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اشاره:
در ماههای اخیر و به ویژه در سالگرد برجام ،شاهد تحرکات نوین منافقین در پیوند با رژیم سعودی و عوامل
اطالعاتی آن بودیم که نش�انگر نیازهای راهبردی دو طرف ،یعنی نیاز حیاتی منافقین به خروج از بحران بقا
و نیاز سعودی به احیای پروژه مهار جمهوری اسالمی در فضای پسابرجام است .این نوشتار به تبیین زوایای
گوناگون این پیوند جدید و دالیل علنیشدن آن میپردازد و با تمرکز بر نتایج احتمالی آن در حوزه امنیتی،
بایستههای جمهوری اسالمی ایران را برمیشمارد.

مقدمه
منابع فلس��طینی در روز یکش��نبه  10مردادماه
از دی��دار «محمود عباس» رئیس تش��کیالت
خودگردان فلسطین با «مریم رجوی» سرکرده
گروه��ک منافقین خب��ر دادن��د .خبرگزاری
«صفا» نزدیک به جنب��ش حماس در این روز
اعالم ک��رد که «در دی��داری ن��ادر ،محمود
عباس شامگاه شنبه (دیش��ب) در مقر اقامتش
در پاریس ،پایتخت فرانس��ه ،با مریم رجوی»
دیدار کرده اس��ت .طبق این گزارش ،محمود
عباس ،سرکرده منافقین را از آخرین تحوالت
منطقه خاورمیانه به خصوص مس��ائل فلسطین
از جمله طرح فرانس��ه برای صلح مطلع کرده
اس��ت .در مقابل ،مریم رجوی نیز عباس را در
جریان اجالس س��االنه منافقین ک��ه اخیرا ً در
پاریس و ب��رای اولین بار با حضور گس��ترده
و علن��ی مس��ئوالنی از دولته��ای عربی مثل
ترکی الفیصل رئیس اطالعات و امنیت پیشین
1
عربستان برگزار شد ،قرار داد.
 .1محمود عباس معروف به ابومازن ،رئیس تشکیالت
خودگردان فلسطین است .او در  ۹ژانویه  ۲۰۰۵به این سمت
انتخاب شد و از  ۱۵ژانویه همان سال تا کنون به عنوان رئیس
جمهور در حال فعالیت است .وی همچنین باالترین مقام
سیاسی گروه فتح میباشد.

پیش از آن نیز چنان که گفته شد ،نشست ساالنه «سازمان مجاهدین
خلق ایران» ،در ش��هر بورژه در حومه پاریس ،در روز ش��نبه  19تیرماه،
همزمان با س��الگرد توافق هس��تهای ایران و کشورهای موسوم به پنج به
عالوه یک برگزارشد .رسانههای نزدیک به منافقین و برخی رسانههای
عرب��ی مانند العربیه که به طور زنده آن را گزارش میکردند ،از حضور
حدود صدهزار تن از هواداران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت
(پوش��ش سیاس��ی منافقین برای فعالیت در غرب) در این نشس��ت خبر
دادهاند که البته بخشی از آنها مهاجرین سوری مخالف اسد بودهاند.
امس��ال نیز همچون سالهای گذشته ش��ماری از چهرههای سیاسی
اروپایی و آمریکایی و مس��لمان در نشس��ت سازمان حضور یافتند و در
سخنان خود از منافقین حمایت کردند .وبسایت سازمان مجاهدین خلق
سخنرانان این نشست را چنین معرفی کرده است :نیوت گینگریچ رئیس
پیشین کنگره آمریکا ،جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل،
مایکل موکیزی وزیر سابق دادگستری آمریکا ،هوارد دین رئیس پیشین
حزب دموکرات آمریکا ،فیلیپ کراولی سخنگوی سابق وزارتخارجه
آمری��کا ،تام ریج اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا ،بیل ریچاردس��ون،
فرماندار ،س��فیر و وزیر پیشین در آمریکا ،ارتشبد جیمز کانوی فرمانده
پیشین نیروی تفنگداران دریایی آمریکا ،مارک کینزبرگ سفیر پیشین
آمریکا در مراکش ،ژنرال دیوید فیلپس فرمانده س��ابق حفاظت اشرف،
لوییس فری رئیس س��ابق اف.بی.آی ،فرانس��یس تاونزند مشاور رئیس
جمهور پیش��ین آمریکا ،جولیو ترت��زی وزیر خارجه پیش��ین ایتالیا ،اد
ل متحد در عراق ،استرون
ملکرت نماینده پیش��ین دبیرکل س��ازمان مل 
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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استیونس��ون رئیس پیش��ین هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا ،س��ید
احمد غزالی نخس��توزیر پیش��ین الجزایر ،پاندلی مایکو نخس��توزیر
اس��بق آلبانی ،رامایاد وزیر پیشین حقوق بش��ر فرانسه ،اینگرید بتانکورد
کاندیدای پیشین ریاس��تجمهوری کلمبیا و صالح القالب وزیر پیشین
تبلیغات اردن.
