رشته پیوندهای خانوادگی میان سیاست پیشگان ایرانی پس از انقالب
بیش از نیم قرن پیش ،لئونارد بایندر پژوهنده تیزبین سیاست و جامعه ایران ،چنین مینگاشت:
« در ایران برکشیدن قوم و خویش به قدرت و مقام یک تکلیف درجه اول خانوادگی به شمار میآید».
بیشک آگاهی از چند و چون پیوندهای خویشاوندی میان سیاست ورزان پسا انقالب به درک ژرفتری از رفتار آنان یاری
میرساند .در نوشتار پیش رو ،ابتدا رشته ای از این پیوندها میان هشت خاندان قدرتمند روحانی را مورد بررسی قرار داده
ایم و در هم تنیدگی شگرف انان را نشان داده ایم .آنگاه ،به گزارشی از بستگیها و وابستگیهای خانوادگی میان دیگر
سیاست پیشگان پرداختهایم تا نشان دهیم خویشاوند ساالری تا کجا در دستگاه سیاسی جمهوری اسالمی ریشه دوانیده است.
پیش از هرچیز به یاد آوری چند نکته نیازمندیم:
 . ۱در بررسی پیوندهای خانوادگی به سیاست ورزان باالی هرم قدرت  -یعنی وزیران ،سران سه قوه ،نمایندگان مجلس،
اعضای شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و امیران ارتش و سپاه  -بسنده کردهایم.
 .۲زندگینامه و کارنامه این افراد دربخش های قبلی کتاب آمده است.
 . ۳به نمایش پیوندهای نزدیک نسبی و سببی بسنده کردهایم.
 . ۴تمامی کسانی که همسر ،عروس ،داماد ،نوه یا نتیجه برخی سیاست ورزان این فهرستها هستند ،خود ،کار سیاسی ندارند
و تنها برای آشکار کردن پیوندها از آنها نام برده شده است.
 . ۵نام کسانی که در فهرست نخست (درباره هشت خانواده روحانی) آمده است ،در فهرست دوم تکرار نشده است.
خانواده خمینی
خمینی ،سید روح هللا :همسر خدیجه ثقفی ،پدر سید احمد و سید مصطفی خمینی ،صدیقه مصطفوی ،فریده مصطفوی و زهرا
مصطفوی ،پدربزرگ سید حسن ،سید علی ،سید حسین و سید یاسر خمینی ،لیلی بروجردی ،مسیح بروجردی ،نعیمه
اشراقی ،نفیسه اشراقی ،زهرا اشراقی ،علی اشراقی ،عاطفه اشراقی ،محمد تقی اشراقی و مرتضی اشراقی ،پدرجد زهرا
سادات روحانی ،پدر همسر محمود بروجردی ،محمد حسن اعرابی و شهاب الدین اشراقی.
خمینی ،سید احمد :پسر سید روح هللا خمینی ،همسر سیده فاطمه طباطبایی ،پدر سید حسن ،سید علی و سید یاسر خمینی،
داماد محمد باقر طباطبایی ،شوهر خواهر سید صادق و سید مرتضی طباطبایی و پدر داماد سید محمد صدر.
خمینی ،سید احمد :پسر سید حسن خمینی ،نتیجه سید روح هللا خمینی ،همسر فاطمه دانش پژوه (نتیجه آیت هللا سید محمد
رضا گلپایگانی)
خمینی ،سید حسن :نوه سید روح هللا خمینی ،پسر سید احمد خمینی ،برادر سید علی و سید یاسرخمینی ،پدر سید احمد خمینی
و داماد سید محمد موسوی بجنوردی.
خمینی ،سید علی :پسر سید احمد خمینی ،نوه سید روح هللا خمینی ،برادر سید حسن و سید یاسر خمینی ،داماد حجت االسالم
سید جواد شهرستانی و شوهر نوه آیت هللا سید علی سیستانی.
خمینی ،سید مصطفی :پسر سید روح هللا خمینی ،پدر سید حسین و سیده مریم خمینی و داماد مرتضی حائری یزدی.
خمینی ،سید یاسر :نوه سید روح هللا خمینی ،پسر سید احمد خمینی ،برادر سید حسن و سید علی خمینی و داماد سید محمد
صدر.
اشراقی ،زهرا :همسر محمد رضا خاتمی ،نوه سید روح هللا خمینی ،دختر صدیقه مصطفوی و شهاب الدین اشراقی و مادر

عروس برادر زن سید مسعود خامنه ای.
اشراقی ،شهاب الدین :داماد سید روح هللا خمینی ،همسرصدیقه مصطفوی و پدر نعیمه ،نفیسه ،زهرا ،علی ،عاطفه ،مرتضی
و محمد تقی اشراقی.
اشراقی ،مرتضی :نوه سید روح هللا خمینی ،برادر همسر محمد رضا خاتمی و همسر سابق نوه دختری سید مصطفی محقق
داماد.
اشراقی ،نعیمه :نوه سید روح هللا خمینی ،دختر شهاب الدین اشراقی و صدیقه مصطفوی و عروس سید جالل الدین طاهری
اصفهانی.
اشراقی ،نفیسه :نوه سید روح هللا خمینی ،دختر صدیقه مصطفوی و شهاب الدین اشراقی ،مادر زهرا سادات روحانی،
همسر سابق سید کاظم روحانی و عروس سابق سید محمد صادق روحانی.
اعرابی ،فرشته :نوه سید روح هللا خمینی ،دختر فریده مصطفوی و محمد حسن اعرابی ،همسر سید مرتضی طباطبایی ،مادر
سید عمادالدین و سید حسین طباطبایی.
بروجردی ،لیلی :نوه سید روح هللا خمینی ،دختر محمود بروجردی و زهرا مصطفوی ،خواهر مسیح بروجردی ،همسر سید
عبدالحسین طباطبایی سلطانی ،مادر سیده هدی و سیده ضحی طباطبایی و مادرعروس محسن رضایی.
بروجردی ،محمود :داماد سید روح هللا خمینی ،همسر زهرا مصطفوی ،پدر مسیح بروجردی و لیلی بروجردی ،پدربزرگ
سیده هدی طباطبایی.
بروجردی ،مسیح :نوه سید روح هللا خمینی ،پسرمحمود بروجردی و زهرا مصطفوی ،برادر لیلی بروجردی و داماد سید
محمد میر محمدی [زرندی].
حائری یزدی ،مرتضی :پسر عبدالکریم حائری یزدی ،برادر مهدی حائری یزدی و پدر همسر سید مصطفی خمینی.
رضایی ،امیدوار :برادر محسن رضایی و عموی شوهر نتیجه سید روح هللا خمینی.
رضایی ،محسن :پدر همسر سیده هدی طباطبایی ،برادر امیدوار رضایی و همسر معصومه خدنگ .داماد رضایی برادر
عروس محمد باقر قالیباف است.
روحانی ،زهرا سادات :نتیجه سید روح هللا خمینی ،دختر نفیسه اشراقی و سید کاظم روحانی ،نوه شهاب الدین اشراقی و
همسر عماد هاشمی بهرمانی (نوه اکبر هاشمی رفسنجانی)
صدر ،سید محمد :پدر همسر سید یاسر خمینی ،پسرخاله زهره صادقی و فاطمه طباطبایی.
طاهری اصفهانی ،سید جالل :پدر همسر نعیمه اشراقی.
طباطبایی سلطانی ،سید صادق :برادر همسر سید احمد خمینی ،پسر سید محمد باقر طباطبایی ،برادر سید مرتضی ،سید
عبدالحسین و سیده فاطمه طباطبایی ،پسر خاله همسر سید محمد خاتمی ،خواهرزاده موسی صدر ،همسر فاطمه صدر و
عموی سیده هدی طباطبایی .
طباطبایی سلطانی ،سید عبدالحسین :داماد محمود بروجردی و زهرا مصطفوی ،همسر لیلی بروجردی ،شوهر خواهر مسیح
بروجردی و پدر سیده هدی طباطبایی.
طباطبایی سلطانی ،سیده فاطمه :دختر سید محمد باقر طباطبایی ،خواهر سید عبدالحسین ،سید صادق و سید مرتضی
طباطبایی ،همسر سید احمد خمینی ،دختر خاله زهره صادقی (همسر سید محمد خاتمی) و خواهرزاده موسی صدر.
طباطبایی سلطانی ،سید مرتضی :برادر همسر سید احمد خمینی ،پسر سید محمد باقر طباطبایی ،برادر سید صادق ،سید
عبدالحسین و سیده فاطمه طباطبایی ،همسر فرشته اعرابی ،خواهرزاده موسی صدر و عموی سیده هدی طباطبایی.

