
 پیشگان ایرانی پس از انقالبسیاستپیوندهای خانوادگی میان ی رشته

 مهرزاد بروجردی

 

 نگاشت:ی ایران، چنین میی تیزبین سیاست و جامعهسده پیشتر از این، لئونارد بایندر پژوهندهبیش از نیم

 «آید.شمار میدر ایران برکشیدِن قوم و خویش به قدرت و مقام یک تکلیف درجه اول خانوادگی به »

ورزان پساانقالب به درک ژرفتری از رفتار ایشان شک آگاهی از چند و چون پیوندهای خویشاوندی میان سیاستبی

خاندان قدرتمند روحانی را پیش چشم  هشتای از این پیوندها میان رساند. در نوشتار پیش رو، ابتدا رشتهیاری می

های خانوادگی میان ها و وابستگیایم. آنگاه، به گزارشی از بستگیتنیدگی شگرف آنان نشان ُجستهایم و از درهمکشیده

ایم تا نشان دهیم خویشاوندساالری تا کجا در دستگاه سیاسی جمهوری اسالمی ریشه دوانیده پیشگان پرداختهدیگر سیاست

 است.

 پیش از هرچیز به یادآوری چند نکته نیازمندیم:

 های بیشتری گنجانیده شده است:ها دادهها در کتاب زیر است، گرچه درین فهرست. خاستگاه این فهرست1

Mehrzad Boroujerdi and Kourosh Rahimkhani, Postrevolutionary Iran; A Political 

Handbook (Syracuse University Press, 2018), pp. 796-805. 

یعنی وزیران، سران سه قوه، نمایندگان مجلس،  -ورزان باالی هرم قدرت . در بررسی پیوندهای خانوادگی به سیاست2

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

 باال آمده است.ی این کسان در کتاب . زندگینامه و کارنامه3

 ایم.. به نمایش پیوندهای نزدیک نسبی و سببی بسنده کرده4

هایند، خود کار سیاسی ورزان این فهرستی برخی سیاست. تمامی کسانی که همسر، عروس، داماد، نوه یا نتیجه5

 ندارند و تنها برای آشکار کردن پیوندها از ایشان نام برده شده است.

 ی روحانی( آمده است، در فهرست دوم تکرار نشده است.خانواده هشتی رست نخست )درباره. نام کسانی که در فه6

 رسانی آزاد است.ها برای آگاهی. بازنشر این فهرست7

 ها به لطف با نشانی زیر تماس بگیرید.. برای یادآوری خطاها و یا افزودن به داده8

 mborouje@syr.eduپست الکترونیکی: 

 4055-885-315تلفن: 

 https://t.me/mehrzadBoroujerdiتلگرام: 

 

 ی خمینیخانواده

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

بروجردی، مسیح بروجردی، نعیمه  یسید یاسرخمینی، لیلو حسین سید، سیدعلی ،زهرا مصطفوی، پدربزرگ سید حسن

اشراقی، نفیسه اشراقی، زهرا اشراقی، علی اشراقی، عاطفه اشراقی، محمدتقی اشراقی و مرتضی اشراقی، پدرجد 

 الدین اشراقی.محمود بروجردی، محمدحسن اعرابی و شهابهمسرنی، پدرزهراسادات روحا

وسید یاسرخمینی، داماد  سیدعلی ،هللا خمینی، همسرسیده فاطمه طباطبایی، پدرسید حسنخمینی، سید احمد: پسرسید روح

 و پدرداماد سید محمد صدر. شوهرخواهرسید صادق وسید مرتضی طباطبایی ،محمدباقرطباطبایی

 احمدپدرسید  ،سید یاسرخمینیو سیدعلیهللا خمینی، پسرسید احمد خمینی، برادری سید روحسید حسن: نوهخمینی، 

 .بجنوردیوداماد سید محمد موسوی  خمینی

 وداماد مرتضی حائری یزدی. خمینی مریم دهیس و حسین سیدپدر ،هللا خمینیروح سیدخمینی، سید مصطفی: پسر

خمینی وداماد سید محمد وسیدعلی هللا خمینی، پسرسید احمد خمینی، برادرسید حسن ی سید روحخمینی، سید یاسر: نوه

 صدر.

هللا دامادآیتیاسرخمینی،  برادرسید حسن وسید هللا خمینی،ی سید روحاحمد خمینی، نوه خمینی، سیدعلی: پسرسید

 سیستانی.هللا سیدعلی ی آیتشهرستانی وشوهرنوه

نتیجه آیت هللا سید محمد ) فاطمه دانش پژوههمسر هللا خمینی،سید روح نتیجهخمینی، سید احمد: پسرسید حسن خمینی، 

 ( رضا گلپایگانی

خمینی، دخترفریده مصطفوی ومحمدحسن اعرابی، همسرسید مرتضی طباطبایی،  هللای سید روحاعرابی، فرشته: نوه

 مادرسید عمادالدین وسید حسین طباطبایی.

الدین الدین اشراقی و صدیقه مصطفوی وعروس سید جالل هللا خمینی، دختر شهابی سید روحاشراقی، نعیمه: نوه

 طاهری اصفهانی.

 خمینی، همسرصدیقه مصطفوی و پدر نعیمه، نفیسه، زهرا، علی، عاطفه، هللاالدین: داماد سید روحاشراقی، شهاب

 مرتضی و محمدتقی اشراقی.

mailto:mborouje@syr.edu


ی دختری سید مصطفی نوهسابق محمدرضا خاتمی وهمسرهمسرهللا خمینی، برادری سید روحاشراقی، مرتضی: نوه

 محقق داماد.

 روحانی، زهراسادات مادر ،اشراقی الدینشهاب وهللا خمینی، دخترصدیقه مصطفوی ی سید روحاشراقی، نفیسه: نوه

 محمدصادق روحانی.سید  سابق عروسو روحانی  کاظمسید سابق همسر

اشراقی و مادر  الدین شهاب و مصطفوی دخترصدیقه خمینی، هللا روح سید اشراقی، زهرا: همسرمحمدرضا خاتمی، نوه

 ای.عروس برادرزن سید مسعود خامنه

پدرمسیح بروجردی و لیلی بروجردی، پدربزرگ  ،هللا خمینی، همسرزهرا مصطفویسید روحبروجردی، محمود: داماد 

 سیده هدی طباطبایی.

هللا خمینی، دخترمحمود بروجردی و زهرا مصطفوی، خواهرمسیح بروجردی، همسر ی سید روحبروجردی، لیلی: نوه

 .رضایی محسن ومادرعروس ضحی طباطبایی مادرسیده هدی وسیده ،سیدعبدالحسین طباطبایی سلطانی

هللا خمینی، پسرمحمود بروجردی وزهرا مصطفوی، برادرلیلی بروجردی وداماد سید ی سید روحبروجردی، مسیح: نوه

 محمد میرمحمدی ]زرندی[.

