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رونمايي يك بريده مزدور نورسيده در سايتهاي تابعه اطالعات آخوندي 
با دعاوي ابلهانه و مضحك براي مقابله با جنبش دادخواهي

 و موقعيت مجاهدين در آلباني

 كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايـران

کرهماهنگ وزارت بدنام

جديدترين ورژن شاهدان زندة »قتلهای مشکوک« از کارگاههای نمدمالی آخوند علوی، 
سرکردة وزارت بدنام اطالعات از راه رسيد!

يک بريدة روان پريش به نام »سيامک نادری« که مانند »ايرج مصداقی« قصد دارد تاوان 
»ندامت گذشتة خود در آستان خليفه ارتجاع« را با لجن پراکنی به »دشمن اصلی نظام 
آخوندها يعنی مجاهدين« بپردازد و جايی در پيش بردن مأموريت دستگاه امنيتی نظام 
در خنثی سازی خطر مجاهدين برای خود دست وپا کند، بدون اينکه الزم ببيند در تمام 
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لجن پراکنی خود هيچ مصداق مشخصی را معرفی کند به تکرار الطائالت اطالعات آخوندی 
قربانعلی  و  باقروند  قبيل  از  وزارتی  افشاشدة  پيشانی سياهان  می پردازد.  مجاهدين  عليه 
حسين نژاد نيز چهاردست و پا به مدد آمده اند تا قلعه حيوانات نظام کم و کسری و ذره يی 

ابهام نداشته باشد!
 چکيده صحبتها ی مزدور نورسيده عبارت از اين است که بفرموده »امام امت« ثابت کند 
که: مجاهدين خودشان، خودشان  را شکنجه و اعدام می کنند و به گردن رژيم می اندازند! 

البد قتل عامها ی67 را هم مجاهدين انجام داده اند و يا درهرحال مسئوليت با آن هاست!
نتيجه اين که مناسبات مجاهدين با اعضای خود، بدتر از اعدام و کشتار آزاديخواهان توسط 
خمينی است و اينکه آخوندها بهتراز مجاهدين هستند يعنی »البته خمينی«. اينجاست که 
مزدور سيامک نادری می گويد: »از موضع افتخار، از موضع دانش، از موضع فهم، از موضع شناخت، 
که بدونيم داريم چه کار می کنيم و کجا می رويم؟ و چه بايد کرد؟ تا به همان دامی که و همان چاهی که 
و همان سياه چاله يی که افتاديم سال57 با خمينی، باز نيفتيم و اگر بشه جلويش ]منظور سرنگونی رژيم 

و حاکميت آلترناتيو انقالبی[ را گرفت«.
برای مستند کردن اين دعاوی نياز به سناريوسازيهايی است که چهاردهه توسط دستگاه 
جنگ روانی رژيم آخوندی، هزاران بار استفاده و ديگر نخ نما شده است. او تازه به انتهای 
صفی رسيده است که از دجال ضدبشر آغاز شد و تا همين امروز با جانشينان و دم و 

دنبالچه هايش درداخل و خارج کشور ادامه دارد.
آخوند جنايتکار احمدی شاهرودی که در دهه 60 حاکم ضدشرع استان خوزستان بوده 

است، می گويد:
»در زندان به خودشان لطمه می زدند تا نظام را بدنام کنند. موردی بود که به من گزارش شد يک فردی 
که اتفاقًا محکوم به اعدام هم بود تمام بدن خود را با سيگار سوزانده بود. اول با خودم گفتم شايد يکی 
دو جا از بدنش را سوزانده باشد ولی وقتی که آوردنش و لباسهای او را از تنش در آوردند، ديدم که دهها 
نقطه از بدنش را با سيگار سوزانده بود. اين کار را به طرز فجيعی انجام داده بود و به او گفتم چرا اين کار 
را انجام دادی؟ گفت من می دانستم که محکوم به اعدام هستم اين کار را انجام دادم تا وقتی که جنازه ام 
را پس از اعدام به خانواده ام تحويل داديد از بدن من عکس بگيرند و برای منافقين بفرستند تا آنها هم 
بگويند که اين عکسها سند جنايت جمهوری اسالمی است« )خبرگزاری نيروی تروريستی قدس 

-17مرداد1396(.
استقبال سايتهای وزارت اطالعات و هم ريشان آن از خوش رقصی يک بريدة فرنگ دوست، 
البته که بهترين گواهی برای نشان دادن منشأ چنين ترهات آخوندی است. بنابر تجربه 
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14ساله اشرف و ليبرتی و تجارب ترورهای قبلی رژيم در سوئيس و رم و وين و استانبول 
و کراچی و فرانسه، هم چنين ترور سعيد کريميان در ارديبهشت1396 در استانبول و ترور 
احمد موال در آبان گذشته در الهه، بريده مزدوران و هم ريشان و همدستان آنها در فرنگ 
جاده صاف کنهای تروريسم افسارگسيخته سپاه پاسداران و نيروی قدس و اطالعات آخوندی 

به ويژه در مرحله پايانی اين رژيم هستند.
از سوی ديگر در برابر اوج گيری داخلی و بين المللی جنبش دادخواهی شهيدان قتل عام67، 
رژيم به شدت نيازمند »قتلهای مشکوک« در داخل مجاهدين و برگرداندن صورت مسأله 
توسط طيف مستخدمان خود در داخل و خارج کشور است که اکنون به فرمان ولی فقيه 
باندهای اطالعات آخوندی  از  اختيار، هر يک در چنبرة يکی  به  ارتجاع در حالت آتش 

به کاربری ويژه خود مشغول هستند.
 بنابراين صورت مسأله، ياوه های صدبار و هزار بار رله شده در اشرف و ليبرتی نيست. چراکه 
بعداز سال1382 در عراق،  تمامی ساکنان اشرف و ازجمله مزدور نامبرده، از دهها اسکرين 
توسط نيروهای ائتالف و آمريکايی و 12آژانس اطالعاتی و مصاحبه خصوصی با وزارت 
 خارجه آمريکا،  نمايندگان دولت مالکی و کميساريای عالی پناهندگی، بدون حضور هيچ 
نماينده يی از مجاهدين، عبور کرده اند که در هيچ کدام از آنها چنين ادعايی مطرح نشده 
است. سالها بعد مقامات آمريکايی اعتراف کردند که چنان بساطی اساسًا برای درهم پاشاندن 

تشکيالت مجاهدين و فروپاشی نرم آنها طراحی شده بود.
بريده مزدور نورسيده مدعی است »خود سازمان باعث سکته مغزی من بود!!!« اما فقط يک 

مشکل کوچک وجود دارد که از اساس سکتة مغزی در کار نبوده است!
ادعای عدم رسيدگی پزشکی در دوران محاصره و تحريم پزشکی و دارويی اشرف و ليبرتی 
چيزی نيست جز دوقورت و نيم طلبکاری رژيم و اطالعات آخوندی که خود مسبب اصلی 

کشتارها و تحريمها  بوده است.
در يک ادعای مضحک ديگر می گويد: »سازمان فقط به خاطر اينکه به من رشوه بده، باج بده که من 
سکوت کنم! افشا نکنم! من شعرهايم را ريزنويس کردم بار اول فکرکنم 97صفحه بود با دو طرح اينها را 
گفت عکس نمی گيريم، برات اسکن می کنيم با اسکن فرستادم برای خارج ]!!![ خيلی خوشحال بودم که 
اين شعرهام بره، گفتم ممکنه اينجا باز من تو ليبرتی بودم باز به وسيله دارو يا مواد سمی ديگه من رو از 

بين ببرند بگذار شعرهام بره خواهرهام بدانند. ]!!![«
با الگوی داستان ساختگی »فراز و رها«  اما جانی دالر وزارت بدنام دست بردار نيست و 
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توسط ايرج مصداقی )تواب تشنه به خون(، توطئه های مخوف! مجاهدين را چنين کشف 
می کند: »]سازمان[ گفت ما برات وکيل می گيريم. يه روز من را صدا کردند... ساعت 10.5 
شب بهم گفتند که ما برات يک وکيل گرفتيم 40هزار دالر هزينه اش است که خودش سه 
وکيل کمکی داره که می خواهيم تو رو ببريم پرونده ات را تو دادگاه کانادا از طريق دادگاه 
کانادا تو رو ببرند پيش خواهرت تو کانادا،... من گفتم... اصاًل من نمی خوام وقتی خود من 
نمی خوام بی اجازة من اين کار را کرديد من چه نيازی دارم به اين کار؟ چون من می دانستم 

يه توطئه ای ]!!![ هست«.
ضمنًا از آنجاکه مزدور نامبرده خوب می داند رله کننده چه کسی است، در يک فرار به جلو 
ناشيانه تالش می کند تا مجاهدين را در افشای نقش مزدوری او برای ولی فقيه ارتجاع در 
تنگنا قرار دهد. فارغ از اينکه در دنيای سياست طرح هر حرف مخاطب و خريداری دارد و 
مزدور مربوطه بيش از هرکس به مخاطب خود در اين اراجيف اشراف دارد. ازاين رو خودش 
منتسب  رژيم سوءاستفاده می کنه...  نزنيد  »بعضی ها می گن حرف  لو می دهد:  را  مبدأ سفارشات 
می کنند به رژيم خمينی، مارک می زنند که اين پاسدار خمينيه، اين وزارت اطالعاتچيه، اين خائنه، اين 

بريده است، ولی من از هيچی نمی ترسم! از هيچی!«.
تصادفًا در همين ايام آخوند نکونام، نماينده ولی فقيه ارتجاع، در نمازجمعه، مقارن رونمايی 
از همين مزدور، خط تبليغی نظام را به اين صورت فرموله کرد:  »جنايات منافقين بايد در جهان 
و برای آحاد مردم تببين و بازگو شود تا منافقان در ذهن افراد تطهير نشوند« )آخوند محمدعلی 

