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توضیحاتانتقالتاریخکشورنامنام خانوادگیشماره

آ

2015اوت   آلبانیدمحمآبخضر1

2015اکتبر    آلبانیفرانکآبخضر2

2013آلبانینرگسآدی گوزل3

2015اکتبر   آلبانیاشرفآذرنگی4

2015اوت   آلبانیمرتضیآستانی5

2013آلبانیاعظمآشتیانی6

2015اکتبر   آلبانیدمحمعلیآگاهی7

2015دسامبرآلبانیبهروزآقایی اصل8

2015نوامبر  آلبانیفاطمهآماری تفتی9

2014نوامبر  آلبانیشمسیآنجفی10

2015ژوئیه        آلبانیاشرفآوری11

الف

2013آلبانیدمحم حسینابراهیم پور12

2015دسامبر آلبانیعلیرضاابراهیم نژاد13

2013ژوئیه  آلبانیافشینابراهیمی 14

2015اکتبر آلبانیلیداابراهیمی 15

2015اکتبر  آلبانیعزیزابراهیمی 16

2015دسامبرآلبانیاسماعیلابراهیمی 17

2014نوامبر  آلبانیمهنازابوذریان18

2014نوامبر آلبانیشهرزاداحسانی19

2015اکتبر  آلبانیشهالاحسانی20

2015اکتبر  آلبانیشهرزاداحسانی21

2014نوامبرآلبانیطاهراحمدخان بیجی22

2014نوامبر  آلبانیزهرااحمدی23

2015سپتامبرآلبانیاحمدعلیاحمدی24

2015اکتبر  آلبانیمسعود احمدی25

2014نوامبر آلبانیسیمااحمدیان26

2014نوامبر  آلبانیدمحمرضااحمدی زاده27

2015دسامبر آلبانیمجتبیاخگر28

2014نوامبر  آلبانیفرشتهاخالقی29
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2015اکتبرآلبانیمجیداخالقی30

2014نوامبرآلبانیمجتبیاخوان31

2015نوامبرآلبانیحمیدادهم مالکی32

2014نوامبرآلبانیمهریارباب33

2013آلبانیحسامارجمند34

2015دسامبرآلبانیعلیرضاارجمند پور35

2015دسامبرآلبانیبابکارجمندی36

2015نوامبرآلبانیموسیآالشتی- اردشیری  37

2015دسامبر آلبانیهرازارکانی38

2013آلبانیدمحمارگنجی39

2015اکتبرآلبانیغالماسدی40

2015دسامبرآلبانیاسماعیلاسدی41

2015اکتبرآلبانیعباساسکندر زاده42

2013آلبانیزهرااسالمی43

2014نوامبرآلبانیفرزانهاردشیر زاده44

2014نوامبرآلبانیعظیمارشادی45

2014نوامبرآلبانیحاجیهاژدرزاده46

2015اوت آلبانیعبدهللااستواری47

2015دسامبر آلبانیاسماعیلاسدی48

2015نوامبرآلبانیسارهاسعدی49

2015نوامبرآلبانیمعصومهاسالمی50

2015دسامبرآلبانیمجیداشک خونی51

2015اوتآلبانیمحبوبهاشرف جهانی52

2015دسامبرآلبانیهوشنگاشرف سمنانی53

2015 ژوئیهآلبانیکلثوماشهد54

2015اکتبر آلبانینادراصفهانی55

2015ژوئیهآلبانیامیرهاصفهانی نوری56

2015سپتامبرآلبانیبهمن اعظمی یا عظیمی57

 شهال غفاریان2015ژوئیه آلبانیفاطمهافتخار58

2014نوامبر آلبانیساراافسای59

2014نوامبرآلبانیزهراافسای60

2015اکتبرآلبانیمریمافسای61
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2015سپتامبرآلبانیخسروافشون62

2015دسامبر آلبانیعلیاصالنی63

2014نوامبر آلبانیحوریافضل نیا64

2015دسامبر آلبانیسید مسعودافضلی 65

2015نوامبر آلبانیدمحم نبیافضلیان66

2013ژوئنآلبانیدمحم اقبال67

2013اکتبر آلماناحساناقبال68

2015اکتبرآلبانیشکرهللااقبالی69

2015ژوئیه آلبانیعیسیاکبرزاده70

2015 ژوئیهآلبانیحسیناکبری71

2015دسامبرآلبانیولیاکبری72

2015دسامبر آلبانیاسداکبری73

2015اکتبر آلبانیصدیقهاکبری منفرد74

2015اوت آلبانیفریبااکبری نامدار75

2015دسامبرآلبانیمرتضیاکبری نسب76

2015دسامبرآلبانیدمحمرضاهللا وردی77

2015 ژوئیه آلبانیعلیامامی 78

2015دسامبر آلبانیسمانهامانپور قرائی79

2015اکتبرآلبانیکرمامانی کیاپور80

2015نوامبر آلبانیمهنازامیدواری81

2015دسامبرآلبانیسعیدامیرخیز82

اکرم2015 اوت آلبانیمرضیه امیر طوسی83

2015سپتامبرآلبانیلیالامینی84

2015اکتبرآلبانینسترنامینی85

2015اکتبرآلبانیپیماناندرزی86

2015ژوئنآلبانیجعفرایرانچی زاده87

2014نوامبرآلبانیمرضیه ایمان نژاد88

2015اکتبرآلبانیفائزهاوسطی89

2015نوامبرآلبانیپروانهاوصیا90

2015اکتبرآلبانیپرویناوصیا91

ب

2014نوامبرآلبانیعلی اصغربابکان92
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2014نوامبرآلبانیطاهرهبازرگان93