 حائری یزدی، مرتضی: پسرعبدالکریم حائری یزدی، برادرمهدی حائری یزدی و پدرهمسرسید مصطفی خمینی.

  .خدنگ برادرامیدواررضایی وهمسرمعصومه ،سیده هدی طباطباییهمسررضایی، محسن: پدر

 هللا خمینی.ی سید روحرضایی، امیدوار: برادرمحسن رضایی وعموی شوهر نتیجه

اشراقی  الدینشهاب ینوه ،هللا خمینی، دخترنفیسه اشراقی وسید کاظم روحانیروح ی سیدروحانی، زهراسادات: نتیجه

 (ی اکبرهاشمی رفسنجانینوه) بهرمانیوهمسرعماد هاشمی 

  .طباطبایی وفاطمه صادقی زهره پسرخاله ،سید یاسر خمینیهمسرصدر، سید محمد: پدر

 طاهری اصفهانی، سید جالل: پدرهمسرنعیمه اشراقی.

سیدعبدالحسین: داماد محمود بروجردی وزهرا مصطفوی، همسرلیلی بروجردی، شوهرخواهر  ،سلطانی طباطبایی

 مسیح بروجردی و پدر سیده هدی طباطبایی.

سید احمد خمینی، پدرسیدعبدالحسین، سید صادق، سید مرتضی وسیده همسرسید محمدباقر: پدر ،سلطانی طباطبایی

 فاطمه طباطبایی.

سید  صادق، سید احمد خمینی، پسرسید محمدباقرطباطبایی، برادرسیدهمسربرادرسید مرتضی:  ،سلطانی طباطبایی

 .طباطبایی هدی سیده وعموی صدر موسی زاده خواهر ،همسرفرشته اعرابی ،عبدالحسین وسیده فاطمه طباطبایی

برادرسید مرتضی، سید  ،احمد خمینی، پسرسید محمدباقرطباطبایی سیدهمسرسید صادق: برادر ،سلطانی طباطبایی

 صدر همسرفاطمه ،ی موسی صدرخواهرزاده ،ی همسرسید محمد خاتمی، پسرخالهعبدالحسین وسیده فاطمه طباطبایی

 .طباطبایی هدی سیده وعموی

سید مرتضی  صادق و محمدباقرطباطبایی، خواهرسیدعبدالحسین، سید سیده فاطمه: دخترسید ،سلطانی طباطبایی

 ی موسی صدر.و خواهرزاده ی زهره صادقی )همسر سید محمد خاتمی(دخترخاله ،احمد خمینی طباطبایی، همسرسید

هللا خمینی، دختر لیلی بروجردی و سید عبدالحسین طباطبایی، ی سید روحسیده هدی: نتیجه ،سلطانی طباطبایی

 .طباطبایی  صادق سید برادرزاده و همسرعلی رضایی ]میرقائد[، عروس محسن رضایی

 هللا خمینی، همسرمحمود بروجردی ومادرمسیح ولیلی بروجردی.مصطفوی، زهرا: دخترسید روح

 هللا خمینی وهمسر محمدحسن اعرابی.مصطفوی، فریده: دختر سید روح

وبرادرسید محمدکاظم  یدیمف نور کاظم دیس پدرعروس ،سید حسن خمینی همسرموسوی بجنوردی، سید محمد: پدر

 موسوی بجنوردی.

 بجنوردی، سید محمدکاظم: برادرسید محمد موسوی بجنوردی وعموی همسرسید حسن خمینی. موسوی

هاشمی رفسنجانی، اکبر: پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی که همسرزهراسادات روحانی است ]اطالعات بیشتر در 

 ی هاشمی رفسنجانی[.خانواده

محمد هللا سید احمد زنجانی، برادرهمسر موسی شبیری زنجانی، پدرسید سید ابوالفضل: داماد آیت ،میرمحمدی ]زرندی[

 مسیح بروجردی.همسرمیرمحمدی ]زرندی[ و پدربزرگ 

 مسیح بروجردی.همسرمیرمحمدی ]زرندی[، سید محمد: پسرسید ابوالفضل میرمحمدی ]زرندی[ و پدر

 

 ایی خامنهخانواده

 سیده ،بشری سیده میثم، سید مصطفی، سید ،ای، پدرسید مجتبیبرادرسید هادی وسید محمد خامنهای، سید علی: خامنه

 ، شوهرغالمعلی حدادعادل پدرداماد ، علیمراد تهرانی )شیخ علی تهرانی(همسرای، برادروسید مسعود خامنههدی 

 .باقرزاده خجسته منصورههمسرو باقرزاده خجسته خواهرحسن

 ای.خامنه محمدای، سید هادی: برادرسید علی و سید خامنه

 محسن خرازی.سید و داماد خرازی  صادق سید خواهرهمسر ،ایای، سید مسعود: پسرسید علی خامنهخامنه

 ای.ای، سید محمد: برادرسید علی وسید هادی خامنهخامنه



 عادل.ای و داماد غالمعلی حداد ای، سید مجتبی: پسرعلی خامنهامنهخ

 ای وداماد عزیزهللا خوشوقت.ای، سید مصطفی: پسرسید علی خامنهخامنه

 الهدی باقری کنی.برادرمحمدرضا مهدوی کنی و پدرعلی و مصباح ،ایباقری کنی، محمدباقر: پدرداماد سید علی خامنه

  .  ایخواهرسید علی، سید هادی وسید محمد خامنههمسرتهرانی، علیمراد ]شیخ علی[: 

  .ماهروزاده ای وهمسرطیبهسید مجتبی خامنههمسرحداد عادل، غالمعلی: پدر

 ای.سید مسعود خامنههمسرخرازی، سید محسن: پدر

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

 ی خرازی[.در خانوادهای ]اطالعات بیشتر خرازی، سید محمد صادق: برادرعروس سید علی خامنه

 ی خرازی[.ای ]اطالعات بیشتر در خانوادهخرازی، سید محمدباقر: برادرعروس سید علی خامنه

 ای(.بشری خامنه سیدهای )همسرمحمدی گلپایگانی، محمد: پدرداماد سید علی خامنه

سعید، مهدیه وصدیقه  محمدای، برادرمحمدرضا باقری کنی، پدرمهدوی کنی، محمدرضا: عموی داماد سید علی خامنه

 مهدوی کنی و پدرداماد دخترمحمدعلی شهیدی محالتی.

