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روایتی از خیانت یک نفوذی در گفت وگو با راوی دفاع مقدس

حاجی لو در عملیاتی که خودش لو داده بود
 زخمي  شد!

   غالمحسین بهبودی
وحید حاجی لو یکی از اعضای منافقین بود 
که با مخفی کردن هوی�ت خود، به عضویت 
س�پاه درآمد و تا سمت مس�ئول فرهنگی 
سپاه همدان پیش رفت. او که تنها به جهت 
خیانت به عضویت سپاه درآمده بود، عملیات 
ش�هیدان رجایی و باهنر را لو داد و منجر به 
شهادت 62 نفر از نیروهای اولیه سپاه شد. 
در گفت وگوی�ی که با س�ردار رضا میرزایی 
داش�تیم، ماجرای خیانت وحی�د حاجی لو 
نکات قابل تأملی را پیش روی مان قرار داد که 
برآن شدیم عالوه بر ذکر این خاطره، مروری 
کوتاه به ش�رارت ها و خیانت های س�ازمان 
منافقی�ن در دفاع مقدس داش�ته باش�یم.

ارتباط حزب بعث عراق ب��ا منافقین به قبل از 
انقالب برمي گش��ت. در جریان هواپیماربایی 
که سازمان مجاهدین در س��ال 1349 انجام 
داد و این هواپیما را به عراق هدایت کرد، اولین 
ارتباط های سازمان های اطالعاتی حزب بعث و 
منافقین شکل گرفت. بعد از پیروزی انقالب، 

رادیو بغداد به معرف��ی چهره های انقالبی این 
س��ازمان مي پرداخت و س��عی مي کرد آنها را 
تبدی��ل به قهرم��ان کن��د اما وقت��ی موضوع 
تجاوزهای م��رزی عراق به ایران جدی ش��د، 
سازمان نفاق چاره ای نداشت جز آنکه خودش را 
مخالف دشمن متجاوز نشان دهد و از این منظر 

برای خودش کسب وجهه کند.
با ش��روع جنگ تحمیلی، تع��دادی از اعضای 
منافقین به شکل مستقل و با پرچم این سازمان 
در جبهه ها حضور یافتند اما این حضور مستقل 
همواره مورد اعتراض نیروه��ای نظامي  بود و 
نهایتاً یک بار منجر به محاصره و خلع س��الح 
مقر منافقین در منطقه جنگی آبادان شد. از این 
مقر بیسیم هایی کشف شد که فراتر از نیازهای 
محلی عمل مي کرد و مي توانست اطالعات الزم 

را به خطوط دشمن برساند.
بعد از ماجرای 30 خرداد 1360 و میلیشیای 
منافقین، آنها از حضور علنی در جبهه ها کنار 
گذاشته ش��دند اما هرگز از صحنه جنگ کنار 
نرفتند و پیش از آنکه مس��عود رجوی در سال 
1365 به ش��کل علنی در بغ��داد حضور یابد 
و پ��ادگان اش��رف را مرکز خ��ود و نیروهایش 

قرار دهد، منافقین به صف��وف رزمنده ها نفوذ 
مي کردند و عملیات جنگی را لو مي دادند.

وحید حاجی لو نیز یکی از اعضای نفاق بود که 
طبق گفته های س��ردار رضا میرزایی، از اولین 
دوره های شکل گیری سپاه به عضویت این نهاد 
انقالبی درآمد و سعی کرد به حلقه فرماندهان 
نفوذ کند. او که توانسته بود با ریاکاری خودش 
را به مسئولیت فرهنگی سپاه همدان برساند، 
همواره چهره ای انقالب��ی و مذهبی از خودش 

نشان می داد.
س��ردار میرزایی مي گوید: وقتی که شهیدان 
رجایی و باهنر ترور شدند، حاجی لو ناراحتی و 
مویه از فقدان این عزیزان را به حد اعلی رسانده 
بود! به سر و صورتش مي زد و برای شان مراسم 

ختم مي گرفت.
وی ادام��ه مي ده��د: وقتی قرار ش��د عملیات 
شهیدان رجایی و باهنر در 11 شهریور برگزار 
شود، شناسایی ها در سه محور انجام مي گرفت 
و هر گروهی به شناسایی یک محور مي پرداخت 
اما حاجی لو سعی مي کرد در هر سه محور حضور 

پیدا کند. همیشه هم مي گفت بیسیم را بدهید 
روی دوش من که مي خواهم بیشتر ثواب ببرم! 
فردی که بیسیم روی دوشش بود، در برخی از 
مراحل شناسایی مي بایست نشسته مي رفت و 
خیلی اذیت مي ش��د. نگو حاجی لو مي خواهد 
همه مراحل عملیات را شناسایی کند و عملیات 
را تمام و کمال لو بدهد که اصرار داشت در هر 

