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 در مورد سرنوشت رجوی سؤالجواب به آخرین 

 

 اکنون خبر مرگش هم اهمیت ندارد!سرکرده کاریزماتیک که 

مربوط به  سؤاالتترین  شدن در انظار نشد، یکی از مهم ظاهر بهکه مسعود رجوی دیگر حاضر  8312از سال 

در خارج از  تنها نه سؤالیا مرده بودن سرکرده منافقین است. این  وزندهسازمان در مورد محل اختفای او 

 ست.سازمان، بلکه در درون آن نیز و در میان نیروهای رده پایین سازمان مطرح بوده و ه

برای آنکه واقعاً به پاسخ صحیحی در مورد این مسئله برسیم، ابتدا باید دالیل اختفای سرکرده منافقین را 

رغم گره زدن همه ارکان سازمان  بررسی کنیم و درواقع بدانیم که مسعود رجوی، سرکرده فرقه منافقین، علی

 تا ریسک اختفا را بپذیرد؟!به دیکتاتوری خودش، چرا حاضر شد 

 توان به ترتیب زیر برشمرد: دالیل اختفای مسعود رجوی را می ینتر مهم

 فرار از دستگیری .8

با حمله آمریکا به عراق آغاز شد، پیشگیری او از  زمان همدلیل رجوی از اختفایی که  ینتر مهماولین و 

ن، کامالً حامی منافقی ینتر مهماش بود. درواقع نتیجه حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام،  دستگیری

اش، ممکن است مجبور به پاسخگویی در  اصلی  داد که با از دست رفتن حامی واضح بود و رجوی احتمال می

قبال جنایاتش باشد! حال این مهم ممکن بود با مطالبه ملت عراق، یا دستگیری توسط جمهوری اسالمی 

 ونشان خطرغم  شود! رجوی علی با ایران بکنند، محققها  ایران، یا حتی معامله محتملی که آمریکایی

هایش برای نیروهای آمریکایی، قبل از حمله به عراق، چند روز پیش از حمله آمریکا مخفی شد  کشیدن

جنایت در عراق و سرقت نفت این کشور در  ها سالدانست بابت  می یخوب بهاو  را نجات دهد. تاجانش

های ملت عراق برای انتقام بعد از صدام باشد. از سوی دیگر  تواند یکی از بهترین گزینه همکاری با صدام، می

 یخوب به بازهماش در مورد براندازی نظام ایران،  های ساالنه رغم همه تهدیدات و تحلیل مسعود رجوی علی

 او را از سوراخشای برداشته شود، جمهوری اسالمی  صدام از وی لحظه جانبه همهواقف بود که اگر حمایت 

بعد از حمله آمریکا، عراق  باوجودآنکه تر مهمدر عراق بیرون کشیده و به چنگال عدالت خواهد سپرد. از همه 

توانستند برای اهداف آمریکا در عراق نقش  نیز میگرفت و او و سازمانش  ها قرار می تحت مدیریت آمریکایی

 ها برای معامله بر سر وی تعلل نمایند. بازی کنند، اما در عمل خود وی چندان مهره مهمی نبود که آمریکایی

 



2 www.factmko.com|  P a g e
 

 فرار از پاسخگویی  .2

ن در اعضای سازما داشتن نگاههای رجوی برای باقی  حربه ینتر مهمها وعده سرنگونی نظام ایران، یکی از  سال

رو  وی و دیگر سرکردگان سازمان را در برابر مطالبه اعضا با چالش روبه هرساله که پادگان اشرف بود. اتفاقی

تا  و کرد؛ اکنون با حمله آمریکا و سرنگونی صدام، دیگر نیاز به یک تحلیل عمیق وجود نداشت می

ها قمار عمر، زندگی  از سالاکنون ! است رفته ازدست یزچ همهکه  نیز دریافتندنیروهای سازمان  سوادترین یب

اند و اکنون نیز در مورد یک روز بعد خود  نیاورده به دست چیز یچهبرای پیروزی سازمان،  داروندارشانو همه 

 گیری نخواهند داشت. نیز قدرت تصمیم

ترین یا  ز راحتو او نی بود یماین اتفاق به معنای این بود که مسعود رجوی باید در برابر اعضایش پاسخگو 

را برای نیروهایش  یرممکنغمهلکه گریخت تا مجبور نباشد، کاری شاید تنها راه ممکن را انتخاب کرد و از 

 انجام دهد.