نکونام- ايسنا 17آذر1396(. 
در راستای تب فراگير افشای مجاهدين در نظام آخوندی در مرحله سرنگونی، مدير شبکه 
سحر رژيم هم گفت: »در کانال بالکان شبکه سحر توليد برنامه هايی برای افشاگری در باره ماهيت و 
جنايات گروه تروريستی منافقين در دستور کار قرار دارد. ضمن آن که نبايد از نظر دور داشت که امريکا 
پس مانده منافقين را به اجبار از عراق به آلبانی کوچ داد تا با سازماندهی دوباره از آنها به عنوان اهرم 
فشاری بر ضد جمهوری اسالمی بهره گيرد و از همين رو در کانال بالکان شبکه سحر توليد برنامه هايی 
برای افشاگری در باره ماهيت و جنايات اين فرقه تروريستی در دستور کار قرار دارد.« )سليمانی زاده 

مدير شبکه حکومتی سحر 15خرداد 1396(.
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اما به رغم تمام تالشی که در رونمايی از بريده مزدور ابله در اين سناريوسازی اطالعاتی 
صورت گرفته است، دستگاه جاسوسی آخوندی النهايه نتوانسته سوزش و درد بی درمان 
خود از حضور قدرتمند و منسجم مجاهدين در زمين تازه نبرد را پنهان سازد و می گويد: 

»حتی در آلبانی ... بازهم همان تشکيالتی که تو ليبرتی بود همان جا جا انداخته بودند«!
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مشخصات و دستگيری

جان بدر بردن از قتل عام و آزادی از زندان با ندامت 
و مصاحبه ويدئويی و محکوم کردن سازمان

...اما بعد از کشتار اوليه بچه ها برای جلوگيری از کشتارهای وسيعتر مواضع خود را پايين تر آوردند با اين خط 
که از مواضع کوتاه می آييم تا زمان بدست بياوريم...]منظورش موجوداتی مانند ايرج مصداقی است[.

رژيم نيز مستمرًا خواسته هايش را افزايش ميداد ...
...بدليل شرايط خواستم که آزاد شوم و از طرفی هم انتقام اين خونها را بگيرم و هم اطالعات اين کشتار 
را برسانم و در ثانی می دانستم که رژيم از اين مسائل نمی تواند استفاده کند زيرا ديگر برگ سوخته است 
به همين دليل همه بچه هايی که مانده بوديم همين هدف را داشتيم و بعد از اين مسئله من در يک 
مصاحبه ويدئويی و يک جمله آخر سازمان را محکوم کردم و با اين شرايط از زندان آزاد شدم 
اگرچه از من نيز می خواستند که اسم افراد سر موضع بدهم می گفتم که من کاری باکسی ندارم و برخالف 
ميل خودم چنين کاری کردم زيرا مردن بهتر و راحت تر از زنده بودن بود زيرا چه بسا بازی اطالعات لو ميرفت 

و بازهمان شکنجه های روزهای اول ادامه می يافت.
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وقتی کفگیر تواب تشنه به خون به ته دیگ می خورد و برای لوس کردن خود 
نزد اربابان اعتدالی وزارتی طعمه یی جز یک تواب دیگر از جنس خود نمی یابد

نشخوارهای وزارتی در فیس بوک مصداقی -16 آذر 1396

 بعد 17سال می خوام حرف بزنم...انگشت خواهم گذاشت روی قتلهای مشکوک در سازمان که خودم 
سوژه اش بودم.

 احمد رازانی کارگر نانوايی که بعدًا احتمااًل در سال90 خودش را حلق آويز کرد بااينکه بچه مذهبی بود 
و هميشه قرآن می خواند پيرمرد 65ساله که هيچ وقت خودکشی نمی کرد از همين فجايع بود )!!(

]خبرگزاری سپاه پاسداران 30 آبان 89 تحت عنوان »قتل يکی از اعضای ناراضی پادگان 
اشرف توسط سران منافقين«/ بنيادسحر آخوندی جمعه 28آبان1389 »احمد رازانی از 
اعضای فرقه رجوی در داخل پادگان اشرف به قتل رسيد«/ مزدور سبحانی 24نوامبر2010 
تاجبخش  روح اهلل  مزدور   / مجاهدين«  فرقه  توسط  رازانی  احمد  شدن  قربانی  »بررسی 
22نوامبر2010 »قتل زنده ياد احمد رازانی« / انجمن نجاست اطالعات آخوندی در گيالن 
فاجعه  بروز  به  نسبت  مرگ مشکوک احمد رازانی  دردناک  تجربه  از  30آبان1389« 
مشابه برای ساير ناراضيان تشکيالت فريبنده رجوی هشدار می دهيم و از وجدانهای بيدار 
بشری و تمام مجامع حقوق بشری خصوصًا دولت آقای نوری المالکی برای رهايی 
اعضای ناراضی اسارتگاه اشرف استمداد می طلبيم... زهرا رجبی خود از قربانيان 

رجوی است و در سال 1374 در ترکيه به قتل رسيده است...[

 دو روز تمام 60نفر بودند که فقط مرا کتکم می زدند )!!( همه پاهايم کبود و سياه شده بود. سرم بر اساس 
ضربات پوتين و مشت هيچ جايش سالم نبود و سروصورت تمام لباس هايم را ...

 همان بازجويی هايی که از زن سعيد امامی می کردند توی اون بنگال از من می کردند )!!(
]معلوم نيست چرا چنين فردی نبايد با آن همه ابالغيه های ترک اشرف، شکنجه گاه را ترک 
کند و يا الاقل به بريده خانه آمريکاييها برود يا خود را به پليس يا شعبه دادگاه عراق معرفی 

کند. آن هم درحالی که مجاهدين حکم اخراج او از اشرف را صادر کرده بودند.
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 تفسير بازجوييهای زن سعيد امامی هم بر عهده يکی از ميراث خوارانش عليه مجاهدين 
تواب تشنه به خون )مصداقی( باد![.

 اين چه سازمان و چه پزشکی است که کادر خودش را ممنوع العصا می کند؟ )!!(

 می خواستند من را تحويل پليس بدهند... نامه نوشتم به خانم سوميترا که من... هزار بار هم بميرم از 
ليبرتی بيرون نميرم!

]چرا کسی که 60نفر او را دو روز کتک می زدند و 17سال زير شکنجه روانی بود و حکم 
اخراجش را هم داده اند با نمايندگان کميساريا که هرروز در ليبرتی بوده اند از قبيل خانم 

روزالين که به مالقات خود با او اشاره کرده و يا باخانم سوميترا از ليبرتی بيرون نرفته؟![

 به من قرص تاريخ  مصرف گذشته دادند. سازمان باعث سکته مغزی من بود می خواست من رو نابود کنه 
به زبان ساده منو بکشه )!!(

 توی 50متر در 50متر زندگی می کرديم با 160نفر هيچ کس خبر ندارد من سکته مغزی کردم )!!( ]شايد 
سکته مغزی در کار نبوده![

ــا  ــد ب ــراد بري ــه اف ــرد ب ــار می ک ــازمان اجب ــی س ــدام... حت ــرنگونی ص ــد از س ــال83 بع  در س
خانواده هايتــان تمــاس بگيريــد می خواســتيم نيروهــای داخــل ايــران را جــذب کنيــم... 

ــم. ــذب کني ــی ج ــک مال ــتيم کم می خواس

 روزی که می خواستم از ليبرتی بيايم به آلبانی خيلی دلم می خواست زمانی که با مژگان پارسايی روبه رو 
ميشم بهش بگويم خيلی خواستيد مرا بکشيد ولی نتوانستيد!
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رونمایی یک بریده مزدور نورسیده در سایت های تابعه وزارت اطالعات

سؤال اساسی:
 ادعاها و اراجيف مزدور نورسيده را باور کنيم يا درخواست عضويت مجدد در آلبانی 

در 2آذر1393 را؟

تجديد عهد و پيمان در سال1393
درخواست تجديد  عضويت در مأموريت

من، مجاهدخلق سيامک نادری بعد از يک دهه پايداری و مجاهدت در اشرف و ليبرتی، 
که تمامًا سند افتخار و شرف مبارزاتی ام می باشد، می دانم که دوری از اشرف و ليبرتی، 

مسئوليت و تعهدم را سنگين تر و جدی تر می کند.
در شرايط جديد و آمدن به خارجه، علی رغم اينکه سازمان مجاهدين به من گفت می توانم 
و  نياز خود،  از سر  و  ايدئولوژيکی  غنای  با  اينجانب  بروم،  مطلوب خود  زندگی  به دنبال 
مبارزاتی سازمان  و خطوط  استراتژی  به  ايقان  و  ايمان  با  و  به جمع مجاهدين  اتکاء  با 
پرافتخار مجاهدين خلق ايران، برای مستحکم تر کردن سوگند خون و نفس، درخواست 

تجديد عضويت می کنم.
سرلوحه کارم در دوران جديد مسئوليت پذيری و جنگ صدبرابر ايدئولوژيک و تشکيالتی 

خواهد بود.
سيامک نادری 93/9/2
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نگاهی به سوابق امر
حکم اخراج به خاطر بريدگی مفرط و ايفای نقش طعمه رژيم آخوندی در اشرف 

7تير1385
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تعهدات مجدد و مؤکد برای برگشتن نزد مجاهدين در خروجی اشرف

بعنوان يک مجاهدخلق خود را پايبند تعهد و التزامات می باشم
1-عضوی از مؤسسان سوم ارتش آزاديبخش

2-تشکيالت پذيری و جمع و نشست عمليات جاری و نشستهای ديگر
3-نشست غسل هفتگی

برگزيده  رئيس جمهور  بردن  برای  سوم  مؤسسين  در  مسئول  و  4-مسئوليت پذير 
مقاومت خواهر مريم به تهران می باشم.