طباطبایی سلطانی ،سید محمد باقر :پدر همسر سید احمد خمینی ،پدر سید عبدالحسین ،سید صادق ،سید مرتضی و سیده
فاطمه طباطبایی.
طباطبایی سلطانی ،سیده هدی :نتیجه سید روح هللا خمینی ،دختر لیلی بروجردی و سید عبدالحسین طباطبایی ،همسر
علیرضا یی [میرقائد] ،عروس محسن رضایی و برادرزاده سید صادق طباطبایی .
مصطفوی ،زهرا :دختر سید روح هللا خمینی ،همسر محمود بروجردی ومادر مسیح و لیلی بروجردی.
مصطفوی ،فریده :دختر سید روح هللا خمینی و همسر محمد حسن اعرابی.
موسوی بجنوردی ،سید محمد :پدر همسر سید حسن خمینی ،پدر عروس سید کاظم نور مفیدی و برادر سید محمد کاظم
موسوی بجنوردی.
موسوی بجنوردی ،سید محمد کاظم :برادر سید محمد موسوی بجنوردی و عموی همسر سید حسن خمینی.
میر محمدی [زرندی] ،سید ابوالفضل :داماد آیت هللا سید احمد زنجانی ،برادر همسر موسی شبیری زنجانی ،پدر سید محمد
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
هاشمی رفسنجانی].
خانواده خامنه ای
خامنه ای ،سید علی :برادر سید هادی و سید محمد خامنه ای ،پدر سید مجتبی ،سید مصطفی ،سید میثم ،سیده بشری ،سیده
هدی و سید مسعود خامنه ای ،برادر همسر علی مراد تهرانی (شیخ علی تهرانی) ،پدر داماد غالمعلی حداد عادل ،شوهر
خواهر حسن خجسته باقر زاده و همسر منصوره خجسته باقر زاده.
خامنه ای ،سید محمد :برادر سید علی و سید هادی خامنه ای.
خامنه ای ،سید مجتبی :پسر علی خامنه ای و داماد غالمعلی حداد عادل.
خامنه ای ،سید مسعود :پسر سید علی خامنه ای ،همسر خواهر سید صادق خرازی و داماد سید محسن خرازی.
خامنه ای  ،سید مصطفی :پسر سید علی خامنه ای و داماد عزیزهللا خوشوقت.
خامنه ای ،سید میثم :پسر سید علی خامنه ای ،داماد محمود لوالچیان و شوهر خواهرزاده سید علی نقی خاموشی و سید تقی
سید خاموشی.
خامنه ای ،سید هادی :برادر سید علی و سید محمد خامنه ای.
باقری کنی ،محمد باقر :پدر داماد سید علی خامنه ای ،برادر محمد رضا مهدوی کنی و پدر علی و مصباح الهدی باقری
کنی.
تهرانی ،علی مراد [شیخ علی] :همسر خواهر سید علی ،سید هادی و سید محمد خامنه ای.
حداد عادل ،غالم علی :پدر همسر سید مجتبی خامنه ای  ،همسر طیبه ماهرو زاده و برادرهمسر غالمرضا شافعی.
خرازی ،سید کمال :عموی عروس سید علی خامنه ای [اطالعات بیشتر در خانواده خرازی].
خرازی ،سید محسن :پدر همسر سید مسعود خامنه ای.
خرازی ،سید محمد باقر :برادر عروس سید علی خامنه ای [اطالعات بیشتر در خانواده خرازی].