2015اوتآلبانیمهدیباغبان خطیبی94

2015دسامبرآلبانیسمیهباقرپور95

2014نوامبرآلبانیسیماباقرزاده96

2014نوامبرآلبانیساراباقرزاده97

2015دسامبرآلبانیفرشتهباقرزاده98

2015دسامبرآلبانیزهراباقی99

2015نوامبرآلبانیمهربانباالیی100

2015اوتآلبانیمرتضیبانژاد101

2015نوامبرآلبانیزهرابخشایی102

2013آلماندمحمبرائی103

2014نوامبرآلبانیاکرمبرهانی مجد104

2014نوامبرآلبانیخدیجهبرهانی105

2014نوامبرآلبانیسوسنبزرگان فرد106

2014نوامبرآلبانیتامارابزرگان فرد107

2015اوتآلبانیایرجبزرگان فرد108

2014نوامبرآلبانیحمیدبزرگ نیا109

2015نوامبرآلبانیایرجبصیری110

2015نوامبرآلبانیمنصورباللی111

2015اکتبرآلبانیناهیدبلوچستانی112

2015نوامبرآلبانیمحمودبیداری113

2013آلبانیامیربیدقی114

2015اکتبرآلبانیایرانبیراوند115

2015ژوئنآلبانیغالمعلیبیرقدار116

2014نوامبرآلبانیفهیمهبوداغی117

2015ژوئیهآلبانیکیوانبهارستانی 118

یا بهبانی2015اوتآلبانیمهدیبهبهانی119

2015دسامبرآلبانیابوالقاسمبهرامی دیزچی120

2014نوامبرآلبانیزهرابهریان121

2014نوامبرآلبانیحمید بهزاد122

2014نوامبرآلبانیبیژنبهزاد123

2015اوتآلبانیفرشتهبهزاد124
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2014نوامبرآلبانیمینا بهزادی125

2013آلبانیدمحم حسینبهشتی126

2014نوامبرآلبانیامیربهمان بهادری بزچلویی127

2015اکتبرآلبانیمینوبهنام128

پ

2014نوامبرآلبانیامیرپاکباز129

2013آلبانیزهراپاکدل130

سکته مغزی - آلبانی-  سالگی81 - 2015 ژانویه 14:  درگذشت 2013ژوئنآلبانیمیرزا آقاپاک نیت131

2015نوامبرآلبانیایوبپالیده132

2015دسامبرآلبانییوسفپرویزی133

2015دسامبرآلبانیزریپروین134

2015اکتبرآلبانیقاسمپرهیزکار135

2013آلبانیعلیپناه فرحناکی136

2015نوامبرآلبانیبهمن پیرانی137

2015نوامبرآلبانیزینبپیراوی138

2014نوامبرآلبانیمعصومهپیرهادی139

2014نوامبرآلبانیپروانهپور اقبال140

2014نوامبرآلبانیفرشتهپوربخش141

2014نوامبرآلبانیخلیلپور شافعی142

2015دسامبرآلبانیحلیمهپور شکیبا143

2015دسامبرآلبانیفرشادپور کشکوئی144

2015دسامبرآلبانیرضاپور عقل145

2015سپتامبرآلبانینسترنپور فرزام146

2015اکتبرآلبانیمیتراپور وطنی147

2013آلبانیبهنامپوالدی148

2015اکتبرآلبانیلیالپولچی149

ت

2014نوامبرآلبانیاحسانتارالنی  یا طرالنی150

2015اوتآلبانیعلیرضاتالش مجیدی یا طالش مجیدی151

2015اکتبرآلبانیمریمتدینی152

2015ژوئنآلبانیمعصومهترابی 153

2015ژوئنآلبانیمریم بانوترابی 154
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2015اکتبرآلبانیغالمعلیترابی 155

2015دسامبرآلبانیعلی اصغرترابی 156

2014نوامبرآلبانیعباستسلیمی157

سرطان ریه - آلبانی -  سالگی61 - 2015 اوت8: درگذشت 2014نوامبرآلبانیدمحم هادیتعالی158

2015سپتامبرآلبانیاسماعیلتقی پور159

2015نوامبرآلبانیاکرمتقی پور160

2013آلبانیاکرمتیمور161

2015دسامبرآلبانیمژگانتقی پور162

2015ژوئیهآلبانیملیحهتوتونچیان163

2015اوتآلبانیدمحمتورنگ164

2015اکتبرآلبانیساداتتوکلی165

2015اوتآلبانیعلیتولمی مقدم یا توالیی166

2015ژوئنآلبانیحبیبهتولی یا طاولی167

2015نوامبرآلبانینداتهمتن168

2015دسامبرآلبانیامیرتهرانی169

ج

2013میآلبانیموسیجابری فرد170

2013آلمانبهروزجان نثار   171

2014نوامبرآلبانیرعناجان نثار ایران172

2013آلبانیناصرجانی173

2014نوامبرآلبانیمحبوبهجدی174

2014نوامبرآلبانیرضاجدیدیان175

2015ژوئیهآلبانیفرحنازجدیدیان176

2015اکتبرآلبانیفاطمهجعفری حاتم177

2014نوامبرآلبانیرضاجاللی178

2013آلبانیمهدیجاللی179

2013آلمانعلیرضاجلیلی180

2014نوامبرآلبانیبهرامجنت صادقی181

2014نوامبرآلبانیمینوجهان گرد طلوعی182

2015اوتآلبانیمینا جهانی 183

2015دسامبرآلبانیعلیجوادی184

2014نوامبرآلبانیمریمجوان خوشدل185
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2015اوتآلبانیفریبرزجوانرودی186

2013میآلبانیمجیدجواهریان187

2015ژوئیهآلبانیعلیجودی188

چ

2015ژوئیهآلبانیابوذرچیت ساز189

2014نوامبرآلبانینسرینچاووشی190

2013ژوئیهآلبانیاکبرچاووشی191

2013آلبانیحمید رضاچاهه192

ح

2015اکتبرآلبانیفرح حاتمیان193

2015اکتبرآلبانیخلیلحاج حسینی194

2015اکتبرآلبانیعبدالرزاقحاجی بدالی195

2015سپتامبرآلبانیمریمحاجی پور یا حاج پور196

2015دسامبرآلبانیمحسنحاجی پور197

2013آلبانیهنگامهحاجی حسن198

2013آلبانیاعظمحاجی حیدری199

2014نوامبرآلبانیحسامحامدی200

2015نوامبرآلبانیعبدالرسولحبیب اخباری201

2015اکتبرآلبانیابوالقاسمحبیب پور202

2014نوامبرآلبانیدمحمحبیبی203

2014نوامبرآلبانیفوزیهحبیبی عصر204

2015نوامبرآلبانیصدیقحجازی205

2015اکتبرآلبانیزهرهحسن زاده206

2015نوامبرآلبانیاسماعیلحسن زاده207

2015دسامبرآلبانیصدیقهحسن زاده208

مریم کیانی2015اوتآلبانیمریمحسن زاده کیانی209

2015اکتبرآلبانیسحرحسن زاده  گرگری210

2013آلبانیدمحمحسن زاده محصل211

2014نوامبرآلبانیاقدسحسنی212

2015اکتبرآلبانیزینبحسین نژاد213

2013آلبانیدمحم رضاحسین نژاد214

2014نوامبرآلبانیمختارحسینی 215
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2014نوامبرآلبانیسید دمحمحسینی 216

