
 پیشگان ایرانی پس از انقالب پیوندهای خانوادگی میان سیاست رشته

 

 نگاشت:ایران، چنین می تیزبین سیاست و جامعه ، لئونارد بایندر پژوهندهقرن پیشبیش از نیم 

 «آید.در ایران برکشیدن قوم و خویش به قدرت و مقام یک تکلیف درجه اول خانوادگی به شمار می»

انقالب به درک ژرفتری از رفتار آنان یاری  ورزان پسا چند و چون پیوندهای خویشاوندی میان سیاست شک آگاهی ازبی

ای از این پیوندها میان هشت خاندان قدرتمند روحانی را مورد بررسی قرار داده رساند. در نوشتار پیش رو، ابتدا رشتهمی

میان دیگر  های خانوادگیها و وابستگیه، به گزارشی از بستگیو در هم تنیدگی شگرف انان را نشان داده ایم. آنگا  ایم

 ساالری تا کجا در دستگاه سیاسی جمهوری اسالمی ریشه دوانیده است. ایم تا نشان دهیم خویشاوندپیشگان پرداخته سیاست

 آوری چند نکته نیازمندیم: پیش از هرچیز به یاد

یعنی وزیران، سران سه قوه، نمایندگان مجلس،  -ان باالی هرم قدرت ورز . در بررسی پیوندهای خانوادگی به سیاست۱

 ایم.بسنده کرده - اعضای شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و امیران ارتش و سپاه

 کتاب آمده است.  یقبل یبخش هااین افراد در . زندگینامه و کارنامه۲

 ایم.بسنده کرده . به نمایش پیوندهای نزدیک نسبی و سببی۳

ها هستند، خود، کار سیاسی ندارند ورزان این فهرست برخی سیاست . تمامی کسانی که همسر، عروس، داماد، نوه یا نتیجه۴

 نام برده شده است. آنهاو تنها برای آشکار کردن پیوندها از 

 ر فهرست دوم تکرار نشده است.روحانی( آمده است، د هشت خانواده . نام کسانی که در فهرست نخست )درباره۵

 

 خمینی خانواده

هللا: همسر خدیجه ثقفی، پدر سید احمد و سید مصطفی خمینی، صدیقه مصطفوی، فریده مصطفوی و زهرا  خمینی، سید روح

مصطفوی، پدربزرگ سید حسن، سید علی، سید حسین و سید یاسر خمینی، لیلی بروجردی، مسیح بروجردی، نعیمه 

نفیسه اشراقی، زهرا اشراقی، علی اشراقی، عاطفه اشراقی، محمد تقی اشراقی و مرتضی اشراقی، پدرجد زهرا اشراقی، 

 الدین اشراقی. سادات روحانی، پدر همسر محمود بروجردی، محمد حسن اعرابی و شهاب

علی و سید یاسر خمینی،  هللا خمینی، همسر سیده فاطمه طباطبایی، پدر سید حسن، سید خمینی، سید احمد: پسر سید روح

 داماد محمد باقر طباطبایی، شوهر خواهر سید صادق و سید مرتضی طباطبایی و پدر داماد سید محمد صدر.

سید محمد آیت هللا همسر فاطمه دانش پژوه )نتیجه  هللا خمینی، خمینی، سید احمد: پسر سید حسن خمینی، نتیجه سید روح

 رضا گلپایگانی(

و سید یاسرخمینی، پدر سید احمد خمینی  هللا خمینی، پسر سید احمد خمینی، برادر سید علی سید روح نوهخمینی، سید حسن: 

 و داماد سید محمد موسوی بجنوردی.

حجت االسالم  یاسر خمینی، داماد برادر سید حسن و سید هللا خمینی، سید روح احمد خمینی، نوه خمینی، سید علی: پسر سید

 سید علی سیستانی.آیت هللا  و شوهر نوه یجواد شهرستان دیس

 و داماد مرتضی حائری یزدی. خمینی و سیده مریم پدر سید حسین هللا خمینی، خمینی، سید مصطفی: پسر سید روح

هللا خمینی، پسر سید احمد خمینی، برادر سید حسن و سید علی خمینی و داماد سید محمد  سید روح خمینی، سید یاسر: نوه

 صدر.

 اشراقی و مادر  الدین شهاب و مصطفوی دختر صدیقه خمینی، هللا روح سید اشراقی، زهرا: همسر محمد رضا خاتمی، نوه



 .خامنه ایعروس برادر زن سید مسعود 

هللا خمینی، همسرصدیقه مصطفوی و پدر نعیمه، نفیسه، زهرا، علی، عاطفه، مرتضی  الدین: داماد سید روح اشراقی، شهاب

 قی اشراقی.و محمد ت

دختری سید مصطفی محقق  نوه سابق هللا خمینی، برادر همسر محمد رضا خاتمی و همسر سید روح اشراقی، مرتضی: نوه

 داماد.

الدین اشراقی و صدیقه مصطفوی و عروس سید جالل الدین طاهری  هللا خمینی، دختر شهاب سید روح اشراقی، نعیمه: نوه

 اصفهانی.

الدین اشراقی، مادر زهرا سادات روحانی،  هللا خمینی، دختر صدیقه مصطفوی و شهاب سید روح وهاشراقی، نفیسه: ن

 سید کاظم روحانی و عروس سابق سید محمد صادق روحانی. سابق همسر

 هللا خمینی، دختر فریده مصطفوی و محمد حسن اعرابی، همسر سید مرتضی طباطبایی، مادر سید روح اعرابی، فرشته: نوه

 سید عمادالدین و سید حسین طباطبایی.

هللا خمینی، دختر محمود بروجردی و زهرا مصطفوی، خواهر مسیح بروجردی، همسر سید  سید روح بروجردی، لیلی: نوه

 .رضایی محسن و مادرعروس ضحی طباطبایی عبدالحسین طباطبایی سلطانی، مادر سیده هدی و سیده

هللا خمینی، همسر زهرا مصطفوی، پدر مسیح بروجردی و لیلی بروجردی، پدربزرگ  بروجردی، محمود: داماد سید روح

 سیده هدی طباطبایی.

هللا خمینی، پسرمحمود بروجردی و زهرا مصطفوی، برادر لیلی بروجردی و داماد سید  سید روح بروجردی، مسیح: نوه

 محمد میر محمدی ]زرندی[.

 یزدی، برادر مهدی حائری یزدی و پدر همسر سید مصطفی خمینی. حائری یزدی، مرتضی: پسر عبدالکریم حائری

 هللا خمینی. سید روح رضایی، امیدوار: برادر محسن رضایی و عموی شوهر نتیجه

برادر  ییداماد رضا. خدنگ رضایی، محسن: پدر همسر سیده هدی طباطبایی، برادر امیدوار رضایی و همسر معصومه

 .است بافیعروس محمد باقر قال

الدین اشراقی و  شهاب هللا خمینی، دختر نفیسه اشراقی و سید کاظم روحانی، نوه روح سید روحانی، زهرا سادات: نتیجه

 اکبر هاشمی رفسنجانی( همسر عماد هاشمی بهرمانی )نوه

  .طباطبایی و فاطمه صادقی زهره پسرخاله صدر، سید محمد: پدر همسر سید یاسر خمینی،

 سید جالل: پدر همسر نعیمه اشراقی.طاهری اصفهانی، 

احمد خمینی، پسر سید محمد باقر طباطبایی، برادر سید مرتضی، سید  سلطانی، سید صادق: برادر همسر سید طباطبایی

و  صدر همسر فاطمه موسی صدر، همسر سید محمد خاتمی، خواهرزاده عبدالحسین و سیده فاطمه طباطبایی، پسر خاله

 .طباطبایی هدی سیده عموی

طباطبایی سلطانی، سید عبدالحسین: داماد محمود بروجردی و زهرا مصطفوی، همسر لیلی بروجردی، شوهر خواهر مسیح 

 بروجردی و پدر سیده هدی طباطبایی.