البته شماری از سخنرانان نیز با سمت و عنوان فعلی خود معرفی شده
و در این نشست سخنرانی کردهاند :سناتور آمریکایی رابرت توریسلی،
چاک والد معاون فرمانده ارتش آمریکا در اروپا ،اولین یونه عضو سنای
فرانسه ،س��ر دیوید ایمس نماینده پارلمان انگلستان (بریتانیا) ،آنتئا مک
اینتایر نماینده پارلمان اروپا از انگلس��تان ،پال موناه��ان نماینده پارلمان
انگلس��تان ،ماتیو آفورد نماینده پارلمان انگلستان ،جودی اسکرو نماینده
مجلس کانادا ،فرانس��یس ری یل نماینده پارلمان فدرال سوئیس ،محمد
اللحام نماینده پارلمان فلسطین ،ژیلبرت میتران رئیس بنیاد «دانیل میتران»
و از فرزندان فرانس��وا میتران رئیس جمهور فقید فرانس��ه ،سناتور ونسان
کاپوکانی��رو ش��هردار بورژه و دو تن از رهبران مخالفان بش��ار اس��د در
س��وریه .با این همه ،به نظر می رسد که یک نام بیش از دیگران توانسته
توجه همگان را به خود جلب کند و واکنش مقامات جمهوری اسالمی
را برانگیزد :ترکی الفیصل ،فرزند پادشاه سابق عربستان سعودی و رئیس
پیشین استخبارات این کشور .وی در این نشست ،به صراحت از منافقین
حمایت کرد و اهداف آنها را در قبال جمهوری اسالمی ،همان اهداف
سعودیها خواند .بنابراین ،تردیدی نیست که حضور و سخنرانی ترکی
الفیصل در این نشست ،به معنای رسمیتیافتن مناسبات و حمایت دولت
سعودی از منافقین به حساب میآید .حال ،پرسش این است که آیا این
وضعی��ت جدید و رویدادهای اخیر را میت��وان به منزله عبور منافقین از
بنبست استراتژیک و بحران بقا به شمار آورد؟ ،به ویژه آنکه چند سالی
بود که به دلیل رویکرد تروریستی و براندازانه این سازمان ،هیچ کشوری
حاضر نمیش��د چتر حمایت سیاس��ی خود را برای منافقین بگس��تراند و
متولی سیاس��ی آنها باش��د ،زیرا تاری��خ مصرف این جری��ان به دالیل
متعدد تمامش��ده به نظر میرس��ید؛ دالیلی از جمله خیانتکاری آنها،
ناکارکردی آنها و بهبود موقعیت جمهوری اس�لامی در نظام بینالملل
در پی دس��تیابی به توافق جامع هس��تهای با دولتهای موس��وم به پنج به
اضافه یک.
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بحران بقا
فارغ از لحن به شدت تند و ستیزهجویانه ترکی الفیصل در نشست ساالنه
منافقین در قبال رهبران جمهوری اس�لامی ،بخش دیگری از سخنان او
نیز بسیار مورد توجه رس��انهها قرار گرفته است .الفیصل زمانی که قصد

داشت خطاب به مریم رجوی به عنوان رئیس
جمهور به اصطالح «ش��ورای مل��ی مقاومت»
سخن بگوید و اقدامات او و همسرش مسعود
رجوی را بس��تاید ،از مس��عود رجوی با عنوان
مرحوم یاد کرد و پس از آنکه به دلیل تشویق
حضار ناگزیر شد جملهاش را تکرار کند ،باز
هم از «المرحوم مس��عود رجوی» سخن گفت.