2015دسامبرآلبانیحبیب حسینی 217

2015دسامبرآلبانیاحمدعلیحسینی 218

2015دسامبرآلبانیسید جوادحسینی 219

2013آلبانینرگسحسینی 220

2013آلبانیاصغرحسینی ابریشمی221

2015ژوئنآلبانیصدیقهحشمتی خواه222

2015دسامبرآلبانیدمحمحکمتی223

2014نوامبرآلبانیجاویدحق روش224

2015ژوئیهآلبانیآمنهحقیقت 225

2015اکتبرآلبانیآرزوحیدر زاده226

2013آلبانیمحمودحیدری227

2014نوامبرآلبانینادیاحیدری228

2015ژوئنآلبانیعاصفهحیدریان229

خ

2014نوامبرآلبانیحسینخاتمی230

2015اکتبرآلبانیآمنهخادمی231

2015اکتبرآلبانیزهراخادمی232

2013آلبانیشهربانوخادمیان233

2014نوامبرآلبانیمهردادخاوری234

2015اکتبرآلبانیفهیمهخادمی235

2015دسامبرآلبانیمرتضیخانگاه236

2015اکتبرآلبانیفاطمهخاوری237

2015اکتبرآلبانیعلیخبازان238

2015اکتبرآلبانیدمحمخدابنده239

2015نوامبرآلبانیعصمتخدابنده240

2013آلبانینریمانخدایاری241

2013آلبانیامیرخدیر242

2015نوامبرآلبانیفاطمهخراسانی243

2015نوامبرآلبانیسید اسماعیلخرم نیا244

2015دسامبرآلبانیدمحمخزابی245

2015دسامبرآلبانیعذراخزائی246
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2015سپتامبرآلبانیمحسنخسروانی247

2013آلبانیعاصف خسرو پور بیات248

2013آلمانحسینخسرو شاهی249

2014نوامبرآلبانیمحمودخسروی250

2014نوامبرآلبانیفرزانهخضری251

2015دسامبرآلبانینسرینخطیبی252

2013آلبانیفرشتهخلج هدایتی253

 توسط خانواده2013نروژعلیخلخال254

2015دسامبرآلبانیکامرانخلعتبری255

2015سپتامبرآلبانیبابکخلیلی256

2015ژوئیهآلبانیعباسقلیخیب شهیدی257

2015دسامبرآلبانیناصرخوش کد258

2015نوامبرآلبانیعلیخوش کالم259

2015دسامبرآلبانیعلیخوش نشین260

د

2014نوامبرآلبانییعقوبدادکار261

2015اکتبرآلبانیسیمادادجو262

2014نوامبرآلبانیزهراداعی االسالم263

2013اکتبرآلمانشهابداعی االسالم264

2013اکتبرآلمانرضاداعی االسالم265

2014نوامبرآلبانیسعیددالوند266

2015اکتبرآلبانیالههدالوند267

2015نوامبرآلبانیسمیهدانا فر268

2015ژوئنآلبانیجواددانش پور مقدم269

2014نوامبرآلبانیسعیدداوری270

2015ژوئیهآلبانیدمحمداوودی 271

2014نوامبرآلبانیافراسیابداوودی 272

2015دسامبرآلبانیداریوشدباغ تبریزی273

2014نوامبرآلبانیهادیدربان لقمانی274

2013میآلبانیحنیفدرودیان 275

2015اکتبرآلبانیفرهاددرودیان 276

2013آلبانیزهرهدرودیان 277
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2014نوامبرآلبانیلیالدشتی278

2015نوامبرآلبانیلیالدلفی279

یا ثمر2015اوتآلبانیسمر دالل حلوایی280

2014آلبانیژیالدیهیم281

2013ژوئیهآلبانیهوشنگدودکانی282

2015اکتبرآلبانیبهروزدوستی283

2013آلبانیدمحم مهدیدولتی284

2015اکتبرآلبانیالههدهقان گورابی285

2015اوتآلبانیبارانیدهقانی286

ر

2015اکتبرآلبانیدمحمراپتام287

2015اکتبرآلبانیهادیربوبی288

2014نوامبرآلبانیزهراربیع289

2014نوامبرآلبانیسعیدهربیعی290

2015نوامبرآلبانیجوادربیعی291

2015دسامبرآلبانیشکرهللاربیعی292

2015اوتآلبانیاکبرربیعی شرفی293

2015نوامبرآلبانیپروانهربیعی عباسی 294

2014نوامبرآلبانیبراتربیعی نیاری295

2014نوامبرآلبانیناصررجبی296

2015اکتبرآلبانیابراهیمرجبی297

2015اکتبرآلبانیعفترجبی298

2015اکتبرآلبانیزهرهرجبی299

2015اکتبرآلبانیمجیدرجبی شهرستانی300

2014نوامبرآلبانیمحمودرحمانی301

اعظم2015اوتآلبانیطیبهرحمانی الهوتی302

2014نوامبرآلبانیدمحمرضارحیمی303

2014نوامبرآلبانیخسرورحیمی304

2015اوتآلبانیدمحم رضارحیمی305

2015اکتبرآلبانیمنصوررحیمی306

2013آلبانیمنصوررخشانی307

2014نوامبرآلبانیسیاوشرستار308
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نسرین2013میآلبانینسترنرستگار پور309

صفار2015ژوئیهآلبانیدمحم علی رستم پور310

2015اکتبرآلبانیمهشیدرستمی 311

2015ژوئیهآلبانیداریوشرستمی 312

2015نوامبرآلبانیمعصومه تبریزی- رشیدی 313

2014نوامبرآلبانیمرضیهرضایی314

2014نوامبرآلبانیمنصورهرضایی315

2015دسامبرآلبانیزریرضایی316

2013آلمانسارارضایی317

2013آلبانیمیترارفیعی318

2014نوامبرآلبانیمرادرمضانی319

2014نوامبرآلبانیکاظمرمضانی320

2015اوتآلبانیهدایترنجبر 321

2014نوامبرآلبانیشاهینرنجبری322

2015دسامبرآلبانیناهیدرنجکش323

2014نوامبرآلبانیسلطنترمیم324

2014نوامبرآلبانیسید عباسرویگر325

2014نوامبرآلبانیسعید روح افزایی326

2015نوامبرآلبانیاکبررودنی327

2014نوامبرآلبانینوریروزبان328

2013آلبانیعلیرضاروستایی329

2015نوامبرآلبانیولیرهبری330

ز

2015دسامبرآلبانیداوودزارعی حبیب آبادی331

2014نوامبرآلبانیمصطفیزارعی مهذبیان332

2014نوامبرآلبانیمجتبیزرگر333

2014نوامبرآلبانیزهرازرگرچی334

2015اکتبرآلبانیطاهرهزرنجی335

2014نوامبرآلبانیفریدونزره336

2014نوامبرآلبانیطاهرهزکیانی رودسری337

2013آلمانشمسیزرگران338

2015اکتبرآلبانیاحمدزمان خانپور339


2016فوریه

کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث
http://campaignliberty2013.blogspot.fr/