سيامک نادری- 85/4/9
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تعهدنامه
با التزام به بحث های جديد اپورتونيسم 15 ماده يی تکميلی تعهد می دهم که بعنوان 
تک تک  از  باشم  مناسبات  در  چه  و  خودم  در  آن چه  مدافع  و  حافظ  مجاهدخلق 
15ماده ه ای اين بحث جديد در پروسه ای که بوده ثابت کنم که مجاهدخلق می تواند و 
بايد بر هر اپورتونيسمی غلبه کرده و راه و مسير مبارزه را هر چه باشکوهتر پيش ببرد.

بنابراين خودم را متعهد و ملزم به تمام اين ماده ها می دانم
ـ بعنوان عضوی از مؤسسان سوم ارتش آزاديبخش خودم را متعهد می دانم...

سيامک نادری 85/4/10
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تقاضای عضويت »باجان و دل«! در مؤسسان سوم و درخواست تصويب از جمع

تقاضانامه عضويت در مؤسسان سوم با شاخص جمع پذيری
اينجانب سيامک نادری با عبور از بند ص و اپورتونيسم و نوشتن گواهينامه آب بندی در 
برابر طعمه از جمع تقاضای بررسی و تصويب عضويت خود را در مؤسسان سوم رادارم.

آگاهانه و داوطلبانه و باجان و دل از جمع پذيری و انضباط و حسابرسی جمعی استقبال 
می کنم و آنرا شاخص عضويت و قبول در مؤسسان سوم ميدانم.

                                                                                      
  سيامک نادری-4 /85/6
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اتمام حجت 21اسفند1389 يك ماه قبل از حمله زرهی مالکی به اشرف 
در 19فروردين1390

اتمام حجت نهايی در دستگاه جنگ 100 برابر با رژيم واليت فقيه
در تاريخ 21 اسفند 1389 در شرايطی که اشرف در محاصره کامل قرار دارد و هنوز مزدوران 
با 210 بلندگو مجاهدين را به تسليم شدن به قاتالن مردم ايران و قاتالن شهيدان قهرمان 

خلق فرامی خوانند...
برای آخرين بار با اينجانب سيامک نادری اتمام حجت شد که اگر تحمل اين شرايط 
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رونمایی یک بریده مزدور نورسیده در سایت های تابعه وزارت اطالعات

را در مبارزه با دشمن ضدبشری ندارم، اگر می ترسم و يا اگر در مبارزه با رژيم نادم 
از  هرکدام  دارد  آمادگی  سازمان  بمانم،  اشرف  در  نمی خواهم  و  »تواب« هستم  و 

گزينه های زير را که من بخواهم انجام بدهد:
1. سازمان آمادگی دارد در اولين فرصت من را به ايستگاه پليس عراق معرفی کند. تا از 
تا محتاج رژيم نشوم و کار به مزدوری برای  اشرف بروم. سازمان کمک مالی هم می کند 

اطالعات بدنام آخوندی نکشد.
2. خانواده اينجانب هم می توانند بيايند و من را ازاينجا بدون آلودگی و ارتباط با رژيم به 

هرکجا می خواهند ببرند.
3. سازمان مجاهدين بعد از لغو محاصره و در زمانيکه امکان رفتن من از اشرف بدون آلودگی 
می خواهم  که  هرکجا  به  رفتن  برای  را  مخارج  همه  و  می کند  شود، کمک  فراهم  رژيم  با 
برعهده می گيرد و بشرط اينکه تا زمانيکه در اشرف و در مناسبات هستم بدون وقت گيری و 

مسأله سازی به ضوابط و مناسبات جمعی پايبند باشم.
جواب من به اين سه گزينه بطور خالصه بشرح زير است:

»هيهات مناالذله« فقط همين! خالصه تر از اين مفهوم غنی و سرخ چيزی ندارم که بيانگر 
باشد. اگرچه موضوع فرار و تسليم شدن به سوی قاتالن مردم و مجاهدين فراتر از هر خيانتی 
است، مختص از هر شرايطی! چه در شرايطی که قيام مردم ايران و شهدايش را داريم و چه 
شکنجه شدگان آن، خودم پيشاپيش برای اختصار آن 3 گزينه يک گزينه است اعدام. اين 
شرف انقالبی مردمی و انسانی من است که چنين حکمی برای خودم قائل باشم و نه تنها 
چيزی از من کم، بلکه بيشتر خواهد کرد. هيچ وقت و هرگز نبايد گذاشت يک لبخند به چهرة 
کثيف مالکی مزدور واليت پيشه در عراق بنشيند و اولين انعکاس من از شنيدن اين موضوع 

چهرة نحس سرد و سگ بدسگالی اش بود.
نزد  جرثومه ای  و  ريشه  که  بی اصل ونسب،  و  بی بته  تسليم شدگان  و  برخائنين  مرگ 
خامنه ای کثيف کهريزکی دارند. ما برای پيروزی نيامده ايم يا روزهای رؤيايی آزادی، 
اگرچه يقين داريم که در جنگ 100 برابر محقق می شود اما برای آزادی مردم و سرنگونی 
رژيم پليد آمده ايم که در حداقل آن )جانمان( را بدهيم، خودم هم نمی دانم برای چه بايد 
و  موضع خودم  ثبت  برای  اما  می شوم،  متناقض  درونم  در  اين، چون  از  بيشتر  يا  بنويسم 

گزينه های پيش رو جا دارد که به همين مقدار اشارتی کرده باشم!
برگزيده  رئيس جمهور  رساندن  و  خامنه ای  مفلوک  رژيم  سرنگونی  و  پيروزی  به  ايقان  با 

مقاومت مريم رجوی به ايران.
سيامک نادری 89/12/21
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ابالغيه ترک اشرف قبل از ضرب االجل مالکی برای 31 دسامبر 2011
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رونمایی یک بریده مزدور نورسیده در سایت های تابعه وزارت اطالعات

سازمان در اتمام حجت نهائی به من 3 گزينه ابالغ کرد تا اگر تحمل اين شرايط 
کنم  انتخاب  را  خود  مطلوب  گزينه  بمانم،  اشرف  در  نمی خواهم  و  ندارم  را 
)معرفی به ايستگاه پليس عراق ـ ترک اشرف با کمک خانواده ـ ماندن در اينجا تا 

زمانيکه امکان رفتن بدون آلودگی با رژيم با هزينه سازمان فراهم شود(...
...

جواب و موضع من اينست:
من مجاهد خلقم مجاهد می مانم و مجاهد می ميرم به عهد و پيمان باخدا و خلق و 
شهيدان و بر سوگندهای خود پايدار و استوارم. هيچ گاه فرصت طلبانه و با زالوصفتی از 
دستاوردهای خون شهيدان و درد و رنج مجروحان و نبرد بی امان مجاهدين سوءاستفاده 
نمی کنم در اين رابطه از همرزمان و سازمان و ياران اشرف نشان و مردم ايران 

که شاهد سوگند مجاهدی من بوده اند می خواهم که روی من حساب کنند.
سيامک نادری-90/8/4
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ابالغيه مجدد تعيين تکليف سيامك نادری -26 آبان 1391

... سازمان در مرحله جديد تأکيد دارد و به من ابالغ و تکليف کرد در صورتيکه 
تحمل سختی های مبارزه و جنگ سرنگونی با رژيم ضدبشری واليت فقيه را ندارم 
در اولين فرصت با دريافت کمک مالی به کميساريا معرفی شده و ليبرتی را ترک 

کنم.
تعيين تکليف نهايی و موضع اين جانب بشرح زير است:

من يکماه پس از آزادی از زندان به ارتش آزاديبخش ملی ايران پيوستم زود نيامده بودم 
که زود بروم!

در آذر 90 هم گزينه خودم را نوشته بودم فکر ميکنم آخرين برگه امضاشده در 
اين رابطه باشد که االن هم همان را امضا می کنم کما اينکه در ماه رمضان هم 

مجددًا نوشتم و تأکيد به همان بود. ...
مجاهدخلق سيامک نادری-26آبان91
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ابالغيه »چراغ خاموش«، تصفيه و اخراج و ترک ليبرتی -11آبان93

دو سال پيش در همين ايام سازمان به من تصفيه و اخراج ابالغ کرد که به شيوه مواليم 
قاطعانه جواب دادم: هيهات...

در اين فاصله چند بار تجديدعهد کردم و نقشه مسير نوشتم. اما اکنون پس از بختک 
سنت  به  ديگر  بار  سازمان  حسينی،  جاويدان  فروغ  با  همزمان  فروغ،  پرچم  با  زدايی، 
خاموش کردن چراغ توسط امام حسين، ابالغيه اتمام حجت داده و من را به ترک رزمگاه 
ليبرتی مخير کرده است تا اگر تحمل ندارم، در اسرع وقت به هرکجا که می خواهم بروم.

می دانم که الزمه ماندن در ليبرتی برای کسی که نمی خواهد طعمه رژيم و مزدور اطالعات آن در 
زالوخانه بشود مراعات ضوابط زندگی و امنيت و مراعات حيثيت و شرافت دستجمعی بدون هرگونه 

تزلزل و شکاف است.
می دانم که مجاهد پايدار اشرفی آزمايشهای خود را داده و در برابر ابالغيه وضعيت چراغ خاموش به 

آتشباری روشنگر و درخشان مبادرت می کند.
بر ايمان و ارتقاء ايدئولوژيکی خود می افزايد و سستی و ضعف و ذلت نمی پذيرد.

