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 امل با ایران اما به کام فرانسهاخراج منافقین از فرانسه، به نام تع

 

تصمیمی که برای جلوگیری از فساد داخلی فرانسه گرفته شده است و احتمال تسری به سایر کشورهای اروپایی 

 نموداین کشور اقدام به تشکیل جلسه شورای امنیت  جمهور یسرئدولت فرانسه با حضور امانوئل مکرون دارد.

در توئیتی توسط  ازاین یشپ. خبر اخراج منافقین مهمترین تصمیم این جلسه اخراج منافقین از فرانسه بودو 

بود. اما در توئیت مکرون به مسئله سیاست خارجی دولت فرانسه و  منتشرشدهخود امانوئل مکرون نیز 

بود که  کرده اشارهن تلویحاً بود. درواقع مکرو شده اشارهمضرات حضور گروهک رجوی در خاک این کشور 

های سیاسی   بب اخذ این تصمیم شده است. حال اگر تالشولت فرانسه در حوزه سیاست خارجی ساهداف د

ها  شویم که او و دولتش از سوی آمریکایی و دیپلماتیک مکرون در این روزها را بررسی کنیم، متوجه می

ای ولو نمادین را  تا جلسه دارند یفهوظشخصاً فرانسه و مکرون مأمور به برقراری ارتباط با مقامات ایران است. م

مورد  تر از دستاورهای سیاسی برای دیدار میان دونالد ترامپ و مقامات ایرانی فراهم کنند که البته بیش

 مفید است. آمریکا برای پیروزی دولت ترامپ در انتخابات آتی نتایج آن ،انتظار از این دیدار

نیست، اما او در مسیر دستیابی به  هشود یا خیر، موضوع این مقال گری می به این واسطه اینکه مکرون موفق

کش کرده و درواقع با اخراج آنها از خاک کشورش سعی در نمایش حسن نیت  این هدف منافقین را پیش

ن ابزار دستی تری خود به مقامات ایران دارد. در این بین همچنین باید اشاره کرد که گروهک منافقین دم

ایران است که البته با بررسی سوابق رفتاری  همکاری فرانسوی ها برای برداشتن اولین گام جهت جلب

اند و همچنین با عنایت به واکنش  منافقین بوده ه نوعی پذیرایمشابه دیگر رهبران کشورها که پیش از این ب

فشار بر منافقین، چندان واکنشی نداشته فهمید که جمهوری اسالمی در قبال توان  ای، می ایران در هر دوره

 اش چندان مهم و قابل اعتنا نبوده است. المللی و این مسئله در معادالت سیاسی ایران و روابط بین

های  گذاری منافقین در میان سازمان به عنوان مثال اقدام اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا برای فهرست

مهوری اسالمی ایران انجام گرفت هم نتوانست چندان برای ایران قابل اعتنا تروریستی که با هدف تعامل با ج

منافقین که بعد از پایان جنگ ایران و عراق و در دوران انزوای صدام از  بر سر باشد. حتی پیشنهاد معامله

نگردید.  گاه مورد توجه ایران قرار نگرفت و منجر به همکاری ایران با صدام سوی عراق مطرح گردید نیز هیچ

توان دستاوردی در  رسد نمی نتیجه توصیف کرد و به نظر می اکنون بی توان از هم درواقع اقدام مکرون را می

 قبال آن برای دولت فرانسه در ایجاد ارتباط میان ایران و آمریکا متصور بود.