سید مرتضی  صادق و محمد باقر طباطبایی، خواهر سید عبدالحسین، سید طباطبایی سلطانی، سیده فاطمه: دختر سید

 موسی صدر. زهره صادقی )همسر سید محمد خاتمی( و خواهرزاده مسر سید احمد خمینی، دختر خالهطباطبایی، ه

صادق، سید  طباطبایی سلطانی، سید مرتضی: برادر همسر سید احمد خمینی، پسر سید محمد باقر طباطبایی، برادر سید

 .طباطبایی هدی سیده و عموی صدر موسی عبدالحسین و سیده فاطمه طباطبایی، همسر فرشته اعرابی، خواهرزاده



طباطبایی سلطانی، سید محمد باقر: پدر همسر سید احمد خمینی، پدر سید عبدالحسین، سید صادق، سید مرتضی و سیده 

 فاطمه طباطبایی.

هللا خمینی، دختر لیلی بروجردی و سید عبدالحسین طباطبایی، همسر  سید روح طباطبایی سلطانی، سیده هدی: نتیجه

 طباطبایی . صادق سید برادرزاده یی ]میرقائد[، عروس محسن رضایی ویرضاعل

 هللا خمینی، همسر محمود بروجردی ومادر مسیح و لیلی بروجردی. مصطفوی، زهرا: دختر سید روح

 هللا خمینی و همسر محمد حسن اعرابی. مصطفوی، فریده: دختر سید روح

مفیدی و برادر سید محمد کاظم  نور کاظم سید ن خمینی، پدر عروسسید حس موسوی بجنوردی، سید محمد: پدر همسر

 موسوی بجنوردی.

 موسوی بجنوردی، سید محمد کاظم: برادر سید محمد موسوی بجنوردی و عموی همسر سید حسن خمینی.

پدر سید محمد سید احمد زنجانی، برادر همسر موسی شبیری زنجانی، آیت هللا میر محمدی ]زرندی[، سید ابوالفضل: داماد 

 میر محمدی ]زرندی[ و پدربزرگ همسر مسیح بروجردی.

 میر محمدی ]زرندی[، سید محمد: پسر سید ابوالفضل میر محمدی ]زرندی[ و پدر همسر مسیح بروجردی.

 هاشمی رفسنجانی، اکبر: پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی که همسر زهرا سادات روحانی است ]اطالعات بیشتر در خانواده

 اشمی رفسنجانی[.ه

 

 خامنه ای خانواده

 سیده بشری، سیده میثم، سید مصطفی، ، پدر سید مجتبی، سیدخامنه ای، سید علی: برادر سید هادی و سید محمد خامنه ای

 حداد عادل، شوهرغالمعلی  مراد تهرانی )شیخ علی تهرانی(، پدر داماد ، برادر همسر علیخامنه ایهدی و سید مسعود 

 .باقر زاده خجسته و همسر منصوره باقر زاده خجسته خواهر حسن

 .خامنه ای، سید محمد: برادر سید علی و سید هادی خامنه ای

 حداد عادل.غالمعلی و داماد  خامنه ای، سید مجتبی: پسر علی خامنه ای

 ازی.خرازی و داماد سید محسن خر صادق سید همسر خواهر ،خامنه ای، سید مسعود: پسر سید علی خامنه ای

 ، سید مصطفی: پسر سید علی خامنه ای و داماد عزیزهللا خوشوقت.خامنه ای

سید تقی  و علی نقی خاموشیسید داماد محمود لوالچیان و شوهر خواهرزاده  ، سید میثم: پسر سید علی خامنه ای،خامنه ای

 .سید خاموشی

 .خامنه ای، سید هادی: برادر سید علی و سید محمد خامنه ای

الهدی باقری  برادر محمد رضا مهدوی کنی و پدر علی و مصباح کنی، محمد باقر: پدر داماد سید علی خامنه ای،باقری 

 کنی.

  . خامنه ایمراد ]شیخ علی[: همسر خواهر سید علی، سید هادی و سید محمد  تهرانی، علی

 .یشافعغالمرضا برادرهمسر  و ماهرو زاده ، همسر طیبه خامنه ای: پدر همسر سید مجتبی غالم علیحداد عادل، 

 خرازی[. خرازی، سید کمال: عموی عروس سید علی خامنه ای ]اطالعات بیشتر در خانواده

 .خامنه ایخرازی، سید محسن: پدر همسر سید مسعود 

 خرازی[. خرازی، سید محمد باقر: برادر عروس سید علی خامنه ای ]اطالعات بیشتر در خانواده



 خرازی[. صادق: برادر عروس سید علی خامنه ای ]اطالعات بیشتر در خانوادهخرازی، سید محمد 

 (.خامنه ایبشری  محمدی گلپایگانی، محمد: پدر داماد سید علی خامنه ای )همسر سیده

مهدوی کنی، محمد رضا: عموی داماد سید علی خامنه ای، برادر محمد رضا باقری کنی، پدر محمد سعید، مهدیه و صدیقه 

 کنی و پدر داماد دختر محمد علی شهیدی محالتی. مهدوی

 .خامنه ایزاده خراسانی، صادق: پسر دایی سید علی، سید هادی و سید محمد واعظ 

 

 هاشمی رفسنجانی خانواده

هاشمی رفسنجانی، اکبر: برادر محمد هاشمی بهرمانی، پدر فائزه، فاطمه، محسن، یاسر و مهدی هاشمی بهرمانی، 

هاشمیان، شوهر خواهر سید حسین مرعشی، پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی، عموی مرجان وعلی پسرعموی محمد 

 هاشمی بهرمانی، پسر عموی حسین هاشمیان و همسر عفت مرعشی.

 اکبر هاشمی رفسنجانی. هاشمی بهرمانی، علی: برادرزاده

 سید و همسر زهرا سادات روحانی )نتیجهاکبر هاشمی رفسنجانی، پسرمحسن هاشمی بهرمانی  هاشمی بهرمانی، عماد: نوه

 الدین اشراقی(. شهاب هللا خمینی و نوه روح

هاشمی بهرمانی، فاطمه: دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، همسر سعید الهوتی اشکوری، عروس حسن الهوتی اشکوری، 

 محمد هاشمی بهرمانی. برادرزاده

الهوتی اشکوری، عروس حسن الهوتی اشکوری و  همسر حمید هاشمی بهرمانی، فائزه: دختر اکبر هاشمی رفسنجانی،

 محمد هاشمی بهرمانی. برادرزاده

 هاشمی بهرمانی، محسن: پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر عماد هاشمی بهرمانی و پدر همسر زهرا سادات روحانی.