 ای.زاده خراسانی، صادق: پسردایی سیدعلی، سیدهادی وسید محمد خامنه واعظ

 

 ی هاشمی رفسنجانیخانواده

: برادرمحمد هاشمی بهرمانی، پدرفائزه، فاطمه، محسن، یاسرومهدی هاشمی بهرمانی، ، اکبرهاشمی رفسنجانی

وعلی  پسرعموی محمد هاشمیان، شوهرخواهرسید حسین مرعشی، پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی، عموی مرجان 

 عفت مرعشی.همسرو پسرعموی حسین هاشمیان ،هاشمی بهرمانی

 پدرهمسرزهراسادات روحانی. و هاشمی بهرمانی پدرعماد سنجانی،هاشمی بهرمانی، محسن: پسر اکبرهاشمی رف

 .اکبر هاشمی رفسنجانی یبرادرزاده: علی هاشمی بهرمانی،

ی )نتیجه ی اکبرهاشمی رفسنجانی، پسرمحسن هاشمی بهرمانی وهمسرزهراسادات روحانیهاشمی بهرمانی، عماد: نوه

 (.اشراقی الدینی شهابنوه و هللا خمینیروح سید

الهوتی اشکوری، عروس حسن الهوتی اشکوری و  هاشمی بهرمانی، فائزه: دختراکبرهاشمی رفسنجانی، همسرحمید

 ی محمد هاشمی بهرمانی.برادرزاده

 ی ابوالفضل خوانساری.ی اکبرهاشمی رفسنجانی وهمسربرادرزادههاشمی بهرمانی، مرجان: برادرزاده

رفسنجانی، عموی فائزه، فاطمه، محسن، یاسرو مهدی هاشمی بهرمانی.  هاشمی بهرمانی، محمد: برادراکبرهاشمی

 جوادی آملی. عبدهللا یموسوی اردبیلی است وهم نوه میعبدالکر دیس یعروس او هم نوه

هاشمی بهرمانی، فاطمه: دختر اکبرهاشمی رفسنجانی، همسرسعید الهوتی اشکوری، عروس حسن الهوتی اشکوری، 

 هاشمی بهرمانی.ی محمد برادرزاده

 علی عباسپورتهرانی فرد.همسرجاسبی، عبدهللا: برادر

ی او )دخترحاصل ازاین ازدواج( با پسرمحمد سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. نوهعروس جوادی آملی، عبدهللا: پدر

 فاطمه واعظ جوادی. یعموهاشمی بهرمانی ازدواج کرده است. 

 هاشمیان، اکبرهاشمی رفسنجانی و محمدصادق خلخالی.حسینی، سید محمد: خویشاوند سببی محمد 

 خوانساری، ابوالفضل: عموی همسرمرجان هاشمی بهرمانی.

 محمد هاشمیان وشوهرخواهرسید محمد و سید محمدرضا خاتمی.همسرصدوقی، محمدعلی: پدر

 ظهیرنژاد، قاسمعلی: برادرهمسرسید عبدالکریم موسوی اردبیلی.

برادرحسن عباسپور تهرانی فرد، شوهرخواهرعبدهللا جاسبی، برادر داماد مرتضی مطهری عباسپور تهرانی فرد، علی: 

 و برادرشوهرخواهرعلی مطهری.

عباسپور تهرانی فرد، برادرداماد مرتضی مطهری و برادرشوهرخواهرعلی  عباسپورتهرانی فرد، حسن: برادرعلی

 مطهری.

 نی.داماد اکبرهاشمی رفسنجا دو الهوتی اشکوری، حسن: پدر

 الهوتی اشکوری، حمید: پسرحسن الهوتی اشکوری وهمسرفائزه هاشمی بهرمانی.

نژاد ودایی فاطمه، فائزه، محسن، یاسرو رفسنجانی، همسرفریده هاشمی اکبرهاشمیهمسریپسرعمومرعشی، سید حسین: 

 دی هاشمی بهرمانی.مه

 ،خواهرسرلشکرقاسمعلی ظهیرنژادشوهر ،یبهرمان یپدربزرگ عروس محمد هاشمموسوی اردبیلی، سید عبدالکریم: 

 جوادی آملی. عبدهللا پدر داماد و محمود هاشمی شاهرودی پدرداماد

 عبدهللا جوادی آملی.دختربرادرواعظ جوادی، فاطمه: 

 وبرادرداماد محمدعلی صدوقی. برادرمحمد هاشمیان ،هاشمیان، حسین: پسرعموی اکبرهاشمی رفسنجانی

محمدعلی داماد  هاشمیان و اکبرهاشمی رفسنجانی ومحمد هاشمی بهرمانی، برادرحسین یهاشمیان، محمد: پسرعمو

 صدوقی.



 

 ی خاتمیخانواده

 .هللا: پدرسید محمد وسید محمدرضا خاتمیخاتمی، سید روح

هللا خاتمی، برادرسید محمدرضا خاتمی، همسرزهره صادقی، دایی سید محمدرضا محمد: پسر سید روح خاتمی، سید

 و رفسنجانی اکبرهاشمی علی خواهرزاده زن دایی هاشمیان، محمد عروس دایی ،محمدعلی صدوقیهمسربرادر ،تابش

 .خرازی صادق سید عروسعموی 

 پدرعلیرضا اشراقی، شوهرخواهرمرتضی هللا خاتمی، برادرسید محمد خاتمی،خاتمی، سید محمدرضا: پسرسید روح

ای وپدرزن پدرعروس برادرزن سید مسعود خامنه ،همسرزهرا اشراقیمحمدعلی صدوقی، همسربرادر ،خاتمی وفاطمه

صادق هم فامیل محمدترتیب، سید محمدرضا خاتمی با سید کمال خرازی، عموی سید سید محمدصادق خرازی. بدینپسر

 شده است.

 ی سید محمد وسید محمدرضا خاتمی و برادرعلیرضا تابش.تابش، محمدرضا: خواهرزاده

 ی خرازی[.کمال: عموی داماد سید محمدرضا خاتمی ]اطالعات بیشتردرخانوادهخرازی، سید 

 خرازی، محسن: پدربزرگ داماد سید محمدرضا خاتمی.

 ،صدر موسی خواهرزاده ،طباطباییصادق  وسیدسیده فاطمه ی دخترخاله، صادقی، زهره: همسرسید محمد خاتمی

 .صادقی اکبر دخترعلیخمینی و  هللا روح سید عروس دخترعموی

رضا  صدوقی، محمد: پدرمحمدعلی صدوقی، پدرشوهرخواهرسید محمد وسید محمدرضا خاتمی وپسردایی پدرسید

 ی هاشمی رفسنجانی نیز خویشاوند است.نژاد. وی با خانوادهپاک

 پسرمحمد صدوقی ،هاشمیان محمدهمسرمحمد وسید محمدرضا خاتمی، پدر خواهرسیدهمسرصدوقی، محمدعلی: 

  .خاتمی وهمسرمریم

 

 ی الریجانیخانواده

 .آملی زاده حسن حسن داماد: باقر الریجانی،

ومحمدجواد  فاضل باقر، محمد ،، برادرصادق (یآمل هاشم به معروف) یجانیالر ریاردش هوشنگ الریجانی، علی: پسر

 و شوهرخواهرعلی مطهری. داماد مرتضی مطهری ،الریجانی، همسرفریده مطهری

 الریجانی، محمدجواد: پسرهاشم آملی و برادرعلی الریجانی و صادق الریجانی آملی.