هم چنين می دانم که هيچ گونه پيمان شکنی و نقض عهد پذيرفته نيست و سازمان در اين موارد هيچ 
تعهد و مسئوليتی نخواهد داشت. جواب من به اتمام حجت پرچم فروغ و ابالغيه ترک ليبرتی اين 
است: هيهات من الذله، همين يک کالم و همين مفهوم کافی است کمااينکه قباًل گفته بودم و بعدًا 
نيز خواهم گفت و رژيم آخوندی را در تماميتش چه با ارتش آزادی و چه با ارتش قيام سرنگون 

می کنيم.
 سيامک نادری 93/8/11
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ادعای مسخره سکته مغزی
يا تمارض از ترس مرگ برای رفتن به خارج پس از قتل عام 10شهريور در اشرف؟

مزدور نورسيده که طبق حکم اخراج تيرماه1385 روی دست مجاهدين باقی مانده بود و 
درعين حال خاطرجمع بود که مجاهدين او را هرطور شده مواظبت و نگهداری می کنند، 
پس از موشکبارانهای ليبرتی و مخصوصًا بعد از قتل عام 10شهريور1392 در اشرف ديگر از 
فرط ترس و بريدگی به سيم آخر زد. اما به جای اينکه مانند ساير بريدگان به هتل مهاجر 
است، شروع  افراد در چنين شرايطی  قبيل  اين  تمارض که شيوه شناخته شده  با  برود، 
به جنگ اعصاب با  همرزمان و اطرافيان خود نمود تا شايد او را هر چه سريعتر  با استفاده 
از امکانات سازمان به خارجه بفرستند. در اين رابطه شاعری هم پيشه کرد و با به هم بافتن 
و رديف کردن کلمات بی ربط به يکديگر، که هر شنونده يی را به خنده می انداخت، تا آنجا 
که می توانست مادر و خواهرش را هم عليه سازمان مجاهدين برانگيخت و ادعا کرد سکته 

مغزی کرده اما کسی از او قبول نمی کند...
جالب اينکه، هم دکتر متخصص عراقی و هم دکتر سازمان جهانی مهاجرت و هم چنين 
برخی نمايندگان کميساريا که فهميده بودند سکته مغزی دروغی بيش نيست، جداگانه 
به مشاوران حقوقی مجاهدين رهنمود می دادند که از بنگالدش تا بوسنی و آفريقا از اين 
قبيل پناهجويان، بسيار ديده اند که خيلی از آنها هم روانی شده اند و نبايد آنها را جدی 
گرفت اما سوژه نيازمند توجه است. در همين خصوص، مزدور نورسيده به نحو مضحکی 
می گويد: »خانم کميساريا به نام روزالين سه بار از جاش بلند شد از من معذرتخواهی کرد 
که گفت خيلی می بخشيد ما اصاًل اطالع نداشتيم شما توی اين وضعيت هستی، شما 

اورژانس هستی بايد شمارا سريعًا بفرستيم به خارج از کشور...«
فقط اين سؤال باقی می ماند که خانم روزالين که سه بار از جايش بلند شده، چرا مريض 
اورژانس را سريعًا با خود از ليبرتی نبرده تا به معالجه او در عراق يا »خارج از کشور« اقدام 

کند؟!



23
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دستورالعمل دکتر کلينيك عراقی در ليبرتی برای ام آر آی
که سيامك نادری از آن آگاهانه اجتناب کرد و نرفت

نسخه داروهای دکتر رافل

اما مزدور نورسيده به جای اينکه با کميساريا از ليبرتی برود، اکنون يقه مجاهدين را می گيرد 
که علت اينکه مجاهدين او را به آلبانی يا يک کشور ديگر نفرستاده اند اين بود که: »مسأله 
آمدن من به آلبانی يا يک کشور ديگه يکی از مشکالت اصلی سازمان مجاهدين خلق بود 
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چون اگر می آمدم افشا می شد به ويژه همين قتلهای مشکوک«. اينجا ديگر اگر کسی ذره يی 
شرف و انصاف می داشت وقتی که صحيح و سالم به آلبانی رسيده است نبايد چنين اراجيفی 
را سرهم بندی می کرد. ازقضا اگر راست می گويد، بايد در همان ليبرتی، که به قول خودش 
نماينده کميساريا سه بار به خاطر سکته مغزی او از جا بلند شده )!( او هم از جای خودش 
يک بار بلند می شد و از کميساريا می خواست که او را برای مداوا و معالجه فوری و نجات از 

»قتل مشکوک« با خود از ليبرتی ببرد.

نامه مشاور حقوقی در ليبرتی به کميساريا درباره بيماری سيامك نادری-25فروردين1393

93/1/25
کميساريای عالی پناهندگان ملل متحدـ  پروژه اشرف

خانم سوميترا گرامی،
هم چنانکه می دانيد ما در مالقات 8آوريل با آقای جاناتان واينر، مشاور ارشد وزارت خارجه 
آمريکا در بازاسکان مجاهدين، درمورد ضرورت تسريع در بازاسکان بيماران )ازجمله آقای 
می خواهم  کرد.  خواهد  پيگيری  که  کرد  تأکيد  ايشان  و  کرديم  گفتگو  نادری(  سيامک 
با وکيل که هزينه های  به اطالعتان برسانم که خواهر سيامک در کاناداست و می تواند 
آنرا PMOI به عهده می گيرد نقش تسريع کننده داشته باشد. درخواست ما اين است که 
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To UNHCR-Ashraf Project-20140414
Table of patients and disabled No. 3- April 2014

موضوع را با سفارت کانادا در بغداد برای صدور تراول داکيومنت برای آقای نادری در ميان 
بگذاريد.

با تشکر و احترام -بهزاد صفاری
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نامه مشاور حقوقی درباره ضرورت فوری خارج کردن سيامك نادری از ليبرتی 
5ارديبهشت1393

5ارديبهشت1393
به: پروژه اشرف در عراق ـ کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد

خانم آال
آقای سيامک نادری که درباره ضرورت فوری انتقال او به کانادا در 14آوريل2014 برای خانم سوميترا 
نامه نوشتم، می گويد که حال او شديدًا رو به وخامت می رود. با توجه به محاصره و محدوديتهای پزشکی 
در کمپ ليبرتی ما خواهان کمک کميساريا هستيم تا سيامک نادری در اسرع وقت از ليبرتی 
منتقل و کمپ را ترک کند تا به نحو مناسب زير نظر کميساريا مورد مداوای اورژانس قرار بگيرد. ما 
هم چنين از کميساريا می خواهيم خانواده او در کانادا را از اين نامه و نامه 14آوريل2014 مطلع کند تا هر 
اقدامی را که می توانند برای تسريع در بازاسکان او در کانادا انجام دهند و در صورت امکان برای ديدار با 

سيامک به عراق سفر کنند.
ضمنًا ما عالوه بر کانادا، اسم سيامک نادری را برای بازاسکان هر چه سريعتر به خانم جين لوت هم داديم 

)رديف27 در ليست آوريل2014(
بهزاد صفاری- مشاور حقوقی ساکنان کمپ ليبرتی

رونوشت: آقای سيامک نادری
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اما بريده )سيامک نادری( پس از دريافت رونوشت نامه مشاور حقوقی به کميساريا مبنی بر 
ضرورت فوری ترک ليبرتی با کميساريا )يعنی يک نوع اخراج محترمانه در ارتباط با ادعای 
دروغين سکته مغزی( به وضوح می فهمد که دستش رو شده و ديگر پايان بازی »سکته 
مغزی« است و از اينکه نماينده کميساريا هم سه بار به خاطر سکته مغزی او از جا بلند شده 
»خارجه« ای درنمی آيد. ازاين رو شوکه شده و به فوريت در نامه زير دنده عقب می گيرد و 
ازآنجاکه می داند در هيچ کجا، بيش از مجاهدين به او رسيدگی و محبت و احترام نخواهند 
کرد، برای ادامه استثمار و خون خواری از مجاهدين، سريعًا پس از دريافت رونوشت نامه 
نامه زير را به نماينده کميساريا می نويسد و به رغم بريدگی مفرط ادعا  مشاور حقوقی، 
می کند که مجاهد خلق است، مطلقًا قصد ترک ليبرتی را ندارد ولو بميرد! و فقط در ليبرتی 
می ميرد! مگر اينکه به کانادا فرستاده شود )!( و يا طبق همان ليستی که سازمان مجاهدين 

اسم او را هم همراه با ساير بيماران به واينر داده است با ساير بيماران »بازاسکان« شود!

دنده عقب و نامه سيامك نادری به نماينده کميساريا
بالفاصله پس از دريافت رونوشت نامه مشاور حقوقی برای ترک ليبرتی

6ارديبهشت1393

 به خانم سوميترا
با سالم

اينجانب سيامک نادری ساکن کمپ ليبرتی امروز جمعه ساعت 4بعدازظهر از متن نامه مشاور حقوقی 
ساکنين ليبرتی مطلع شدم و بسيار متعجب و شوکه شدم خواستم بدينوسيله بنويسم تا به فوريت 
به دست شما برسد. همين که در همه مصاحبه ها هم گفته ام من مجاهدخلق هستم و عضو سازمان 
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و خواهم ماند- تنها درصورتی که در پروسه بازاسکان که در مصاحبه 93/1/5 توسط خانم رزالين صورت 
گرفت و به دليل بيماری گفت اورژانس هستی و به دليل اينکه خواهرم در کانادا ساکن است وقتی گفت 

موافقت می کنيد که به کانادا برويد خواهرتان هم آنجاست من گفتم: بله.
جای توضيح يا تأکيد ندارد چون از قبل هم گفته ام اگر بميرم هم در همين کمپ می ميرم و حاضر 
به رفتن از کمپ نيستم مطلقًا ولو بميرم. مگر اينکه طبق همان نامه يی که سازمان اسم مرا هم 
همراه با تعداد بسياری از بيماران به جاناتان واينر و خانم جين هال برای بازاسکان اينجانب 

به شما ارسال کرده و آقای جاناتان هم داده است.
بااينکه خودم فردًا نيازی به توضيح و تأکيد اين نداشتم چون 35سال است که در سازمان هستم و تا آخر 
هم خواهم ماند اما بلحاظ پرونده حقوقی يا هرگونه ابهام يا... خواستم اين موضوع را درجريان بگذارم. 

