رجوی حت ّی به فرزند خود مح ّمد (مصطفی) هم رحم نکرد

محمد رجوی(مصطفی) دراسارت الجوردی دژخیم در ۱۹بهمن سال۶۰

محمد رجوی قبل ازاعزام به خارج درسال ۶۹

 )۴۴محمد رجوی فرزند مسعود رجوی درنشست مژگان پارسایی سئوال کرد«:چرا خاک عراق باید برای ما مرزسرخ باشد .آیا معنی «مرز
سرخ» رامی فهمید؟ .اگر دولت عراق یا آمریکا ازما بخواهند اشرف را ترک کنیم آیا می بایست با انها وارد جنگ شویم؟ چون معنای مرزسرخ
این است ! اگر جواب مثبت است وباید بجنگیم چرا سالح هایمان را تحویل دادیم؟ و اکنون چگونه باید از این مرز سرخ حفاظت کنیم؟ ازهمه مهمتر
مگر همیشه نمی گفتید سالح مجاهد *مرز سرخ است؟ ! به نظر من این یعنی یک «خودکشی جمعی» و من چنین چیزی را قبول ندارم! …»
زمانی که محمد رجوی حرف می زد ،سالن به سکوت سنگینی فرو رفته بود .مژگان پارسایی جانشین رهبری و صدیقه حسینی مسئول اول سازمان
مات مانده وچیزی برای گفتن نداشتند .حرفهی محمد جوابی نداشت ،وجواب دادن هم کار را خراب می کرد .چرا که این سوال ها درذهن همه بود.
اما کسی جرأت نمی کرد ،بر زبان بیاورد .محمد می دانست که ازمصونیت برخورداراست.
بهترین سخنان برای نفی رجوی ،سخنان خود رجوی است که بارها گفته بود «:کسی که سالح نداشته باشد ودر کنارمرزهای ایران نباشد ،نمی
تواند رژیم راسرنگون کند».
یکی ازجدا شده ها که با محمد رجوی دریک نشست بودند می گوید«:مح ّمد درنشست هایی که با خود رجوی درالیه کاندیدعضووعضو داشتیم،
همه چیز را زیر سوال می برد .او انقالب ایدئولوژیک سال  ۶۴را قبول نداشت .ومی گفت کار اشتباهی بوده ،وعملیات فروغ وتحلیل های آنرا رد
می کرد .انقالب سال  ۶۸را قبول نداشت .و نشست های حوض وعملیات جاری و...هم چنین خلع سالح توسط امریکا و خط موازی کارکردن با
امریکا وجمع آوری امضااز مردم عراق برای باقی ماندن درعراق و...را رد می کرد .وقبول نداشت .وهمه چیز را با استدالل و منطق بیان می
کرد ...خود رجوی نمی توانست به او چیزی بگوید که ،تو ضد انقالب هستی و ،!...یکبار رحمان (عباس داوری) بلند شد گفت«:حرفهایی که شما ها
می زنید حرفهای ونقش وزرات اطالعات رژیم است!( بدینوسیله می خواست با ارعاب جلو آنها رابگیرد »).محمد هم حرفها را می زد ،چیزی که ما
جرأت نمی کردیم بزنیم ،ا ّما حرفهای همه بود .رجوی ساکت بود ،فقط گوش می کرد ،او نمی توانست به مح ّمد(پسرش) بگوید که ،تووزارت
اطالعاتی هستی! .تمام میلیشیا هایی که درنشست بودند ،می دانند! به همین دلیل بعضی اوقات با آنها(میلیشیا ها) نشست های جداگانه می گذاشتند ،تا
حرفهای میلیشیا هارا ،ما بقی کاندید عضو وعضو ها نشنوند .محمد خیلی آدم مودبی بود (».میلیشیا ها  ،نامی بود که برای فرزندان مسئولین سازمان
گذاشته بودند .آنها سال ۶۹به خارج ازعراق( اروپا وامریکا) اعزام شدند .وسپس درسال  ۱۳۷۶به بعد ،بیشترآنان رابا وعده وفریب به اشرف
کشاندند).