سر و مهدی هاشمی بهرمانی. رفسنجانی، عموی فائزه، فاطمه، محسن، یا هاشمی بهرمانی، محمد: برادر اکبر هاشمی

 عبدهللا جوادی آملی. سید عبدالکریم موسوی اردبیلی است وهم نوه عروس او هم نوه

 ابوالفضل خوانساری. اکبر هاشمی رفسنجانی و همسر برادرزاده هاشمی بهرمانی، مرجان: برادرزاده

 .طهرانی فردجاسبی، عبدهللا: برادر همسر علی عباس پور 

او )دختر حاصل از این ازدواج( با پسرمحمد هاشمی  عبدهللا: پدر عروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. نوهجوادی آملی، 

 فاطمه واعظ جوادی. بهرمانی ازدواج کرده است. عموی

 حسینی، سید محمد: خویشاوند سببی محمد هاشمیان، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد صادق خلخالی.

 همسرمرجان هاشمی بهرمانی.خوانساری، ابوالفضل: عموی 

 صدوقی، محمد علی: پدر همسر محمد هاشمیان و شوهر خواهر سید محمد و سید محمد رضا خاتمی.

 علی: برادر همسر سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. ظهیر نژاد، قاسم

داماد مرتضی مطهری عبدهللا جاسبی، برادر برادر زن ، طهرانی فردعباس پور  ، حسن: برادر علیفرد یطهرانعباس پور 

 و برادر شوهر خواهر علی مطهری.

عبدهللا جاسبی، برادر داماد مرتضی مطهری برادر زن ، فرد یطهران، علی: برادر حسن عباس پور فرد یطهرانعباس پور 

 و برادر شوهر خواهر علی مطهری.

 داماد اکبر هاشمی رفسنجانی. دو الهوتی اشکوری، حسن: پدر



 فائزه هاشمی بهرمانی. : پسر حسن الهوتی اشکوری و همسرالهوتی اشکوری، حمید

همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، همسر فریده هاشمی نژاد و دایی فاطمه، فائزه، محسن، یاسر  مرعشی، سید حسین: پسرعموی

 و مهدی هاشمی بهرمانی.

علی ظهیر نژاد،  شکر قاسمموسوی اردبیلی، سید عبدالکریم: پدربزرگ عروس محمد هاشمی بهرمانی، شوهر خواهر سرل

 .یجواد شهرستان دیو پدر داماد س جوادی آملی عبدهللا پدر داماد پدر داماد محمود هاشمی شاهرودی،

 واعظ جوادی، فاطمه: دختر برادر عبدهللا جوادی آملی.

 اکبر هاشمی رفسنجانی، برادر محمد هاشمیان و برادر داماد محمد علی صدوقی. هاشمیان، حسین: پسر عموی

داماد محمد علی  هاشمیان و هاشمیان، محمد: پسر عموی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد هاشمی بهرمانی، برادر حسین

 صدوقی.

 

 خاتمی خانواده

 هللا: پدر سید محمد و سید محمد رضا خاتمی. خاتمی، سید روح

هللا خاتمی، برادر سید محمد رضا خاتمی، همسر زهره صادقی، دایی سید محمد رضا  محمد: پسر سید روح خاتمی، سید

و  رفسنجانی اکبر هاشمی علی خواهرزاده زن دایی هاشمیان، محمد عروس دایی تابش، برادر همسر محمد علی صدوقی،

 .خرازی صادق سید عموی عروس

و  علیرضاپدر  اشراقی، هللا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی، شوهر خواهر مرتضی ید روحخاتمی، سید محمد رضا: پسر س

و پدر  خامنه ایخاتمی، برادر همسر محمد علی صدوقی، همسر زهرا اشراقی، پدر عروس برادر زن سید مسعود  فاطمه

خرازی، عموی سید محمد صادق هم ترتیب، سید محمد رضا خاتمی با سید کمال  زن پسر سید محمد صادق خرازی. بدین

 فامیل شده است.

 تابش. علیرضاسید محمد و سید محمد رضا خاتمی و برادر  تابش، محمد رضا: خواهرزاده

 خرازی[. خرازی، سید کمال: عموی داماد سید محمد رضا خاتمی ]اطالعات بیشتر در خانواده

 خرازی، محسن: پدربزرگ داماد سید محمد رضا خاتمی.

 دختر خاله صدر، نیصدرالد دی، نوه س، و منصوره صدر صادقی اکبر ، زهره: همسر سید محمد خاتمی، دختر علیصادقی

 .خمینی هللا روح سید عروس دختر عموی صدر، موسی صادق طباطبایی، خواهرزاده سیده فاطمه و سید

رضا  خاتمی و پسر دایی پدر سید صدوقی، محمد: پدر محمد علی صدوقی، پدر شوهر خواهر سید محمد و سید محمد رضا

 هاشمی رفسنجانی نیز خویشاوند است. نژاد. وی با خانواده پاک

هاشمیان، پسر محمد صدوقی و  محمد و سید محمد رضا خاتمی، پدر همسر محمد صدوقی، محمد علی: همسر خواهر سید

  .خاتمی همسر مریم

 

 الریجانی خانواده

و محمد فاضله  ،فاضل باقر، محمد ، برادر صادق،)آملی هاشم به عروف( مالریجانی  اردشیر هوشنگ الریجانی، علی: پسر

 جواد الریجانی، همسر فریده مطهری، داماد مرتضی مطهری و شوهر خواهر علی مطهری.

و فاضله  ،فاضل باقر، محمد ، برادر صادق،)آملی هاشم به عروف( مالریجانی  اردشیر هوشنگ پسر :محمد باقر الریجانی،

 .آملی زاده حسن حسن داماد محمد جواد الریجانی،



فاضله  ،فاضل محمد باقر، صادق، ، برادر)آملی هاشم به عروف( مالریجانی  اردشیر هوشنگ الریجانی، محمد جواد: پسر

 علی الریجانی. و

علی  وفاضله  ،فاضل ، برادر محمد باقر،)آملی هاشم به عروف( مالریجانی  اردشیر هوشنگ آملی الریجانی، صادق: پسر

 داماد حسین وحید خراسانی. الریجانی،

 کالم. زیبا صادق پدر داماد و محمد جواد الریجانی وفاضله  ،فاضل  باقر، علی، صادق، محمد توکلی، احمد: پسر دخترخاله

 حسن زاده آملی، حسن: پدر همسر محمد باقرالریجانی.

الریجانی،  محمد جواد الریجانی، شوهر خواهر علی، صادق، محمد باقر، فاضل و فاضلهمحقق داماد، مصطفی: همسر 

 هاشم آملی و فامیل مرتضی اشراقی. داماد

و آملی الریجانی برادر صادق  زن مطهری، فریده: دختر مرتضی مطهری، خواهر علی مطهری، همسر علی الریجانی و

 محمد جواد الریجانی.