لطفًا مرا از رسيد نامه مطلع سازيد. با تشکر سيامک نادری 6ارديبهشت1393
فقط جای اين سؤال باقی می ماند که فردی که 48 ساعت توسط 60 نفر کتک می خورده، 
فردی که مجاهدين می خواسته اند او را بکشند، فردی که موقع ترک ليبرتی می خواسته 
به خواهر مژگان بگويد »خيلی خواستيد مرا بکشيد ولی نتوانستيد«، چرا برای اخراج نشدن 
از ليبرتی بايد اين همه قسم و آيه بخورد؟ و چرا بايد به آلبانی هم که می رسد در کمپ 

پناهندگی تحت نظارت کميساريا برای آمدن نزد مجاهدين درخواست عضويت بدهد؟
اين هم نامه مجاهدين برای فرستادن سيامک نادری به کانادا با قبول هزينه های وکالت 

به منظور اينکه بريده در موشک بعدی قالب تهی نکند.
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نامه مجدد مشاور حقوقی برای فرستادن سيامك نادری در اسرع وقت به کانادا 
با قبول هزينه های وکالت ـ 19ارديبهشت1393

نامه ها  نامه 25آوريل موضوع آقای سيامک نادری را توضيح دادم و  نامه 14آوريل2014 و در  من در 
به  محدثين  آقای  در خارج کشور  نماينده ساکنان  نامه  در جريان  می کنم. شما هم چنين  را ضميمه 
وزيرخارجه کانادا آقای جان برد در مورد بازاسکان اورژانس سيامک نادری هستيد و مجددًا اين نامه را هم 

برايتان ضميمه می کنم.
عالوه بر اين ما برای تسريع در بازاسکان او برجسته ترين وکيلی را که در کانادا می شناختيم با تيم همکارانش 
وارد کرديم که رونوشت وکالتنامه را برايتان ضميمه می کنم. روشن است که پرداخت حق الوکاله را سازمان 
مجاهدين خلق ايران از طريق آقای ابوالقاسم رضايی که اسم او در وکالتنامه ثبت شده برعهده گرفته است.

هم چنين می دانيد که ما اسم سيامک نادری را پس از درميان گذاشتن موضوع بيماران با آقای جاناتان 
واينر و به توصيه ايشان برای خانم جين لوت مشاور ويژه دبيرکل در بازاسکان ساکنان فرستاديم )رديف27 

ليست ضميمه(.
من و نماينده ساکنان آقای براعی شب گذشته وکالتنامه را برای امضا به نزد سيامک نادری برديم تا امضا 
کند و بالدرنگ برای آقای کليتون روبی و تيم او بفرستيم تا در بازاسکان او تسريع شود. اما باکمال تأسف، 

سيامک نادری از امضای وکالتنامه خودداری کرد و گفت نيازی به اين کار نيست.
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به اين ترتيب ما هر آنچه را که در توانمان بود برای حل وفصل هر چه سريعتر اين کيس انجام داديم. به نظر 
می رسد ادامه گفتگو با سيامک نادری بی فايده باشد و از اينرو من تقاضای مندرج در نامه 25آوريل را 
تکرار می کنم که »با توجه به محاصره و محدوديتهای پزشکی در کمپ ليبرتی ما خواهان کمک 
کميساريا هستيم تا سيامک نادری در اسرع وقت از ليبرتی منتقل و کمپ را ترک کند تا به نحو 
مناسب زير نظر کميساريا مورد مداوای اورژانس قرار بگيرد« خواهشمندم خواهر او را هم که در کانادا و 

در ارتباط با خودتان موضوع را پيگيری می کند مطلع کنيد. 
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نامه ها و تالش های مسئول کميسيون خارجه شورا و تشکرات مکرر خواهر سيامك نادری

سعيده نادری، خواهر سيامک نادری که شهروند کاناداست به خوبی می داند که تا 
کجا و چقدر، وقت آقای محمد محدثين مسئول کميسيون خارجه شورا را برای 
»سکته مغزی« ادعايی برادرش و هم چنين برای انتقال وی به کانادا و اگر نشد به 

سوئد يا نروژ و اگر نشد به آلبانی گرفته است.
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محمد محدثين در 3می2014 به جان برد وزيرخارجه کانادا ازجمله نوشت:
با توجه به اينکه خواهر سيامک نادری، خانم سعيده نادری در کانادا زندگی می کند و با توجه به محاصره 
ضد انسانی پزشکی که 5سال و نيم است از سوی دولت عراق بر ساکنان اعمال می شود، از شما و از طريق 
شما از دولت کانادا درخواست می کنم ترتيبات انتقال اورژانس آقای سيامک نادری به کانادا را فراهم 
نماييد، اين يک اقدام ضروری برای معالجه و بهبود وضعيت جسمی ايشان است. من به ضميمه نامه های 
14و 25آوريل مشاور حقوقی ساکنان به کميساريای عالی پناهندگان را ضميمه می کنم، همچنان که 
مالحظه می کنيد، اين موضوع هم باخانم جين لوت نماينده دبيرکل ملل متحد در امر بازاسکان ساکنان 
ليبرتی و هم با آقای جاناتان واينر مشاور وزيرخارجه آمريکا در مورد بازاسکان در ميان گذاشته شده است.

آقای وزير پيشاپيش از توجهاتتان به اين موضوع انسانی صميمانه تشکر می کنم.
با احترام  ـ محمد محدثين  ـ نماينده ساکنان اشرف و ليبرتی در خارج از عراق

رونوشت:
عاليجناب کريس الکساندر وزير مهاجرت کانادا

عاليجناب والکر تورک
آقای مهدی براعی
آقای بهزاد صفاری
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جواب وزارت  خارجه کانادا - 8خرداد93 )29مه2014(

Reply from DFATD - A060102014- 
corres@international.gc.ca 
Sent:  Thursday. May 29. 2014 5:57 PM 
To:  M. Mohaddessin 

Mr. Mohammad Mohaddessin
Representative of Ashraf and 
  Liberty residents outside Iraq
m.mohaddessin@ncr-iran.org 
Dear Mr. Mohaddessin:
Thank you for your correspondence of May 3. 2014. addressed to the Honourable John 
Baird. Minister of Foreign Affairs. seeking to have Mr. Seyamek Naderi admitted to Canada.
Your request falls under the responsibility of the Honourable Chris Alexander. Minister of 
Citizenship and Immigration. I have. therefore. taken the liberty of forwarding a copy of 
your correspondence to his office for consideration.
Thank you for writing. 
Yours sincerely.  
Hélène Chouinard
Ministerial Correspondence Division
c.c. Office of the Honourable Chris Alexander. P.C.. M.P.

آقای محمد محدثين
نماينده ساکنان اشرف و ليبرتی خارج از عراق

آقای محدثين عزيز
از نامه مورخ 3می2014 شما متشکرم که خطاب به عاليجناب جان برد وزيرخارجه ارسال شده بود و 

خواستار پذيرش آقای سيامک نادری در کانادا گشته بود.
درخواست شما در کادر مسئوليت عاليجناب کريس الکساندر وزير شهروندی و مهاجرت قرار می گيرد. من 

به اين جهت با اجازه شما يک نسخه از نامه تان را به دفتر ايشان جهت بررسی ارسال کردم.
با تشکر از نامه شما ـ با احترامات خالصانه ـ هلن چوينارد ـ بخش مکاتبات وزارتخانه

CC-دفتر عاليجناب کريس الکساندر
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نامه مسئول کميسيون خارجه به معاون کميسر عالی در ژنو
 برای فرستادن سيامك نادری از ليبرتی به نروژ يا فنالند4ژوئن2014

June 4. 2014
 Mr. Volker Türk. Director of International Protection. UNHCR
Dear Mr. Türk.
Your colleagues in Camp Liberty are aware of Mr. SeyamekNaderi’s 
case who is one of the residents in the camp and they know about 
his illnesses and our efforts to resettle him.
I wish to ask you. as we have already requested. to include 
seyamek  Naderi regarding his illnesses. in the list of those to be 
transferred to Norway or Finland and expedite his resettlement 
process.
I thank you in advance for your kind attention.Best regards
M.Mohaddessin

آقای والکر تورک ـ مدير حفاظت بين المللی کميساريا ـ  4ژوئن2014
همکاران شما در ليبرتی از موضوع آقای سيامک نادری و درباره بيماری او و تالشهای ما برای بازاسکان 

او مطلع هستند.
من می خواهم از شما درخواست کنم همچنان که قباًل تقاضا کرده ايم سيامک نادری را به خاطر بيماريش 
مشمول ليست انتقاليها به نروژ و فنالند نموده و پروسه بازاسکان او را تسريع کنيد. پيشاپيش از توجهات 

و لطف شما سپاسگزارم.
با احترام ـ محمد محدثين
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نامه تشکر سعيده نادری - 15خرداد1393 )5ژوئن2014(

آقای سيد المحدثين
رئيس کميسيون خارجی شورای ملی مقاومت و مسول ساکنين کمپ ليبرتی در عراق

