
 

 

2014-05-03 17:35 GMT-04:00  

 

 است عراق در پناهندگان عالی کمیساریای با موضوع این مسئولیت دادم اطالع شما به هم قبالا  که طور همان سالم عزیز نادری خانم

 لطفا. است لیبرتی کمپ در آمریکا نماینده که شده داده وایز جاناتان آقای به نامه» اید نوشته که این. هستید ارتباط در آن با شما که

 گفته را مطلب این شما به کسانی چه یا و کسی چه دانم نمی و ندارد ارتباطی هیچ من به..« بفرستند نیز را ایشان تلفن یا ایمیل آدرس

 و رسمی مرجع که پناهندگان عالی کمیساریای طریق از موضوع سریع حل برای لطفاا . ننویسید نامه من برای دیگر و کرده لطف. اند

سامع احترام با. کنید پیگیری دارد اختیار در را صحیح و دقیق اطالعات و است موضوعات این فصل و حل قانونی  

 

********************************************************************************* 

2014-04-30 10:52 GMT-04:00 Saeideh Naderi >: 

 سالم آقای سامع

سازمان مجاهدین خلق مبنی بر اینکه نام سیامک در لیست انتقال به کانادا داده شده را نیاز دارم.  من یک کپی از نامه رسمی

  .خواهشم این است که این پیغام را به مسول مربوطه بفرستید تا هر چه سریعتر اقدام کنم

داده شده که نماینده آمریکا در کمپ لیبرتی است. لطفا آدرس ایمیل یا تلفن ایشان را نیز به من گفتند نامه به آقای جاناتان وایز 

 .بفرستند

کنم این پیغام من را سریع اطالع دهید. ممنون از لطفتانخواهش می  

 با احترام سعیده نادری

 

******************************************************************************(*** 

2014-04-26 20:21 GMT-04:00 Saeideh Naderi : 

سامع آقای سالم  

 به مربوط توضیحات اطمینان برای من! دلیلی هیچ بی است شده بسته ایمیل اما تان، کننده دلگرم و سریع پاسخ از ممنون بسیار

 و( کاربر نام حذف از بعد)  فرستادم کندمی کار گوگل شرکت در شانیکی و هستند وارد کار این در که نفر ۲ به را برگشتی ایمیل

 شرم باید سیامک مادر و پدر از باشد اینطور اگر بکنند؟ را کار این توانندمی چطور.  گفت باید چه دانمنمی. هستم جوابشان منتظر

 مجبور. نشست همانجا و شد سفید گچ مثل رنگش دادم اطالع مادرم به وقتی دیشب بوده؟ چه دلیلش...ما بیمار سیامک از کنند،

 اطالع نباید بوده، تکنیکی اشکال که نه؟فرض یا فرستادی را من طرف از نامه گویدمی  من به که است روز ۲ چون بگویم شدم

 که هوا روی باشند؟ من هایپیگیری جریان در چگونه است قرار میکشد؟ طول دقیقه چند جدید ایمیل یک کردن باز یا بدهند؟

 بهتر خود که شما. خواهدمی کتبی اطالعات وکیل. دهدمی را اشهزینه سازمان بگیرد وکیل خواهرت اندگفته! زد حرف شودنمی

 خواهمنمی که میدهند هل سمتی به را من چرا کشم،،می فریاد نویسم،نمی را اینها نیست؟من افراد شعور به توهین این. دارید تجربه

. کنم صحبت رجوی مریم خانم با خواهممی که امفرستاده پیغام شما طریق از بار چندین  چه؟ یعنی هابازی موشک قایم این باشم؟

 برادرم با اگر شوم؟ شما بفرستم؟مزاحم پیغام شما به پیاپی که است راحت من برای کنیدمی فکر آیا بدهم؟ پیغام باید دیگر بار چند

 باید و باشیم، خبر با سیامک کننده نگران وضعیت از باید ما...و زنگ و ایمیل خواهش، اینهمه به نیازی چه دیگر باشم، تماس در

اوست پرونده این دهم، قرار هایمپیگیری جریان در را سیامک . 