 مطهری، برادر همسرعلی الریجانی و برادر فریده مطهری.مطهری، علی: پسر مرتضی 

 مطهری، محمد تقی: برادر مرتضی مطهری، عموی علی و فریده مطهری وعموی همسر علی الریجانی.

مطهری، مرتضی: پدر علی و فریده مطهری، پدر همسرعلی الریجانی، برادر محمد تقی مطهری فریمانی، پدر زن برادر 

 .طهرانی فردعلی و حسن عباس پور 

 وحید خراسانی، حسین: پدر همسر صادق الریجانی.

 

 ناطق نوری خانواده

واحمد ناطق نوری، داماد سید هاشم رسولی محالتی، باجناق عباس احمد آخوندی و عباسعلی اکبر: برادرناطق نوری، علی 

 نقی[ جهرمی. زن برادر سید محمد ]علی سید محمد علی شهیدی محالتی و عموی

 نقی[ جهرمی. اکبر ناطق نوری و پدر همسر برادر سید محمد ]علی: برادر احمد و علی عباسعلینوری،  ناطق

 نقی[ جهرمی. اکبر ناطق نوری وعموی زن برادر سید محمد ]علیوعلی عباسعلی ناطق نوری، احمد: برادر 

 طق نوری و سید محمد علی شهیدی محالتی.اکبر نااحمد: داماد سید هاشم رسولی محالتی و باجناق علی  آخوندی، عباس

 ناطق نوری.عباسعلی برادر داماد  نقی[: جهرمی، سید محمد ]علی

 خلخالی، محمد صادق: برادر غفور صادقی گیوی، شوهر خواهر سید هاشم رسولی محالتی و پدر همسر اسدهللا کیان ارثی.

سید محمد علی شهیدی محالتی و عباس احمد آخوندی،  اکبر ناطق نوری،علی  رسولی محالتی، سید هاشم: پدر همسران

 برادر همسر محمد صادق خلخالی.

داماد سید هاشم  ،یپدر عروس ابوالقاسم خزعلمحمد رضا مهدوی کنی، عروس شهیدی محالتی، سید محمد علی: پدر 

 .یمرو یمحمد هاد ، و پدر زن برادر همسر اکبر ناطق نوری و عباس احمد آخوندیعلی  باجناق و رسولی محالتی

 صادقی گیوی، غفور: برادر محمد صادق خلخالی و برادر شوهر خواهر سید هاشم رسولی محالتی.

 کیان ارثی، اسدهللا: داماد محمد صادق خلخالی.

 مهدوی کنی، محمد باقر: برادر محمد رضا مهدوی کنی.

مریم مهدوی کنی، پدر داماد سید محمد علی مهدوی کنی، محمد رضا: برادر محمد باقرمهدوی کنی، پدر محمد سعید و 

 شهیدی محالتی.



 

 دستغیب خانواده

احمد  اصغر و گوهرالشریعه دستغیب و برادر پدربزرگ سید محمد، سید علی دستغیب، سید عبدالحسین: عموی سید علی

 رضا دستغیب.

 برادر سید عبدالحسین دستغیب. ب و نوهمحمد دستغی سید علی اصغر، برادرزاده دستغیب، سید احمد رضا: پسر سید علی

محمد دستغیب، پدر سید احمد رضا دستغیب  سید عبدالحسین دستغیب، برادر سید علی اصغر: برادرزاده دستغیب، سید علی

 و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب.

دستغیب، عموی سید احمد رضا اصغر  برادر سید علی سید عبدالحسین دستغیب، محمد: برادرزاده دستغیب، سید علی

 دستغیب و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب.

 اصغر سید عبدالحسین دستغیب، مادر همسر مصطفی معین و دختر عموی سید علی دستغیب، گوهرالشریعه: برادرزاده

 محمد دستغیب. وسید علی

 الری. معین، مصطفی: داماد گوهرالشریعه دستغیب و حسن اسدی

 

 خرازی خانواده

نقی )کمال( خرازی، پدر همسر سید  خرازی، سید محسن: پدر سید محمد صادق و سید محمد باقرخرازی، برادر سید علی

 سید محمد رضا خاتمی. و پدربزرگ داماد خامنه ایمسعود 

قاسم، عموی محمد صادق و محمد باقرخرازی،  خرازی، سید کمال: برادر سید محسن خرازی، همسر منصوره رئیس

 و عموی داماد سید محمد رضا خاتمی. خامنه ایموی عروس سید علی ع

سید کمال خرازی، برادر سید محمد صادق خرازی، برادر زن  محسن خرازی، برادرزاده خرازی، سید محمد باقر: پسر سید

 وعموی داماد سید محمد رضا خاتمی. خامنه ایسید مسعود 

سید کمال خرازی، برادر سید محمد باقر خرازی و پدر  برادرزاده خرازی، سید محمد صادق: پسر سید محسن خرازی،

 .خامنه ایداماد سید محمد رضا خاتمی، برادر زن سید مسعود 

 سید محسن خرازی. خاتمی، سید محمد رضا: پدر زن نوه

 ، سید مسعود: داماد سید محسن خرازی، شوهر خواهر سید محمد صادق و سید محمد باقر خرازی.خامنه ای

 

 یاسیفرادستان سپیوندهای خانوادگی سایر 

ابتکار، معصومه: عروس سید اسماعیل هاشمی اصفهانی، همسر سید محمد هاشمی اصفهانی و دختر فاطمه برزگر، زن 

 برادر سید مجتبی هاشمی

 سید حبیب ]عبدالکریم[ هاشمی نژاد. ابطحی، سید محمد علی: خواهرزاده

 اکبر و سید محمد حسن ابوترابی فرد.علی ابوترابی فرد، سید عباس: پدر سید 

 اکبر: پسر سید عباس ابوترابی فرد و برادر سید محمد حسن ابوترابی فرد.ابوترابی فرد، سید علی 

 اکبر ابوترابی فرد.ابوترابی فرد، سید محمد حسن: پسر سید عباس ابوترابی فرد و برادر سید علی 

 جعفر شجونی. احدی، ابراهیم: خواهرزاده



 بخش، صادق: پدر همسر محمد مهدی مفتح.احسان 

 احمد نژاد، عبدالکریم: فامیل محمد رضا رحیمی.

 احمدی دانش آشتیانی، فخرالدین: پسر محمد حسین احمدی دانش آشتیانی.

 یو رحمان ییمحسن رضا یو پدر بزرگ دامادها بافیپدر بزرگ عروس محمد باقر قال :سید محمد، احمدی فروشانی

 .یفضل

 احمدی دانش آشتیانی، محمد حسین: پدر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی.

 نژاد. احمدی و برادر داوود السادات فراحی مشایی، همسر اعظم احمدی نژاد، محمود: پدر داماد اسفندیار رحیم

 اخوان بیطرف، نیره: همسرحسن کامران.

 اردالن، علی: برادر زن کریم سنجابی.

 ای.اکبر اژهداماد سید محمد بهشتی و برادر مهدی و علی ای، محمد جواد: اژه

 ای و برادر داماد سید محمد بهشتی.اکبر و محمد جواد اژهای، مهدی: برادر علی اژه

 .یشرع یشب زنده دار، شوهر دختر خواهر محمد عل ی: شوهر خواهر مهدعلیرضا ان،یاسالم

 استکی، رحمان: برادر مجتبی و فریدون استکی.