 وداماد حسین وحید خراسانی. الریجانی آملی، صادق: پسر هاشم آملی، برادرعلی الریجانی و صادق الریجانی آملی

 کالم . زیبا صادق پدرداماد فاضل ومحمدجواد الریجانی و باقر، ی علی، صادق، محمدتوکلی، احمد: پسِردخترخاله

 حسن زاده آملی، حسن: پدرهمسرباقرالریجانی.

هاشم آملی وفامیل  الریجانی، داماد محقق داماد، مصطفی: شوهرخواهرعلی، صادق، محمدباقر، فاضل ومحمدجواد

 مرتضی اشراقی.

 وبرادرفریده مطهری. علی الریجانیهمسربرادر ،مطهری، علی: پسرمرتضی مطهری

برادر صادق الریجانی آملی و  زن فریده: دخترمرتضی مطهری، خواهرعلی مطهری، همسرعلی الریجانی ومطهری، 

 محمدجواد الریجانی.

 مطهری، محمدتقی: برادرمرتضی مطهری، عموی علی وفریده مطهری وعموی همسرعلی الریجانی.

برادرمحمدتقی مطهری فریمانی، پدرزن برادر ، علی الریجانیهمسرمطهری، مرتضی: پدرعلی وفریده مطهری، پدر

 علی وحسن عباسپورتهرانی فرد.

 وحید خراسانی، حسین: پدرهمسرصادق الریجانی.

 

 ی ناطق نوریخانواده

 می.نقی[ جهرلیسید محمد ]عبرادرهمسرپدرو اکبرناطق نوریناطق نوری، عباسعلی: برادراحمد وعلی

 نقی[ جهرمی.سید محمد ]علیزن برادروعموی  اکبرناطق نوریوعلیناطق نوری، احمد: برادرعباسعلی 

احمد آخوندی داماد سید هاشم رسولی محالتی، باجناق عباس ،اکبر: برادرعباسعلی واحمد ناطق نوریناطق نوری، علی

 نقی[ جهرمی.سید محمد ]علیزن برادر عمویو وسید محمدعلی شهیدی محالتی

 اکبر ناطق نوری وسید محمدعلی شهیدی محالتی.و باجناق علی سید هاشم رسولی محالتیاحمد: داماد آخوندی، عباس

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

 ارثی.خلخالی، محمدصادق: برادرغفورصادقی گیوی، شوهرخواهرسید هاشم رسولی محالتی و پدرهمسراسدهللا کیان

آخوندی،  احمدعباسنوری، سید محمدعلی شهیدی محالتی و اکبرناطقعلی همسرانپدر رسولی محالتی، سید هاشم:

 برادر همسرمحمدصادق خلخالی.

اکبر علی باجناق و درضا مهدوی کنیمپدرزن پسرمح ،شهیدی محالتی، سید محمدعلی: داماد سید هاشم رسولی محالتی

 آخوندی. احمدعباسناطق نوری و



 برادرمحمدصادق خلخالی وبرادرشوهرخواهرسید هاشم رسولی محالتی.صادقی گیوی، غفور: 

 ارثی، اسدهللا: داماد محمدصادق خلخالی.کیان

 مهدوی کنی، محمدباقر: برادرمحمدرضا مهدوی کنی.

مهدوی کنی، محمدرضا: برادرمحمدباقرمهدوی کنی، پدرمحمدسعید ومریم مهدوی کنی، پدرداماد سید محمدعلی شهیدی 

 محالتی.

 

 ی دستغیبخانواده

احمدرضا  وبرادرپدربزرگ سید اصغروگوهرالشریعه دستغیبمحمد، سیدعلیدستغیب، سیدعبدالحسین: عموی سیدعلی

 دستغیب.

 اصغرودخترعموی سیدعلی مصطفی معینهمسرمادر ،ی سیدعبدالحسین دستغیبدستغیب، گوهرالشریعه: برادرزاده

 محمد دستغیب.وسیدعلی

 ی برادرسید عبدالحسین دستغیب.دستغیب ونوه محمدی سید علیبرادرزاده ،اصغراحمدرضا: پسرسید علیدستغیب، سید 

 پدرسید احمدرضا دستغیب ،محمد دستغیبی سیدعبدالحسین دستغیب، برادرسید علیاصغر: برادرزادهدستغیب، سید علی

 و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب.

عموی سید احمدرضا  ،اصغر دستغیببرادرسیدعلی ی سیدعبدالحسین دستغیب،برادرزادهمحمد: دستغیب، سیدعلی

 و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب. دستغیب

 الری. وحسن اسدی معین، مصطفی: داماد گوهرالشریعه دستغیب

 

 ی خرازیخانواده

سید همسرخرازی، پدر (کمال) ینق یعلخرازی، سید محسن: پدرسید محمدصادق وسید محمدباقرخرازی، برادرسید 

 ای وپدربزرگِ داماِد سید محمدرضا خاتمی.مسعود خامنه

، عموی عموی محمدصادق ومحمدباقرخرازی ،قاسمخرازی، سید کمال: برادرسید محسن خرازی، همسرمنصوره رئیس

 ای وعموی داماد سید محمدرضا خاتمی.عروس سیدعلی خامنه

 ،ی سید کمال خرازی، برادرسید محمدصادق خرازیخرازی، برادرزادهمحسن  خرازی، سید محمدباقر: پسرسید

 وعموی داماد سید محمدرضا خاتمی. ایبرادرزن سید مسعود خامنه

سید کمال خرازی، برادرسید محمدباقر خرازی و پدر  خرازی، سید محمدصادق: پسرسید محسن خرازی، برادرزاده

 ای.د خامنهداماد سید محمدرضا خاتمی، برادرزن سید مسعو

 ی سید محسن خرازی.خاتمی، سید محمدرضا: پدرزِن نوه

 ای، سید مسعود: داماد سید محسن خرازی، شوهرخواهرسید محمدصادق وسید محمدباقرخرازی.خامنه

 

 پیوندهای خانوادگی با سایر نخبگان

  .کامرانو باجناق حسن  آقاحسینی طباطبایی، سید حسن: برادرسید محمدتقی حسینی طباطبایی

 هللا ومحمدعلیخانی.آقاعلیخانی، غالمعباس: فامیل قدرت

 آوایی، سید احمد: برادرسید علیرضا آوایی.

 آوایی، سید علیرضا: برادرسید احمد آوایی.

 همسرسید محمد هاشمی اصفهانی ودختر فاطمه برزگر. ،ابتکار، معصومه: عروس سید اسماعیل هاشمی اصفهانی

 نژاد.هاشمی [میعبدالکر]ی سید حبیب ابطحی، سید محمدعلی: خواهرزاده

 اکبروسید محمدحسن ابوترابی فرد.ابوترابی فرد، سید عباس: پدرسیدعلی

 اکبر: پسرسیدعباس ابوترابی فرد وبرادرسید محمدحسن ابوترابی فرد.ابوترابی فرد، سید علی

 اکبرابوترابی فرد.ابوترابی فرد وبرادرسیدعلیابوترابی فرد، سید محمدحسن: پسرسید عباس 

 ی جعفرشجونی.احدی، ابراهیم: خواهرزاده

 بخش، صادق: پدرهمسرمحمدمهدی مفتح.احسان

 احمدنژاد، عبدالکریم: فامیل محمدرضا رحیمی.