 مسول که را فردی هم اگر کنند برقرار سیامک با را تلفنی ارتباط و ایمیل که بفرمایید که است این شما از من خواهش سامع آقای

 و سپاسگزارم، کمکتان برای شما از هم باز. باشد اشپرونده جریان در باید حتما سیامک اما بهتر، چه که کنید معرفی من به هست

شویم رها بغرنج و اسفناک وضعیت این زودتراز چه هر که امیدوارم .  

احترام با  

نادری سیامک خواهر  نادری سعیده  

******************************************************************************** 

2014-04-29 19:25 GMT-04:00 : 

 به شما یلمای مورد در کنم می یادآوری برادرتان انتقال امر در تسریع برای و تاکید با بازهم را نکته چند سالم عزیز نادری خانم

 را خود تالش همه مجاهدین سازمان که باشید داشته توجه ضمن در باشید داشته توجه باید لیبرتی جانبه مهه محاصره و عراق شرایط

 در مجاهدین از یکی امروز همین و داده قرار کامل محاصره در را لیبرتی مالکی دولت اما. دهد می انجام شدت با بیماران همه برای

 سرویس که هست کشوری ان مهمترین که داره بستکی مختلف عوامل به ان بودن باز یا میل ای شدن بسته درگذشت قلبی ایست اثر

 کلیت موضوع باید رجوی خانم که نوشتم شما برای هم قبلن من رجوی خانم با تماس مورد در است عراق مورد این در که دهد می

 اجرایی کار به رسیدگی مسئول او....کند می چنین و کند دنبال جهانی امکانات نظر از را نفر هزار 3 به نزدیک بازاسکان و لیبرتی

 و تنها اما کند باز خود سر از را موضوع که کند می سعی همیشه کمیساریا اما داشت نباید هم انتظاری چنین و نیست افراد یک یک

 دهد جواب شما به که است مسئول کمسیاریا برادرتان مورد در اما کند حل را مساله تواند می و است مسئول که هست کمیساریا تنها

 از رسیدگی ریل در موضوع بنابرین است شده داده کانادا دولت به درخواست برادرتان خود طرف از و ساکنان نمایندگان طرف از

سامع باشید موفق کنید وارد فشار سریع پیگیری برای کمسیاریا به باید شما و است کانادا دولت و کمیساریا جانب  

********************************************************************************* 

2014-04-28 21:24 GMT-04:00 Saeideh Naderi  

سامع آقای سالم  

 مجاهدین سازمان مسئولیتی بی که دارم انتظار تنها است، ممکن غیر چون کنید درک را سیامک مادر یا من احساس خواهمنمی من

 و کنیدمی ارسال را من پیغام تنها که گفتید گفتم، را درخواستهایم که ماه چندین طی در. بنشینید قضاوت به خود و نکنید توجیه را خلق

 االن تا من کنید؟ ارسال من برای که دادند شما به پاسخی یکبار فقط یکبار آیا اما. بودم سپاسگزار شما از هم همین ایبر من. بیشتر نه

 عراق بیمار پا سرتا دولت به ربطی چه قضیه این اندبوده اعتنا بی ایشان و رجوی مریم خانم با تماس برای امداده پیغام اینهمه

 یا نیست؟ ارتباط امکان است راه به..، جلسه ،سخنرانی که آزاد کشوری در باشم؟ داشته ایشان پاسخ عدم ینا از باید برداشتی دارد؟چه

. بگویم سیامک از که بینمنمی توضیح به نیازی که هست واضح آنقدر من؟ سیامک جان از مهمتر چیزی چه ؟ هست مهمتری مسائل

 ما به اما داریم، مسئولیت که گفت نمیتوان هستند، حوادث این همه مسول ایشان فاقاات.نمیکند حل مشکلی رجوی خانم با تماس گوئیدمی

 چه. نبودیم سیامک وضعیت این شاهد االن  شدمی گرفته هامسولیتی بی این جلوی اگر نبود، هاتوجهی بی این اگر!! نمیشود مربوط

  سال، ۲۶ طی در عزیزمان با ارتباط قطع که کند درک باید خلق ینمجاهد سازمان نیامده، وجود به شبه یک بدبینی این  اند؟ کرده