 استکی، فریدون: برادر مجتبی و رحمان استکی.

 استکی، مجتبی: برادر فریدون و رحمان استکی.

 : پدر محمد اشرفی اصفهانی.عطاء هللااشرفی اصفهانی، 

 اشرفی اصفهانی. عطاء هللااشرفی اصفهانی، محمد: پسر 

 طاهره رضا زاده و برادر زن محسن امین زاده. ابراهیم: همسر اصغر زاده، محمد

 افتخاری، محمد حسین: پدر محمد مهدی افتخاری.

 افتخاری، محمد مهدی: پسر محمد حسین افتخاری.

 .باجناق محمود هاشمی شاهرودی : علیرضاسید  افقهی،

  و باجناق حسن کامران. حسینی طباطبایی، سید حسن: برادر سید محمد تقی حسینی طباطبایی آقا

 و محمد علیخانی. هللا قدرتعباس: فامیل  علیخانی، غالم آقا

 : همسر فاطمه رجبی و داماد علی دوانی.غالم حسینالهام، 

 امانی همدانی، سعید: پدر همسر اسدهللا بادامچیان، برادر شوهر خواهر اسدهللا الجوردی و پدر داماد احمد قدیریان.

 امینیان، مختار: پدر همسر محمد ساجدی.

 ید انصاری.انصاری، مجید: برادر محمود، محمد علی وحم

 انگجی، سید جواد: پسر سید محمد علی انگجی و پسر عموی همسرعبدالحسین غروی.

 همسرعبدالحسین غروی. انگجی، سید محمد علی: پدر سید جواد انگجی و پسر عموی

 آوایی. علیرضاآوایی، سید احمد: برادر سید 

  : برادر سید احمد آوایی.علیرضاآوایی، سید 



 پسر یوسف ایروانی و پدر عروس محمد محمدی گیالنی.ایروانی، محمد جواد: 

 صادق شاهی و سید هللا عزتبادامچیان، اسدهللا: پسر عمه و داماد سعید امانی همدانی، برادر همسر احمد قدیریان، باجناق 

 اسالمی.

 سحابی. هللا عزتاسدی ودایی همسر  بازرگان، مهدی: پدر همسر محمد حسین بنی

 الحمید: عموی محمد باقری بنابی.باقری بنابی، عبد

 عبدالحمید باقری بنابی. باقری بنابی، محمد: برادرزاده

 بانکی، محمد تقی: پسر عمه همسر سابق عبدالکریم سروش.

 هاشمی. ثمره مجتبی سید باهنر، محمد جواد: برادر محمد رضا باهنر و دایی

 هاشمی. ثمره مجتبی سید اکبر محتشمی پور و داییعلی  باهنر، محمد رضا: برادر محمد جواد باهنر، پدر شوهر نوه

 بداغی، فاطمه: همسر محمد علی حجازی.

 علی احمدی جشفقانی. علیرضا بذر پاش، مهرداد: داماد

 : برادر اشرف بروجردی.ء الدینبروجردی، عال

 اسدی، محمد حسین: داماد مهدی بازرگان. بنی

و پدر همسرسابق  نوبری علیرضاحسینی، پدر همسر همسر عذرا هللا بنی صدر، ابوالحسن: برادر سید فتح بنی صدر، سید

 مسعود رجوی.

 هللا: برادر سید ابوالحسن بنی صدر و عموی همسر سابق مسعود رجوی. بنی صدر، سید فتح

 زهرا پیشگاهی فرد. بهشتی و شوهر خاله رضا ای، پدر سید محمدبهشتی، سید محمد: پدر همسر محمد جواد اژه

 محمد صدوقی. عمه نژاد و نوه نژاد، سید رضا: برادر سید عباس و سید محمد پاک پاک

 محمد صدوقی. عمه نژاد و نوه نژاد، سید عباس: برادر سید رضا پاک پاک

 حسینی محمد سید همسر محمدی، مصطفی: پسرعموی پور

 .پیر مؤذن الدین: برادر نورالدین پیر موذن، کمال

 .پیر مؤذن الدین ین: برادر کمالپیر موذن، نورالد

 فرد، زهرا: دختر خواهر همسر سید محمد بهشتی. پیشگاهی

 .غالمرضا تاجگردون، بهرام: پسر عموی تاجگردون 

 .تاجگردون: پسر عموی بهرام غالمرضا، تاجگردون 

 تند گویان، محمد جواد: پدر محمد مهدی تند گویان.

 عیسی والیی.توسلی محالتی، محمد رضا: پدر همسر 

 اکبر ابوترابی فرد.توسلی، محمد: شوهر خواهر ابراهیم یزدی و فامیل سید علی 

 محمد جواد و محمد رضا باهنر. ثمره هاشمی، سید مجتبی: خواهرزاده

 جباری، احمد: دایی ناصرشریفی.

 جعفری، محمد علی ]عزیز[: شوهر خواهر محمد باقر ذوالقدر.



 جنتی، احمد: پدر علی جنتی.

 جنتی، علی: پسر احمد جنتی.

 چمران، مصطفی: برادر مهدی چمران.

منیرالدین حسینی الهاشمی و  شوهر خواهر سید صادق: داماد سید نورالدین حسینی هاشمی شیرازی، حائری شیرازی، محمد

 باجناق حسین نجابت.

 حسن نمازی: پسر عبدالنبی نمازی.

 حسینی، سید صفدر: پدر سیده فاطمه حسینی.

 ی، سید عماد: پسر عموی سید مسعود حسینی.حسین

 یپور محمد یمصطف ینژاد[: داماد عمو یارشاد دولت احمد یرمحمد ]وز یدس ینی،حس

 عماد حسینی. حسینی، سید مسعود: پسر عموی سید

 حسینی، سید منصور: برادر سید نجیب حسینی.

 حسینی، سید نجیب: برادر سید منصور حسینی.

 دختر سید صفدر حسینی.حسینی، سیده فاطمه: 

 منیرالدین: برادر همسر حسین نجابت و برادر همسر محمد صادق حائری شیرازی. حسینی الهاشمی، سید

 ساز محمدی[.سازمحمدی[، سید حسین: برادر سید حسن حسینی شاهرودی ]چیت حسینی شاهرودی ]چیت 

 ی شاهرودی.سازمحمدی[، سید حسن: برادر سید حسین حسینحسینی شاهرودی ]چیت 

 حسینی طباطبایی، سید محمد تقی: برادر سید حسن آقا حسینی طباطبایی.

 حسینی واعظ رامیانی، سید محمود: پسر سید حسین حسینی واعظ.

 حسینی واعظ، سید حسین: پدر سید محمود حسینی واعظ رامیانی.

 حسینی نژاد، سید اکبر: برادر سید محمد حسینی نژاد.

 : برادر سید اکبر حسینی نژاد.حسینی نژاد، سید محمد

 و پدر مهدی خزعلی. ،یمحالت یدیشه ی، پدر داماد محمدعلخزعلی، سید ابوالقاسم: پدر همسر محمد هادی مروی 

 خوشرو، سید حسن: برادر همسر محمد علی کریمی ]فرزند محمد ابراهیم[.