در آن زمان ،نه مریم رجوی به عنوان مخاطب
او و نه حاضران در نشس��ت ،واکنش��ی نش��ان
ندادند .با این حال در متون منتشرشده از ترکی
الفیص��ل در رس��انههای نزدیک ب��ه منافقین،
کلم��ه مرح��وم حذف ش��ده و حتی ش��اهین
قبادی ،س��خنگوی سازمان ،در گفتگوی خود
با رادیو فردا ،ساعتی پس از برگزاری نشست،
با استناد به گزارشهای منتشرشده در روزنامه
الشرقاالوس��ط و دو منب��ع عربی دیگر ،اعالم
کرد که از س��خنان ترکی الفیصل س��وء تعبیر
و نتیجهگیری نادرس��ت شده اس��ت .در عین
حال ،واقعیت این اس��ت که رج��وی از زمان
اشغال عراق توسط آمریکا به این سو هیچگاه
در محاف��ل عمومی ظاهر نش��ده اس��ت .بیش
از یک ده��ه از این تاریخ میگ��ذرد و او در
طول این مدت هیچگاه در رس��انههای وابسته
به س��ازمان مجاهدین نیز حاضر نشده است .به
جز چن��د پیام صوتی و چند پیام متنی تا کنون
هیچگونه ویدئویی از وی منتش��ر نشده و هیچ
عکس جدیدی نیز از وی نیز در دست نیست.
آخرین پیام صوتی مس��عود رجوی حدود 22
م��اه پیش ،در  ۱۱آبانماه س��ال  ۱۳۹۳منتش��ر
ش��د .آخرین پیام متنی وی نیز به سیام دیماه
 ۱۳۸۸ب��ر میگردد که بعد از گذش��ت هفت
سال در سایت این سازمان به روز نشده است.
گفته میش��ود مسعود رجوی در جریان حمله
آمریکا به عراق کش��ته شده اس��ت .در حمله
آمری��کا به عراق ،جته��ای جنگنده آمریکا
پ��ادگان اش��رف را بمب��اران کردن��د .در این
بمباران  ۲۰نفر از اعضای این س��ازمان کش��ته
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ش��دند که بنا بر این اخبار ،مسعود رجوی نیز
جزء این کشتهشدگان بوده است .یکی دیگر
از قرائن دال بر کشتهش��دن مس��عود رجوی،
مذاکره «مهدی برائی» با آمریکاییها به عنوان
نماینده این فرقه برای تسلیم و خلع سالحشدن
در برابر ارتش آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۳
میالدی است .بسیاری معتقدند اگر رجوی در
صحنه حضور داش��ت ،دلیلی نب��ود که کس
دیگری به جای رهبر س��ازمان وارد مذاکره با
آمریکاییها شود.
در عین ح��ال ،این اش��اره ترکی الفیصل
به مرگ رجوی (درس��ت یا نادرس��ت و با هر
انگیزهای که گفته ش��ده باش��د) را میتوان به
ص��ورت نم��ادی از گرفتارش��دن منافقین در
چنب��ره بحران بق��ا در نظر گرف��ت .البته ،جز
س��طح نمادی ،در صحنه واقعی نیز سازمان به
ش��دت درگیر این بحران است .در واقع ،پس
از س��قوط رژی��م بعث عراق در س��ال ،2003
یک��ی از گروههایی که با معض��ل و در واقع،
بحران بقا مواجه ش��د ،فرقه رجوی یا «سازمان
مجاهدی��ن خلق ایران» بود ک��ه به دلیل رابطه
تنگاتنگ با رژیم بعث و همکاری در سرکوب
شیعیان و کردهای عراق ،موضوع انتقامگیری
م��ردم ای��ن کش��ور ب��ود و از ای��ن رو ،در
سراش��یبی اضمحالل قرار گرفت و اگر تمهید
آمریکاییه��ا نبود که آنها را به عنوان اس��یر
جنگی به رسمیت ش��ناختند ،به احتمال بسیار
امروز چیزی از بدنه س��ازمان که در آن زمان
در اردوگاه اش��رف مستقر بود ،باقی نمیماند.