http://campaignliberty2013.blogspot.fr/
http://campaignliberty2013.blogspot.fr/






2015
تا
پایان
سال
2013اسامی
منتقل
شدگان
از
کمپ
لیبرتی
به
کشور
ثالث
از
سال
این
اسامی
قبل
از
انتشار
توسط
کمپین
در
سایت
های
دیگر
بصورت
پراکنده
منتشر
شده

13

2015اکتبرآلبانیرخسارهزمانی موسوی340

2014نوامبرآلبانیشاهینزنجانی341

2015اوتآلبانیابراهیمزنجانی342

2014نوامبرآلبانیعلیزنگی آبادی343

س

2014نوامبرآلبانیصمدساجدیان344

2014نوامبرآلبانیاحمدساجدیان345

2014نوامبرآلبانیمهدیساجدیان346

2014نوامبرآلبانیسیمینسامانی347

2015اکتبرآلبانیعیسیسبزی چی348

2013آلبانیرضاستوده مرام349

2014نوامبرآلبانیپورانسدیدی350

2015اکتبرآلبانیاعظمسدیدی351

2014نوامبرآلبانیاحمدسراج352

2015سپتامبرآلبانیماریناسراجی353

2015دسامبرآلبانیدمحمتقیسرپرست354

2015ژوئیهآلبانیمنوچهرسرکاری355

2015اکتبرآلبانیحامدسعادت356

2014نوامبرآلبانیمریمسعید احمدی357

2015نوامبرآلبانیشهبازسعیدی358

2013آلبانیناصرسعیدی359

2015دسامبرآلبانیماشاءهللاسعیدی360

2013آلبانیمسعود سالمی 361

2015اوتآلبانیحسینسفیری362

2013آلبانیفریبرزسالمت363

2013آلبانیمسعود سالمتی364

2014نوامبرآلبانینرگسسالمیان365

2015اکتبرآلبانیمرضیهسلطان آبادی366

2014نوامبرآلبانیمسعود سلطانی367

2015اکتبرآلبانیفریالسلطانی368

2015دسامبرآلبانیخسروسلیقه دار369

2013میآلبانیمهدیسلیمانی370
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2015اکتبرآلبانیناصرسلیمانی371

2015نوامبرآلبانیغالمرضاسلیمانی372

2015نوامبرآلبانیحسنسلیمانی373

2015دسامبرآلبانینیرهسلیمانی374

2013آلمانحسینسلیمی375

2013آلبانیفریدونسماعی376

2015اکتبرآلبانیفهیمهسماواتیان377

2015دسامبرآلبانیزهرهسمنانی378

2013آلبانیفضل هللا سمیعیان379

2015اوتآلبانیمجیدسیار380

2014نوامبرآلبانیفروغسیدی381

2015دسامبرآلبانیعفتسیف زاده382

2015ژوئیهآلبانیداریوش سیفی383

2015دسامبرآلبانیبهروزسهرابی  384

2015اکتبرآلبانیسعیدسهرابی نژاد385

ش

2015دسامبر آلبانیخلیلشاباز386

2015اکتبرآلبانیمهریشادباش387

2013آلبانیحامد شاکرمی388

2015اوتآلبانیاحمدشاکری389

2014نوامبرآلبانیکبریشاکری390

2014نوامبرآلبانیمکیهشاهپوری391

2015دسامبرآلبانیحسینشاهرخی نژاد392

قادری2015اوتآلبانیشریفشاهسوندی393

2014نوامبرآلبانیهستیشاه کرمی394

2014نوامبرآلبانیعلیشاه کرمی395

2014نوامبرآلبانیهادیشاه کرمی396

2014نوامبرآلبانیسعیدهشاه کرمی397

2015اکتبرآلبانینادرشاه کرمی398

2013آلبانیخالدشاه کرمی399

2015نوامبرآلبانینیرهشاهین فر400

2013میآلبانیبابکشجری401
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2015اکتبرآلبانیشهرزادشریعت402

2014نوامبرآلبانیجاللشریفی403

2015ژوئیهآلبانیفتانهشریفی404

2015اوتآلبانیعلیشریفی405

آلبانی-  سالگی65 - 2015 ژانویه 30: درگذشت 2013ژوئن آلبانیاصغرشریفی406

2014نوامبرآلبانینسرینشعاعی 407

2015دسامبرآلبانیحیدرشعبانی408

2013آلبانیمنصورشعبانی409

2013آلبانیدمحمشعبانی همت410

2014نوامبرآلبانیامیرشکوه زاده411

2014نوامبرآلبانیمجیدشکوه زاده412

2014نوامبرآلبانیالههشکوه زاده413

2014نوامبرآلبانیسیماشفاهی414

2014نوامبرآلبانیپروینشفاهی415

2013آلبانیاکبرشفقت416

2015سپتامبرآلبانیمحمودشمس417

2015اکتبرآلبانیلیلیشمس418

2015نوامبرآلبانیمجیدشمس419

2014نوامبرآلبانینصرهللا شمس اللهی420

2015دسامبرآلبانیثریاشیخ زاده421

2015دسامبرآلبانیاکرمشیرنژاد422

2015اکتبرآلبانیمریمشیرنگی423

2015نوامبرآلبانیپروانهشهابی راد424

2015نوامبرآلبانیمسعود شهرجردی425

2015نوامبرآلبانیاسماعیلشهسوار426

2013آلبانیمعصومهشهسوار حسینی427

ص

2015ژوئیهآلبانیمجیدصاحب جمع اتابکی428

2013میآلبانیشکرهللاصادق لو429

2014نوامبرآلبانیمریمصادق نژاد430

2013میآلبانیجاللصادقی431

2015اکتبرآلبانیمراد علیصادقی432
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2014نوامبرآلبانیمرضیهصالحی433