 حسن روحانی(. : پدر همسر مریم فریدون )برادر زادهغالم علیخوشرو، 

 دادور، خلیل: برادر همسر سید ابوفاضل رضوی اردکانی.

 دامادی، عزت هللا: پدر محمد دامادی.

 دامادی. هللا عزتدامادی، محمد: پسر

 : برادر علی دانش منفرد.غالمرضادانش آشتیانی، 

 سید مرتضی نبوی. دانش جعفری، داوود: همسر دختر عمه

 ی.دانش آشتیانغالمرضا دانش منفرد، علی: برادر

 دانشجو، فرهاد: برادر کامران و خسرو دانشجو.



 دانشجو، کامران: برادر فرهاد و خسرو دانشجو.

 الدین آشنا. : پدر همسر حسامیقربانعلآبادی،  دری نجف

 : شوهر خواهر محمود قندی.غالم حسیندلجو، 

 الهام.غالمحسین دوانی، علی: پدر همسر 

 القدر.ذوالقدر، سید مصطفی: پدر سیده فاطمه ذو

 ذوالقدر، سیده فاطمه: دختر سید مصطفی ذوالقدر.

 منتظری. حسینعلیربانی املشی، محمد مهدی: پدرعروس 

 هادی ربانی شیرازی. ربانی شیرازی، عبدالرحیم: پدرمحمد

 هادی: پسرعبدالرحیم ربانی شیرازی. ربانی شیرازی، محمد

 رجایی، محمد علی: همسرعاتقه صدیقی.

و پدر همسر  ییپدر همسر برادر داماد محسن رضا ،یفروشان یمحمد احمد دیعبدالرضا: پدر عروس نوه س ،یفضل یرحمان

 .بافیبرادر عروس محمد باقر قال

 مشایی، اسفندیار: پدرعروس محمود احمدی نژاد. رحیم

 آبادی. رحیمی حاجیغالمرضا  آبادی، عباس: برادر رحیمی حاجی

 آبادی. عباس رحیمی حاجی برادر: غالمرضاآبادی،  رحیمی حاجی

 سید نورالدین رحیمی. رحیمی، سید فخرالدین: برادر

 سید فخرالدین رحیمی. رحیمی، سید نورالدین: برادر

 نژاد. رحیمی، محمد رضا: فامیل عبدالکریم احمد

 رشیدی کوچی. هللا حبیب رشیدی کوچی، جلیل: برادر

 کوچی.جلیل رشیدی  : برادرهللا حبیبرشیدی کوچی، 

 زاده. ابراهیم اصغر محمد رضا زاده، طاهره: همسر

 خلیل دادور. خواهر رضوی اردکانی، سید ابوفاضل: شوهر

 باجناق مصطفی تاج زاده. برادر و رفیق دوستمرتضی  ، محسن: برادررفیق دوست

 قاسم رمضان پور نرگسی. رمضان پور نرگسی، احمد: برادر

 رمضان پور نرگسی. احمد رمضان پور نرگسی، قاسم: برادر

 عربی. صاحبه همسر خوشرو وغالمعلی روحانی، حسن: دایی عروس 

 مشکینی. اکبر: داماد علی ]محمدی[ شهری، محمد ری

  .الهدی علم جمیله همسر الهدی و علم رئیسی، سید ابراهیم: داماد سید احمد

 نژاد. محمد امین سازگار نژاد، جلیل: برادر سازگار

 نژاد. جلیل سازگار محمد امین: برادرنژاد،  سازگار

 ستاری. منصور ستاری، سورنا: پسر



 سورنا ستاری. ستاری، منصور: پدر

 مهدی بازرگان. یدهللا سحابی و شوهر خواهرزاده : پسرهللا عزتسحابی، 

 سحابی. هللا عزتسحابی، یدهللا: پدر 

 .داماد علی یونسی :سنایی: مهدی

 خواهرعلی اردالن.سنجابی، کریم: شوهر 

 دایی همسر میثم خامنه ای وسید خاموشی، سید تقی: برادر سید علی نقی خاموشی 

 .دایی همسر میثم خامنه ای وسید خاموشی، سید علی نقی: برادر سید تقی سید خاموشی 

 .حداد عادلغالمعلی و شوهر خواهر  : برادر کریم شافعیغالمرضاشافعی، 

 .حداد عادلغالمعلی شوهر خواهر  برادرو  شافعیغالمرضا شافعی، کریم: برادر 

 سید محمد شاهچراغی. شاهچراغی، سید حسن: برادرزاده

 شاهچراغی، سید محمد: عموی سید حسن شاهچراغی.

  انیاسالم علیرضابرادر زن  ،یشرع ی: خواهرزاده محمد علیشب زنده دار، محمد مهد

 .کیاسری، سید حسن: عموی سید رمضان شجاعی کیاسریشجاعی 

 .کیاسریسید حسن شجاعی  ، سید رمضان: برادرزادهکیاسریشجاعی 

 شجونی، جعفر: دایی ابراهیم احدی.

 .انیاسالم علیرضابرادر مادر زن  ،شب زنده دار یمحمد مهد ییدا ،شرعی، عبدالکریم: برادر محمد علی شرعی

 عبدالکریم شرعی.شرعی، محمد علی: برادر 

 صالحی. عطاء هللاشریعتمداری، محمد: برادر همسر سید 

 زادگان، محمد حسین: شوهر خواهر میر حسین موسوی.شریف 

 احمد جباری. شریفی، ناصر: خواهرزاده

 شوشتری، محمد اسماعیل: برادر نور علی شوشتری.

 صادقی، محمد حسین: پدر محمود صادقی.

 حسین صادقی.صادقی، محمود: پسر محمد 

 سید محمد رضا گلپایگانی.آیت هللا هللا: برادر علی صافی گلپایگانی و داماد صافی گلپایگانی، لطف

 نژاد، پروین: همسر مرتضی لبافی نژاد.صالحی 

 : شوهر خواهر محمد شریعتمداری.عطاء هللاصالحی، سید 

 صانعی، حسن: برادر یوسف صانعی.

 صانعی، یوسف: برادر حسن صانعی.

 اصغر حاج سید جوادی )همسر خواهر ناصر کاتوزیان(. صدر حاج سید جوادی، سید احمد: برادر علی

 .یزدی یمحمد رضا مدرس دیسآیت هللا برادر داماد  : روح هللا دیس ،یصدر السادات



 صدیقی، عاتقه: همسر محمد علی رجایی.

فخرالسادات محتشمی پور )همسر مصطفی تاج  پسر خالهالدین فاضل هرندی و  محی صفار هرندی، محمد حسین: برادرزاده

 اکبر محتشمی پور(زاده و دختر عموی علی 

 رحیم قربانی. صفایی، طیبه: همسر

 طالقانی، اعظم: دختر سید محمود طالقانی و خواهر وحیده طالقانی.

 .نگار بسته پدر همسر محمد طالقانی، سید محمود: پدر اعظم و وحیده طالقانی و

 طالقانی، وحیده: دختر سید محمود طالقانی و خواهر اعظم طالقانی.