خرازی ،سید محمد صادق :برادر عروس سید علی خامنه ای [اطالعات بیشتر در خانواده خرازی].
محمدی گلپایگانی ،محمد :پدر داماد سید علی خامنه ای (همسر سیده بشری خامنه ای).
مهدوی کنی ،محمد رضا :عموی داماد سید علی خامنه ای ،برادر محمد رضا باقری کنی ،پدر محمد سعید ،مهدیه و صدیقه
مهدوی کنی و پدر داماد دختر محمد علی شهیدی محالتی.
واعظ زاده خراسانی ،صادق :پسر دایی سید علی ،سید هادی و سید محمد خامنه ای.
خانواده هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی ،اکبر :برادر محمد هاشمی بهرمانی ،پدر فائزه ،فاطمه ،محسن ،یاسر و مهدی هاشمی بهرمانی،
پسرعموی محمد هاشمیان ،شوهر خواهر سید حسین مرعشی ،پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی ،عموی مرجان وعلی
هاشمی بهرمانی ،پسر عموی حسین هاشمیان و همسر عفت مرعشی.
هاشمی بهرمانی ،علی :برادرزاده اکبر هاشمی رفسنجانی.
هاشمی بهرمانی ،عماد :نوه اکبر هاشمی رفسنجانی ،پسرمحسن هاشمی بهرمانی و همسر زهرا سادات روحانی (نتیجه سید
روح هللا خمینی و نوه شهاب الدین اشراقی).
هاشمی بهرمانی ،فاطمه :دختر اکبر هاشمی رفسنجانی ،همسر سعید الهوتی اشکوری ،عروس حسن الهوتی اشکوری،
برادرزاده محمد هاشمی بهرمانی.
هاشمی بهرمانی ،فائزه :دختر اکبر هاشمی رفسنجانی ،همسر حمید الهوتی اشکوری ،عروس حسن الهوتی اشکوری و
برادرزاده محمد هاشمی بهرمانی.
هاشمی بهرمانی ،محسن :پسر اکبر هاشمی رفسنجانی ،پدر عماد هاشمی بهرمانی و پدر همسر زهرا سادات روحانی.
هاشمی بهرمانی ،محمد :برادر اکبر هاشمی رفسنجانی ،عموی فائزه ،فاطمه ،محسن ،یاسر و مهدی هاشمی بهرمانی.
عروس او هم نوه سید عبدالکریم موسوی اردبیلی است وهم نوه عبدهللا جوادی آملی.
هاشمی بهرمانی ،مرجان :برادرزاده اکبر هاشمی رفسنجانی و همسر برادرزاده ابوالفضل خوانساری.
جاسبی ،عبدهللا :برادر همسر علی عباس پور طهرانی فرد.
جوادی آملی ،عبدهللا :پدر عروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی .نوه او (دختر حاصل از این ازدواج) با پسرمحمد هاشمی
بهرمانی ازدواج کرده است .عموی فاطمه واعظ جوادی.
حسینی ،سید محمد :خویشاوند سببی محمد هاشمیان ،اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد صادق خلخالی.
خوانساری ،ابوالفضل :عموی همسرمرجان هاشمی بهرمانی.
صدوقی ،محمد علی :پدر همسر محمد هاشمیان و شوهر خواهر سید محمد و سید محمد رضا خاتمی.
ظهیر نژاد ،قاسم علی :برادر همسر سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.
عباس پور طهرانی فرد ،حسن :برادر علی عباس پور طهرانی فرد ،برادر زن عبدهللا جاسبی ،برادر داماد مرتضی مطهری
و برادر شوهر خواهر علی مطهری.
عباس پور طهرانی فرد ،علی :برادر حسن عباس پور طهرانی فرد ،برادر زن عبدهللا جاسبی ،برادر داماد مرتضی مطهری
و برادر شوهر خواهر علی مطهری.
الهوتی اشکوری ،حسن :پدر دو داماد اکبر هاشمی رفسنجانی.

الهوتی اشکوری ،حمید :پسر حسن الهوتی اشکوری و همسر فائزه هاشمی بهرمانی.
مرعشی ،سید حسین :پسرعموی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی ،همسر فریده هاشمی نژاد و دایی فاطمه ،فائزه ،محسن ،یاسر
و مهدی هاشمی بهرمانی.
موسوی اردبیلی ،سید عبدالکریم :پدربزرگ عروس محمد هاشمی بهرمانی ،شوهر خواهر سرلشکر قاسم علی ظهیر نژاد،
پدر داماد محمود هاشمی شاهرودی ،پدر داماد عبدهللا جوادی آملی و پدر داماد سید جواد شهرستانی.
واعظ جوادی ،فاطمه :دختر برادر عبدهللا جوادی آملی.
هاشمیان ،حسین :پسر عموی اکبر هاشمی رفسنجانی ،برادر محمد هاشمیان و برادر داماد محمد علی صدوقی.
هاشمیان ،محمد :پسر عموی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد هاشمی بهرمانی ،برادر حسین هاشمیان و داماد محمد علی
صدوقی.
خانواده خاتمی
خاتمی ،سید روح هللا :پدر سید محمد و سید محمد رضا خاتمی.
خاتمی ،سید محمد :پسر سید روح هللا خاتمی ،برادر سید محمد رضا خاتمی ،همسر زهره صادقی ،دایی سید محمد رضا
تابش ،برادر همسر محمد علی صدوقی ،دایی عروس محمد هاشمیان ،دایی زن خواهرزاده علی اکبر هاشمی رفسنجانی و
عموی عروس سید صادق خرازی.
خاتمی ،سید محمد رضا :پسر سید روح هللا خاتمی ،برادر سید محمد خاتمی ،شوهر خواهر مرتضی اشراقی ،پدر علیرضا و
فاطمه خاتمی ،برادر همسر محمد علی صدوقی ،همسر زهرا اشراقی ،پدر عروس برادر زن سید مسعود خامنه ای و پدر
زن پسر سید محمد صادق خرازی .بدین ترتیب ،سید محمد رضا خاتمی با سید کمال خرازی ،عموی سید محمد صادق هم
فامیل شده است.
تابش ،محمد رضا :خواهرزاده سید محمد و سید محمد رضا خاتمی و برادر علیرضا تابش.
خرازی ،سید کمال :عموی داماد سید محمد رضا خاتمی [اطالعات بیشتر در خانواده خرازی].
خرازی ،محسن :پدربزرگ داماد سید محمد رضا خاتمی.
صادقی ،زهره :همسر سید محمد خاتمی ،دختر علی اکبر صادقی و منصوره صدر ، ،نوه سید صدرالدین صدر ،دختر خاله
سیده فاطمه و سید صادق طباطبایی ،خواهرزاده موسی صدر ،دختر عموی عروس سید روح هللا خمینی.
صدوقی ،محمد :پدر محمد علی صدوقی ،پدر شوهر خواهر سید محمد و سید محمد رضا خاتمی و پسر دایی پدر سید رضا
پاک نژاد .وی با خانواده هاشمی رفسنجانی نیز خویشاوند است.
صدوقی ،محمد علی :همسر خواهر سید محمد و سید محمد رضا خاتمی ،پدر همسر محمد هاشمیان ،پسر محمد صدوقی و
همسر مریم خاتمی.
خانواده الریجانی
الریجانی ،علی :پسر هوشنگ اردشیر الریجانی ) معروف به هاشم آملی( ،برادر صادق ،محمد باقر ،فاضل ،فاضله و محمد
جواد الریجانی ،همسر فریده مطهری ،داماد مرتضی مطهری و شوهر خواهر علی مطهری.
الریجانی ،محمد باقر :پسر هوشنگ اردشیر الریجانی ) معروف به هاشم آملی( ،برادر صادق ،محمد باقر ،فاضل ،فاضله و
محمد جواد الریجانی ،داماد حسن حسن زاده آملی .