 احمدی دانش آشتیانی، فخرالدین: پسرمحمدحسین احمدی دانش آشتیانی.

 درفخرالدین احمدی دانش آشتیانی.احمدی دانش آشتیانی، محمدحسین: پ

 .نژاد احمدی وبرادرداوود فراحیالسادات همسراعظم ،مشایینژاد، محمود: پدرداماد اسفندیاررحیماحمدی

 طرف، نیره: همسرحسن کامران.اخوان بی

 اردالن، علی: برادرزن کریم سنجابی.

 ای.اکبراژهوعلیمحمد بهشتی وبرادرمهدی سید ای، محمدجواد: داماد اژه

 محمد بهشتی.سید ای و برادرداماد اکبرومحمدجواد اژهای، مهدی: برادرعلیاژه



 استکی، رحمان: برادرمجتبی وفریدون استکی.

 استکی، فریدون: برادرمجتبی و رحمان استکی.

 استکی، مجتبی: برادر فریدون و رحمان استکی.

 اصفهانی.اشرفی اصفهانی، عطاءهللا: پدرمحمد اشرفی 

 اشرفی اصفهانی، محمد: پسرعطاءهللا اشرفی اصفهانی.

 زاده.اصغرزاده، محمدابراهیم: همسرطاهره رضازاده و برادرزن محسن امین

 افتخاری، محمدحسین: پدرمحمدمهدی افتخاری.

 افتخاری، محمدمهدی: پسرمحمدحسین افتخاری.

 .دوانیالهام، غالمحسین: همسرفاطمه رجبی و داماد علی 

 اسدهللا بادامچیان، برادرشوهرخواهراسدهللا الجوردی و پدرداماد احمد قدیریان.همسرامانی همدانی، سعید: پدر

 امینیان، مختار: پدرهمسرمحمد ساجدی.

 انصاری، مجید: برادرمحمود، محمدعلی وحمید انصاری.

 عبدالحسین غروی.همسرانگجی، سید جواد: پسرسید محمدعلی انگجی وپسرعموی 

 عبدالحسین غروی.همسر ، سید محمدعلی: پدرسید جواد انگجی و پسرعمویانگجی

 ایروانی، محمدجواد: پسریوسف ایروانی و پدرعروس محمد محمدی گیالنی.

 صادق وسید هللا شاهیبادامچیان، اسدهللا: پسرعمه وداماد سعید امانی همدانی، برادرهمسراحمد قدیریان، باجناق عزت

 .اسالمی

 هللا سحابی.اسدی ودایی همسرعزتمحمدحسین بنیهمسرپدر بازرگان، مهدی:

 باقری بنابی، عبدالحمید: عموی محمد باقری بنابی.

 ی عبدالحمید باقری بنابی.باقری بنابی، محمد: برادرزاده

 سروش. میهمسر سابق عبدالکر پسرعمهبانکی، محمدتقی: 

 .هاشمی ثمره مجتبی سید وداییمحمدجواد: برادرمحمدرضا باهنر باهنر،

 .هاشمی  ثمره مجتبی سید وداییپوراکبرمحتشمیی علیپدرشوهرنوه ،باهنر، محمدرضا: برادرمحمدجواد باهنر

 بداغی، فاطمه: همسرمحمدعلی حجازی.

 احمدی جشفقانی.علیرضا علی بذرپاش، مهرداد: داماد

 بروجردی، عالءالدین: برادراشرف بروجردی.

 مهدی بازرگان.اسدی، محمدحسین: داماد بنی

سابق همسروپدر علیرضا نوبریهمسرپدرحسینی،  همسرعذرا صدر،هللا بنیابوالحسن: برادرسید فتح صدر، سیدبنی

 مسعود رجوی.

 سابق مسعود رجوی.همسرصدروعموی هللا: برادرسید ابوالحسن بنیصدر، سید فتحبنی

 فرد.ی زهرا پیشگاهیو شوهرخاله بهشتی رضا محمدسید  ، پدرایمحمدجواد اژههمسربهشتی، سید محمد: پدر

 ی محمد صدوقی.ی عمهنژاد ونوهنژاد، سید رضا: برادرسیدعباس وسید محمد پاکپاک

 ی محمد صدوقی.ی عمهنژاد ونوهنژاد، سید عباس: برادرسید رضا پاکپاک

 ینیحس محمد دیس همسر یپسرعمو :یمصطف ،یمحمد پور

 برادرنورالدین پیرمؤذن.الدین: پیرمؤذن، کمال

 الدین پیرمؤدن.پیرمؤذن، نورالدین: برادرکمال

 سید محمد بهشتی.همسرفرد، زهرا: دخترخواهرپیشگاهی

 گردون.گردون، بهرام: پسرعموی غالمرضا تاجتاج

 گردون.گردون، غالمرضا: پسرعموی بهرام تاجتاج

 تندگویان، محمدجواد: پدرمحمدمهدی تندگویان.

 عیسی والیی.همسرتی، محمدرضا: پدرتوسلی محال

 اکبرابوترابی فرد.توسلی، محمد: شوهرخواهرابراهیم یزدی وفامیل سید علی

 ی محمدجواد ومحمدرضا باهنر.ثمره هاشمی، سیدمجتبی: خواهرزاده

 جباری، احمد: دایی ناصرشریفی.

 جنتی، احمد: پدرعلی جنتی.

 جنتی، علی: پسراحمد جنتی.

 زیز[: شوهرخواهرمحمدباقرذوالقدر.جعفری، محمدعلی ]ع

 چمران، مصطفی: برادرمهدی چمران.

منیرالدین حسینی الهاشمی  شوهرخواهرسید ،حائری شیرازی، محمدصادق: داماد سید نورالدین حسینی هاشمی شیرازی

 و باجناق حسین نجابت.



 حسن نمازی: پسرعبدالنبی نمازی.

 برادرهمسرحسین نجابت وبرادرهمسرمحمدصادق حائری شیرازی.منیرالدین:  حسینی الهاشمی، سید

 سازمحمدی[.سازمحمدی[، سید حسین: برادرسید حسن حسینی شاهرودی ]چیتحسینی شاهرودی ]چیت

 ، سید حسن: برادرسید حسین حسینی شاهرودی.سازمحمدی[ ]چیت حسینی شاهرودی

 رودی.حسینی شاهرودی، سید عبدالهادی: پسرسید محمد حسینی شاه

 حسینی شاهرودی، سید محمد: پدرسید عبدالهادی حسینی شاهرودی.