محمد با تمامیّت سازمان وسیاست های رجوی مخالف بود .به همین دلیل گفته بود «:پدرمن یک شارالتان ودجال ترین فرد دردنیاست».
به همین دلیل محمد همیشه یک بادیگارد ثابت داشت .اوایل همیشه صمد کالنتری درکنار او بود وسپس عباس مینا چی نفرهمراه وکیپ به کیپ او راه میرفت.
ودرطول این سالیان هیچ گاه درنشست های جمعی اوباکسی صحبت نکرده بود .زیرا تحت کنترل نفرات فوق قرارداشت .واین اواخر مظاهر کلبی را کوبل
ونفرهمراه او کرده بودند.

عباس مینا چی سمت راست مریم ومسعود رجوی برروی ام تی ال بی فرماندهی

صمد کالنتری

عباس مینا چی

مظاهرکلبی

درآبانماه سال۱۳۹۰رجوی با کاندید عضووعضوها نشست گذاشت .ودر«اتمام حجت» که توسط رجوی ابالغ شد وچهارگزینه دربرابرآنها قرارداده
شد -۱:تحویل دادن به پلیس عراق  -۲...تحویل داده به خانواده (...که درواقع همان پلیس عراق بود)  -۳هوادارمجاهدین -۴...مجاهد خلق....
بسیاری ازاین نفرات برخالف گذشته که سوگند مجاهدی خورده بودند ،درهمین نشست آنها دیگرحاضر نبودند مجاهد باشند ،و گزینه  ۳را انتخاب
کردند .این افراد به «گزینه سه ایی» درتشکیالت معروف بودند .چنین گزینه ایی پس از تعیین تلکلیف کمیساریا ،وشنا سایی شدن بعنوان پناهجو
توسط آنان ،دردستور سازمان قرار گرفت! .محمد رجوی نیز «گزینه سه ایی» بود.

دراین تصویر که ویدئوآن نیز دریوتیوپ هم وجود دارد ،محمد کلمه مجاهد بودن را بکارنبرد.
به همین خاطر رجوی کینه اش را یکجا برروی محمد خالی کرد وبرای خراب کردن او به اوتهمت جنسی زد .رجوی درنشست گفته بود «:محمد
همیشه روی میز مریم (رجوی)بود .پیش از اینکه محمد به اشرف بیاید .میشل( همسر کاظم رجوی) همیشه به مریم شکایت می کرد که ،محمد
دست ازسر دختر من برنمی دارد ،ودختر من را اذیت ...می کند .ومریم همیشه مجبور بود ،واسطه شود ومیشل را آرام کند .اما این تکرار می
شد».

درحالیکه رجوی درگذشته برخالف این عمل می کرد .بعنوان مثال درمصاحبه ویژه ایی که حمید اسدیان از تولد محمد تا پیوستن به ارتش و
فعالیت هایش در این دوره همراه با گزارش وفیلم درسیمای آزادی پخش شد .یادم می آید حمید اسدیان وقتی می گفت :محمد! ،نام را آنچنان با تقدس
واحترام ووصدای آرام و کشیده وطنین دار ادا می کرد ،که گویی فیلم حضرت محمد رسول هللا است ومی خواهند پیامبر را خطاب قرار دهند!.
حمید اسدیان با آب وتاب دادن انتقال محمد از ایران به خارج می گفت« :درمسیر خطرناکی درکوههاکه پاسدارها ی رژیم هم بودند ،صدای گریه
تو قطع نمی شد ومضطرب بودند که چکارکنند ،تاصدای گریه تو قطع شود ،وپاسداران متوجه نشوند ».درمقابل بیان احساسی وتشریح لحظه های
خطرناک توسط حمید اسدیان ،محمد خیلی ساده وبا بی تفاوتی به این نوع پرسش گفت «:خب یه پستونک می گذاشتین تو دهنم! ».مسائل خیلی ساده
است اما وقتی بخواهند مسئله ایی را آگراندیسمان( بزرگنمایی) کنند ،چنین هاله هایی ایجاد کرده ،تا فرد را برجسته وبقول معروف النسه(برجسته)
کنند .از جواب محمد وشخصیتش خوشم آمد! ،وبه دلم نشست .او وارد دکان سازی نشد .رجوی خیل تالش کرد تا پسرش را آنطور که خود می
محمد می گوید«:پدرمن یک شارالتان است او دجال ترین فرددردنیا است ».وقتی محمد نخواست عضو سازمان بماند
خواهد بکار بگیرد .اما اینک
ٔ
و گزینه سه ایی شد یعنی یک هوادار ،خود شیفتگی مهار ناپذیر رجوی اینگونه فرزند خودواشرف ربیعی را هدف تیرهای زهر آلود تهمت ...قرار
می دهد.
دریکی ازنشست های اعضای قدیمی سازمان ،رجوی ازمحمد ،پسرخودش ،بنام « خرچه» یا د می کرد .ومی گفت«:این خرچهٔ من»...