 است این اثراتش از یکی تنها کردند دریغ خانواده از و عزیزمان از آنرا و بود امکانپذیر نامه و تماس گونه همه راحتی به که سالهأیی

 خوب( شده بسته گفتند من به کارشناس نفر ۲ که)  درد یتکنیک اشکال ایمیل که محال   فرض. کنیم نگاه تردید دیده با را کاری هر که

 و است، من تحمل از خارج سیامک وضعیت این. نباشد تشویش و نگرانی اینهمه که میشد ساخته دقیقه چند ظرف جدید ایمیل یک

 نیست اینطور اگر دند؟کر عادی موقتی را شرایط داشت؟ مصاحبه کمیساریا با چون شد باز ایمیل هفته ۲ فقط. دارد حدی من صبوری

 این است، من و سیامک حق به خواسته این. کنند برقرار را ارتباط این سریعتر پس( باشد اینطور امیدوارم که) کنممی اشتباه من اگر

ولی  پیگیر که هستم ممنون بسیار سامع آقای. است من خواسته کمترین  میدوارما.بفرستند برایم را  سیامک پرونده تمامی تا هستید مس 

 کهاست این خواهشم و  باشم مصر رجوی مریم خانم با تماس برای که که بدهید حق من به لطفا سامع آقای!  نیاید پیش مشکلی دیگر

سپاسگزارم تان لطف از هم باز. شوید آور یاد ایشان به زودتر چه هر را من درخواست . 

نادری سعیده احترام با   

******************************************************************************** 



Mehdi Samee 

, 2014 ,6:18pm Apr 13 

گرامی دوست   

سالم با  

شد ارسال  

احترام با  

 سامع

********************************************************************************* 

2014-04-01 18:44 GMT-04:00  

سامع آقای سالم  

 نام با ایمیلی طریق از دستنویس اینامه سیامک از. میرسانید را من پیغام که لطفتون از ممنون بسیار.باشه خوب حالتون امیدوارم

 ایمیل آدرس همان به صبح امروز و نوشتم کانادا به برگشت محض به بعد روز۲ را نامه کردم،جواب دریافت فروردین ۹ در خودش

 ضمیمه ایمیل این به نامه. برساند سیامک دست به را من نامه و کند چک را ایمیل سریع ایمیل فرستنده که نیستم مطمئن اما. کردم

برسانند سیامک دست به  را  پیوست نامه که شد خواهم سپاسگزار بسیار است، .  

 لیبرتی ساکنین انتقال  مسئولیت که خلق مجاهدین سازمان مسئول با را من ارتباط امکان که است این شما از من خواهش سامع آقای

 در او درمان جهت در اقدامی نشده دیر تا که است این خواهشم. است وخیم بسیار سیامک جسمی وضعیت. نمائید برقرار دارند را

سپاسگزارم لطفتان از هم باز. گیرد صورت ثالث کشوری . 

احترام با  

نادری سعیده  

******************************************************************************* 

2014-04-01 18:44 GMT-04:00 : 

 نظر در هم را بعدش یکشنبه باشیم مطمئن که ان برای شما اما نباشه دیر امیدوارم کنم می را کار این حتمن سالم با عزیز دوست

سامع مهر با و احترام با بگیرید  

****************************************************************************** 

2014-01-02 19:16 GMT-05:00 : 

 

سامع؛ آقای جواب  

 را افراد خودشان کشورها که بگویم را این ابتدا در مکن بیان خوب را خودم منظور نتونستم نظرم به درود و سالم با نادری سعیده خانم

 البانی نفره 250 سری لیست که این دوم دارند مداخله کمی ها لیست در هم لیبرتی ساکنان موارد برخی در البته و کنند می انتخاب

 باید من کنید می فکر شما که فهمم می طور این شما تامه متن از من اما المان به نفر 100 همچنین...اند امده انها همه و شده تکمیل

 یا و توصیه هیچ و هستم ارتباط کننده تسهیل فقط و فقط من کردم روشن برایتان ابتدا از که همانطور کنم ای مداخله امر این در

 نه و مجاهدم نه که چرا کنم خاصی توصییه که نیست من صالحیت در....دهم نمی انجام جواب انتقال و کردن سوال از بیش دخالتی