با سالم
ايميل شما به آقای والکر ترک در رابطه با انتقال برادرم سيامک نادری به کشور نروژ يا فنالند دريافت 
شد. بسيار از تالش شما برای خروج سريع برادرم سيامک که درشرايط بسيار وخيمی است 
سپاسگزارم. من نيز به پيگيری مستمر و تماس با کميساريا ادامه خواهم داد، اما يقين دارم که  
درخواست و پيگيريهای شما برای خروج هر چه سريعتر سيامک قطعًا تأثير گذارترخواهد بود. 
خواهش من از شما اين است که هرگونه که امکانپذير است به کميساريا برای قبول انتقال سريع سيامک 
به کشور ثالث جهت شروع درمان فشار بياوريد. ما به شدت نگران وضعيت سيامک هستيم. خانواده سيامک 
و من که ساکن کانادا هستم برای هرگونه کمکی برای نجات جان سيامک عزيزمان آماده هستيم. از طرف 

خودم و به ويژه مادرم از شما کمال تشکر را دارم  و بی صبرانه در انتظار نتيجه درخواست شما هستيم. 
با احترام ـ سعيده نادری ـ خواهر سيامک نادری ـ 15خرداد1393



36

نامه مجدد سعيده نادری - 18خرداد1393)8ژوئن2014(

Re: to saeideh naderi
Saeideh Naderi ]saeideh.naderi@gmail.com]
  To:M. Mohaddessin 
Sunday, June 08, 2014 3:15 pm

آقای سيد المحدثين 
با تشکر از پيگيريها و ارسال پاسخ دلگرم کننده آقای ترک. اميدوارم روند انتقال برادرم سيامک به نروژ و 
يا فنالند به سرعت انجام گيرد و هيچ مشکلی پيش نيايد. کميساريای عالی پناهندگان ضمن پاسخ مثبت 
جهت اقدام برای باز اسکان سيامک به يکی از دو کشور نروژ يا فنالند اشاره داشته اند که تضمينی برای 
پذيرش برادرم سيامک نيست. آقای سيد المحدثين چه مسأله يا مسائلی  ممکن است مانع از 

پذيرش سيامک باشد؟...
 با توجه به شرايط وخيم سيامک ما نمی خواهيم اين فرصت و امکان انتقال سريع او به يکی از دو کشور 
نروژ يا فنالند جهت درمان که توسط شما فراهم گرديد از دست برود. خواهش می کنم همه توانتان را در 

به نتيجه رساندن باز اسکان برادر عزيزم سيامک به کار گيريد. 
.... مجددًا از  تالش شما برای تسريع روند انتقال سيامک سپاسگزارم و بی صبرانه در انتظار 

نتيجه مثبت اين تالشها می باشم. با احترام ـ سعيده نادری ـ خواهر سيامک نادری

و  نيست  کار  در  مغزی  بود که سکته  غافل  اين حقيقت  از  فقط  نادری  خواهر سيامک 
طرفهای ذی ربط در فنالند و نروژ هم، آن قدر از اين نمونه ها ديده اند که بدون گواهی پزشک 
متخصص، هيچ اعتنايی نمی کنند. کسی هم که به آزمايش MRI نرود و وکيل را هم که 

مجاهدين می خواهند برای او استخدام کنند نپذيرد بدون شک اعتماد برنمی انگيزد.
آيا جناح اعتدالی وزارت، از طريق تواب تشنه به خون )مصداقی( بازی کثيفی را با بريده 

پيش می برده؟
ضمنًا در همين ايام اصرار بيش ازحد برای اينکه به او در ليبرتی ايميل جداگانه داده شود 
بسيار شک برانگيز بود زيرا اين قبيل ارتباطات در ليبرتی، تحت کنترل مستقيم وحوش 
استخبارات مالکی و کميته سرکوب و سفارت رژيم بود. شايان توجه اينکه به رغم دهها بار 
تقاضای مکتوب که اسناد آنها  موجود است، کوبلر و مالکی نگذاشتند که حتی يک عدد 

کامپيوتر و يک عدد موبايل يا تجهيزات اينترنتی و ارتباطات، وارد ليبرتی شود زيرا
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می گفتند که مهندسين مجاهدين با دست کاری در تجهيزات الکترونيک از آنها عليه امنيت 
عراق و ايران استفاده می کنند! کما اينکه مالکی در اوايل سال1388 آشکارا ادعا کرده بود، 
مجاهدين از اشرف با اقدامات الکترونيکی، نتيجه انتخابات را در کامپيوترهای کميساريای 

عالی انتخابات عراق به زيان او تغيير داده اند!
آنتنهای شنود و استراق سمع اينترنتی در ليبرتی نيز چيز کاماًل لو رفته ای بود که مجاهدين 
ارتجاع تحت عنوان  را منتشر کردند. مزدوران  دادند و عکسها  اطالعيه  بارها درباره آن 
خانواده مجاهدين نيز پيوسته درصدد شناسايی دقيق محل اصابت موشکها و تصحيح گرای 

آنها برای پيدا کردن و در هم کوبيدن مقر فرماندهی بودند.
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اطالعيه کميسيون امنيت و ضد تروريسم شورای ملی مقاومت -20مهر1393 )12اکتبر2014(

 

        کميسيون امنيت و ضدتروريسم
سند استراق سمع تلفنی، کنترل ايميلها ، شنود الکترونيکی 
و باز کردن کليه نامه ها و بسته های پستی ساکنان ليبرتی 

دستورات سرکوبگرانه رژيم ايران به مالکی عليه  اعضای اپوزيسيون ايران در عراق 
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران در روز 2 اسفند 1390 بنا بر گزارشهای رسيده از درون رژيم آخوندی، 
طی اطالعيه يی  از »نصب دستگاههای استراق سمع در جنب ليبرتی بر روی دکلهای 15متری« برای 
پرونده سازی عليه ساکنان  ليبرتی خبر داد. روز بعد، مقاومت ايران در روز سوم اسفند 1390 »اعتراض  
شديد ساکنان ليبرتی و مقاومت ايران به اقدامهای سرکوبگرانه پليسی برای انهدام اپوزيسيون به درخواست 

فاشيسم دينی« را منعکس کرد.
همچنين در روز  30 ارديبهشت 1392 دبيرخانه شورا اعالم کرد: به اسناد جديدی از داخل رژيم ماليان 
دست يافته است که شامل دستورات سرکوبگرانه عليه اپوزيسيون ايران به مالکی در آستانه انتخابات 

ديکتاتوری دينی است. 
 طبق اين اسناد ، به دنبال سفر وزير اطالعات رژيم به بغداد، وی  دستورات سرکوبگرانه جديدی را عليه 
اپوزيسيون ايران در عراق به حکومت مالکی ابالغ کرده است. اين دستورات شامل باز کردن کليه ايميلها 
و نامه ها، استراق سمع تلفنی و شنود الکترونيکی و ضبط آنها برای پرونده سازی عليه مجاهدان اشرفی در 

ليبرتی است. سند ضميمه و به هر دادگاه بين المللی قابل ارائه است.
اين دستورات سرکوبگرانه که يونامی و سازمان ملل در مورد آنها سکوت پيشه کرده اند نقض آشکار يادداشت 
تفاهم 25دسامبر2011 درباره التزام حکومت عراق به مراعات استانداردهای حقوق بشر انساندوستانه در 

ليبرتی است.
هم اکنون نيز طبق گزارشهای نيروی تروريستی قدس در تهران ، 14 نفر عوامل مرتبط با رژيم، با ايجاد 
يک مقر دائمی در پشت ديوار غربی ليبرتی )جنب قسمتهای شماره 1 و شماره 2( با دوربين و تجهيزات 

ديدبانی و مراقبت تلويزيونی به کنترل شبانه روزی اشتغال دارند. 
ترجمه فارسی و کپی سند ضميمه است:  
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جمهوری عراق
دبيرخانه شورای وزيران

اداره پيگيری و هماهنگی دولتی
شماره: م ت/10111/1/2/11

شماره 178000    تاريخ: 2013/5/12    
مهر: سری و فوری  

مشاور امنيتی
ارگان مشاور امنيت ملی

اداره اطالعات نظامی )استخبارات(
موضوع: کميته های بازرسی

با استناد به فرامين جناب نخست وزير در مورد پيگيری مسائل اعضای سازمان خلق در قرارگاه 
ليبرتی، تصميمات زير گرفته شد:

1ـ تشکيل يک کميته ويژه که نامه ها و بسته های پستی وارده و خارجه آنها ]ساکنان ليبرتی[ 
را بازکرده و می خواند. 