 تغییر چهره سازمان منافقین .3

باید همه گذشته خود اعم از مبارزه با  ها آنکرد.  بعد از صدام، گروهک منافقین برای بقاء باید تغییر می

ای جدید به خدمت اهداف  ریختند و با چهره امپریالیسم، اقدامات تروریستی تا همدستی با صدام را دور می

بود. یعنی کسی که در همه  یرپذ امکان. این تغییر چهره، با حذف ظاهری مسعود آمدند یدرمآمریکا در عراق 

مبارزه با امپریالیسم و آمریکا را نیز او  ، دستور ترورها را او صادر کرده و ژستحضورداشتهدیدارها با صدام 

، امکان باال ردهشد، تا مریم رجوی به کمک دیگر سران  ره سازمان زدوده میهگرفته بود. مسعود باید از چ

 کردند. در دامان آمریکا را ایجاد می بار ینادیگری برای بقای سازمان، 

 یدرزماناش  رجوی و فرقه یمتصمو  این طراحیاما نکته جالب ماجرا در تغییر چهره سازمان، این است که 

دهد که منافقین در عرض ارادت به  صورت گرفته که هنوز آمریکا پا به عراق نگذاشته بود و این نشان می

پادگان  دربارهمؤسسه رند به نیروی دریایی آمریکا  منتشرشدهکه گزارش  طور همانصدام هم نفاق کردند! 

های خود را تحویل دادند و از  اولین مالقات با نظامیان آمریکایی سالح در ها آن، دهد توضیح میاشرف 

 عراق به نظامیان ارتش آمریکا ارائه دهند، سخن گفتند.  درصحنهتوانند  خدماتی که می

 منجی سازی از رجوی! .4

 ای قابل توضیح است، منجی سازی ترین دالیل اختفای رجوی که فقط در قالب یک تشکیالت فرقه از عجیب

تر سازمان وقتی در  است که با غیبت وی انجام گرفت. بدین معنی که اعضای رده پاییناز مسعود رجوی 

پی و افق کور و بی آینده سازمان ناامید شده و صدای اعتراض خود را بلند  در های پی کوران شکست



3 www.factmko.com|  P a g e
 

ا بازگشتش همه صحنه را های باالتر با وعده اینکه دوران غیبت مسعود به سر خواهد آمد و ب ردهکردند،  می

! هرچند که کردند یمسود سازمان تغییر خواهد داد، اعضای بازنده سازمان را دگربار برای ماندن ترغیب به 

 درک قابلکند، خیلی  این مسئله شاید برای مخاطبی که از بیرون تشکیالت نفاق را تحلیل و بررسی می

مضحک و  ظاهر بهمغزشویی شده پادگان اشرف، این مسئله نباشد، اما واقعیت این است که در فضای ایزوله و 

بود؛ اما دامنه زمانی اثر آن چندان طولی نکشید و اکنون  شده انجاماز اعتقادات شیعیان، قابل  شده سازی یهشب

 دیگر در تیرانای آلبانی چندان اثرگذار نیست.

در قبال این اختفا، آن  تر مهمچهار دلیل اصلی تحلیل غیبت رجوی مواردی بود که در باال ذکر شد، اما نکته 

رجوی  بودونبودپیش رفته که اکنون  یسو بهسال گذشته  81است که روند مدیریت تشکیالت نفاق در طول 

رگ سرکرده غایب منافقین در وضعیت فعلی یا آینده آن مؤثر نیست و حتی اگر فرض را بر صحت خبر م

توضیح داد که امروز  گونه یناچیزی در قبال سازمان تغییر نخواهد کرد. پس شاید بتوان  بازهمبگذاریم، 

ای از تاریخ برای  ها در نقطه دیگر بودن یا نبودن مسعود رجوی موضوعیت نداشته و سرکرده تروریست

 همیشه محو شد.

 