سه محور حضور پیدا کند.
یک ش��ب مانده به ش��روع عملی��ات، وحید 
حاجی لو به بهان��ه آوردن جزوه های فرهنگی 
به همدان برمي گردد و شبانه به تهران مي رود و 
عملیات را لو مي دهد. سردار میرزایی از عاقبت 
خیانت ه��ای حاجی لو مي گوی��د: عملیات که 
شروع شد کاماًل مشخص بود دشمن آمادگی 
قبلی دارد. اصاًل پیش از آنک��ه ما به آنها حمله 
کنیم، آنها پیش دس��تی کردن��د و به ما حمله 
کردند. 62 نفر از بهترین نیروهای سپاه در این 
عملیات شهید ش��دند. چند روز بعد یک خانه 
تیمي  در ته��ران لو رفت و اعضای بازداش��تی 
آن از نقش خائنانه حاجی لو پرده برداش��تند. 
همان ش��ب از تهران با همدان تماس گرفتند 
و گفتند فالنی را دستگیر کنید. اصاًل فکرش را 
نمي کردیم کسی که عملیات را لو داده حاجی لو 
باش��د. او خودش در عملیات از ناحیه دس��ت 
و پا مجروح ش��ده بود. خالصه بچه ها شب به 
منزل��ش مي روند و مي گویند بلند ش��و برویم 
س��پاه. با تعجب مي گوی��د نمي بینید زخمي 
 هستم؟! دارید با من شوخی مي کنید؟ در جواب 
مي گویند این بار شوخی در کار نیست. برویم که 
خیلی کار داریم. او را به تهران مي فرستند و چند 

روز بعد خبر رسید اعدامش کرده اند.

7| روزنامه جوان |  شماره 5815   |  1441 ربيع الثان��ي   15  |  1398 آذر   21 پنج ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

وقتی که ش�هیدان رجایی و باهنر 
ترور شدند، حاجی لو ناراحتی و مویه 
از فقدان این عزیزان را به حد اعلی 
رسانده بود! به سر و صورتش مي زد 
و برای شان مراس�م ختم مي گرفت

گفت وگوی »جوان« با سردار علی ناظری رئیس ستاد دهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمي  و مقاومت

25 هزار عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس منتشر شده است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   علیرضا محمدی
دهمی�ن دوره نمایش�گاه ملی کت�اب دفاع 
مقدس، انقالب اس�المي  و مقاوم�ت از 23 تا 
29 آذر در بندرعباس برگزار خواهد شد. این 
نمایشگاه بر آن است تا عالوه بر ایجاد ارتباط 
مس�تقیم بین ناش�ران و مردم، به شناسایی 
فرصت ها یا کاس�تی های ح�وزه کتب دفاع 
مقدس بپردازد. به قول سردار ناظری اکنون 
ده ها ناش�ر با ح�دود 25 هزار عن�وان کتاب 
در حوزه دفاع مقدس، گنجین�ه ای عظیم از 
داشته ها، رویدادها و حوادث مرتبط با جنگ 
تحمیل�ی را در اختیار مردم گذاش�ته اند که 
نمایش�گاه کتاب برآن اس�ت بخش�ی از این 
گنجینه را به عم�وم مردم معرف�ی و عرضه 
کند. گفت وگ�وی ما با س�ردار عل�ی ناظری 
مدیر مس�ئول انتش�ارات فاتح�ان و رئیس 
س�تاد نمایش�گاه ملی کتاب دف�اع مقدس، 
انقالب اس�المي  و مقاومت را پیش رو دارید.

      
در کشورمان نمایشگاه های متعددی با 
محوریت کتاب برگزار مي شود، نظیرش 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است، 
چه لزومي  دارد که یک نمایشگاه مجزا 
تحت عنوان کتاب دفاع مقدس داشته 

باشیم؟
این نمایش��گاه االن دهمین دوره اش را برگزار 
مي کند. پیشتر این سؤال پیش مي آمد که اصاًل 
در حوزه کتاب دفاع مقدس چه اتفاقی مي افتد؟ 
در واقع کس��ی از اطالعات و آمار این حوزه خبر 
نداشت. ناش��ران یا س��ازمان ها و دستگاه های 
مرتبط به صورت پراکنده کار خودشان را انجام 
مي دادند و نیاز بود این فعالیت ها متمرکز شود. 
لذا باید نمایشگاهی ایجاد مي شد که به مدیران 
و ناشران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس انگیزه 
بدهد و آنها را به ادامه کارش��ان تش��ویق کند. 
نمایش��گاه کتاب دفاع مقدس با چنین دالیلی 
آغاز به کار کرد و اکنون 10 س��الی است که هر 
کس در این کشور مي خواهد از آخرین تولیدات و 
داشته ها و اتفاقات حوزه دفاع مقدس مطلع شود 
به این نمایشگاه رجوع مي کند. طی این 10 سال 
کم کم برخی از ایرادها، کاس��تی ها یا نقاط قوت 
این حوزه شناسایی شد. اینکه چه تعداد کتاب 
در حوزه دفاع مقدس داریم یا به چه موضوعاتی 
بیش��تر و کمتر پرداخته شده مس��ائل مغفول 
حوزه دفاع مقدس بود که این نمایش��گاه برآن 
است آنها را شناسایی کند. البته در این خصوص 
آرشیوی را که بخواهد در اختیار عموم قرار بگیرد 
جمع آوری نکرده ایم. آرشیوها به صورت مستند 
وجود دارد ولی به روزرسانی نشده که برآنیم در 