به ه��ر ترتیب ،پ��س از به حاکمیت رس��یدن
جریان ش��یعی در ع��راق ،منافقین به ش��دت
تحت فش��ار دولت این کش��ور ق��رار گرفتند
تا اردوگاه اش��رف را تخلی��ه و عراق را ترک
کنن��د .در نهایت ،ایاالت متحده ،دولت عراق
را متقاع��د کرد که تا زمان پذیرش پناهندگی
انفرادی آنها از س��وی کشور ثالث ،اعضای
س��ازمان در اردوگاه لیبرتی در ش��مال بغداد

مس��تقر ش��وند .از آن زمان تا کنون ،منافقین تالش بسیاری کردهاند تا
حمایت یکی از دولتهای منطقه را از نوع حمایتی که از صدام حسین
دریاف��ت میکردند ،جلب کنند و برای این منظ��ور با رژیمهایی چون
مصر ،اردن ،عربس��تان و  ،...وارد مذاکره ش��دند که البته تا پیش از این
هیچ کش��وری حاضر نش��ده بود این چتر امنیتی را گسترانده یا حداقل
آن را علن��ی کند .دلیل این امر آن بود که اعالم این س��طح از حمایت
از فرقه رجوی ،به منزله ورود رسمی دولت مذکور به رویارویی امنیتی
و علن��ی با نظام جمهوری اس�لامی بود و هیچ بازیگری حاضر نیس��ت
هزینهه��ای این رویارویی را متقبل ش��ود .عالوه بر این ،در چند س��ال
گذش��ته برخی گروههای شبهنظامی ش��یعه عراقی که در صحنه عراق،
همچن��ان در حال مبارزه با بقایای حزب بعث و متحدین آنها هس��تند،
چند بار قرارگاه اشرف و اردوگاه لیبرتی در عراق را مورد حمله نظامی
قرار دادهاند .آخرین مورد از این دس��ت ،در روز  14تیرماه سال جاری
بود که در جریان یک حمله ،اردوگاه یا کمپ لیبرتی که محل اس��کان
اعضای س��ازمان مجاهدین پس از خروج از قرارگاه اش��رف است ،در
نزدیکی فرودگاه بغداد ه��دف هجوم نظامی قرار گرفت .به گفته یک
منب��ع آگاه در فرماندهی عملیات مش��ترک نیروهای عراقی بیش از ۲۰
موشک به اردوگاه لیبرتی که محل اقامت اعضای سازمان منافقین است
و زاغهای در اطراف آن اصابت ش��ده است .پائیز سال گذشته نیز کمپ
لیبرتی هدف هجوم نظامی قرار گرفته بود و گروهی شبهنظامی با عنوان
«جیشالمختار» مس��ئولیت این حمله را که به کشتهشدن دست کم ۲۰
تن از اعضای س��ازمان مجاهدین خلق انجامید ،پذیرفت .جیش المختار
عراق که خ��ود را فرزندان «انتفاضه ش��عبانیه» مینامد ،ارتباط نزدیکی
با حش��د الش��عبی دارد .پایگاه خبری «مش��رق نیوز» ،آبان سال گذشته
در گزارش��ی با عنوان «جوانان جیش المخت��ار چگونه کابوس منافقین
شدند» ،از فعالیتهای این جریان علیه سازمان مجاهدین از سال /۲۰۰۹
 ۱۳۸۸خب��ر داد .ب��ر پایه این گزارش ،حمالت این گروه ش��بهنظامی به
پایگاه س��ازمان مجاهدین خلق و اردوگاه لیبرتی در س��الهای گذشته
به کشتهش��دن دست کم  ۲۰۰تن از اعضای این سازمان انجامیده است.
اردوگاه لیبرتی از س��ال  ۲۰۱۲محل اقامت ش��ماری از اعضای سازمان
مجاهدین بوده است که هنوز کشوری آنها را نپذیرفته و یا خود تمایلی
به پناهندگی به کشور ثالث نداشتهاند .همچنین ،در شرایط کنونی ،اکثر
اعضای این گروهک به ش��دت دچار پی��ری ،اضمحالل و بیانگیزگی
شدهاند و به دلیل اینکه فهمیدهاند مهره سرویسهای جاسوسی هستند با
مشکالت متعدد روانشناختی و ایدئولوژیک دست و پنجه نرم میکنند
و این یکی دیگر از س��طوح درگیری آنها با بحران بقاس��ت که آن را
میتوان بحران عقیمشدن نیز نامید.