محمد رجوی همراه با مسعود رجوی دریکی ازمیهمانی های برای بانو مرضیه
درلیبرتی هم ،نصف یک بنگال ویک خط اینترنت را به او داده بودند .او تنها کسی بود که اینترنت داشت! .دراشرف و لیبرتی هیچ کس حتّی مژگان
پارسایی هم نمی توانستند به او چیزی بگویند ،واو برای هیچ کدام از آنها ارزشی قائل نبود ،زیرا بدلیل اینکه فرزند رجوی است ،بدلیل همین نسبت
خانوادگی ناچار بودند بدلیل وضعیت محمد اورا تح ّمل کنند .زیرا برای رجوی ،آشکارشده وضعیّت پسرش ،تبعات منفی درپی داشت.
درعید نوروز سال  ۹۳بهنگام سال تحویل ،ما پخش مستقیم مراسم پاریس را می دیدیم .فیلمبردار سیمای مقاومت ۳بار تصویر محمد رجوی در واید
اسکرینی که در مقابل مریم رجوی بود را نشان میداد .اما مریم می دانست که برخالف سالهای گذشته درعیدنوروز ،نباید با محمد دربرابر ما(
نشست عید نوروز) گرم بگیرد ،یا مطرحش کند! .زیرا محمد گزینه سه ایی است ،یعنی دیگر «مجاهد» نیست! .به همین دلیل این صحنه خیلی
توچشم می زد .این اشتباه فیلمبردار و تصویر گذاری سیستم پخش مستقیم بود .واال اگر پخش مستقیم نبود ،این صحنه ها حذف وسانسور می شد.
کما اینکه درباز پخش ،برای اینکه پیام مریم را دوباره بشنویم ،همین صحنه ها حذف شده بود.
میلیشیا ی جدا شده ایی که در اردیبهشت سال  ۹۶از آلمان به آلبانی آمده بود می گوید «:محمد درسویس است .دونفر از کادرهای سازمان را برای او
اختصاص داده اند .همه چیز دراختیارش گذاشته اند ،از خانه تا خودرو وامکانات ،تا با این شرایط باسازمان باشد( اعالم نکند که خارج از سازمان
است) .او به کلوپ هایی می رود که کسی باورش نمی شود! .محمد هیچ چیز سازمان را قبول ندارد ،ا ّما رجوی بدلیل اینکه محمد پسر اواست ،نمی
خواهد مشخص شود که او از سازمان جدا شده است ،وچنین وضعیّتی دارد.
« آنچنان زی که بمیری ،برهی

نه چنان زی که بمیری ،برهند»

حافظ

حافظ خبرنداشت ،رهیده بی پدرنبود

پدرش بود وپسر ،ازدام وننگ او رهیده بود ( شعرفی البداهه بود -حذفش نمی کنم)