های صدام برای  بقه تالشهمانطور که سوابق چنین پیشنهادی قبالً در تاریخ روابط ایران و اروپا و حتی در سا

دانند که چنین پیشنهادی برای ایران  به خوبی می هم فرانسوی هااحتماالً تعامل با ایران ثبت شده است، 

بی  قبل خود، چنان دو دهه ا وضعیتشود، خصوصاً اینکه منافقین امروز در قیاس ب امتیاز محسوب نمی

وردی با این فرقه را اقدامی ارزشمند تلقی کند و بخواهد اند که بعید است ایران هر برخ خاصیت و ناتوان شده

در ازای آن گامی رو به عقب در حوزه سیاست خارجی خود بردارد و به تعامل با آمریکا فکر  کند! پس 

 توان در پس پرده این اقدام فرانسه اهداف دیگری را نیز جستجو کرد.  می
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 یها حوزهاروپا که اکنون دیگر رو به سوی دخالت در با توجه به تحرکات و اقدامات امروز منافقین در 

 گونه یناتوان  اند، می ن آوردهامدار هایی از قبیل پرداخت رشوه و تطمیع سیاست با استفاده از روشسیاسی 

کنند به بهانه اهداف حوزه سیاست خارجی، خود را از تبعات میزبانی  ها تالش می نتیجه گرفت که فرانسوی

 این فرقه تروریستی نجات دهند.

به  رو ینازااند و  اند که برای بقا و حیات خود جنگیده اخیر منافقین عموماً در شرایطی قرار داشته یها در سال

ها که در سایه ناکارآمدی دیگر  های بادآورده نفتی سعودی اند. پول ز داشتهمداران غربی نیا حمایت سیاست

تا برای اخذ  ها رسیده نیز امکانی برای این فرقه فراهم آورده های اپوزیسیون ایران به دست رجوی گروه

ای  رسانه از موارد یکیدر. مشابه این رفتار که آورند یرونظرات موافق از سیاستمداران غربی به پرداخت رشوه 

هزار دالری به یکی از جریانات  088صورت گرفت و گروهک منافقین با پرداخت کمک  شد در اسپانیا

های انتخاباتی، سعی کرد تا در آینده از برکات قدرت سیاسی این جریان  سیاسی برای پیروزی در رقابت

آمریکایی نظیر  مداران یاستس توان در جلب حمایت برخی استفاده نماید. مشابه این رفتار منافقین را می

از این های آمریکا  جان بولتون نیز مشاهده کرد که بعد از بازگشت بولتون به قدرت، منجر به افزایش حمایت

 فرقه شد.

« ایوبونه»توان  های بسیاری دارد که می مداران فرانسوی نیز نمونه این شیوه نفوذ منافقین در میان سیاست

صدر به  اطالعاتی فرانسه را مثال زد. ایوبونه در زمان فرار رجوی به همراه بنییکی از مسئولین سرویس 

شستگی و جدایی از قدرت نویسنده العاتی فرانسه بود و بعد از بازنفرانسه یکی از مقامات بلندپایه سرویس اط

افقین نوشته شد شد که این کتاب به سفارش و با حمایت مالی من« ها اهلل واواک در خدمت آیت»کتابی به نام 

بود. در فرانسه  شده یمتنظو مطالب آن نیز تماماً علیه جمهوری اسالمی ایران و مطابق با ادبیات فرقه رجوی 

کالن  یها رشوهاند که منافقین توانستند با پرداخت  مداران دیگری همچون ایوبونه نیز وجود داشته سیاست

 آورند. به دسترا  ها آنحمایت و موافقت 

 که خطرات رفتارهای فاسد منافقین دهد اسپانیا نشان می این فرقه در پرداخت رشوه توسط مثالچنین هم

مدار یا  در فرانسه، بلکه در هر یک از کشورهای اروپایی قابل تکرار است و فقط نیاز به تعدادی سیاست تنها نه

ها باشند. با این نگاه  تهای مالی این تروریس جریان سیاسی فاسد وجود دارد که حاضر به پذیرش حمایت

کمترین تواند به دیگر کشورهای اروپایی که  ای است که می ها مسئله درواقع تصمیم امروز فرانسوی

رفتار واقعی در کل  یتدرنها سرایت کند و کنند نیز ین فرقه را مشاهده میا از سوی مرتبطین یوآمد رفت

اقدام تشکیالتی را از  هرگونهمجال  ها شود و تروریستها و  فرقه ا با منافقین رفتاری متناسب با دیگراروپ

 سلب نماید.  ها آن