2015اکتبرآلبانیطاهرهصالحی434

2015دسامبرآلبانیمهرانصبوحی435

2015اکتبرآلبانیسعیدهصبوری436

2015ژوئیهآلبانیرضاصبوری دیلمی437

2014نوامبرآلبانیمریمصحرایی438

2014نوامبرآلبانیمیرواقفصداقی439

2015دسامبرآلبانیدمحم سعیدصدریه440

برانی2015نوامبرآلبانیعبدالملکصدیق441

2015دسامبرآلبانیصغریصدوقیان زاده442

2015اکتبرآلبانیطاووسصراحتی443

2015نوامبرآلبانیزینب صفائی 444

2015دسامبرآلبانیمریمصفوی445

2015نوامبرآلبانیسپیدهصغری نژاد446

2014نوامبر آلبانیصدیقهصمدی447

2015اکتبرآلبانیروشنکصمدی448

2013آلبانیکاظمصمدی  449

2015دسامبرآلبانیاسماعیلصمدی تکالو450

2014نوامبرآلبانیحمیدرضاصنوبری451

2015اوتآلبانیرحیم علیصیادی452

2015اکتبرآلبانیزهراصور اسرافیل453

ض

2014نوامبرآلبانیدمحمرضاضابطی454

ط

2015اکتبرآلبانیناهیدطاعت455

2015نوامبرآلبانیدمحمدیهیمی - طاووسی 456

2014نوامبرآلبانیقاسمطاهری457

2014نوامبرآلبانیربابطاهری458

2015ژوئیهآلبانیمریمطباطبایی459

2015اوتآلبانیاحمدطبایی460

2013آلبانیسمانهطریقت منفرد461

2014نوامبرآلبانیناهیدطهماسب پور462
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2015دسامبرآلبانیعلیطهوری463

2015ژوئیهآلبانیاحمدطیار464

2015اکتبرآلبانیشهالطوسی465

ظ

2014نوامبرآلبانیثریاظاهری466

ع

2015نوامبرآلبانیبهمنعابدی 467

2015ژوئیهآلبانیاکرمعابدینی 468

2015دسامبرآلبانیسعیدعاشوری469

2013آلبانیعلیعالمیان470

2014نوامبرآلبانیشهرامعالیوندی471

2015ژوئنآلبانیدمحمعلیعبادی472

2015دسامبرآلبانیمهدیعبدالرحیمی473

2014نوامبرآلبانیسعیدعبدهللا زاده474

2015دسامبرآلبانیامیرعبدل دمحمی475

2015اکتبرآلبانیعبدل دمحمعبدلی476

2013آلبانینسرینعبدی  477

2015اوتآلبانیزیدهللا عبدی پور478

2015اوتآلبانیدمحم عبیدنژاد479

2015اکتبرآلبانیقربانعرب480

2015ژوئیهآلبانیعلیرضاعرب نجفی481

2014نوامبرآلبانیحسنعزتی482

2015دسامبرآلبانیطاهرهعزیزی483

2015نوامبرآلبانیمعصومهعطاری484

2014نوامبرآلبانیروزبهعطایی485

2015دسامبرآلبانیحیدرعظیمی486

2015نوامبرآلبانینسرینعالف پور487

2015ژوئیهآلبانیاسماعیلعلیپور488

2015دسامبرآلبانیناهیدعلیزاده489

2014نوامبرآلبانیبخشعلیعلیزاده490

2015ژوئیهآلبانیمهرانعلیزاده بارفروش491

2014نوامبرآلبانیایرجعلیشاهی492
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2014نوامبرآلبانینصرتعلی مرادی493

2015نوامبرآلبانیمجتبی علی مردانی 494

2014نوامبرآلبانیمجتبیعلینقی495

2015دسامبرآلبانیمنیژه علی یارزاده496

2015ژوئنآلبانیبتولعلوی497

2015اکتبرآلبانینوشینعلوی498

2015دسامبرآلبانیعبدالمالکعلوی499

2015نوامبرآلبانیسیدهادیعلویان500

2015اوتآلبانیسیمینعلوی تفرشی501

2015ژوئنآلبانیمریمعلوی طالقانی502

2014نوامبرآلبانیاسماعیلعمادی پور503

2015اکتبرآلبانیلیالعنصری504

2015دسامبرآلبانیمیرحافظعیسی پور505

غ

2014نوامبرآلبانیحبیبغراب506

2013آلبانیداوودغراب507

2015دسامبرآلبانینورعلیغفار نیک508

2015ژوئیهآلبانیحسنغفاری سرابی509

2015دسامبرآلبانیسید علیرضاغفور زاده510

2015دسامبرآلبانیناصرغفوری راد511

2015اوتآلبانیناصرغفوری رکن آبادی512

2015اکتبرآلبانیمنوچهر غالم پور513

2014نوامبرآلبانیحشمت هللاغالمی514

2015اکتبرآلبانیجاللغالمی515

2015اکتبرآلبانیجمیلهغالمی516

2015دسامبرآلبانیعزیزهللاغالمی زاده517

2014نوامبرآلبانیسیروسغالوند518

2014نوامبرآلبانیقاسمغمگسار519

2015ژوئیهآلبانیمعصومهغیاثی520

2015دسامبرآلبانیحسنغوثی نکویی521

ف

2013میآلبانیحامدفتاحی موسوی522
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2014نوامبرآلبانیعفتفتاحی معصوم523

2014نوامبرآلبانیایران فتح هللا524

2015ژوئیهآلبانیمنیرهفتح پور پاکزاد525

2015نوامبرآلبانیخدیجهآشتیانی- فتحعلی 526

2014نوامبرآلبانیعلیفتحی527

2015اکتبرآلبانیپروینفتحی528

2014نوامبرآلبانیفهیمهفدایی دهکردی529

2013میآلبانیبهرامفراشی530

2013میآلبانیجمشیدفراشی531

2015نوامبرآلبانیمحمودفرجمند532

2015اکتبرآلبانیمهدیفرد533

2014نوامبرآلبانیالهامفردی پور534

2015نوامبرآلبانیغالم نبیفرزین535

2014نوامبرآلبانیآزیتافرشاد536

2015اکتبرآلبانیفتانهفرشید فر537

2014نوامبرآلبانیگودرزفرمانی زاده538

2015سپتامبرآلبانیخلیلفریاد رس539

2014نوامبرآلبانیشرارهفریبرز540

2014نوامبرآلبانیمصطفیفروغی541

2014نوامبرآلبانینسرینفرهانی542

2015نوامبرآلبانیپروینفرهمند543

2015اکتبرآلبانیطیبهفسنقری544

2015دسامبرآلبانیمیمنتفضل مشهدی545

2015اکتبرآلبانیفاطمهفکریان546

2015اکتبرآلبانیمهریفکوری منزه547

2014نوامبرآلبانیسرورفقیهی548

2015اکتبرآلبانیحسنفالح549

2015اکتبرآلبانیامیرفالحت پور550

2014نوامبرآلبانیبهروزفالحی551

2015اوتآلبانیفریدفالحی552

2015اکتبرآلبانیاسماعیلفناک553

2015دسامبرآلبانینسرینفیاضی554
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2015دسامبرآلبانیاسدهللافیاضی دیزچی555