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بازگشت به پیمانی قدیمی
ارتباط س��ازمان مجاهدین خلق (منافقین) و جنبش فتح (سازمان آزادی
بخش فلس��طین (س��اف) به پیش از پیروزی انقالب اس�لامی در پایان
دهه چهل شمس��ی باز میگردد ،یعنی دورهای که گرایش چپ جدید،
پ��س از جنگ آمریکا در ویتنام و زمینگیرش��دن آن در این کش��ور،
محتوای اصلی تکنیکها و س��ازوکارهای تروریسم بینالملل را شکل
میداد و گمان بر این بود که مشی چریکی بهترین سازوکار تحقق ایده
رهاییبخش��ی در جهان سوم اس��ت .تکنیک اصلی مبارزات گروههای
چریکی در ای��ن دوره نیز عمدتاً هواپیماربایی و گروگانگیری بود که
البته هر دو این س��ازمانها ید طوالیی در آن داشتند و از این تکنیکها
به��ره میبردند .مبنای ارتباط میان س��اف و منافقی��ن نیز عالوه بر اتحاد
استراتژیک شاه و رژیم صهیونیستی ،انتقال تجربیات ،آموزش تعلیمات
چریک��ی و پش��تیبانی معنوی س��اف از مجاهدین بود .در س��ال ،1349
یک گروه از کادرهای برجس��ته س��ازمان مجاهدین خلق (منافقین) به
لبنان و بخش��ی به اردن اعزام ش��دند تا در آنجا در اردوگاهی وابسته به
س��ازمان آزادیبخش فلس��طین به نام الفتح ،حدود یک س��ال آموزش
نظام��ی ببینند .این کادرها ،بعدها از جمله نقاط اتصال س��اف و منافقین
بودند و پس از پیروزی انقالب اس�لامی توانس��تند یاس��ر عرفات را به
عنوان اولین چهره سیاس��ی خارجی وارد کشور کنند .در عین حال ،در
شرایط کنونی ،محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در
کرانه باختری اس��ت که حمایت مالی عربستان و حمایت سیاسی رژیم
صهیونیس��تی را با خ��ود دارد و از این رو ،با وضعیت س��اف در ابتدای
تشکیل آن که یک جنبش ضداسرائیلی بود بسیار متمایز است؛ همچنان
که امروز نیز منافقین کام ً
ال در پناه اس��رائیل و اخیرا ً رژیم سعودی قرار
گرفتهاند .یکی از دالیل این پیوند را میبایس��ت جدایی تدریجی ساف
از جمهوری اسالمی و خط مقاومت دانست که در تأیید کمپ دیوید و
پس از آن انعقاد قرارداد اس��لو در دهه نود میالدی تجلی مییافت .البته
پیش از انقالب اس�لامی نیز اختالفها و درگیریهای زیادی بین فتح
و ش��یعیان لبنان و امام موسی صدر وجود داشت که بعدها به اختالفها
میان گرایشهای چپی و چریکهای چپگرا در داخل ایران با افرادی
همچون مرحوم ش��هید چمران تبدیل ش��د و در اساس بستری شد برای
بروز اختالفها میان جمهوری اس�لامی و س��اف .در عین حال ،مسیر
سازمان آزادیبخش فلس��طین و جمهوری اسالمی ایران ،تقریباً پس از
کمپ دیوید و پیوس��تن عرفات به خط س��ازش ،از یکدیگر جدا شد،
ام��ا نقطه اوج این جدایی ،همس��ویی این س��ازمان با ع��راق و مواضع
ضدایران��یاش در جنگ تحمیلی هشتس��اله علیه کش��ورمان بود .در
مقطع��ی از دوره جن��گ تحمیلی ،همزمان با منافقین ،س��اف به رهبری

یاس��ر عرفات (ابوجهاد) در کنار صدام حسین
ق��رار گرف��ت و نیروهایی از س��اف در ارتش
عراق علیه ایران میجنگیدند و حتی به اسارت
نیز درآمدن��د .حتی مطابق برخی اخبار ،نوعی
همکاری نظامی نیز میان سازمان آزادیبخش
فلس��طین و س��ازمان منافقین در جریان جنگ
تحمیلی صورت گرفته و این همکاری هرچند
محدود ،در عملیات فروغ جاویدان نیز وجود
داشته است.