 حسینی طباطبایی، سید محمدتقی: برادرسید حسن آقاحسینی طباطبایی.

 امیانی، سید محمود: پسرسید حسین حسینی واعظ.رحسینی واعظ 

 امیانی.رحسینی واعظ، سید حسین: پدرسید محمود حسینی واعظ 

 پدرسیده فاطمه حسینی.حسینی، سید صفدر: 

 حسینی، سید عماد: پسرعموی سید مسعود حسینی.

 یمحمد پور یمصطف یعمو داماد :]نژاد یاحمد دولت ارشاد ریوز[ محمد دیس ،ینیحس

 عماد حسینی. حسینی، سید مسعود: پسرعموی سید

 حسینی، سید منصور: برادرسید نجیب حسینی.

 حسینی، سید نجیب: برادرسید منصورحسینی.

 حسینی، سیده فاطمه: دخترسید صفدرحسینی.

 نژاد.نژاد، سید اکبر: برادرسید محمد حسینیحسینی

 نژاد.نژاد، سید محمد: برادرسید اکبرحسینیحسینی

 محمدهادی مروی و پدرمهدی خزعلی.همسرخزعلی، سید ابوالقاسم: پدر

 [.فرزند محمد ابراهیمعلی کریمی ]محمدهمسرخوشرو، سید حسن: برادر

 ی حسن روحانی(.مریم فریدون )برادرزادههمسرشرو، غالمعلی: پدرخو

 سید ابوفاضل رضوی اردکانی.همسردادور، خلیل: برادر

 هللا: پدرمحمد دامادی.دامادی، عزت

 هللا دامادی.دامادی، محمد: پسرعزت

 دانش آشتیانی، غالمرضا: برادرعلی دانش منفرد.

 مرتضی نبوی.ی سید دانش جعفری، داوود: همسردخترعمه

 دانش منفرد، علی: برادرغالمرضا دانش آشتیانی.

 دانشجو.وخسرو دانشجو، فرهاد: برادر کامران 

 دانشجو.وخسرو دانشجو، کامران: برادر فرهاد 

 الدین آشنا.آبادی، قربانعلی: پدرهمسرحسامدری نجف

 دوانی، علی: پدرهمسرغالمحسین الهام.

 ه ذوالقدر.ذوالقدر، سید مصطفی: پدرسیده فاطم

 ذوالقدر، سیده فاطمه: دخترسید مصطفی ذوالقدر.

 ربانی املشی، محمدمهدی: پدرعروس حسینعلی منتظری.

 ربانی شیرازی، عبدالرحیم: پدرمحمدهادی ربانی شیرازی.

 ربانی شیرازی، محمدهادی: پسرعبدالرحیم ربانی شیرازی.

 رجایی، محمدعلی: همسرعاتقه صدیقی.

 نژاد.اسفندیار: پدرعروس محمود احمدیمشایی، رحیم

 آبادی.آبادی، عباس: برادرغالمرضا رحیمی حاجیرحیمی حاجی

 آبادی.آبادی، غالمرضا: برادرعباس رحیمی حاجیرحیمی حاجی

 رحیمی، سید فخرالدین: برادرسید نورالدین رحیمی.

 رحیمی، سید نورالدین: برادرسید فخرالدین رحیمی.

 میل عبدالکریم احمدنژاد.رحیمی، محمدرضا: فا

 هللا رشیدی کوچی.رشیدی کوچی، جلیل: برادرحبیب

 هللا: برادرجلیل رشیدی کوچی.رشیدی کوچی، حبیب

 رضازاده، طاهره: همسرمحمدابراهیم اصغرزاده.

 رضوی اردکانی، سید ابوفاضل: شوهرخواهرخلیل دادور.

 زاده.صطفی تاجدوست وبرادرباجناق مدوست، محسن: برادرمرتضی رفیقرفیق

 پورنرگسی.پور نرگسی، احمد: برادرقاسم رمضانرمضان

 پورنرگسی.پور نرگسی، قاسم: برادراحمد رمضانرمضان



 .عربی وهمسرصاحبه روحانی، حسن: دایی عروس غالمعلی خوشرو

 اکبرمشکینی.شهری، محمد: داماد علیری

  .الهدی علم لهوهمسرجمی الهدیرئیسی، سید ابراهیم: داماد سید احمدعلم

 سازگارنژاد، جلیل: برادرمحمدامین سازگارنژاد.

 سازگارنژاد، محمدامین: برادرجلیل سازگارنژاد.

 ستاری، سورنا: پسرمنصورستاری.

 ستاری، منصور: پدرسورنا ستاری.

 ی مهدی بازرگان.هللا: پسریدهللا سحابی وشوهرخواهرزادهسحابی، عزت

 سحابی.هللا سحابی، یدهللا: پدرعزت

 سنجابی، کریم: شوهرخواهرعلی اردالن.

 نقی سید خاموشی.سید خاموشی، سید تقی: برادرسیدعلی

 نقی: برادرسید تقی سید خاموشی.سید خاموشی، سید علی

 شافعی، غالمرضا: برادرکریم شافعی.

 شافعی، کریم: برادرغالمرضا شافعی.

 ی سید محمد شاهچراغی.شاهچراغی، سید حسن: برادرزاده

 شاهچراغی، سید محمد: عموی سید حسن شاهچراغی.

 شجاعی کیاسری، سید حسن: عموی سید رمضان شجاعی کیاسری.

 ی سید حسن شجاعی کیاسری.شجاعی کیاسری، سید رمضان: برادرزاده

 شجونی، جعفر: دایی ابراهیم احدی.

 شرعی، عبدالکریم: برادرمحمدعلی شرعی.

 ی.شرعی، محمدعلی: برادرعبدالکریم شرع

 سید عطاءهللا صالحی.همسرشریعتمداری، محمد: برادر

 زادگان، محمدحسین: شوهرخواهرمیرحسین موسوی.شریف

 ی احمد جباری.شریفی، ناصر: خواهرزاده

 شوشتری، محمد اسماعیل: برادرنورعلی شوشتری.

 صادقی، محمدحسین: پدرمحمود صادقی.

 صادقی، محمود: پسر محمدحسین صادقی.

 هللا سید محمدرضا گلپایگانی.هللا: برادرعلی صافی گلپایگانی وداماد آیتگلپایگانی، لطفصافی 

 نژاد.نژاد، پروین: همسرمرتضی لبافیصالحی لبافی

 صالحی، سید عطاءهللا: شوهرخواهرمحمد شریعتمداری.

 صانعی، حسن: برادر یوسف صانعی.

 صانعی، یوسف: برادر حسن صانعی.

 اصغر حاج سید جوادی )همسرخواهرناصرکاتوزیان(.سید احمد: برادرعلی صدر حاج سید جوادی،

 صدیقی، عاتقه: همسرمحمدعلی رجایی.