2014نوامبرآلبانیمهدی فیروزیان556

2015دسامبرآلبانیاصغرفهیمی557

ق

2015اکتبرآلبانیصدیقهقابلی558

2013آلبانیدمحم حسینقابلی559

2015اوتآلبانیامیدقادرمزی560

2014نوامبرآلبانیحمزهقادری561

2015دسامبرآلبانیدمحمرضاقاسم زاده562

2015اکتبرآلبانیزهراقاسمی563

2015نوامبرآلبانیدمحمقدیمی564

2013آلبانیمحمودقرائی565

2013آلبانیسید رضاقریشی566

2013آلبانیمیرکریمقریشی567

2014نوامبرآلبانیانسیهقلی زاده568

2015اوتآلبانیابوالفضلقنادی569

2015اکتبرآلبانیمریمقنایی570

2015دسامبرآلبانیعلیرضاقنبری571

زندانی سیاسی زمان شاه- سرطان -آلبانی - سالگی 67-2015 سپتامبر 2: درگذشت 2014نوامبرآلبانیعبدالعلی ناظمی- قنبری 572

2015اوتآلبانیمحترمقنوایی573

2015دسامبرآلبانیعبدهللاقیطانی574

ک

2014نوامبرآلبانیرحیمکاشی575

2015ژوئیهآلبانیمصطفیکاشی یا کاشانی576

2014نوامبرآلبانیمعصومهکاشانی577

2015نوامبرآلبانیاکبرکاظمی578

2014نوامبرآلبانیزهرهکامکار579

2013میآلبانیمحسنکاوند580

2015اکتبرآلبانیفرزانهکرد بچه581

ایست قلبی - آلبانی - سالگی 57 -2014 می 15: درگذشت 2014مارسآلبانیراضیهکرمانشاهی582

2014نوامبرآلبانیمتینکریم 583

کامران2015نوامبرآلبانیقدرت کریم بیگلی584
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2014نوامبرآلبانیمنظرکریم دادی585

2015دسامبرآلبانیغالم رسول کریم دادی586

2014نوامبرآلبانیشهالکریمی587

2014نوامبرآلبانیداریوشکریمی588

2015دسامبرآلبانیروح هللاکریمی589

2015اوتآلبانیدمحمکریمی راهجردی590

2015ژوئیهآلبانیصدیقه کریمی نمدان591

2015اکتبرآلبانیپرویزکشکولیان592

2015دسامبرآلبانیمنیژه کشمیری593

2013مجیدکفاش594

2015نوامبرآلبانیناهیدکفایی595

2015سپتامبرآلبانیسیف هللاکلبی596

2014نوامبرآلبانیابراهیمکماری زاده597

2015دسامبرآلبانیحسن علیکمالیان598

2014نوامبرآلبانیمنصورکنگره599

2015دسامبرآلبانییوسفکیا فتوحی600

2015اکتبرآلبانیرحیمکیوکان601

2013آلبانیصادقکیهان602

2014نوامبرآلبانینسرینکوشالی603

2015دسامبرآلبانیلیالکوالیی604

2015نوامبرآلبانیفاطمهکوه نشین605

2015نوامبرآلبانیثمنکوهی606

2015اکتبرآلبانیزهراکهندل607

2013آلبانیمحسنکهوند608

گ

2015اکتبرآلبانیفرحنازگرامی مقدم609

2014نوامبرآلبانیامیدگرجیان610

2013آلبانیمهرانگرزن611

2015اوتآلبانیاحمدگل افشار612

2014نوامبرآلبانیحمیدهگلچین613

2013آلبانیحنیفگل مریمی614

2013آلبانیامینگل مریمی615
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2013آلبانیعلیرضاگل مریمی616

2015دسامبرآلبانیمرضیهگل مریمی617

2014نوامبرآلبانیجوادگنابادی618

2015اکتبرآلبانیزهراگنجشکی619

2015دسامبرآلبانیقدسیگنجه ای 620

2015ژوئیهآلبانیاکرمگیالوند621

ل

2015دسامبرآلبانیمریمالری622

2015اکتبرآلبانیرضاالقید623

2014نوامبرآلبانیشمس الدینلطفیان624

2014نوامبر آلبانینویدلدنی625

2015اکتبرآلبانیکرملر626

م

2013آلبانییوسفمایلی627

2015اکتبرآلبانیعالممامد زاده گرگری628

2015اکتبرآلبانینسیممامد زاده گرگری629

2015اکتبرآلبانییوسفمبرهن630

2015اکتبرآلبانیفرحمبصری631

2015اوتآلبانیبهروزمجاور پناه632

2015دسامبرآلبانیرضامجاوری 633

2015اکتبرآلبانیبهنازمجلل634

2013میآلبانیسمیهمجیدی635

آلبانیفائزهمحبت کار636

2015نوامبرآلبانیرحمت هللامحبی637

2014نوامبرآلبانیمهتاجمحتاج پور تبریزی638

2015دسامبرآلبانیعلیمحجوب  639

2015نوامبرآلبانیربابرودسری- محجوب 640

2013میآلبانیحسینمحتسبی641

2014نوامبرآلبانیدمحممحسنی642

2015اکتبرآلبانیامیرمحسنی643

2013آلبانیمریمدمحم644

2014نوامبرآلبانیعباسدمحمپور645
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2013آلبانیعلیرضادمحم زاده646