در عی��ن حال ،دی��دار محم��ود عباس و
مریم رج��وی ظاه��را ً غیرعلنی بوده و س��فیر
عربس��تان س��عودی در پاری��س ب��ا غرای��ض
خ��اص آن را علن��ی ک��رده اس��ت .بنابراین،
این دیدار و علنیش��دن آن را میتوان ناش��ی
از سیاس��ت تهدی��د و تطمی��ع س��عودیها نیز
دانس��ت .در ش��رایط کنونی و با توجه به نوع
عصبانیتی که ریاض از تهران دارد ،سعودیها
هم��واره کش��ورهای کوچکت��ر ع��رب را
تهدید میکنن��د که اگر از سیاس��تهای این
کش��ور در قبال ایران تبعیت نکنند ،عربس��تان
کمکهای��ش را به آنها قط��ع خواهد کرد و
البته ،تش��کیالت خودگردان نیز از این قاعده
مس��تثنا نیس��ت و بلکه بیش از دیگران نیازمند
این کمکهاست .محمود عباس ،کمکهای
متعددی را از عربستان و دیگر اعضای شورای
همکاری خلیج فارس ،همچون امارات متحده
عربی ،کویت و بعض��اً بحرین و قطر دریافت
کرده اس��ت .البته ،این دلیل بر این نیس��ت که
اقدام محمود عباس از سوی جمهوری اسالمی
ایران نادیده گرفته ش��ود .محمود عباس یک
عنصر امنیتی و با سابقه طوالنی کار اطالعاتی
اس��ت .بنابراین ،دیدار وی با سرکرده منافقین
را نمیتوان ناشی از خامی ،بیتجربگی یا عدم
اطالع از دیدگاه و نگاه مردم ایران نس��بت به
منافقین دانس��ت .حتی غربیها نیز به این نکته
به خوبی واقف هس��تند و در ش��رایط کنونی،
به طور علنی و رس��می با این گروه نشس��ت و

برخاس��ت و مذاکره نمیکنند .از سوی دیگر،
سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران در
قبال فلس��طین اش��غالی را میتوان یکی دیگر
از ابع��اد این رویدادها دانس��ت .اختالف میان
گروههای فلس��طینی در کران��ه باختری و نوار
غزه در سیاست خارجی کشورمان نیز بازتاب
یافت��ه اس��ت؛ این اختالفی اس��ت ک��ه دیگر
قدرته��ای منطقهای و فرامنطق��های از جمله
رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی و ایاالت
متحده نیز به آن دامن میزنند .این اختالفها
باعث شده ارتباط رس��می جمهوری اسالمی
ب��ا نماین��دگان دولت خودگردان و س��فارت
فلسطین در ایران قطع ش��ود و با عدم استقبال
جمهوری اس�لامی از پیش��نهاد س��ال گذشته
س��فر ابومازن به ایران ،نوع��ی فضای خالی و
خالء در روابط رس��می جمهوری اس�لامی با
گروههای فلس��طینی به وجود آمده که رژیم
س��عودی نی��ز از همین خالء س��وء اس��تفاده
کرده اس��ت .در واقع ،شکست فتح از حماس
در انتخاب��ات و خارجش��دن کنت��رل غ��زه از
دست تش��کیالت خودگردان ،یکی از دالیل
مشکالت فتح با جمهوری اسالمی ایران است
و این تشکیالت کمکهای جمهوری اسالمی
ایران را دخالت در امور داخلی فلسطین تلقی
و تصوی��ر میکند .بنابراین ،بخش خودگردان
کرانه باختری از سیاس��ت خارجی جمهوری
اس�لامی راضی نیس��ت و این پندار و توقع را
دارد که تمام کانالهای رس��می و دیپلماتیک
جمهوری اسالمی به سمت و سوی این بخش
از جامع��ه فلس��طینی خت��م ش��ود .در نتیجه،
انگیزه این مالقات از س��وی محمود عباس را
میتوان عالوه بر فشار س��عودیها ،نارضایتی
فتح و دولت خودگردان از سیاس��ت خارجی
جمهوری اس�لامی دانس��ت .از س��وی دیگر،
نکت��ه مهم نحوه بازتاب و تأثیر روانش��ناختی
خبر دی��دار محم��ود عباس با مری��م رجوی،
در جامع��ه ایرانی اس��ت .چ��ون بخش مهمی

از جامعه ایرانی به تفاوتهای سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی در
حمایت از گروههای فلسطینی و ظرایف آن آگاه نیستند و این حمایت
را یکپارچ��ه و همگانی میبینن��د ،دیدار ابومازن و مری��م رجوی را به
منزله نوعی شکس��ت سیاستهای جمهوری اسالمی در قبال گروههای
فلس��طینی ارزیاب��ی کرده و ای��ن تص��ور در آنها ایجاد میش��ود که
فلسطینیها س��رمایهگذاری و حمایت جمهوری اسالمی را با همدستی
با مخالفین کش��ور ،آن هم از نوع منافقین پاس��خ میدهند .شکلگیری
ای��ن تصور و نارضایت��ی در جامعه ایرانی را که زدودن آن کار بس��یار
دش��واری است ،میتوان یکی از اهداف س��عودیها از ترتیبدادن این
مالقات دانست.