الریجانی ،محمد جواد :پسر هوشنگ اردشیر الریجانی ) معروف به هاشم آملی( ،برادر محمد باقر ،صادق ،فاضل ،فاضله
و علی الریجانی.
آملی الریجانی ،صادق :پسر هوشنگ اردشیر الریجانی ) معروف به هاشم آملی( ،برادر محمد باقر ،فاضل ،فاضله و علی
الریجانی ،داماد حسین وحید خراسانی.
توکلی ،احمد :پسر دخترخاله علی ،صادق ،محمد باقر ،فاضل  ،فاضله و محمد جواد الریجانی و پدر داماد صادق زیبا کالم.
حسن زاده آملی ،حسن :پدر همسر محمد باقرالریجانی.
محقق داماد ،مصطفی :همسر فاضله الریجانی ،شوهر خواهر علی ،صادق ،محمد باقر ،فاضل و محمد جواد الریجانی،
داماد هاشم آملی و فامیل مرتضی اشراقی.
مطهری ،فریده :دختر مرتضی مطهری ،خواهر علی مطهری ،همسر علی الریجانی و زن برادر صادق آملی الریجانی و
محمد جواد الریجانی.
مطهری ،علی :پسر مرتضی مطهری ،برادر همسرعلی الریجانی و برادر فریده مطهری.
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
علی و حسن عباس پور طهرانی فرد .
وحید خراسانی ،حسین :پدر همسر صادق الریجانی.
خانواده ناطق نوری
ناطق نوری ،علی اکبر :برادرعباسعلی واحمد ناطق نوری ،داماد سید هاشم رسولی محالتی ،باجناق عباس احمد آخوندی و
سید محمد علی شهیدی محالتی و عموی زن برادر سید محمد [علی نقی] جهرمی.
ناطق نوری ،عباسعلی :برادر احمد و علی اکبر ناطق نوری و پدر همسر برادر سید محمد [علی نقی] جهرمی.
ناطق نوری ،احمد :برادر عباسعلی وعلی اکبر ناطق نوری وعموی زن برادر سید محمد [علی نقی] جهرمی.
آخوندی ،عباس احمد :داماد سید هاشم رسولی محالتی و باجناق علی اکبر نا طق نوری و سید محمد علی شهیدی محالتی.
جهرمی ،سید محمد [علی نقی] :برادر داماد عباسعلی ناطق نوری.
خلخالی ،محمد صادق :برادر غفور صادقی گیوی ،شوهر خواهر سید هاشم رسولی محالتی و پدر همسر اسدهللا کیان ارثی.
رسولی محالتی ،سید هاشم :پدر همسران علی اکبر ناطق نوری ،سید محمد علی شهیدی محالتی و عباس احمد آخوندی،
برادر همسر محمد صادق خلخالی.
شهیدی محالتی ،سید محمد علی :پدر عروس محمد رضا مهدوی کنی ،پدر عروس ابوالقاسم خزعلی ،داماد سید هاشم
رسولی محالتی و باجناق علی اکبر ناطق نوری و عباس احمد آخوندی  ،و پدر زن برادر همسر محمد هادی مروی.
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.
مهدوی کنی ،محمد رضا :برادر محمد باقرمهدوی کنی ،پدر محمد سعید و مریم مهدوی کنی ،پدر داماد سید محمد علی
شهیدی محالتی.

خانواده دستغیب
دستغیب ،سید عبدالحسین :عموی سید علی محمد ،سید علی اصغر و گوهرالشریعه دستغیب و برادر پدربزرگ سید احمد
رضا دستغیب.
دستغیب ،سید احمد رضا :پسر سید علی اصغر ،برادرزاده سید علی محمد دستغیب و نوه برادر سید عبدالحسین دستغیب.
دستغیب ،سید علی اصغر :برادرزاده سید عبدالحسین دستغیب ،برادر سید علی محمد دستغیب ،پدر سید احمد رضا دستغیب
و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب.
دستغیب ،سید علی محمد :برادرزاده سید عبدالحسین دستغیب ،برادر سید علی اصغر دستغیب ،عموی سید احمد رضا
دستغیب و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب.
دستغیب ،گوهرالشریعه :برادرزاده سید عبدالحسین دستغیب ،مادر همسر مصطفی معین و دختر عموی سید علی اصغر
وسید علی محمد دستغیب.
معین ،مصطفی :داماد گوهرالشریعه دستغیب و حسن اسدی الری.
خانواده خرازی
خرازی ،سید محسن :پدر سید محمد صادق و سید محمد باقرخرازی ،برادر سید علی نقی (کمال) خرازی ،پدر همسر سید
مسعود خامنه ای و پدربزرگ داماد سید محمد رضا خاتمی.
خرازی ،سید کمال :برادر سید محسن خرازی ،همسر منصوره رئیس قاسم ،عموی محمد صادق و محمد باقرخرازی،
عموی عروس سید علی خامنه ای و عموی داماد سید محمد رضا خاتمی.
خرازی ،سید محمد باقر :پسر سید محسن خرازی ،برادرزاده سید کمال خرازی ،برادر سید محمد صادق خرازی ،برادر زن
سید مسعود خامنه ای وعموی داماد سید محمد رضا خاتمی.
خرازی ،سید محمد صادق :پسر سید محسن خرازی ،برادرزاده سید کمال خرازی ،برادر سید محمد باقر خرازی و پدر
داماد سید محمد رضا خاتمی ،برادر زن سید مسعود خامنه ای.
خاتمی ،سید محمد رضا :پدر زن نوه سید محسن خرازی.
خامنه ای  ،سید مسعود :داماد سید محسن خرازی ،شوهر خواهر سید محمد صادق و سید محمد باقر خرازی.
پیوندهای خانوادگی سایر فرادستان سیاسی
ابتکار ،معصومه :عروس سید اسماعیل هاشمی اصفهانی ،همسر سید محمد هاشمی اصفهانی و دختر فاطمه برزگر ،زن
برادر سید مجتبی هاشمی
ابطحی ،سید محمد علی :خواهرزاده سید حبیب [عبدالکریم] هاشمی نژاد.
ابوترابی فرد ،سید عباس :پدر سید علی اکبر و سید محمد حسن ابوترابی فرد.
ابوترابی فرد ،سید علی اکبر :پسر سید عباس ابوترابی فرد و برادر سید محمد حسن ابوترابی فرد.
ابوترابی فرد ،سید محمد حسن :پسر سید عباس ابوترابی فرد و برادر سید علی اکبر ابوترابی فرد.
احدی ،ابراهیم :خواهرزاده جعفر شجونی.