 آبادی. آبادی و فامیل سید محمد صالح طاهری خرم آبادی، سید حسن: پدر سید مجتبی طاهری خرم طاهری خرم

 آبادی. آبادی و فامیل سید محمد صالح طاهری خرم آبادی، سید مجتبی: پسر سید حسن طاهری خرم طاهری خرم

 آبادی. آبادی، محمد صالح: فامیل سید حسن و سید مجتبی طاهری خرم طاهری خرم

 سجاد سید و داماد گرگانی طاهری علوی حسینی، پدر سید علی : شوهر خواهر سید محمد حسنهللا حبیبطاهری گرگانی، 

 .علوی

 محمد حسن علوی حسینی.سید  طاهری گرگانی و خواهرزاده هللا حبیبطاهری گرگانی، سید علی: پسر سید 

 سید عباس و سید نورهللا طباطبایی نژاد. طباطبایی نژاد، سید صادق: پسر سید یوسف طباطبایی نژاد و برادرزاده

 طباطبایی نژاد، سید عباس: برادر سید نورهللا و سید یوسف طباطبایی نژاد و عموی سید صادق طباطبایی نژاد.

 سید عباس و سید یوسف طباطبایی نژاد و عموی سید صادق طباطبایی نژاد. طباطبایی نژاد، سید نورهللا: برادر

 طباطبایی نژاد، سید یوسف: پدر سید صادق طباطبایی نژاد و برادر سید عباس و سید نورهللا طباطبایی نژاد.

 طیار، اترک: پدر قرجه طیار.

 طیار، قرجه: پسر اترک طیار.

 ی و پدر سید محمد باقرعبادی.عباد : برادر سید مهدیعلیرضاعبادی، سید 

 سید مهدی عبادی. عبادی و برادرزاده علیرضاعبادی، سید محمد باقر: پسر سید 

 عبادی و عموی سید محمد باقر عبادی. علیرضاعبادی، سید مهدی: برادر سید 

 عبدخدایی، محمد هادی: برادر محمد مهدی عبدخدایی.

 عرفانی. عرفانی، سید مجتبی: پسر سید یونس

 عرفانی، سید یونس: پدر سید مجتبی عرفانی.

 حیدری. : برادر اسدهللا عسگر اوالدی و دایی ابوالفضل حاجیهللا حبیبعسگر اوالدی، 

 گر زاده.ریخته الهدی، سید احمد: پدر همسر سید ابراهیم رئیسی و همسر سکینه علم

 علوی، سید محسن: پسر سید محمود علوی.

 د محسن علوی.علوی، سید محمود: پدر سی

 طاهری گرگانی. هللا حبیبعلوی حسینی، سید محمد حسن: دایی سید علی طاهری گرگانی و برادر زن سید 

 : پدر همسر مهرداد بذر پاش.علیرضاعلی احمدی جشفقانی،  



 آقا علیخانی.غالمعباس : پدر محمد علیخانی و فامیل هللا قدرتعلیخانی، 

 آقا علیخانی.غالمعباس علیخانی و فامیل هللا  علیخانی، محمد: پسر قدرت

 علیزاده، احمد: برادر محمد رضا علیزاده.

 علیزاده، محمد رضا: برادر احمد علیزاده.

 الدین مرعشی نجفی. : داماد سید شهابعباسعلیعمید زنجانی، 

 سید جواد انگجی. دخترعمویسید محمد علی انگجی و همسر  غروی، عبدالحسین: داماد سید حسن انگجی، شوهر برادرزاده

 میرزا علی مقدس تبریزی، برادر همسر احمد مال زاده. غفاری، هادی: پسر حسین غفاری، نوه

 منتظری. حسینعلیآبادی، سید علی: داماد دایی همسر  غیوری نجف

مرعشی آیت هللا  دامادفاضل لنکرانی، محمد: پدر همسر سید کاظم نور مفیدی، پدر محمد جواد فاضل لنکرانی و برادر 

 نجفی.

 زاده. تاج مصطفی سید الدین: عموی محمد حسین صفار هرندی و دایی فاضل هرندی، محی

 آرا.فروزنده، محمد: برادر احمد فروزنده و شوهر همسر سابق محمد جهان

 نفیسه فیاض بخش. فیاض بخش، محمد علی: پدر

 فیاض بخش، نفیسه: دختر محمد علی فیاض بخش.

 الوحید: برادر مفید فیاضی.فیاضی، عبد

 قاضی پور، نادر: داماد سید حسن واعظ موسوی انزابی.

زاده حسین قاضی  زاده هاشمی و پسر عموی سید حسن و سیدزاده هاشمی، سید احسان: برادر سید امیر حسین قاضی قاضی 

 هاشمی.

زاده پسر عموی سید حسن و سید حسین قاضی  زاده هاشمی وزاده هاشمی، سید امیر حسین: برادر سید احسان قاضی قاضی 

 هاشمی.

زاده احسان قاضی  زاده هاشمی و پسر عموی سید امیر حسین و سیدزاده هاشمی، سید حسن: برادر سید حسین قاضی قاضی 

 هاشمی.

زاده قاضی  زاده هاشمی و پسر عموی سید امیر حسین و سید احسانزاده هاشمی، سید حسین: برادر سید حسن قاضی قاضی 

 هاشمی.

 است. ییمحمد باقر: عروس او خواهر داماد محسن رضا باف،یقال

 قدوسی، علی: داماد سید محمد حسین ]عالمه[ طباطبایی.

 قمی، محسن: برادر محمد قمی.

 قمی، محمد: برادر محسن قمی.

 دلجوغالمحسین  همسر قندی، محمود: برادر

 طباطبایی. حسینی آقا حسن سید باجناقکامران، حسن: همسر نیره اخوان بیطرف و 

 کتیرایی، مرتضی: برادر مصطفی کتیرایی.

 کتیرایی، مصطفی: برادر مرتضی کتیرایی.



 مهاجرانی و خواهر محسن کدیور. عطاء هللاکدیور، جمیله: همسر سید 

 عبدالمجید معادیخواه. : خواهرزادهغالم حسینکرباسچی، 

 دل. کرمی، عبدالجبار: داماد مصطفی خرم

 کرمی، محمد: برادر محمد مهدی کرمی.

 کرمی، محمد مهدی: برادر محمد کرمی.

 کروبی، فاطمه: همسر مهدی کروبی.

 کروبی، مهدی: همسر فاطمه شریفی ]کروبی[.

 کریمی ، محمد علی ]فرزند محمد ابراهیم[: شوهر خواهر سید حسن خوشرو و داماد سید رضا خوشرو.

 کالنتری.کالنتری، عیسی: برادر موسی 

 کالنتری، موسی: برادر عیسی کالنتری.

 زاده، مهدی: پدر عروس حسین مظفر.کوچک 

 کوهساری.غالمعلی کوهساری، علی: برادر 

 : برادر علی کوهساری.غالم علیکوهساری، 

 ازدواج خواهرش با برادر سعید امانی همدانی، با او فامیل شده است. الجوردی، اسدهللا: به واسطه

 ده، مریم: همسر سید محسن موسوی.مجتهد زا

 محمد مجتهد شبستری. مجتهد شبستری، جواد: پسر محسن مجتهد شبستری و برادرزاده

 مجتهد شبستری، محسن: برادر محمد مجتهد شبستری و پدر جواد مجتهد شبستری.

