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سعیده جان سالم
پاسخ آقای سامع در ادامه است.

خانم سعیده نادری سالم در ابتدا از دوست مشترکمان تشکر می کنم که ارتباط ما را به عهده گرفته اند اما من چند روز در
پاسخ دیرکرد دارم...علت این است که می خوایتم از یکی از مسئوالن مجاهدین در مورد انتقال افراد به آلبانی سوال کنم
من سوال کردم آیا لیست آلبانی همه رفته اند...او پاسخ داد نه در ضمن گفت ولی انتخاب به عهده انهاست و انها از میان
کسانی که کمیساریا عالی پناهندگان معرفی می کند تعدادی را انتخاب کرده اند. و باز هم در پرس و جوی بیشتر متوجه

شدم که دولت البانی به هیچ وجه قبول نکرده که همه لیست از مریض های سخت باشند حتمن در جریان هستید که تا کنون
سه مجاهد خلق که بیماری های سخت داشتند و به لیبرتی منتقل شدند متاسفانه فوت کردند.

در ضمن من از دبیرخانه شورا که برای این گونه موارد و دادن پیغام و گرفنت جواب مراجعه می کنم ...سوال کردم که آیا
سیامک در لیست انتقال هست یا نه؟ پاسخ این بود که نمی دانم اما می پرسم و جواب می دهم...من پرسیدم حدس شما
چیست؟ پاسخ این بود که بعید می دانم که در بیست 250 نفر بوده باشد...البته گویا البانی می خواهد یک بیست حدود

200 نفری دوم را هم قبول کند...

البته رژیم ایران هم خیلی فعال با البانی درگیر شده که قبول نکند و غیر مستقیم با این عنوان که قبول این افراد به توسعه
تروریسم منجر می شود...در حقیقت البانی را به انجام عملیات تروریستی تهدید کرده...

اما در آخر من به مسئول دبیرخانه شورا نگرانی شما و خانواده سیامک مطرح کردم . اما دو نکته دیگر اول این که سازمان
مجاهدین نمی تواند بدون ان پروسه پیچیده ای که دولت املالکی اجرا می کند عمل کند. ازادی عمل در عراق ندارند که هر
وقت بخواهند بلیط بگیرند و راهی خارج شوند کشورها باید اول بپذیرند که تعدادی را قبول کنند و کمیساریا هم لیست به

انها بدهد و انها هم از میان بیست انتخب کنند

دوم این که همان طور که شما هم توجه کرده اید برای کسانی که همه چیزشان را در راه مبارزه گذاشته اند خیلی سخت
است که به دنبال راه ویژه ای برای خود باشند...مخالفت سیامک هم در همین رابطه بوده است. بنابرین اگر سازمان

مجاهدین در انتخاب افراد امکانی داشته باشد، باید بدون تبعیض و بر اساس یک معبار عمل کند و بنابرین مثلن اگر این
اختیار را به مجاهدین در انتخاب افراد برای خروج بدهند....مسلما از کسانی که به رسیدگیهای فوری نیاز دارند انتخاب
خواهد کرد. البته در لیبرتی االن حدود 700 -800 نفر هستند که در درگیریهای این چند سال یا زخمی شده و یا کسانی
هستند که بیماریهای سخت دارند. در اشرف خیلی امکانات بیشتر بود . اکنون خیلی محدود شده است...بنابرین از نگاه
سیامک که به طور لحظه به لحظه با هم سنگران خودش هست طبیعی است که امتیاز خاصی طلب نکند و حتی برعکس

ممکن است برای همسنگر خود فداکاری هم بکند....البته احساس های خانواده ها هم کاملن انسانی و بر حق است. حتی
زمان رژیم گذشته که من در زندان بودم این چالش را به خوبی حس کردم....احساس انسانی و دردمند خانواده و تصمیم

کسی که راهی را آگاهانه و با قبول هزینه ان انتخاب کرده است...

خانم نادری عزیز....می بخشید از پر حرفی سالمت و پایدار باشید با احترام سامع
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از پاسخ سریع شما سپاسگزارم. من از وضعیت کور موجود باخبر هستم، اما نه بهتر از ش



از پاسخ سریع شما سپاسگزارم. من از وضعیت کور موجود باخبر هستم، اما نه بهتر از ش
ما. اینکه از شما تقاضای کمک دارم تنها به این دلیل است که شما سالهای طوالنی است که
 از اعضای شورای ملی مفاومت هستید و با سازمان مجاهدین خلق همکاری نزدیک داشته ا
نداریم و دستمان از همه جا ای  که هیچگونه ارتباطی ید. در مقایسه با ما به عنوان خانواده
. کوتاه است

در حال حاضر سریعترین راه ممکن و موجود انتقال سیامک در اولین سری باقیمانده از لی
باشد .ست آلبانی می

اطالعی هم ندارم که سیامک با این وضعیتش در لیست انتقال به کشور آلبانی قرار داده   
کنید موثر باشد اقد شده است یا نه؟ اگر نه، من از شما تقاضا دارم به هر ترتیبی که فکر می
کنید موثر باشد پیغام من را، نگرانی و سر در گمی ما را  ام کنید و به هر ترتیبی که فکر می
به اعضای مسئول سازمان مجاهدین خلق برسانید تا کاری انجام شود. اگر شما راهکار دیگ
به ما نشان دهید. هر چه ک ری که عملیو سریعتر باشد به نظرتان میرسد بفرمایید و راهی
ه باشد این کار از طریق سازمان مجاهدین خلق که مسئول جان اعضایش بوده و در مذاکرا
باشد  .ت مستقیم با سازمان ملل و کشورهای پذیرنده هست امکانپذیر می

اینکه خواستم سیامک از درخواستم مطلع نشود برای این است که او این درخواست فردی از
 طرف من را رد کرد. دلیلش را هم همانطور که گفتم نمیدانم، تصورم این است که به جهت و
برای خود قائل نی ابستگی عاطفی  به دوستانش که سالها با هم زندگی کرده اند، هیچ حقی
است که بخواهد جان خود را نجات دهد. در هر حا ست و این کار برایش  عین خود خواهی
خواهم قضاوتی بکنم. این خواسته باید از طرف سازمان مجاهدین مطرح شود که هی ل نمی
.چ مخالفتی را هم در پینخواهد داشت

 سازمان مجاهدین خلق  که مسئولیت جان عزیزان ما را دارد 

کنم تا دیر نشده امکان  باید قادر باشد که در چنین وضعیت بحرانی تا دیر نشده، تاکید می
 خروج اعضایش را فراهم کند.
 مطمئنا اگر این کار از طرف این سازمان صورت گرفته بود، سیامک مخالفتی نمیکرد و االن 
در چنین شرایط دشواری نبودیم

 .باز هم از لطف شما در رساندن پیغام بسیار سپاسگزارم