احسان بخش ،صادق :پدر همسر محمد مهدی مفتح.
احمد نژاد ،عبدالکریم :فامیل محمد رضا رحیمی.
احمدی دانش آشتیانی ،فخرالدین :پسر محمد حسین احمدی دانش آشتیانی.
احمدی فروشانی ،سید محمد :پدر بزرگ عروس محمد باقر قالیباف و پدر بزرگ دامادهای محسن رضایی و رحمانی
فضلی .
احمدی دانش آشتیانی ،محمد حسین :پدر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی.
احمدی نژاد ،محمود :پدر داماد اسفندیار رحیم مشایی ،همسر اعظم السادات فراحی و برادر داوود احمدی نژاد.
اخوان بیطرف ،نیره :همسرحسن کامران.
اردالن ،علی :برادر زن کریم سنجابی.
اژهای ،محمد جواد :داماد سید محمد بهشتی و برادر مهدی و علی اکبر اژهای.
اژهای ،مهدی :برادر علی اکبر و محمد جواد اژهای و برادر داماد سید محمد بهشتی.
اسالمیان ،علیرضا :شوهر خواهر مهدی شب زنده دار ،شوهر دختر خواهر محمد علی شرعی.
استکی ،رحمان :برادر مجتبی و فریدون استکی.
استکی ،فریدون :برادر مجتبی و رحمان استکی.
استکی ،مجتبی :برادر فریدون و رحمان استکی.
اشرفی اصفهانی ،عطاء هللا :پدر محمد اشرفی اصفهانی.
اشرفی اصفهانی ،محمد :پسر عطاء هللا اشرفی اصفهانی.
اصغر زاده ،محمد ابراهیم :همسر طاهره رضا زاده و برادر زن محسن امین زاده.
افتخاری ،محمد حسین :پدر محمد مهدی افتخاری.
افتخاری ،محمد مهدی :پسر محمد حسین افتخاری.
افقهی ،سید علیرضا  :باجناق محمود هاشمی شاهرودی.
آقا حسینی طباطبایی ،سید حسن :برادر سید محمد تقی حسینی طباطبایی و باجناق حسن کامران.
آقا علیخانی ،غالم عباس :فامیل قدرت هللا و محمد علیخانی.
الهام ،غالم حسین :همسر فاطمه رجبی و داماد علی دوانی.
امانی همدانی ،سعید :پدر همسر اسدهللا بادامچیان ،برادر شوهر خواهر اسدهللا الجوردی و پدر داماد احمد قدیریان.
امینیان ،مختار :پدر همسر محمد ساجدی.
انصاری ،مجید :برادر محمود ،محمد علی وحمید انصاری.
انگجی ،سید جواد :پسر سید محمد علی انگجی و پسر عموی همسرعبدالحسین غروی.
انگجی ،سید محمد علی :پدر سید جواد انگجی و پسر عموی همسرعبدالحسین غروی.
آوایی ،سید احمد :برادر سید علیرضا آوایی.
آوایی ،سید علیرضا :برادر سید احمد آوایی.

ایروانی ،محمد جواد :پسر یوسف ایروانی و پدر عروس محمد محمدی گیالنی.
بادامچیان ،اسدهللا :پسر عمه و داماد سعید امانی همدانی ،برادر همسر احمد قدیریان ،باجناق عزت هللا شاهی و سید صادق
اسالمی.
بازرگان ،مهدی :پدر همسر محمد حسین بنی اسدی ودایی همسر عزت هللا سحابی.
باقری بنابی ،عبدالحمید :عموی محمد باقری بنابی.
باقری بنابی ،محمد :برادرزاده عبدالحمید باقری بنابی.
بانکی ،محمد تقی :پسر عمه همسر سابق عبدالکریم سروش.
باهنر ،محمد جواد :برادر محمد رضا باهنر و دایی سید مجتبی ثمره هاشمی.
باهنر ،محمد رضا :برادر محمد جواد باهنر ،پدر شوهر نوه علی اکبر محتشمی پور و دایی سید مجتبی ثمره هاشمی.
بداغی ،فاطمه :همسر محمد علی حجازی.
بذر پاش ،مهرداد :داماد علیرضا علی احمدی جشفقانی.
بروجردی ،عالء الدین :برادر اشرف بروجردی.
بنی اسدی ،محمد حسین :داماد مهدی بازرگان.
بنی صدر ،سید ابوالحسن :برادر سید فتح هللا بنی صدر ،همسر عذرا حسینی ،پدر همسرعلیرضا نوبری و پدر همسرسابق
مسعود رجوی.
بنی صدر ،سید فتح هللا :برادر سید ابوالحسن بنی صدر و عموی همسر سابق مسعود رجوی.
بهشتی ،سید محمد :پدر همسر محمد جواد اژهای ،پدر سید محمد رضا بهشتی و شوهر خاله زهرا پیشگاهی فرد.
پاک نژاد ،سید رضا :برادر سید عباس و سید محمد پاک نژاد و نوه عمه محمد صدوقی.
پاک نژاد ،سید عباس :برادر سید رضا پاک نژاد و نوه عمه محمد صدوقی.
پور محمدی ،مصطفی :پسرعموی همسر سید محمد حسینی
پیر موذن ،کمال الدین :برادر نورالدین پیر مؤذن.
پیر موذن ،نورالدین :برادر کمال الدین پیر مؤذن.
پیشگاهی فرد ،زهرا :دختر خواهر همسر سید محمد بهشتی.
تاجگردون  ،بهرام :پسر عموی غالمرضا تاجگردون.
تاجگردون  ،غالمرضا :پسر عموی بهرام تاجگردون.
تند گویان ،محمد جواد :پدر محمد مهدی تند گویان.
توسلی محالتی ،محمد رضا :پدر همسر عیسی والیی.
توسلی ،محمد :شوهر خواهر ابراهیم یزدی و فامیل سید علی اکبر ابوترابی فرد.
ثمره هاشمی ،سید مجتبی :خواهرزاده محمد جواد و محمد رضا باهنر.
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.
حائری شیرازی ،محمد صادق :داماد سید نورالدین حسینی هاشمی شیرازی ،شوهر خواهر سید منیرالدین حسینی الهاشمی و
باجناق حسین نجابت.
حسن نمازی :پسر عبدالنبی نمازی.
حسینی ،سید صفدر :پدر سیده فاطمه حسینی.
حسینی ،سید عماد :پسر عموی سید مسعود حسینی.
حسینی ،سید محمد [وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد] :داماد عموی مصطفی پور محمدی
حسینی ،سید مسعود :پسر عموی سید عماد حسینی.
حسینی ،سید منصور :برادر سید نجیب حسینی.
حسینی ،سید نجیب :برادر سید منصور حسینی.
حسینی ،سیده فاطمه :دختر سید صفدر حسینی.
حسینی الهاشمی ،سید منیرالدین :برادر همسر حسین نجابت و برادر همسر محمد صادق حائری شیرازی.
حسینی شاهرودی [چیت سازمحمدی] ،سید حسین :برادر سید حسن حسینی شاهرودی [چیت ساز محمدی].
حسینی شاهرودی [چیت سازمحمدی] ،سید حسن :برادر سید حسین حسینی شاهرودی.
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.
حسینی نژاد ،سید محمد :برادر سید اکبر حسینی نژاد.
خزعلی ،سید ابوالقاسم :پدر همسر محمد هادی مروی  ،پدر داماد محمدعلی شهیدی محالتی ،و پدر مهدی خزعلی.
خوشرو ،سید حسن :برادر همسر محمد علی کریمی [فرزند محمد ابراهیم].
خوشرو ،غالم علی :پدر همسر مریم فریدون (برادر زاده حسن روحانی).
دادور ،خلیل :برادر همسر سید ابوفاضل رضوی اردکانی.
دامادی ،عزت هللا :پدر محمد دامادی.
دامادی ،محمد :پسرعزت هللا دامادی.
دانش آشتیانی ،غالمرضا :برادر علی دانش منفرد.
دانش جعفری ،داوود :همسر دختر عمه سید مرتضی نبوی.
دانش منفرد ،علی :برادرغالمرضا دانش آشتیانی.
دانشجو ،فرهاد :برادر کامران و خسرو دانشجو.