 مجتهد شبستری، محمد: برادر محسن مجتهد شبستری و عموی جواد مجتهد شبستری.

 مرتضی اکبر: پدربزرگ عروس محمد رضا باهنر و پسر عموی همسران مصطفی تاج زاده وسید علی محتشمی پور، 

 دوست. رفیق

 اکبر: فامیل احمد و حسین نجابت.محرابیان، علی 

 محسنی ثانی، محمد رضا: پدر عروس عباس واعظ طبسی.

 اکبر والیتی.محصولی، صادق: باجناق علی 

 مهدی یثربی.سید  محلوجی، حسین: خواهرزاده

 محمد باقر ذوالقدر: برادر همسر محمد علی ]عزیز[ جعفری.

 محمدی عراقی. ء الدینمحمدی عراقی، محمود: داماد محمد تقی مصباح یزدی و پسر بها

 محمدی گرگانی، محمد: پدر همسر احمد زید آبادی.

 .یروح هللا صدر السادات دیمحمد رضا: پدر زن برادر س ،یزدی یمدرس

 سلیم: برادر صمد مرعشی.مرعشی، 

 مرعشی، صمد: برادر سلیم مرعشی.

 یمحالت یدیشه ی، شوهر خواهر داماد محمد علمروی، محمد هادی: داماد سید ابوالقاسم خزعلی



 اکبر: پدر همسر محمد محمدی ری شهری.مشکینی، علی 

 مصباح یزدی، محمد تقی: پدر همسر محمود محمدی عراقی.

 ابوالقاسم کاشانی.آیت هللا مصطفوی کاشانی، سید احمد: پسر 

 زاده.مظفر، حسین: پدر داماد مهدی کوچک 

 کرباسچی.غالمحسین معادیخواه، عبدالمجید: دایی 

 مفتح، محمد: پدر محمد مهدی مفتح.

 بخش.مفتح، محمد مهدی: پسر محمد مفتح و داماد صادق احسان 

 قتدایی.مقتدایی، عباس: فامیل مرتضی م

 مقتدایی، مرتضی: فامیل عباس مقتدایی.

 غفاری. مال زاده، احمد: شوهر خواهر هادی

 حسینی.ملک  هللا کرامتالدین: پسر سید حسینی، سید شرف ملک 

 حسینی.الدین ملک : پدر سید شرف هللا کرامتحسینی، سید ملک 

 ملکوتی، علی: پسر مسلم ملکوتی.

 ملکوتی.ملکوتی، مسلم: پدر علی 

 مهدی ربانی املشی. : پدر محمد علی و احمد منتظری، پدر داماد محمدحسینعلیمنتظری، 

 مهدی ربانی املشی. منتظری و برادر داماد محمد حسینعلیمنتظری، محمد علی: پسر

 خواهر محسن کدیور شوهر و کدیور : همسر جمیلهعطاء هللامهاجرانی، سید 

 حمد مهدی موحدی کرمانی.موحدی کرمانی، محمد علی: برادر م

 موحدی کرمانی، محمد مهدی: برادر محمد علی موحدی کرمانی.

 پور. پور، سید محمد: فامیل سید مجتبی مودب مودب

 موسوی اجاق، سید آیت هللا: برادر سید مجتبی موسوی اجاق.

 موسوی اجاق.آیت هللا موسوی اجاق، سید مجتبی: برادر سید 

 اری[، سید حسن: برادر سید حسین و سید محسن موسوی تبریزی.موسوی تبریزی ]پور میرغف

 موسوی تبریزی ]پور میرغفاری[، سید حسین: برادر سید حسن و سید محسن موسوی تبریزی و داماد حسین نوری همدانی.

 موسوی تبریزی ]پور میرغفاری[، سید محسن: برادر سید حسن و سید حسین موسوی تبریزی.

 بر: پدر همسر حسین طائب.اکموسوی حسینی، علی 

 است.  خامنه ایسید علی  زادگان. مادربزرگ او عمهموسوی، میرحسین: برادر همسر محمد حسین شریف 

 میالنی حسینی، سید محمد: برادر سید محمد رضا میالنی حسینی.

 میالنی حسینی، سید محمد رضا: برادر سید محمد میالنی حسینی.

 او همسر داوود دانش جعفری است. نبوی، سید مرتضی: دختر عمه



[ غالم حسیناکبر ]علی  الهاشمی و فامیل حسینی منیرالدین برادر شوهر خواهر سید نجابت، احمد: برادر حسین نجابت،

 محرابیان.

شیرازی و  حائری صادق محمد الهاشمی، باجناق حسینی منیرالدین نجابت، حسین: برادر احمد نجابت، شوهر خواهر سید

 [ محرابیان.غالم حسیناکبر ]علی فامیل 

 نمازی، عبدالنبی: پدرحسن نمازی.

 نوبخت حقیقی، علی: برادر محمد باقرنوبخت حقیقی.

 نوبخت حقیقی، محمد باقر: برادرعلی نوبخت حقیقی.

 : داماد سید ابوالحسن بنی صدر.علیرضانوبری، 

 بجنوردی موسوی حمدم داماد پدر نور مفیدی، سید کاظم: داماد محمد فاضل لنکرانی و

 نوری. علیرضانوری، عبدهللا: برادر 

 : برادر عبدهللا نوری.علیرضانوری، 

 نوری همدانی، حسین: پدر همسر سید حسین موسوی تبریزی ]پور میرغفاری[.

 ابتکار. هاشمی اصفهانی، سید اسماعیل: پدر سید مجتبی هاشمی و پدر همسر معصومه

 ابتکار.  سید اسماعیل هاشمی اصفهانی و برادر همسر معصومههاشمی اصفهانی، سید مجتبی: پسر 

 .افقهی ]سبزواری[ علیرضاو باجناق سید  هاشمی شاهرودی، سید محمود: پدر عروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

 گلپایگانی.سید علی هاشمی  الدین هاشمی گلپایگانی و برادرزاده سید جمال هاشمی گلپایگانی، سید محمد رضا: نوه

 هاشمی نژاد، سید حبیب: دایی سید محمد علی ابطحی.

 : پدر نبی هزار جریبی.غالم علیهزار جریبی، 

 هزار جریبی.غالمعلی هزار جریبی، نبی: پسر 

 طبسی، عباس: پدر داماد محمد رضا محسنی ثانی. واعظ

 .پدر همسر نادر قاضی پور واعظ موسوی انزابی، سید حسن:

 : پدر محمد تقی واعظی.هللا فرجواعظی، 

 هللا واعظی.واعظی، محمد تقی: پدر فرج 

 اکبر: باجناق صادق محصولی.والیتی، علی 

 والیی، عیسی: داماد محمد رضا توسلی محالتی.

 یثربی، سید مهدی: دایی حسین محلوجی.

 یزدی، ابراهیم: برادر همسر محمد توسلی.

 اد سید احمد زرگر.پدر دام وپدر همسر مهدی سنایی یونسی، علی: 