پور ی فخرالسادات محتشمیالدین فاضل هرندی و پسرخالهی محیصفار هرندی، محمدحسین: برادرزاده

 پور(اکبرمحتشمیزاده ودخترعموی علی)همسرمصطفی تاج

 م قربانی.صفایی، طیبه: همسررحی

 طالقانی، اعظم: دخترسید محمود طالقانی وخواهروحیده طالقانی.

 .نگار بسته پدرهمسرمحمد و طالقانی، سید محمود: پدراعظم ووحیده طالقانی

 طالقانی، وحیده: دخترسید محمود طالقانی وخواهراعظم طالقانی.

 آبادی.سید محمدصالح طاهری خرمآبادی وفامیل آبادی، سید حسن: پدرسید مجتبی طاهری خرمطاهری خرم

 آبادی.آبادی وفامیل سید محمدصالح طاهری خرمآبادی، سید مجتبی: پسرسید حسن طاهری خرمطاهری خرم

 آبادی.آبادی، محمدصالح: فامیل سید حسن وسید مجتبی طاهری خرمطاهری خرم

 سجاد سید وداماد گرگانی طاهری پدرسیدعلی، علوی حسینی هللا: شوهرخواهرسید محمدحسنطاهری گرگانی، حبیب

 .علوی

 ی سید محمدحسن علوی حسینی.هللا طاهری گرگانی وخواهرزادهطاهری گرگانی، سید علی: پسرسید حبیب

 نژاد.ی سید عباس وسید نورهللا طباطبایینژاد و برادرزادهنژاد، سید صادق: پسرسید یوسف طباطباییطباطبایی

 نژاد.نژاد وعموی سید صادق طباطباییعباس: برادرسید نورهللا وسید یوسف طباطبایینژاد، سید طباطبایی

 نژاد.نژاد وعموی سید صادق طباطبایینژاد، سید نورهللا: برادرسید عباس وسید یوسف طباطباییطباطبایی

 نژاد.اییسیدعباس وسید نورهللا طباطببرادرنژاد ونژاد، سید یوسف: پدرسید صادق طباطباییطباطبایی



 طیار، اترک: پدرقرجه طیار.

 طیار، قرجه: پسراترک طیار.

 عبادی و پدرسید محمدباقرعبادی. عبادی، سید علیرضا: برادرسید مهدی

 ی سید مهدی عبادی.عبادی، سید محمدباقر: پسرسید علیرضا عبادی و برادرزاده

 ادی.عبادی، سید مهدی: برادرسید علیرضا عبادی وعموی سید محمدباقر عب

 عبدخدایی، محمدهادی: برادرمحمدمهدی عبدخدایی.

 عرفانی. عرفانی، سید مجتبی: پسرسید یونس

 عرفانی، سید یونس: پدرسید مجتبی عرفانی.

 حیدری.هللا: برادراسدهللا عسگراوالدی و دایی ابوالفضل حاجیعسگراوالدی، حبیب

 .گرزاده  ریخته نهوهمسرسکی سید ابراهیم رئیسیهمسرالهدی، سید احمد: پدرعلم

 هللا طاهری گرگانی.علوی حسینی، سید محمدحسن: دایی سید علی طاهری گرگانی و برادرزن سید حبیب

 علوی، سید محسن: پسرسید محمود علوی.

 علوی، سید محمود: پدرسید محسن علوی.

 مهرداد بذرپاش.همسراحمدی جشفقانی، علیرضا: پدرعلی

 علیخانی وفامیل غالمعباس آقاعلیخانی.هللا: پدرمحمد علیخانی، قدرت

 هللا علیخانی وفامیل غالمعباس آقاعلیخانی.علیخانی، محمد: پسرقدرت

 علیزاده، احمد: برادرمحمدرضا علیزاده.

 علیزاده، محمدرضا: برادراحمد علیزاده.

 الدین مرعشی نجفی.عمید زنجانی، عباسعلی: داماد سید شهاب

سید جواد  دخترعمویهمسری سید محمدعلی انگجی وحسن انگجی، شوهربرادرزاده غروی، عبدالحسین: داماد سید

 انگجی.

 ی میرزاعلی مقدس تبریزی، برادرهمسراحمد مالزاده.غفاری، هادی: پسر حسین غفاری، نوه

 آبادی، سید علی: داماد دایی همسرحسینعلی منتظری.غیوری نجف

 هللا مرعشی نجفی.آیتهمسرنورمفیدی، پدرمحمدجواد فاضل لنکرانی وبرادرسید کاظم همسرفاضل لنکرانی، محمد: پدر

 .زاده  تاج مصطفی سید ودایی الدین: عموی محمدحسین صفارهرندیفاضل هرندی، محی

 آرا.فروزنده، محمد: برادراحمد فروزنده وشوهرهمسرسابق محمد جهان

 بخش.بخش، محمدعلی: پدرنفیسه فیاضفیاض

 بخش.دخترمحمدعلی فیاض بخش، نفیسه:فیاض

 فیاضی، عبدالوحید: برادرمفید فیاضی.

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

زاده حسین قاضی زاده هاشمی وپسرعموی سید حسن وسیدزاده هاشمی، سید احسان: برادرسید امیرحسین قاضیقاضی

 هاشمی.

زاده زاده هاشمی وپسرعموی سید حسن وسید حسین قاضیسان قاضیزاده هاشمی، سید امیرحسین: برادر سید احقاضی

 هاشمی.

زاده احسان قاضی زاده هاشمی وپسرعموی سید امیرحسین وسیدزاده هاشمی، سید حسن: برادرسید حسین قاضیقاضی

 هاشمی.

زاده ان قاضیزاده هاشمی وپسرعموی سید امیرحسین وسید احسزاده هاشمی، سید حسین: برادرسید حسن قاضیقاضی

 هاشمی.

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

 قمی، محسن: برادرمحمد قمی.

 قمی، محمد: برادرمحسن قمی.

 .طباطبایی  حسینی آقا حسن سید وباجناق کامران، حسن: همسرنیره اخوان بیطرف

 کتیرایی، مرتضی: برادرمصطفی کتیرایی.

 کتیرایی.کتیرایی، مصطفی: برادرمرتضی 

 کدیور، جمیله: همسرسیدعطاءهللا مهاجرانی وخواهرمحسن کدیور.

 عبدالمجید معادیخواه. یکرباسچی، غالمحسین: خواهرزاده

 دل.کرمی، عبدالجبار: داماد مصطفی خرم

 کرمی، محمد: برادرمحمدمهدی کرمی.

 کرمی، محمدمهدی: برادرمحمد کرمی.

 کروبی، فاطمه: همسرمهدی کروبی.



 مهدی: همسرفاطمه شریفی ]کروبی[.کروبی، 

 [، محمدعلی: شوهرخواهرسید حسن خوشرو وداماد سید رضا خوشرو.فرزند محمد ابراهیمکریمی ]

 کالنتری، عیسی: برادرموسی کالنتری.