دانشجو ،کامران :برادر فرهاد و خسرو دانشجو.
دری نجف آبادی ،قربانعلی :پدر همسر حسام الدین آشنا.
دلجو ،غالم حسین :شوهر خواهر محمود قندی.
دوانی ،علی :پدر همسر غالمحسین الهام.
ذوالقدر ،سید مصطفی :پدر سیده فاطمه ذوالقدر.
ذوالقدر ،سیده فاطمه :دختر سید مصطفی ذوالقدر.
ربانی املشی ،محمد مهدی :پدرعروس حسینعلی منتظری.
ربانی شیرازی ،عبدالرحیم :پدرمحمد هادی ربانی شیرازی.
ربانی شیرازی ،محمد هادی :پسرعبدالرحیم ربانی شیرازی.
رجایی ،محمد علی :همسرعاتقه صدیقی.
رحمانی فضلی ،عبدالرضا :پدر عروس نوه سید محمد احمدی فروشانی ،پدر همسر برادر داماد محسن رضایی و پدر همسر
برادر عروس محمد باقر قالیباف.
رحیم مشایی ،اسفندیار :پدرعروس محمود احمدی نژاد.
رحیمی حاجی آبادی ،عباس :برادر غالمرضا رحیمی حاجی آبادی.
رحیمی حاجی آبادی ،غالمرضا :برادر عباس رحیمی حاجی آبادی.
رحیمی ،سید فخرالدین :برادر سید نورالدین رحیمی.
رحیمی ،سید نورالدین :برادر سید فخرالدین رحیمی.
رحیمی ،محمد رضا :فامیل عبدالکریم احمد نژاد.
رشیدی کوچی ،جلیل :برادر حبیب هللا رشیدی کوچی.
رشیدی کوچی ،حبیب هللا :برادر جلیل رشیدی کوچی.
رضا زاده ،طاهره :همسر محمد ابراهیم اصغر زاده.
رضوی اردکانی ،سید ابوفاضل :شوهر خواهر خلیل دادور.
رفیق دوست ،محسن :برادر مرتضی رفیق دوست و برادر باجناق مصطفی تاج زاده.
رمضان پور نرگسی ،احمد :برادر قاسم رمضان پور نرگسی.
رمضان پور نرگسی ،قاسم :برادر احمد رمضان پور نرگسی.
روحانی ،حسن :دایی عروس غالمعلی خوشرو و همسر صاحبه عربی.
ری شهری ،محمد ]محمدی[ :داماد علی اکبر مشکینی.
رئیسی ،سید ابراهیم :داماد سید احمد علم الهدی و همسر جمیله علم الهدی.
سازگار نژاد ،جلیل :برادر محمد امین سازگار نژاد.
سازگار نژاد ،محمد امین :برادر جلیل سازگار نژاد.
ستاری ،سورنا :پسر منصور ستاری.

ستاری ،منصور :پدر سورنا ستاری.
سحابی ،عزت هللا :پسر یدهللا سحابی و شوهر خواهرزاده مهدی بازرگان.
سحابی ،یدهللا :پدر عزت هللا سحابی.
سنایی :مهدی :داماد علی یونسی.
سنجابی ،کریم :شوهر خواهرعلی اردالن.
سید خاموشی ،سید تقی :برادر سید علی نقی خاموشی و دایی همسر میثم خامنه ای
سید خاموشی ،سید علی نقی :برادر سید تقی سید خاموشی و دایی همسر میثم خامنه ای.
شافعی ،غالمرضا :برادر کریم شافعی و شوهر خواهر غالمعلی حداد عادل .
شافعی ،کریم :برادر غالمرضا شافعی و برادر شوهر خواهر غالمعلی حداد عادل.
شاهچراغی ،سید حسن :برادرزاده سید محمد شاهچراغی.
شاهچراغی ،سید محمد :عموی سید حسن شاهچراغی.
شب زنده دار ،محمد مهدی :خواهرزاده محمد علی شرعی ،برادر زن علیرضا اسالمیان
شجاعی کیاسری ،سید حسن :عموی سید رمضان شجاعی کیاسری.
شجاعی کیاسری ،سید رمضان :برادرزاده سید حسن شجاعی کیاسری.
شجونی ،جعفر :دایی ابراهیم احدی.
شرعی ،عبدالکریم :برادر محمد علی شرعی ،دایی محمد مهدی شب زنده دار ،برادر مادر زن علیرضا اسالمیان.
شرعی ،محمد علی :برادر عبدالکریم شرعی.
شریعتمداری ،محمد :برادر همسر سید عطاء هللا صالحی.
شریف زادگان ،محمد حسین :شوهر خواهر میر حسین موسوی.
شریفی ،ناصر :خواهرزاده احمد جباری.
شوشتری ،محمد اسماعیل :برادر نور علی شوشتری.
صادقی ،محمد حسین :پدر محمود صادقی.
صادقی ،محمود :پسر محمد حسین صادقی.
صافی گلپایگانی ،لطفهللا :برادر علی صافی گلپایگانی و داماد آیت هللا سید محمد رضا گلپایگانی.
صالحی نژاد ،پروین :همسر مرتضی لبافی نژاد.
صالحی ،سید عطاء هللا :شوهر خواهر محمد شریعتمداری.
صانعی ،حسن :برادر یوسف صانعی.
صانعی ،یوسف :برادر حسن صانعی.
صدر حاج سید جوادی ،سید احمد :برادر علی اصغر حاج سید جوادی (همسر خواهر ناصر کاتوزیان).
صدر الساداتی ،سید روح هللا  :برادر داماد آیت هللا سید محمد رضا مدرسی یزدی.