2015اکتبرآلبانیزهردمحم صالحی647

2014نوامبرآلبانیمجیددمحمی648

2014نوامبرآلبانیعلی  دمحمی649

2015ژوئیهآلبانیشهنازدمحمی650

2015ژوئیهآلبانیفرشتهدمحمی651

2015اوتآلبانیسمیهدمحمی652

2015نوامبرآلبانیغفوردمحمی653

2013آلبانیبایرام علیدمحمی654

2015نوامبرآلبانیهدایتدمحمی655

2015اوتآلبانیطاهرهدمحمیان656

2013آلبانیسعیددمحمی فاتح657

2014نوامبرآلبانیهمامحمود حکیمی658

2014نوامبرآلبانیدمحممحمودی مرداخه659

2014نوامبرآلبانیعبدهللامحمودی 660

2015ژوئیهآلبانیعالمتاجمحمودی661

2015دسامبرآلبانیفضل هللا محمودی662

2015اکتبرآلبانیرضامحمودیان663

2015اکتبرآلبانیکرمعلیمختاری664

2015دسامبرآلبانیسعیدمختاری665

2015سپتامبرآلبانیصدیقهمددی 666

2014نوامبرآلبانیعباسمدرسی667

2014نوامبرآلبانیعلی اکبرمردانی668

2015نوامبرآلبانیاسماعیلمرادمند669

2014نوامبرآلبانیاسدهللامرادی670

2015دسامبرآلبانیعیسیمرادی671

جواد 2013آلبانیاسماعیلمرتضایی672

2015اکتبرآلبانیمیرمحسنمرتضوی673

2015اکتبرآلبانیرضامرسلی674

2015دسامبرآلبانیصدیقمرسلی675

2013آلبانیمحمودمرشد اسکی676

2015اکتبرآلبانیمه لقامریم دادی677
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2013آلبانینسرینمژده678

2015اوتآلبانیاکبرمسافری679

2014نوامبرآلبانیدمحممسعودی680

2015نوامبرآلبانیآذرمسعودی681

2015دسامبرآلبانیمریممسعودی682

2014نوامبرآلبانیسیمامسرور نیا683

2015ژوئیهآلبانیحسینمسیح684

2013ژوئنآلبانیدمحممسیح685

2013ژوئنآلبانیمحسنمسیح686

2015دسامبرآلبانیپروینمشتری687

2014نوامبرآلبانیمهدیهمشیری688

2014نوامبرآلبانیغالمعلیمصباح689

2015دسامبرآلبانیمهدیمصلح عبادی690

2015اکتبرآلبانیفرشتهمصلحی691

2014نوامبرآلبانیمجتبیمصدق692

2014نوامبرآلبانیاحمد مصلح رفیع نژاد693

2015ژوئیهآلبانیاشرفمطلبی694

نارسایی کلیه -  آلبانی - 2013سپتامبر14: درگذشت 2013آلبانیدمحمرضامعاضدی695

2014نوامبرآلبانیجهانبخشمعتدی696

2015اکتبرآلبانیمریممعتدی697

2014نوامبرآلبانیمریممعصومی698

2015دسامبرآلبانیشهرهمعدنچی699

2015ژوئنآلبانیفرزانهمعدومی700

2013آلبانیشیرینمعدومی701

2015ژوئیهآلبانیطاهرهمعرف702

2014نوامبرآلبانیبهراممعزی فرد703

2015سپتامبرآلبانیعبدهللامعزی فرد704

2015دسامبرآلبانیعلیرضامعصومی705

2015اکتبرآلبانیزهرامعظمی گودرزی706

2015سپتامبرآلبانیدمحمعلیمعیاری707

2013آلبانیشیرینمعینی708

2015نوامبرآلبانییحییمکوندی709
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2014نوامبرآلبانیحسنمکویی710

2015دسامبرآلبانیزهرامفرد711

2015اکتبرآلبانیاحمدمقامی712

2015ژوئنآلبانیفاطمهمقدم713

2015اکتبرآلبانیشاهینمقدم714

2015نوامبرآلبانیدمحممقصود آبادی715

2015اکتبرآلبانیمریمملک716

2013آلبانیفردینملکی717

2015اکتبرآلبانیجعفرمملوکی718

2015اکتبرآلبانیآذرمنافی719

2015نوامبرآلبانیحمیدمنزوی720

2014نوامبرآلبانیغالمرضامنصوری 721

2015دسامبرآلبانیسارهمنصوری 722

2015دسامبرآلبانیاسماعیلمنصوری 723

2015دسامبرآلبانیسید اسماعیلمنصوری 724

2013میآلبانیسمانهمنفرد725

2013میآلبانیشهرام منظم726

2013آلبانیسعیدمنوچهری727

2014نوامبرآلبانیرضاموزرمی728

2013آلبانیمرادموسوی729

2014نوامبرآلبانیآهنگمولوی730

2014نوامبرآلبانیکیخسرومومن نژاد لیمودهی731

2015اکتبرآلبانیشمسیمیراسی732

2014نوامبرآلبانیکبریمیرباقری733

2014نوامبرآلبانیعلیرضامیرباقری734

2015ژوئنآلبانیاکرممیرباقری735

2015اکتبرآلبانیرعنامیر دریکوند736

2015دسامبرآلبانیسیدمیرعزیزی737

2014نوامبرآلبانیمیرحبیبمیرعیسی پور738

2015اکتبرآلبانیزهراامیران- میر سیدی 739

2013ژوئنآلبانیفرزانهمیدانشاهی740

2015دسامبرآلبانیسیروسمیرزاخانی741
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2014نوامبرآلبانیشیرخدامیردمحمی742

2015اکتبرآلبانیاللهمیالدی743

2015دسامبرآلبانیدمحممودب744

2015اکتبرآلبانیابراهیمموسی پور745

2015دسامبرآلبانیدمحم جوادموسوی746

2015دسامبرآلبانیابوالفتحموالیی747

2014نوامبرآلبانیمحسنمهابادی748

2014نوامبرآلبانیعاصفهمهدیزاده749

2015سپتامبرآلبانیاصغرمهدیزاده750

2015اوتآلبانیفریدهمهدوی 751

2014نوامبرآلبانیاسماعیلمهدویه752

2014نوامبرآلبانیمحسنمهرورز753

ن

2013آمریکابهمننادر شاهی754

2014نوامبرآلبانیرحمتنادری755

2014نوامبرآلبانیسیامکنادری756

2015ژوئیهآلبانییعقوبنادری757

2015دسامبرآلبانیمیترانادری758

2014نوامبرآلبانیکبریناری موسی759

2013آلبانیدمحمناصحی760

2015اکتبرآلبانیشهرامناصری761

2014نوامبرآلبانیمنیژهناظمی762

2014نوامبرآلبانینوشیننامدار763

2015دسامبرآلبانیبهمننامدار764

2014نوامبرآلبانیپوراننایبی765

2015دسامبرآلبانیسمیهناهید766

2015سپتامبرآلبانیمهرینبی 767

2014نوامبرآلبانیفرشتهنبی زاده768

2015دسامبرآلبانیعلینجاتی769

2015نوامبرآلبانیمریمنجدی770

2014نوامبرآلبانیلیدانسب زاده771

2013آلبانیشهرامنصرت فرد772
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2014نوامبرآلبانییاسرنظری773