 این از را این...بگیرند تصمیم توانند می و دارند کافی سال و سن همه هستند جا ان که هم انهایی....دارم اطالع انها همه وضع از

 خالصه.... نفهمد شما برادر که باشد نحوی به باید هم اقدام این تازه...کنم اقدامی که اید خواسته من از بار چند شما که نوشتم جهت



 اما...گردد نمی بر من به دهند جواب کی که این و رسانم می را شما پیغام...هست رابط یک مقل دهم انجام توانم می که کاری من

 که نوشتم برایتان فبلن هم را نکته این البته... کنم می مطلع را شما ساعت 3 از کمتر در من بدهند جواب وقت هر که باشید مطمئن

 نه؟ یا کنید می دنبال را لیبرتی به مربوط خبرهای دانم نمی ضمن در.. است احترام قابل و کنم می درک را شما عاطفی احساس من

سامع احترام با باشید سالمت و موفق گذارم می جریان در را شما شد اعالم مهمی خبر اگر من  

 

*************************************************************************** 

2013-12-29 14:57 GMT-05:00 : 

سالم جان سعیده  

کردم دریافت سامع آقای از را زیر پیام : 

 از قبل تا کردم دریافت را ها نامه همه من.  نادری خانم به احترام عرض و سالم همچنین و گرم درودهای و سال با  عزیز دوست

 خارج را بیسا همه کمیساریا و البانی که رسه می نظر به و کنم حاصل اطالع البانی بیست مورد در که بودم این دنبال اخیر حمله

سامع اترام با رسانم می اطالع به اوردم دست به اطالعاتی اگر...پرسم می هم ها زخمی مورد در. اند کرده  

**************************************************************************** 

2013-12-11 1:54 GMT-05:00 Saeideh Naderi <saeideh.naderi@gmail.com>: 

سامع اقای سالم  

 و باشد لیست در سیامک شاید که(  دارم امید از کورسویی بگویم باشد بهتر شاید یا)  شدم امیدوار. لطفتون و پیگیری از ممنون بسیار

 سیامک یک امخواسته. دهند قرار آلبانی اول سری لیست  در را او شده ترتیبی هر به که کنممی پافشاری و خواهش هم باز نه اگر

 به تنها که است خودخواهی عین شاید خواسته این. شود اضافه لیست در گوییدمی که سختی بیماران تعداد به دیگر نفر یک تنها هست،

 ما مثل خانواده هزاران  و کمکی هیچ بی هستند وحشیانه حمله و موشک زیر سیامک هزاران که شرایطی در کنم،می فکر سیامکم

 نکرده اغراق هیچ اصرار این از کنممی شرم بگویم اگر و  نیست راحت هم من برای.  عزیزشان راه به چشم و نگرانی و وحشت در

 صبر هم باز نبود وخیم حد این در سیامک وضعیت اگر. اندداده قرار آن در را ما که وضعیتی این از شاکی. شاکیم خودم من اما. ام

 است لحظه صحبت سامع آقای. کردیم سکوت و لرزیدیم خود به وحشت و سردرگمی در و کردیم صبر سال ۲۶ همچنانکه کردممی

 کنممی خواهش دیگر بار. کنم تصور را سیامک وضعیت ندارم جرات حتا روزها این. آمده سرش بر چه دانمنمی که سیامکی برای

 در را سیامک شده طور هر که بخواهید مجاهدین سازمان مسئولین از کنممی خواهش. نکنید دریغ آید می بر دستتان از  کمکی هر

 طرف از او انتقال به تصمیم این که کنممی درخواست هم باز.  گیرد قرار درمان تحت تا  کنند منتقل آلبانی به ممکن فرصت اولین

 ترک میلشان علیرغم  را اشرف تا شد مرضیه خانم  به که حکمی همانند سیامک، خانواده خواسته عنوان به نه و شود مطرح سازمان

سپاسگزارم بسیار شما کمک و لطف از هم باز. هستم شما پیغام منتظر صبرانه بی. کنند .  