صدیقی ،عاتقه :همسر محمد علی رجایی.
صفار هرندی ،محمد حسین :برادرزاده محی الدین فاضل هرندی و پسر خاله فخرالسادات محتشمی پور (همسر مصطفی تاج
زاده و دختر عموی علی اکبر محتشمی پور)
صفایی ،طیبه :همسر رحیم قربانی.
طالقانی ،اعظم :دختر سید محمود طالقانی و خواهر وحیده طالقانی.
طالقانی ،سید محمود :پدر اعظم و وحیده طالقانی و پدر همسر محمد بسته نگار.
طالقانی ،وحیده :دختر سید محمود طالقانی و خواهر اعظم طالقانی.
طاهری خرم آبادی ،سید حسن :پدر سید مجتبی طاهری خرم آبادی و فامیل سید محمد صالح طاهری خرم آبادی.
طاهری خرم آبادی ،سید مجتبی :پسر سید حسن طاهری خرم آبادی و فامیل سید محمد صالح طاهری خرم آبادی.
طاهری خرم آبادی ،محمد صالح :فامیل سید حسن و سید مجتبی طاهری خرم آبادی.
طاهری گرگانی ،حبیب هللا :شوهر خواهر سید محمد حسن علوی حسینی ،پدر سید علی طاهری گرگانی و داماد سید سجاد
علوی.
طاهری گرگانی ،سید علی :پسر سید حبیب هللا طاهری گرگانی و خواهرزاده سید محمد حسن علوی حسینی.
طباطبایی نژاد ،سید صادق :پسر سید یوسف طباطبایی نژاد و برادرزاده سید عباس و سید نورهللا طباطبایی نژاد.
طباطبایی نژاد ،سید عباس :برادر سید نورهللا و سید یوسف طباطبایی نژاد و عموی سید صادق طباطبایی نژاد.
طباطبایی نژاد ،سید نورهللا :برادر سید عباس و سید یوسف طباطبایی نژاد و عموی سید صادق طباطبایی نژاد.
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.
عبادی ،سید علیرضا :برادر سید مهدی عبادی و پدر سید محمد باقرعبادی.
عبادی ،سید محمد باقر :پسر سید علیرضا عبادی و برادرزاده سید مهدی عبادی.
عبادی ،سید مهدی :برادر سید علیرضا عبادی و عموی سید محمد باقر عبادی.
عبدخدایی ،محمد هادی :برادر محمد مهدی عبدخدایی.
عرفانی ،سید مجتبی :پسر سید یونس عرفانی.
عرفانی ،سید یونس :پدر سید مجتبی عرفانی.
عسگر اوالدی ،حبیب هللا :برادر اسدهللا عسگر اوالدی و دایی ابوالفضل حاجی حیدری.
علم الهدی ،سید احمد :پدر همسر سید ابراهیم رئیسی و همسر سکینه ریختهگر زاده.
علوی ،سید محسن :پسر سید محمود علوی.
علوی ،سید محمود :پدر سید محسن علوی.
علوی حسینی ،سید محمد حسن :دایی سید علی طاهری گرگانی و برادر زن سید حبیب هللا طاهری گرگانی.
علی احمدی جشفقانی ،علیرضا :پدر همسر مهرداد بذر پاش.

علیخانی ،قدرت هللا :پدر محمد علیخانی و فامیل غالمعباس آقا علیخانی.
علیخانی ،محمد :پسر قدرت هللا علیخانی و فامیل غالمعباس آقا علیخانی.
علیزاده ،احمد :برادر محمد رضا علیزاده.
علیزاده ،محمد رضا :برادر احمد علیزاده.
عمید زنجانی ،عباسعلی :داماد سید شهاب الدین مرعشی نجفی.
غروی ،عبدالحسین :داماد سید حسن انگجی ،شوهر برادرزاده سید محمد علی انگجی و همسر دخترعموی سید جواد انگجی.
غفاری ،هادی :پسر حسین غفاری ،نوه میرزا علی مقدس تبریزی ،برادر همسر احمد مال زاده.
غیوری نجف آبادی ،سید علی :داماد دایی همسر حسینعلی منتظری.
فاضل لنکرانی ،محمد :پدر همسر سید کاظم نور مفیدی ،پدر محمد جواد فاضل لنکرانی و برادر داماد آیت هللا مرعشی
نجفی.
فاضل هرندی ،محی الدین :عموی محمد حسین صفار هرندی و دایی سید مصطفی تاج زاده.
فروزنده ،محمد :برادر احمد فروزنده و شوهر همسر سابق محمد جهانآرا.
فیاض بخش ،محمد علی :پدر نفیسه فیاض بخش.
فیاض بخش ،نفیسه :دختر محمد علی فیاض بخش.
فیاضی ،عبدالوحید :برادر مفید فیاضی.
قاضی پور ،نادر :داماد سید حسن واعظ موسوی انزابی.
قاضی زاده هاشمی ،سید احسان :برادر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی و پسر عموی سید حسن و سید حسین قاضی زاده
هاشمی.
قاضی زاده هاشمی ،سید امیر حسین :برادر سید احسان قاضی زاده هاشمی و پسر عموی سید حسن و سید حسین قاضی زاده
هاشمی.
قاضی زاده هاشمی ،سید حسن :برادر سید حسین قاضی زاده هاشمی و پسر عموی سید امیر حسین و سید احسان قاضی زاده
هاشمی.
قاضی زاده هاشمی ،سید حسین :برادر سید حسن قاضی زاده هاشمی و پسر عموی سید امیر حسین و سید احسان قاضی زاده
هاشمی.
قالیباف ،محمد باقر :عروس او خواهر داماد محسن رضایی است.
قدوسی ،علی :داماد سید محمد حسین [عالمه] طباطبایی.
قمی ،محسن :برادر محمد قمی.
قمی ،محمد :برادر محسن قمی.
قندی ،محمود :برادر همسر غالمحسین دلجو
کامران ،حسن :همسر نیره اخوان بیطرف و باجناق سید حسن آقا حسینی طباطبایی.
کتیرایی ،مرتضی :برادر مصطفی کتیرایی.
کتیرایی ،مصطفی :برادر مرتضی کتیرایی.