2ـ انتخاب يک کانال پستی که اقدام به دريافت و يا ارسال نامه ها و بسته های پستی می کند.
3ـ بر اساس پيشنهاد اداره تکنولوژی اطالعات، يک باند الکترونيکی کنترل شده برای پيگيری و 

نظارت پستهای الکترونيکی ايجاد می شود.
به منظور اطالع و انجام اقدامات الزم... با تشکر

علی محسن اسماعيل ـ دبيرکل شورای وزيران  2013/5/9
رونوشت به: 

رياست شورای وزيران/دفتر جناب نخست وزير، جهت اطالع... با تشکر  •
دفتر مشاور امنيتی  •

شورای ملی مقاومت ايران
کميسيون امنيت و ضد تروريسم

20مهر93 )12 اکتبر2014(
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گزارش مشاور حقوقی در ليبرتی درباره آخرين وضعيت سيامك نادری-8 ژوئن 2014
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اطالعيه 30ارديبهشت92 دبيرخانه شورای ملی مقاومت
 درباره کنترل ايميلهای ساکنان و استراق الکترونيکی که امنيت جمعی ساکنان کمپ را به خطر می اندازد

 
اسناد قابل ارائه به دادگاه بين المللی

دستورات سرکوبگرانه رژيم ايران به مالکی عليه اپوزيسيون ايران در عراق
در آستانه انتخابات رياست جمهوری ماليان

دستورات  شامل  که  است  يافته  دست  ماليان  رژيم  داخل  از  اسناد جديدی  به  ايران  مقاومت 
سرکوبگرانه به مالکی عليه اپوزيسيون ايران درعراق در آستانه انتخابات ديکتاتوری مذهبی است. 
طبق اين اسناد که قابل ارائه به دادگاه بين المللی است، به دنبال سفر وزير اطالعات رژيم به بغداد، 
همزمان با باال گرفتن جنگ قدرت در داخل رژيم، دستورهای جديدی به دولت عراق ابالغ شده 

است:
1ـ تعيين يک وکيل از جانب دولت عراق برای سلب مالکيت از ساکنان اشرف، توجيه و آموزش دادن 
به او در اين خصوص همراه با نحوه ارائه موضوعات به سازمان ملل و مقامهای آمريکايی از طريق 

مارتين کوبلر.
2ـ درخواست از صليب سرخ برای از سر گرفتن انتقال پيامها و نامه های سازماندهی شده ازسوی 
وزارت اطالعات در تهران به ساکنان اشرف و ليبرتی در پوش خانواده برای اعمال فشار بر مجاهدين. 
اين اقدام به مثابه جايگزين 300بلندگو است که به مدت 677روز از فوريه 2010 تا دسامبر 2011 

در اطراف اشرف به طور شبانه روزی به شکنجه روانی ساکنان اشتغال داشت.
3ـ پليس و نيروهای امنيتی در ليبرتی بايد اقدامهای سرکوبگرانه عليه ساکنان را تشديد نموده و 

از هرگونه نرمش در برابر آنها پرهيز کنند.
4ـ دواير ذيربط عراق بايستی هرگونه ارتباط تلفنی و الکترونيکی ليبرتی با دنيای بيرون را کنترل 

و ضبط کنند. 
5ـ اعمال محدوديت هر چه بيشتر برای بازديدهای کنسولی و ملل متحد و به ويژه سفارت آمريکا 

از ليبرتی.
اين در حاليست که مسأله مبرم امنيت ساکنان ليبرتی هم چنان حل ناشده باقی مانده و سه ماه و 
نيم پس از حمله موشکی، هيچ يک از الزامهای حداقل امنيتی برآورده نشده است. اين از يک قصد 

شوم و جنايتکارانه خبر می دهد.
مقاومت ايران با يادآوری بيانيه 29 اوت 2012 وزارت خارجه آمريکا مبنی بر تالش در راستای 
حل و فصل مقوالت انساندوستانه در کمپ ليبرتی و تعهد به حمايت از امنيت و سالمت ساکنان، 
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و با يادآوری مسئوليت و تعهدات ملل متحد دربارة حقوق پناهندگان و پناهجويان، دولت آمريکا 
و سازمان ملل را به جلوگيری از اين اقدامهای سرکوبگرانه فرا می خواند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
30 ارديبهشت 92 )20 می 2013(

پاسخ کميساريا به اقدامات مسئول کميسيون خارجه شورا در مورد سيامك نادری- 5ژوئن2014 

From: Bruce Scoffield ]scoffiel@unhcr.org[
Sent: Thursday. June 05. 2014 3:43 PM
To: M. Mohaddessin
Cc: Janice Lyn Marshall
Subject: FW: Letter
Dear Mr. Mohaddessin.
 
I write on behalf of Mr. Turk. UNHCR staff in Iraq confirm they are 
aware of Mr. Naderi’s situation. including his health issues. His case 
will be submitted on a priority basis for resettlement.
 
Sincerely
 
Bruce Scoffield
Principal Advisor

 
آقای محدثين عزيز

ــل متحــد  ــدگان مل ــی پناهن ــان کميســاريای عال ــورک می نويســم. کارکن ــای ت ــن از طــرف آق م
در عــراق تأيــي کردنــد کــه از وضعيــت آقــای نــادری باخبرنــد. ازجملــه وضعيــت ســالمتی وی. 

ــا اولويــت بــاال بــرای بازاســکان ارجــاع خواهدشــد. پرونــده وی ب
احترامات خالصانه ـ بروس اسکافيلد ـ مشاور اول
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تشکر مجدد خواهر سيامك نادری -12 ژوئن 2014

Regarding my brother Siamak Naderi-Relocation to Sweden 
Saeideh Naderi ]saeideh.naderi@gmail.com[ 
Sent:  Thursday. June 12. 2014   17PM 
To:  M. Mohaddessin
Attachments:   to Mr. Mohaddessin-12Jun14.pdf  )31 KB (]Open as Web 
Page[

آقای سيد المحدثين 
رئيس کميسيون خارجی شورای ملی مقاومت و مسئول ساکنين کمپ ليبرتی در عراق

با سالم
ــرادرم  ــا  ب ــی ب ــاط ايميل ــراری ارتب ــا برق ــدام ســريع شــما در رابطــه ب بســيار از اق
ســيامک و همين طــور ارســال درخواســت بــه کميســاريا جهــت بــاز اســکان ســريع 
او بــه کشــور نــروژ يــا فنالنــد سپاســگزارم. طــی نامه يــی کــه ديــروز از ســيامک دريافــت 
کــردم مســئول کميســاريا در عــراق روز دوشــنبه بــه ديــدار ســيامک رفتــه و بــه او اطــالع داده انــد 
ــاز اســکان بــه کشــور ســوئد معرفــی می کننــد. مــن ديــروز در هميــن  رابطــه  کــه او را بــرای ب
بــه کميســاريا در عــراق ايميــل زدم تــا از وضعيــت بــاز اســکان او بــه کشــور ســوئد مطلــع گــردم 
ــه يکــی از دو  ــال ســريع ســيامک ب ــه انتق ــرار ب ــق درخواســت شــما ق ــروز طب ــا دي ــه ت چــرا ک
کشــور نــروژ يــا فنالنــد بــوده اســت. امــا تــا کنــون پاســخی نگرفتــه ام. آقــای ســيد المحدثيــن 
ــه  ــر چ ــد ب ــاران را دارن ــا بيم ــی و ي ــاکنان ليبرت ــرش س ــی پذي ــه آمادگ انتخــاب کشــورهايی ک
اساســی اســت؟ آيــا بــاز اســکان ســيامک بــه کشــور ســوئد ســريعتر اســت يــا بــه نــروژ؟ از آنجــا 
کــه سيســتم پزشــکی کشــور ســوئد بســيار بهتــر اســت مــا هــم ترجيــح می دهيــم کــه ســيامک 
ــا توجــه بــه وضعيــت اورژانســی  جهــت درمــان فــوری و مناســب بــه آنجــا منتقــل شــود، امــا ب
ــر  ــن کشــورها پروســه انتقــال جلوت ســيامک زمــان نيــز بســيار اهميــت دارد. در کداميــک از اي
اســت؟ بســيار سپاســگزار خواهــم بــود اگــر مــن را هــم در جريــان وضعيــت انتقــال ســيامک قــرار 
دهيــد و از آنجــا کــه کميســاريا بــه شــما پاســخگو اســت و اقــدام شــما بســيار تأثيرگــذار اســت باز 
هــم خواهشــم ايــن اســت کــه پرونــده انتقــال او را در اولويــت قــرار دهيــد تــا هــر چــه ســريعتر 
ــه روز شــرايط جســمی او  ــد. متأســفانه  روز ب ــات پزشــکی و بيمارســتانی دسترســی ياب ــه امکان ب
ــا  ــاس ب ــده او و  تم ــر پرون ــان پيگي ــن هم چن ــران او هســتيم. م ــا بســيار نگ ــر می شــود و م بدت
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کميســاريا خواهــم بــود. مجــددًا از زحمــات و تــالش شــما سپاســگزارم. 
با احترام سعيده نادری

ــن می رســد  ــه محــل ام ــده ب ــای بري ــه به محــض اينکــه پ شــايان توجــه اســت ک
ــزون شــرايط  ــت روزاف ــه از وخام ــری اســت و ن ــزی« خب ــه از »ســکته مغ ــر ن ديگ
ــه  ــزدور ب ــده م ــا بري ــند ت ــر می رس ــکارچيان آن س ــس وزارت و ش ــمی! به عک جس

ــردازد. ــوده بپ ــوژه آن ب ــودش س ــه خ ــن« ک ــکوک مجاهدي ــای مش »قتل ه

نامه مجدد سعيده نادری - 17ژوئن2014
سوئد سکته مغزی و فوريت انتقال را قبول نمی کند

آقای سيد المحدثين
با سالم 

همان طــور کــه در ايميــل زيــر مالحظــه می کنيــد آقــای اســکافيلد بــه مــن پاســخ داده انــد کــه 
ســيامک در ليســت اضافــی بــه کشــور ســوئد معرفــی شــده بــوده کــه ايــن کشــور نيــز حاضــر 
بــه پذيــرش بيــش از تعــداد تعييــن شــده نيســت و ســيامک را قبــول نکرده انــد. آقــای محدثيــن 
ــا توجــه  ــه ب ــرده ام ک ــا خواهــش ک ــا باره ــن باره ــاک اســت. م ــت ســيامک بســيار خطرن وضعي
ــل  ــث منتق ــه کشــور ثال ــن فرصــت ب ــرار داده و در اولي ــت ق ــش او را در اولوي ــت بحراني به وضعي
کننــد. بيــش از 8مــاه او در ايــن شــرايط بــوده بــدون هيــچ اقدامــی. خواهــش می کنــم کاری 
ــرات  ــزو نف ــه او را ج ــد ک ــار بياوري ــاريا فش ــه کميس ــم ب ــش می کن ــد. خواه بکني
ــرای  ــا ب ــد. آي ــل کنن ــريعتر منتق ــر س ــت ه ــت در اولوي ــده در اول ليس ــن ش تعيي
ــه  ــد. بی صبران ــم کاری کني ــش می کن ــت؟ خواه ــی اس ــت اضاف ــزو ليس ــم ج ــد ه فنالن