ظ – یکی ازکادرهای قدیمی سازمان در۱۶مرداد ۹۶گفت «:محمد رجوی دوسال با ما دریک مقر بود .یک زمانی هم درجلوال بود ،وهیچ کس نمی
دانست که محمد درجلوال ودرمقرخود آنها است .به اویک سوئیت اختصاص داده بودند( چند بنگال به هم وصل کرده بودند ویک مجموعه ایی
درست کرده بودند وهمه امکاناتی آنجا وجود داشت).
درسال ۸۸محمد رجوی طرفدارجنبش سبزبود ومی گفت «:جنبش سبزطرفدارانش بیشتر ازسازمان مجاهدین است ».به همین دلیل مژگان پارسایی
به اوگفته بود که  «:این چه حرفهایی است که میزنی؟ .اگرازاین حرفها بزنی! بچه ها را جمع می کنم ونشست جمعی ودیگ برایت می
گذارم!».محمد جواب داد «:بچه ها را صداکن بیایند ،ومن همین صحبتها رامی کنم ».مژگان پارسایی گفت«:توفرزند برادر(رجوی) هستی ،اما
کاش فرزند اونبودی( کاش چنین فرزندی نداشت) ».ناجی( امید برومند) را مسئول اوگذاشته بودند .امید برومند یکی ازبا زجویان وشکنجه گران
زندان سال ۷۳درپروژه رفع ابهام بود.
زمانیکه من به آلبانی آمدم(سال  ) ۹۲محمد هنوز درلیبرتی بود .اورا به فنالند بردند .واکنون نیز درفنالند است .اکنون نیز ناجی با او به فنالند رفته
وبا اواست».
درنقطه مقابل محمد رجوی ،پسر اشرف ربیعی ،همسراول رجوی که همراه با موسی خیابانی در ۱۹بهمن سال ۶۰جان باخت .دختر مریم رجوی
ومهدی ابریشمچی وجود داشت.
برجسته کردن دختر مریم
پس از اینکه محمد رجوی ازدرسال  ۹۰گزینه سه ایی شد ،دیگر مطرح نمی شد .وسعی برمخفی نگه داشتن این موضوع داشتند .و هم عرض با
این ،یکباره برجسته کردن اشرف رجوی (دختر مهدی ابریشم چی ومریم رجوی) شروع شد  .که حضور فعال او درهمه مناسبت ها ومراسم بود .تا
سال ۹۰هیچ تصویری ازاو وجود نداشت! .هیچیک ازما چهره اورا نمی شناختیم .اما پس ازآن ،حتی تصاویری که از سیمای مقاومت نشان داده
میشد ،سعی دربرجسته کردن با نور و رنگ و ...داشتند .تا جاییکه خود من هم با دیدن این صحنه ازویدئو ،باورم نشد که تبلیغات تابدین حد درپی
برجسته کردن اوباشد .نام ویدئو برروی تصاویرزیر دیده میشود:

رنگ روسری و وچهر ٔه اشرف آنچنان برجسته شده تا شا خص باشد .روی تصویراو نورمی تابانند ،به نسبت دیگران سپیدش می کنند ،تاازاکنون
سپید ،سپید ،سپیدش کنند ،مثل مادرش مریم رجوی که مسعود رجوی میگوید «:همه باید سپید سپید ومریمی شوند!» .این فیلم بر روی یوتیوپ
هست .رجوی همیشه یک روزه ،یک نفررا اززمین به عرش می برد وهمچنین معکوس آن .برجسته نمایی را درعکس ویوتیوپ می توان بوضوح
دید.

ل -غ که درسال  ۹۵ازسازمان جدا شده است ،گفت «:دختر مریم رجوی اکنون درآلبانی مسئولیت سه اف ام را دارد .او ودونفر دیگر را باال
آوردند ،تا پوشی براین حقیقت باشد که ،هدف برجسته کردن دختر رجوی( اشرف) است .به این شکل می خواهند درآینده جانشین سازی کنند».
من چنین نظری را باورنکردم!؛ اما حقیقت همین بود :شواهد واخبارواطالعات همین را می گوید:

خواندن پیام توسط اشرف درمراسم های مختلف

روی سکوی دوم برندگان مدال مسابقات ورزشی  ۲۶مهر

اشرف سمت راست مژگان پارسایی و صدیقه حسینی درسال ۸۹

اشرف دختررجوی اکنون نفرسوم ازراست درآلبانی مسئولیت سه مرکزرا به او سپرده اند ،نشست سال۱۳۹۶اشرف درردیف صندلی های جلو
وردیف فرماندهان ارشد قراردارد .نفربعدی سپیده ابراهیمی اززنان ارشد شورا رهبری است  ،سیما باقرزاده و نفرسمت چپ فرشته یگانه مسئول
ستاد جنگ سیاسی است.

اما حقیقت دوچیزنیست ،یک چیزاست:

سایت حقیقت مانا  ۱۰-خرداد  -۱۳۹۷سیامک نادری