 کالنتری، موسی: برادرعیسی کالنتری.

 زاده، مهدی: پدرعروس حسین مظفر.کوچک

 کوهساری، علی: برادرغالمعلی کوهساری.

 کوهساری، غالمعلی: برادرعلی کوهساری.

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

 ی محمد مجتهد شبستری.مجتهد شبستری، جواد: پسرمحسن مجتهد شبستری وبرادرزاده

 د شبستری.مجتهد شبستری، محسن: برادرمحمد مجتهد شبستری وپدرجواد مجته

 مجتهد شبستری، محمد: برادرمحسن مجتهد شبستری وعموی جواد مجتهد شبستری.

 مجتهدزاده، مریم: همسرسید محسن موسوی.

 رفیق مرتضی و زادهمصطفی تاج اناکبر: پدربزرگ عروس محمدرضا باهنروپسرعموی همسرپور، سیدعلیمحتشمی

 .دوست

 بت.اکبر: فامیل احمد وحسین نجامحرابیان، علی

 محسنی ثانی، محمدرضا: پدرعروس عباس واعظ طبسی.

 اکبروالیتی.محصولی، صادق: باجناق علی

 ی سید مهدی یثربی.محلوجی، حسین: خواهرزاده

 .جعفریمحمدباقر ذوالقدر: برادرهمسرمحمدعلی ]عزیز[ 

 محمدی عراقی، محمود: داماد محمدتقی مصباح یزدی و پسربهاءالدین محمدی عراقی.

 گرگانی، محمد: پدرهمسراحمد زیدآبادی.محمدی 

 مرعشی، سلیم: برادرصمد مرعشی.

 مرعشی، صمد: برادرسلیم مرعشی.

 مروی، محمدهادی: داماد سید ابوالقاسم خزعلی.

 شهری.محمد ریهمسراکبر: پدرمشکینی، علی

 محمود محمدی عراقی.همسرمصباح یزدی، محمدتقی: پدر

 هللا ابوالقاسم کاشانی.پسرآیتمصطفوی کاشانی، سید احمد: 

 زاده.مظفر، حسین: پدرداماد مهدی کوچک

 معادیخواه، عبدالمجید: دایی غالمحسین کرباسچی.

 مفتح، محمد: پدرمحمدمهدی مفتح.

 بخش.مفتح، محمدمهدی: پسرمحمد مفتح وداماد صادق احسان

 مقتدایی، عباس: فامیل مرتضی مقتدایی.

 مقتدایی. مقتدایی، مرتضی: فامیل عباس

 غفاری. مالزاده، احمد: شوهرخواهرهادی

 حسینی.هللا ملکالدین: پسرسید کرامتحسینی، سید شرفملک

 حسینی.الدین ملکهللا: پدرسید شرفحسینی، سید کرامتملک

 ملکوتی، علی: پسرمسلم ملکوتی.

 ملکوتی، مسلم: پدرعلی ملکوتی.

 پدرداماد محمدمهدی ربانی املشی.منتظری، حسینعلی: پدرمحمدعلی واحمد منتظری، 

 منتظری، محمدعلی: پسرحسینعلی منتظری وبرادرداماد محمدمهدی ربانی املشی.

 مهاجرانی، سید عطاءهللا: همسرجمیله کدیوروشوهرخواهرمحسن کدیور.

 موحدی کرمانی، محمدعلی: برادرمحمدمهدی موحدی کرمانی.

 رمانی.موحدی کرمانی، محمدمهدی: برادرمحمدعلی موحدی ک

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

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

 موسوی تبریزی ]پورمیرغفاری[، سید حسن: برادرسید حسین وسید محسن موسوی تبریزی.

تبریزی وداماد حسین نوری موسوی تبریزی ]پورمیرغفاری[، سید حسین: برادرسید حسن و سید محسن موسوی 

 همدانی.

 موسوی تبریزی ]پورمیرغفاری[، سید محسن: برادرسید حسن وسید حسین موسوی تبریزی.

 اکبر: پدرهمسرحسین طائب.موسوی حسینی، علی



 ای است. ی سید علی خامنهمادربزرگ اوعمهزادگان. محمدحسین شریفهمسربرادرموسوی، میرحسین: 

 پور.امیل سید مجتبی مؤدبپور، سید محمد: فمؤدب

 میالنی حسینی، سید محمد: برادرسید محمدرضا میالنی حسینی.

 میالنی حسینی، سید محمدرضا: برادرسید محمد میالنی حسینی.

 ی اوهمسرداوود دانش جعفری است.نبوی، سید مرتضی: دخترعمه

اکبر ]غالمحسین[ علی وفامیل الهاشمی حسینی منیرالدین برادرشوهرخواهرسید ،نجابت، احمد: برادرحسین نجابت

 محرابیان.

و  شیرازی ئری حا صادق محمد الهاشمی، باجناق حسینی منیرالدین ، شوهرخواهرسیدنجابت، حسین: برادر احمد نجابت

 اکبر ]غالمحسین[ محرابیان.فامیل علی

 نمازی، عبدالنبی: پدرحسن نمازی.

 حقیقی.نوبخت حقیقی، علی: برادرمحمدباقرنوبخت 

 نوبخت حقیقی، محمدباقر: برادرعلی نوبخت حقیقی.

 صدر.نوبری، علیرضا: داماد سید ابوالحسن بنی

 یبجنورد یموسو محمد داماد پدر و نورمفیدی، سید کاظم: داماد محمد فاضل لنکرانی

 سید حسین موسوی تبریزی ]پورمیرغفاری[.همسرنوری همدانی، حسین: پدر

 برادرعلیرضا نوری.نوری، عبدهللا: 

 نوری، علیرضا: برادرعبدهللا نوری.

 هاشمی اصفهانی، سید اسماعیل: پدرهمسرمعصومه ابتکار.

 ی سید علی هاشمی گلپایگانی.الدین هاشمی گلپایگانی و برادرزادهی سید جمالهاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا: نوه

 نژاد، سید حبیب: دایی سید محمدعلی ابطحی.هاشمی

 می شاهرودی، سید محمود: پدرعروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.هاش

 هزارجریبی، غالمعلی: پدرنبی هزارجریبی.

 هزارجریبی، نبی: پسرغالمعلی هزارجریبی.

 واعظ طبسی، عباس: پدرداماد محمدرضا محسنی ثانی.

 پور.نادرقاضیهمسرواعظ موسوی انزابی، سید حسن: پدر

 پدرمحمدتقی واعظی.هللا: واعظی، فرج

 هللا واعظی.واعظی، محمدتقی: پدرفرج

 اکبر: باجناق صادق محصولی.والیتی، علی

 والیی، عیسی: داماد محمدرضا توسلی محالتی.

 یثربی، سید مهدی: دایی حسین محلوجی.

 محمد توسلی.همسریزدی، ابراهیم: برادر

 یونسی، علی: پدرداماد سید احمد زرگر.

 