ــادری  ــا احتــرام ـ ســعيده ن منتظــر اقــدام و پاســخ شــما هســتم. ب

---------- Forwarded message ----------
From: Bruce Scoffield <scoffiel@unhcr.org>
Date: Mon. Jun 16. 2014 at 7:34 AM
Subject: RE: URGENT: Relocation of Siamak Naderi to Sweden-number 
with UNHCR 15411-C000349
To: Saeideh Naderi <saeideh.naderi@gmail.com>
Cc: Anna Rich <rich@unhcr.org>. Sumitra Visvanathan <visvanat@
unhcr.org>
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Dear Ms Naderi.
 Thank you for your email and phone message. On behalf of Mr. Turk 
I can assure you that UNHCR recognizes the very difficult situation 
facing your brother. His case is a priority for UNHCR. As you know. the 
final decision with respect to relocation to a third country rests with 
the government of that country: because Sweden recently informed us 
that it is not able to accept additional cases your brother’s application 
is being submitted to Finland.
I regret that it is not possible to predict at this point how long it will 
take to receive a response from Finland.
 
Sincerely
 Bruce Scoffield

نامه بعدی و تشکر مجدد سعيده نادری  - 20ژوئن2014

آقای سيد المحدثين
با سالم

ــال  ــريع انتق ــا تس ــه ب ــما در رابط ــتمر ش ــای مس ــما و پيگيريه ــی ش ــاس تلفن از تم
ــرش او  ــا پذي ــن کشــور ب ــر اي ــدوارم هــر چــه زودت ــگزارم. امي ــد سپاس ــه فنالن ــيامک ب س

ــردد. ــل گ ــر چــه ســريعتر منتق ــرده و ه ــت ک موافق
ــد. در وب  ــه فنالن ــور خارج ــرای وزارت ام ــردم ب ــه ک ــی تهي ــد نامه ي ــه گفتي ــور ک ــن همان ط م
ســايت ايــن وزارتخانــه دپارتمان هــای متفاوتــی وجــود درد کــه مــن مطمئــن نيســتم درخواســتم 
را بــه کــدام دپارتمــان بفرســتم. ممنــون خواهــم شــد اگــر شــما راهنمايــی کنيــد کــه پرونــده 
ســيامک بــه چــه قســمتی ارســال شــده و مــن بــا همــان دپارتمــان تمــاس بگيــرم. بــاز هــم از 
ــا احتــرام ـ  ــر عزيزانمــان. ب ــدار هــر چــه زودت ــه اميــد دي کمــک و تــالش شــما  سپاســگزارم. ب

ســعيده نــادری
در ادامــه ماجــرا، فنالنــد هــم پــس از چک پزشــکی وضعيت فــرد بريده از کميســاريا 
و کلينيــک عراقــی و طبيبــان ســازمان جهانــی مهاجــرت در عــراق، موافقــت خــود از 
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پذيــرش ســيامک نــادری را پــس می گيــرد.
ــد  ــد جــواب منفــی می دهن ــادا و ســوئد و فنالن ــه کان ســرانجام ازآنجاک
و هيچ يــک از اقدامــات دربــاره انتقــال بريــده مزبــور بــه ايــن کشــورها 
ــاريا  ــا کميس ــق ب ــن در تواف ــد، مجاهدي ــدا نمی کن ــت پي ــواب مثب ج
ــن  ــت اولي ــن در ليس ــر از مجاهدي ــک نف ــای ي ــادری را بج ــيامک ن س
ــان1393  ــان در 26آب ــا خودش ــوده و او را ب ــافرين وارد نم ــر مس چارت

ــد. ــی می برن ــه آلبان ــر2014( ب )17نوامب

تشکر پايانی سعيده نادری پس از رسيدن بريده به آلبانی  -18نوامبر2014

:سالم و درخواست
Saeideh Naderi ]saeideh.naderi@gmail.com[
  
To:  M. Mohaddessin 
Tuesday. November 18. 2014 8:38 AM

سالم آقای سيد المحدثين
خــدا رو شــکر. تمــاس گرفتــم ازتــون تشــکر کنــم بــرای همــه تــالش و زحماتتــون و عذرخواهــی 
بــرای اينهمــه تماســهايی کــه داشــتم. مــن مجــدد  خدمتتــان تمــاس خواهــم گرفــت. بــاز هــم 

بــرای همــه تالشــتان سپاســگزارم.
با احترام ـ سعيده نادری

ــده مــزدور بی شــرافت، مدعــی شــده اســت:  »االن... توســط  ــد کــه بري اکنــون بنگري
کميســاريا بــه آلبانــی منتقــل شــدم نــه ســازمان مجاهدين خلــق، چــون ســازمان مجاهدين خلــق 
تمامــًا مانــع می شــد... واقعيــت ايــن اســت کــه اگــر فعاليــت ســه الــی چهارســاله خواهــرم کــه 
ــرا  ــرا می کشــت و بعــدش هــم اســم م ــود صــورت نمی گرفــت ســازمان به راحتــی م ــادا ب در کان

ــادری، از هــر طــرف سوءاســتفاده می کــرد...« می گذاشــت مجاهــد شــهيد ســيامک ن
پيــش از او، دژخيــم جــواد منصــوری از ســرکردگان اوليــه ســپاه پاســداران ولی فقيــه 
ارتجــاع گفتــه بــود: »حتــی در داخــل خــود ســازمان اگــر کســی بــه آنهــا انتقــادی داشــت بــه 
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هيــچ وجــه تحملــش نمی کردنــد و در اوليــن فرصــت منتقــدان درون ســازمانی خــود راهــم بــی 
هيــج مالحظه يــي می کشــتند« )ســايت حکومتــی الــف 11تيــر1396(.
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پاسخی از بريده مزدور سيامك نادری به خودش ـ 16آبان1384

»در قبــال تمــام توطئه هــا و زدوبندهــای رژيــم پليــد آخونــدی و بريــده 
ــه  ــن ب ــی ها و رفت ــه خودفروش ــا اين گون ــتيم و ب ــش می ايس مزدوران
ــم  ــن رژي ــد اي ــده و مــزدوری نمی توان ــدی هيــچ بري ــم آخون دامــن رژي

کثيــف آخونــدی را نجــات دهــد«.

هيهات من الذله
پيمان نامه بازگشت ناپذير و آب بندی شده در برابر طعمه

هيهات من الطعمه
در طــی ايــن 25ســال و به طــور خــاص 3ســال اخيــر، رژيــم پليــد آخونــدی بــا اســتفاده از شــرايط 
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ــاران  ــوده از بمب ــت ب ــه اشــرف و مقاوم ــه زدن ب ــش درصــدد ضرب ــام قواي ــا تم ــراق ب ــی و ع منطقه ي
قرارگاههــا تــا تبليغــات و فشــارها و اتهامــات مســموم چــه توســط خــودش و چــه بريــده مزدورانــش 
بــوده و هســت. ازآنجاکــه ايــن رژيــم پابه گــور هدفــش در هــم شکســتن مقاومــت و ضربــه زدن بــه 
ــش  ــده مزدوران ــدی و بري ــد آخون ــم پلي ــای رژي ــا و زدوبنده ــام توطئه ه ــال تم ــد در قب آن می باش
ــا اينگونــه خودفروشــيها و رفتــن بــه دامــن رژيــم آخونــدی هيــچ بريــده و مــزدوری  می ايســتيم و ب
ــه ســازش  ــال هرگون ــدی در قب ــا آب بن ــد؛ و ب ــدی را نجــات ده ــف آخون ــم کثي ــن رژي ــد اي نمی توان
ــه  ــر ادام ــه آخ ــا ب ــداری را ت ــت و پاي ــتيم و مقاوم ــی می ايس ــی و طعمه گرائ ــليم و خارجه گرائ و تس
خواهيــم داد. بی شــک روز ســرنگونی رژيــم پليــد آخونــدی فراخواهــد رســيد و رئيس جمهــور 
ــرد، رژيــم پليــد آخونــدی کــه تــا  ــه ايــران خواهيــم ب برگزيــده مقاومــت خواهــر مريــم رجــوی را ب
ــا هــر زدوبنــد و توطئــه و ايجــاد فشــار و  بحــال هيــچ کاری نتوانســته اســت بکنــد بعدازايــن هــم ب
اذيــت و آزار چــه توســط خــودش و چــه بريــده مزدورانــش طرفــی نخواهــد بســت. يــا مرگ يــا آزادی.

سيامک نادری- 84/8/16        



52

تفاوت بين جان و »جاندار«-26آبان1381

جــان مــن زمانــی ارزش دارد کــه بــرای ســرنگونی باشــد واال مقوله اش 
ديگــر بحــث »جاندار« اســت.

ــم کــه روزی روشــن و ســپيد و  ــرارداد هــم نبســته بودي ــی ق در ثان
آفتابــی رژيــم را ســرنگون می کنيــم. به طــور يقيــن هــر شــقی کــه 
پيــش بيايــد جــدای از فــراز و نشــيب اش رژيــم را ســرنگون خواهيــم 

کــرد......
سيامک نادری 
81/8/26

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران
21 آذر 1396