2014نوامبرآلبانینسریننظری774

2013آلبانیلیدانظری775

2013آلبانیگیسیانظری776

2015سپتامبرآلبانیمنیرهنظری پور777

2015اکتبرآلبانیدمحم مهدینظیفی778

2015نوامبرآلبانیحسیننعمت اللهی779

2015دسامبرآلبانیفریدهنعمتی780

ناهید2015ژوئیهآلبانیمملکت نگهداری781

2013آلبانیهادینفیسی782

2013آلبانیمجیدنقاش783

2015دسامبرآلبانیرشیدنقی نژاد784

2014نوامبرآلبانیطیبهنوری785

2015اکتبرآلبانیعلی اصغرنوری786

2014نوامبرآلبانیفاطمهنورانی787

2014نوامبرآلبانیمرتضینورعلی788

2014نوامبرآلبانیبهنازنیاکان789

2015اکتبرآلبانیاعظمنیاکان790

2015دسامبرآلبانیدمحم حسننیری791

2013آلبانیحسیننیک خو792

2015دسامبرآلبانیمونانیکخواه793

2015اکتبرآلبانیرمضاننیک روش794

2013آلبانیابراهیمنیک طالعان795

2015اوتآلبانیامیرنیک طالعان796

2015اکتبرآلبانیامیر عطانیک نیا797

2014نوامبرآلبانیفریبانیک نیا798

2015دسامبرآلبانیدمحمرضانیکوکار799

2014نوامبرآلبانیپرویننیکوکار800

2015دسامبرآلبانیدمحمنورعلی801

ی

2014نوامبرآلبانیطیبهیادگاریان802

2014نوامبرآلبانیفریدیازچی803
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2014نوامبرآلبانیجمشیدیوسفیان804

2014نوامبرآلبانیقاسمیزدانی805

2015دسامبرآلبانیمعصومهیزدانی806

و

2015نوامبرآلبانیمریموحیدی  807

2014نوامبرآلبانیمحمودوحیدی سپهر808

سال زندان دهه شصت4- ایست قلبی - سالگی50- آلبانی  -2014نوامبر5: درگذشت2014مارسآلبانیفریدهونایی809

2015سپتامبرآلبانیاکبروندایی810

2014نوامبرآلبانیدمحموجیه صالح پور811

2015دسامبرآلبانیقادرویسی812

ه

2015اکتبرآلبانیاشرفهادی813

2013آلبانیمحمودهادی پور814

2014نوامبرآلبانیعبدالحسینهادی زاده815

2015اوتآلبانیخدیجههادیلو816

2015اوتآلبانیکبریهادیلو817

2015نوامبرآلبانیفیض هللاهارونی818

2015اکتبرآلبانیعزت هللاهاشم زاده819

2015اکتبرآلبانیمرتضیهاشمی820

2015دسامبرآلبانیساراهفت برادران821

2015دسامبرآلبانیماشاءهللاهمتی822

2014نوامبرآلبانیزهراهمدانی823

2014نوامبرآلبانیعفتهوشنگ چی824

2015نوامبرآلبانیمحسنهوشیار825




 چند
 

 نکته
 
 در
  
 این حاشیه
 

 مجموعه 
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مجموعه  چند نکته در حاشیه انتشار این



-
اگر دوستان تصحیحاتی در تاریخها یا اسامی دارند میتوانند به ایمیل کمپین ارسال .
در نامها وجود دارد احتمال مستعار بودن برخی از اسامی یا تغییرات جزئی

کنند

.campaign.liberty@yahoo.com 








-

اسامی تمام کسانی که تا کنون .
نفر از ساکنان لیبرتی به کشور ثالث منتقل شده اند 1100بیش از  2015طبق اطالعیه کمیساریای عالی پناهندگان تا پایان سال 
در غیر اینصورت در صورت امکان به خانواده های منتقل شدگان .
ما فقط اسامی که در رسانه های دیگر آمده را منتشر میکنیم.
منتقل شده اند در این لیست نیست


اطالع داده ایم
.




-
اسامی کسانی .
اسامی آنها نیز نزد کمپین محفوظ است.
تعدادی از ساکنان لیبرتی با گرفتن وکیل از طرف خانواده هایشان موفق به بیرون آمدن از عراق شده اند

که با جدا شدن از مجاهدین در عراق به اشکال مختلف به کشورهای دیگر رفته اند نیز در این لیست نیامده
.


-

.را در فرصتی دیگر اضافه خواهیم کرد 2016با توجه به اینکه انتقال ها ادامه دارد، اسامی انتقالی ها در سال 



-

 ورتاسامی زخمی ها و کشته شدگان در حمالت موشکی به کمپ اشرف و لیبرتی که توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی و دست اندرکارانش در عراق ص

.بصورت تکمیلی به این جزوه اضافه خواهد شد.
گرفت




ند، ا تائید شده برای انتقال در اختیار سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان، آمریکا، آلبانی، عراق و دیگر کشورهایی که آنها را پذیرفته اسامی:توضیح مهم -
بنابراین انتشار این اسامی از طرف .
بعد از انتقال نیز این اسامی در رسانه های مختلفی قبل از کمپین انتشار یافته است.
همچنین رژیم جمهوری اسالمی قرار دارد


.این انتشار جهت اطالع خانواده های ساکنان لیبرتی صورت میگیرد.
کمپین هیچ مسئله امنیتی برای ساکنان لیبرتی و خانواده هایشان ایجاد نمیکند



-
دست سردمداران قاتل  قالبه امید انتقال هر چه سریعتر تمامی ساکنان لیبرتی در امنیت و سالمت کامل از قتلگاه عراق به کشور ثالث و با آرزوی اینکه با این انت

.رژیم جمهوری اسالمی از جان ساکنان لیبرتی کوتاه گردد




اجازه نداده و نخواهیم داد ساکنان لیبرتی تبدیل به مهره .
تنها راه نجات ساکنان لیبرتی انتقال فوری تمامی آنها به کشور ثالث و امن است:
ما بار دیگر می گوییم 

توطئه و معامله بر سر جان ساکنان لیبرتی از هر طرفی که باشد موقوف.
هایی برای معامله طرفین شوند
!






 2016فوریه  22
-عاطفه اقبال  

ز طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث                                             ا
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