احیای حمایت عربی
مس��عود رجوی به همراه تع��دادی از اعضاي فرقهاش ،پ��س از فرار از
ایران و اس��تقرار در فرانس��ه در خ��رداد  ،1360در  ١٧خرداد  ١٣٦٥نیز
از فرانس��ه اخراج و وارد بغداد ش��دند .آنها بعد از استقرار در عراق و
کس��ب حمايت همهجانبه از سوي صدام ،به طور رسمی ،دوشادوش و
در کنار ارتش بعثی متج��اوز به وطن خود قرار گرفتند .از آن تاريخ به
بعد رجوي و گروهش بهطور كامل در اختيار دس��تگاه اطالعاتي عراق
بودن��د .البته ،به س��بب حمایت همهجانبه کش��ورهای عربی (جز برخی
دولتهای محدود) از عراق در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسالمی،
منافقی��ن نیز به طور طبیعی در ارتباط با این کش��ورها و س��رویسهای
اطالعاتی آنها قرار گرفتند .بنابراین ،ارتباط س��ازمان با رژیم س��عودی
و اس��تخبارات آن به س��الهای پایانی جنگ تحمیلی باز میگردد .در
عین حال ،حضور ترکی الفیصل در نشس��ت س��االنه منافقین و مضمون
س��خنان وی نش��ان میدهد که از یک سو عربس��تان در سودای احیای
حمایت علن��ی از منافقین در دوره صدام حس��ین و بهرهگیری از آنها
در راستای پروژه مهار جمهوری اسالمی و بازتوازن استراتژیک آن در
دوره پسابرجام است و از سوی دیگر ،روابط مقامات امنیتی -اطالعاتی
عربستان سعودی با گروههای ضد جمهوری اسالمی از روابط سازمانی
و تش��کیالتی گذش��ته و به روابط شخصی تبدیل ش��ده است .همچنان
که این س��طح از روابط نشانگر آن اس��ت که نه تنها در سطح اعالمی،
بلکه در س��طح اعمالی نیز رژیم س��عودی از سرنوشت رژیم بعث عراق
درس نگرفت��ه و وارد حری��م امنیتی و فاز براندازی جمهوری اس�لامی
با اس��تفاده از مهرههای س��وختهای همچون منافقین ش��ده است .در آن
س��وی این پیوند ،س��ازمان مجاهدین خلق نیز که در سالهای اخیر و به
دنب��ال از دس��تدادن پایگاه اصلی خود در عراق در کمپ اش��رف ،به
ط��ور فزایندهای تحت فش��ار بوده ،دلیلی نمیبیند ک��ه از این همکاری
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علنی و صدور چنین پیامی به تهران اس��تقبال نکن��د .در واقع ،برقراری
این س��طح از روابط حامیپروری در دوره جهانیش��دن ،بیش از آنکه
بیانگر همافزایی و ارتقاء قدرت این س��ازمان باشد ،نشانه تداوم و تعمیق
ضعف این فرقه تروریس��تی اس��ت .در دوره جهانیش��دن ،قابلیتها و
امکان��ات جهانی ،همچون ماهوارهها ،س��ازمانهای غیردولتی ،خطوط
هواپیمایی بینالمللی ،اینترنت و مانند آنها ،میتوانند به تروریستهای
جدید کمک کنند تا برای کسب منابع مالی ،پناهگاهها ،استخدام اعضا
و آم��وزش آنها و تأمین بس��یاری از دیگر مایحت��اج خود ،از دولتها
بینیاز شوند .این س��طح از بینیازی موجب میشود ساختار گروههای
جدید ،بر خالف گروههای پیش��ین ،تکپایه باش��د نه دوپایه .در واقع،
تروریس��م جدید چون هویتمحور است نه منفعتمحور و از امکانات
و قابلیتهای جهانیش��دن س��ود میبرد ،این امکان را دارد که ساختی
تکپایه داشته باشد و در واقع ،غیرسرزمینی باشد .در مقابل ،سازمانهای
قدیمی همچون ارتش جمهوریخواه ایرلند یا س��ازمان مجاهدین خلق
ایران ،غالباً س��اختاری دوپایه دارند؛ یعنی هم شامل تیمهای عملیاتی و
ترور میش��وند و هم برخی سیاس��تمداران و دیپلماتها را در اختیار
دارند تا همزمان با اقدامات تروریس��تی ،مقاصد سیاسی خود را به پیش
ببرند .س��اخت دوپایه ،در دوره جدید نش��انه ضعف و مستلزم آن است
که از س��وی دولت دیگر یا حزب مدعی قدرت پش��تیبانی ش��وند و در
عین حال ،در پی دستیابی به قدرت سیاسی یا تسلط بر دولت نیز باشند.