کدیور ،جمیله :همسر سید عطاء هللا مهاجرانی و خواهر محسن کدیور.
کرباسچی ،غالم حسین :خواهرزاده عبدالمجید معادیخواه.
کرمی ،عبدالجبار :داماد مصطفی خرم دل.
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 ،عیسی :برادر موسی کالنتری.
کالنتری ،موسی :برادر عیسی کالنتری.
کوچک زاده ،مهدی :پدر عروس حسین مظفر.
کوهساری ،علی :برادر غالمعلی کوهساری.
کوهساری ،غالم علی :برادر علی کوهساری.
الجوردی ،اسدهللا :به واسطه ازدواج خواهرش با برادر سعید امانی همدانی ،با او فامیل شده است.
مجتهد زاده ،مریم :همسر سید محسن موسوی.
مجتهد شبستری ،جواد :پسر محسن مجتهد شبستری و برادرزاده محمد مجتهد شبستری.
مجتهد شبستری ،محسن :برادر محمد مجتهد شبستری و پدر جواد مجتهد شبستری.
مجتهد شبستری ،محمد :برادر محسن مجتهد شبستری و عموی جواد مجتهد شبستری.
محتشمی پور ،سید علی اکبر :پدربزرگ عروس محمد رضا باهنر و پسر عموی همسران مصطفی تاج زاده و مرتضی
رفیق دوست.
محرابیان ،علی اکبر :فامیل احمد و حسین نجابت.
محسنی ثانی ،محمد رضا :پدر عروس عباس واعظ طبسی.
محصولی ،صادق :باجناق علی اکبر والیتی.
محلوجی ،حسین :خواهرزاده سید مهدی یثربی.
محمد باقر ذوالقدر :برادر همسر محمد علی [عزیز] جعفری.
محمدی عراقی ،محمود :داماد محمد تقی مصباح یزدی و پسر بهاء الدین محمدی عراقی.
محمدی گرگانی ،محمد :پدر همسر احمد زید آبادی.
مدرسی یزدی ،محمد رضا :پدر زن برادر سید روح هللا صدر الساداتی .
مرعشی ،سلیم :برادر صمد مرعشی.
مرعشی ،صمد :برادر سلیم مرعشی.
مروی ،محمد هادی :داماد سید ابوالقاسم خزعلی ،شوهر خواهر داماد محمد علی شهیدی محالتی

مشکینی ،علی اکبر :پدر همسر محمد محمدی ری شهری.
مصباح یزدی ،محمد تقی :پدر همسر محمود محمدی عراقی.
مصطفوی کاشانی ،سید احمد :پسر آیت هللا ابوالقاسم کاشانی.
مظفر ،حسین :پدر داماد مهدی کوچک زاده.
معادیخواه ،عبدالمجید :دایی غالمحسین کرباسچی.
مفتح ،محمد :پدر محمد مهدی مفتح.
مفتح ،محمد مهدی :پسر محمد مفتح و داماد صادق احسان بخش.
مقتدایی ،عباس :فامیل مرتضی مقتدایی.
مقتدایی ،مرتضی :فامیل عباس مقتدایی.
مال زاده ،احمد :شوهر خواهر هادی غفاری.
ملک حسینی ،سید شرف الدین :پسر سید کرامت هللا ملک حسینی.
ملک حسینی ،سید کرامت هللا :پدر سید شرف الدین ملک حسینی.
ملکوتی ،علی :پسر مسلم ملکوتی.
ملکوتی ،مسلم :پدر علی ملکوتی.
منتظری ،حسینعلی :پدر محمد علی و احمد منتظری ،پدر داماد محمد مهدی ربانی املشی.
منتظری ،محمد علی :پسرحسینعلی منتظری و برادر داماد محمد مهدی ربانی املشی.
مهاجرانی ،سید عطاء هللا :همسر جمیله کدیور و شوهر خواهر محسن کدیور
موحدی کرمانی ،محمد علی :برادر محمد مهدی موحدی کرمانی.
موحدی کرمانی ،محمد مهدی :برادر محمد علی موحدی کرمانی.
مودب پور ،سید محمد :فامیل سید مجتبی مودب پور.
موسوی اجاق ،سید آیت هللا :برادر سید مجتبی موسوی اجاق.
موسوی اجاق ،سید مجتبی :برادر سید آیت هللا موسوی اجاق.
موسوی تبریزی [پور میرغفاری] ،سید حسن :برادر سید حسین و سید محسن موسوی تبریزی.
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.
موسوی حسینی ،علی اکبر :پدر همسر حسین طائب.
موسوی ،میرحسین :برادر همسر محمد حسین شریف زادگان .مادربزرگ او عمه سید علی خامنه ای است.
میالنی حسینی ،سید محمد :برادر سید محمد رضا میالنی حسینی.
میالنی حسینی ،سید محمد رضا :برادر سید محمد میالنی حسینی.
نبوی ،سید مرتضی :دختر عمه او همسر داوود دانش جعفری است.

نجابت ،احمد :برادر حسین نجابت ،برادر شوهر خواهر سید منیرالدین حسینی الهاشمی و فامیل علی اکبر [غالم حسین]
محرابیان.
نجابت ،حسین :برادر احمد نجابت ،شوهر خواهر سید منیرالدین حسینی الهاشمی ،باجناق محمد صادق حائری شیرازی و
فامیل علی اکبر [غالم حسین] محرابیان.
نمازی ،عبدالنبی :پدرحسن نمازی.
نوبخت حقیقی ،علی :برادر محمد باقرنوبخت حقیقی.
نوبخت حقیقی ،محمد باقر :برادرعلی نوبخت حقیقی.
نوبری ،علیرضا :داماد سید ابوالحسن بنی صدر.
نور مفیدی ،سید کاظم :داماد محمد فاضل لنکرانی و پدر داماد محمد موسوی بجنوردی
نوری ،عبدهللا :برادر علیرضا نوری.
نوری ،علیرضا :برادر عبدهللا نوری.
نوری همدانی ،حسین :پدر همسر سید حسین موسوی تبریزی [پور میرغفاری].
هاشمی اصفهانی ،سید اسماعیل :پدر سید مجتبی هاشمی و پدر همسر معصومه ابتکار.
هاشمی اصفهانی ،سید مجتبی :پسر سید اسماعیل هاشمی اصفهانی و برادر همسر معصومه ابتکار.
هاشمی شاهرودی ،سید محمود :پدر عروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و باجناق سید علیرضا افقهی [سبزواری].
هاشمی گلپایگانی ،سید محمد رضا :نوه سید جمال الدین هاشمی گلپایگانی و برادرزاده سید علی هاشمی گلپایگانی.
هاشمی نژاد ،سید حبیب :دایی سید محمد علی ابطحی.
هزار جریبی ،غالم علی :پدر نبی هزار جریبی.
هزار جریبی ،نبی :پسر غالمعلی هزار جریبی.
واعظ طبسی ،عباس :پدر داماد محمد رضا محسنی ثانی.
واعظ موسوی انزابی ،سید حسن :پدر همسر نادر قاضی پور.
واعظی ،فرج هللا :پدر محمد تقی واعظی.
واعظی ،محمد تقی :پدر فرج هللا واعظی.
والیتی ،علی اکبر :باجناق صادق محصولی.
والیی ،عیسی :داماد محمد رضا توسلی محالتی.
یثربی ،سید مهدی :دایی حسین محلوجی.
یزدی ،ابراهیم :برادر همسر محمد توسلی.
یونسی ،علی :پدر همسر مهدی سنایی و پدر داماد سید احمد زرگر.