احترام با  

نادری سعیده  

 

****************************************************************************** 

 

2013-12-05 22:17 GMT-05:00 Saeideh Naderi : 

سامع، آقای سالم  



 تنها دارم کمک تقاضای شما از اینکه. شما از بهتر نه اما هستم، باخبر موجود کور وضعیت از من. سپاسگزارم شما سریع پاسخ از

 نزدیک همکاری خلق مجاهدین سازمان با و هستید مفاومت ملی شورای اعضای از که است طوالنی سالهای شما که است دلیل این به

است کوتاه جا همه از دستمان و نداریمارتباطی هیچگونه که  ایخانواده عنوان به ما با مقایسه در. اید داشته . 

باشدمی آلبانی لیست از باقیمانده سری اولین در سیامک انتقال موجود و ممکن راه سریعترین حاضر حال در . 

 تقاضا شما از من نه، اگر نه؟ یا است شده داده قرار آلبانی کشور به انتقال لیست در وضعیتش این با سیامک که ندارم هم اطالعی  

 در سر و نگرانی را، من پیغام باشد موثر کنیدمی فکر که ترتیبی هر به و کنید اقدام باشد موثر کنیدمی فکر که ترتیبی هر به دارم

 به باشد سریعتر وعملی که دیگری راهکار شما اگر. شود انجام کاری تا برسانید خلق مجاهدین سازمان مسئول اعضای به را ما گمی

 اعضایش جان مسئول که خلق مجاهدین سازمان طریق از کار این باشد که چه هر. دهید نشان ما بهراهی و بفرمایید رسدمی نظرتان

باشدمی امکانپذیر هست پذیرنده کشورهای و ملل سازمان با مستقیم مذاکرات در و بوده .  

 هم را دلیلش. کرد رد را من طرف از فردی درخواست این او که است این برای نشود مطلع درخواستم از سیامک خواستم اینکه

 هیچ اند، کرده زندگی هم با سالها که دوستانش به  عاطفی وابستگی جهت به که است این تصورم دانم،نمی گفتم که همانطور

 خواهمنمی حال هر در. دهد نجات را خود جان بخواهد که استخواهی خود عین  برایش کار این و نیست قائل خود برایحقی

داشت نخواهدپی در هم را مخالفتی هیچ که شود مطرح مجاهدین سازمان طرف از باید خواسته این. بکنم قضاوتی .  

دارد را ما عزیزان جان مسئولیت که  خلق مجاهدین سازمان  

 اگر مطمئنا.  کند فراهم را اعضایش خروج امکان نشده دیر تا کنممی تاکید نشده، دیر تا بحرانی وضعیت چنین در که باشد قادر باید 

نبودیم دشواری شرایط چنین در االن و نمیکرد مخالفتی سیامک بود، گرفته صورت سازمان این طرف از کار این  

سپاسگزارم بسیار پیغام رساندن در شما لطف از هم باز .  

احترام با  

نادری عیدهس  

******************************************************************************* 

2013-12-01 13:20 GMT-05:00 Saeideh Naderi: 

سامع آقای سالم  

ندهید قرار درخواست و نوشته این جریان در را سیامک که دارم تقاضا شما از چیز هر از پیش   

 در آنچه از وخیمتر بسیار وضعیتش. گرفت تماس جمعه سیامک.  سیامک تماس برقراری برای سپاسگزارم شما لطف از بسیار

 را سیامک تماس حتا پیش دفعات برخالف. بگویم مادر و خانواده به چه که قبل از تر درمانده و تر آشفته من بودو داشتم تصور

 سیامک سر بر چه بگویم که میبینم مادرم بویژه و خانواده در را توان این نه و را رغبتش نه ، دارم را جراتش نه. ام نداده اطالع

 توان. نیست رفتن راه به قادر سیامک.  نزنم خانواده به اش سالمتی وضعیت مورد در حرفی که بود این هم سیامک تاکید. آمده

 و بوده خود سر حرکت به قادر تنها بطوریکه بوده فلج کامل طور به مغزی سکته اثر بر اخیرا ندارد، هم طوالنی مدت به نشستن

 منوال همین به و شوم سبک که نمیکنم بیان را هادرد این سامع آقای...    و داشته معده   خونریزی. میکردند جا به جا را او هابچه