به بیان دیگر ،پیکره دوپاره این س��ازمانها نش��اندهنده بعد س��رزمینی
تش��کیالت آنهاست .بحرانی که س��ازمان مجاهدین خلق در در عراق
تجربه میکند و تمایل گاهبهگاه س��ران این س��ازمان برای انتقال آن به
دیگر کشورها همچون دول عربی منطقه ،ناشی از همین ویژگی است.
نتیجهگیری
دی��دار محم��ود عباس با مریم رج��وی با هماهنگی عوامل س��عودی و
همچنین ،حضور بیسابقه ترکی الفیصل ،رئیس پیشین سازمان اطالعات
و امنیت رژیم س��عودی در نشس��ت س��االنه منافقین در پاریس ،گرچه
نشانگر احیای روابط برخی بازیگران مرتجع عرب با این سازمان است،
اما همزمان ،علنیشدن آن در فضای جدید ایران پسابرجام را میتوان به
مثابه علنیش��دن تدریجی آرایش جدید استراتژیک و صفآراییهای
نوین در منطقه دانس��ت که به ویژه در نس��بت با رژیم صهیونیستی معنا
مییابد .در واقع ،به دلیل روابط خاص تشکیالت خودگردان با اسرائیل
و گفتگوهای جدیدی که میان س��عودیها و صهیونیس��تها در جریان
است ،این دیدار نشان میدهد منافقین پیش از پیش به رژیم صهیونیستی
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نزدیک ش��ده و به تضمین بقای خود از منظر
این نزدیکی مینگرن��د .بنابراین ،ارتباط میان
مجاهدی��ن خلق ،تش��کیالت خودگ��ردان و
رژیم سعودی را میبایس��ت ارتباطی فراتر از
حد ع��ادی و معمولی و با توج��ه به تأکیدات
ترک��ی الفیص��ل ،در چارچوب پ��روژه مهار
جمهوری اس�لامی به عنوان ه��دف حداقلی
و پروژه براندازی جمهوری اس�لامی به مثابه
هدف حداکثری در نظ��ر گرفت ،هرچند که
قاعدتاً هر دو پروژه با مش��کالت جدی مواجه
هس��تند و به ویژه منافقین پتانسیل باالیی برای
مش��ارکت در این پروژهها ندارن��د ،همچنان
که برای صدام حس��ین هم عمدتاً فاقد مزیت
راهب��ردی بودن��د و از ای��ن رو ،بهرهگیری از
آنها به مثابه ش��رطبندی بر روی اسب بازنده
اس��ت .در عین حال ،نبای��د از این نکته غفلت
ورزی��د که در این آرایش جدید ،این احتمال
وجود دارد که برخ��ی ظرفیتهای گروههای
فلس��طینی ،همچون اردوگاهها و حتی نیروها،
در خدم��ت همکاری با منافقی��ن قرار گیرد و
حتی به مثابه دنباله عملیاتی آن در ضربهزدن به
جمهوری اسالمی فعال شود .برای پیشگیری
از ای��ن پیوند و نتایج آن ،جمهوری اس�لامی
ای��ران میبایس��ت اوالً در ح��وزه سیاس��ت
خارجی به ترمیم خأله��ای موجود در روابط
خود با دول غربی ،به ویژه فرانس��ه از یک سو
و ب��ا برخی گروههای فلس��طینی و دول عربی
از س��وی دیگر بپردازد و ثانیاً در حوزه امنیتی
و اطالعات��ی ،با تالش م��داوم و بهرهگیری از
تجربیات موجود مانع از شکلگیری فاز جدید
کنشهای تروریس��تی و جاسوسی منافقین در
پیوند با برخی گروههای فلسطینی شود.



