمدرضا پورمهدي 112

 تماس یم باشم.  مشتاق دیدار و  برادر پورمهدي داود  محمدرضا پورمهدي 113

 آرزومند شنیدن صدایت هستم.  خواهر پورمهدي حمائل محمدرضا پورمهدي 114

 تماس یم باشم.  خواهان دیدار و  رادر زنب ثریا خند بگیل  محمدرضا پورمهدي 115

 مالقات دارم درخواست ارتباط تلفنی و  برادر زاده پورمهديسجاد  محمدرضا پورمهدي 116

  ینآخر با خانواده را در پسرم تماس  تقاضای پدر شيخ بيگلو فرامرز   ابوالفضل شيخ بيگلو 117
 

را ام لحظه های زندگ

 دارم. 

 چشم انتظار یک تماس از او هستم مادر ف زمانی رس   ابوالفضل شيخ بيگلو 118

 تماس را دارم.  درخواست مالقات و  برادر شيخ بيگلو نارص  ابوالفضل شيخ بيگلو 119



 مشتاق  تماس با خانواده هستیم.  پدر خلیل قالج  ابراهيم قالج 120

 مشتاق  تماس با خانواده هستیم.  برادر یعقوب قالج ابراهيم قالج 121

 