 سال هفت از بیش سیامک.بودیم محروم وجودش از سال ۳۰ از بیش که باشم برادری و فرزند عزیزترین رفتن بین از اینگونه  منتظر

 را او و ریخت هم در را سیامک روح و جسم که ۶۷ عام قتل فاجعه نهایت در و بوده گوهردشت و قزلحصار اوین، زندانهای در

. شدیممی کنده او از باید که بود آزادیش از پس روز ۴۰ تنها تکیده ورفتنش،نحیف لحظه آخرین دارم یاد به خوب. کرد رفتن به مصمم

 حمالت در و اخیر هایسال در تلفنی تماس چند جز( نیست توجیه قابل عنوان هیچ به که) ایمبوده سرگردانی و خبریبی در سال ۲۶

 روزهای امید و است خوب که کرده اکتفا همین به هایشتماس در همیشه سیامک. اش سالمتی از نه شدیم خبر با بودنش زنده از که

 امید. دارد پایانی کابوس این و دهشت روزهای این که بستیم امید همین به ابلهانه ناگوار، بسیار خبرهای وجود با ما و داده را خوب

 اینکه از غافل میشوند، منتقل امنی کشور به عزیزانمان و داشته نتیجه جهانی جامعه و خلق مجاهدین سازمان تالشهای که داشتیم

رودمی دستمان از سیامک  



 من. نیست روشن ما برای هنوز دلیلش شد، عراق از او فردی خروج برای من پیگیری مانع ما خواسته برخالف سیامک سامع، آقای

( بیماران)  افراد لیست در وضعیت این با سیامک چطور نمیدانم. کشیدم دست کار این از امداده او به که قولی خاطر به فقط و فقط

 سریعتر چه هر انتقال برای دارم کمک درخواست شما از او وخیم جسمی وضعیت این با حاضر حال در اما نبوده؟؟؟ آلبانی به انتقالی

کرد خواهیم او برای باشد الزم که کمکی گونه هر خانواده و من. گیرد قرار درمان تحت تا آلبانی به  سیامک   

 خواست من از. هست امکانپذیر کار این نبود مطمئن اما ، کند ارسال من برای شد قرار که دارد دستنویس شعر ۸۰۰ حدود سیامک

. هست اندازه چه تا ما برای سیامک هاینوشته دست این اهمیت بگویم که نباشد نیازی شاید اما نکنم، رابطه این در درخواستی که

شود ارسال من ایمیل آدرس به کامل طور به شعرها و هانوشته این همه که است این من خواهش . 

 سریعتر چه هر انتقال برای شما مثبت پاسخ برای صبرانهبی من هست که چه شما،هر از خواهش یا انتظار بگویم دانمنمی سامع، آقای

کنممی شماری لحظه سیامک  

 تحمل چون نشود گفته چیزی او با رابطه در خانواده و من حق به هایخواسته مورد در سیامک به که دارم درخواست شما از هم باز

ندارم را سیامک رنجش کوچکترین کوچکترین  

دارم سالمتی آرزوی برایتان و سپاسگزارم شما لطف از نهایت بی  

احترام با  

نادری سیامک خواهر سعیده  
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 ایران در که هایی خانواده  کنم تصور نمیتونم. داشتند مادرم بویژه ما حق در را لطف این که سامع آقای از و شما از ممنون بسیار

 انتظار از دور اونقدر عزیزم سیامک تماس. میگذرونن سکوت در رو وحشتناکی و سخت شرایط چه بگیرن تونننمی خبری و هستند

 به کوتاه تماس یک با رو سالمتیشون خبر شرایطی هر تحت که بگه هابچه به بگم که نکته این حتا رفت یادم از چیز همه پاک که بود

 شادی چند هر. هست انتظار چشم کشیده رنج مادر و پدر یک و خانواده یک حق به خواسته کمترین کمترین این. بدن هاشونخانواده

 زمانیکه تا  کابوس این و برگشت  مجدد حمله از اضطراب و نگرانی شرایط همون به سرعت وبه بود کوتاه سیامک تماس از ما

باشید شاد.  ماست با میبرند سر به هولناک شرایط آن در و عراق در عزیزانمان  

احترام با  

نادری  سعیده  