آینده نزدیک این کار را انجام بدهیم.
آماری از کتاب های مرتبط با حوزه دفاع 

مقدس یا انقالب اسالمي  دارید؟
حدود 20 الی 25 هزار عن��وان کتاب با موضوع 
دفاع مقدس منتشر شده و هزار عنوان کتاب هم 
با موضوع انقالب اس��المي داریم. همان طور که 
از آمارها برمي آی��د، در خصوص کتب مرتبط با 
انقالب کم کاری صورت گرفته و چه نویس��نده 
یا ناشر و نهادهای ذیربط به سرعت از روی این 
مقطع تاریخی عبور کرده اند. با شناس��ایی این 
نقطه ضعف م��ا مي توانیم اقدام��ات تبلیغی یا 
تش��ویقی خودمان را روی بحث انقالب بیشتر 
کنیم تا ب��ا تقویت این حوزه، در س��ال های بعد 
بخش انق��الب از دفاع مقدس مس��تقل ش��ود 
و خ��ودش آن قدر قابلی��ت پیدا کن��د که یک 
بخش مجزا تشکیل دهد اما از حیث کتب دفاع 
مقدس، گنجینه ای فراهم ش��ده ک��ه برآوردی 
برای ما درس��ت کرده اس��ت. اینکه باید بیشتر 

به چ��ه موضوعاتی بپردازیم ی��ا در چه بخش ها 
و موضوع های��ی ضع��ف داری��م، از روی همین 
آمار قابل درک اس��ت. به این ترتیب ناش��ر هم 
مي تواند فضا را بشناس��د و بداند چه باید بکند 
و فعالیت هایش را به چه س��مت و سویی سوق 

بدهد. 
بخش »مقاومت« گوی�ا بخش جدیدی 
است که به نمایشگاه کتاب دفاع مقدس 

اضافه شده است.
در دوره نهم و امسال که دوره دهم برگزار خواهد 
شد، با توجه به تحوالت منطقه ای و وقایعی که 
در محور مقاومت اس��المي  رخ داده و مي دهد، 
الزم دیدیم ای��ن بخش را هم لح��اظ کنیم. در 
واقع مقاومت جهانی اسالم الگو گرفته از انقالب 
و خصوصاً دفاع مقدس است و جدا از آن نیست. 
در حوزه مقاومت س��عی کردیم غرفه هایی را به 
کشورهایی اختصاص دهیم که جریان مقاومت 
در آنها به شکل پررنگی وجود دارد. دوستانی را 
هم از این کشورها دعوت کردیم تا در نمایشگاه 
حضور پی��دا کنند و کنار س��ایر کارشناس��ان 
پاسخگوی سؤاالت مردم پیرامون مسائل محور 
مقاومت باش��ند. این نکته را هم اضافه کنم که 
االن حدود 350 عنوان کتاب دفاع مقدس��ی به 
زبان های مختلف مثل عربی، روس��ی، فرانسه، 
اردو، انگلیسی و... ترجمه شده است. این کتاب ها 
در بخش بین المللی و جنب بخش مقاومت عرضه 
مي شوند. نمایشگاه بخش های جانبی، متنوع و 
مختلفی دارد. بخش نشس��ت های تخصصی از 
جمله آنهاس��ت. یک غرفه هم ب��رای 52 یا 53 
عنوان کتاب با موض��وع دفاع مق��دس در نظر 
گرفتیم که مقام معظم رهبری برای آنها تقریظ 
نوشته اند. در این غرفه به معرفی این کتاب ها و 
همین طور نکاتی پرداخته مي شود که حضرت 

آقا روی آنها تأکید و پافشاری دارند.
در نشس�ت های تخصصی ک�ه عنوان 

کردید چه مسائلی مطرح مي شود؟
در این نشست ها با حضور کارشناسانی که عمده 
آنها از اس��تان های میزبان هس��تند بحث های 
گوناگون��ی پیرامون یافتن نق��اط ضعف یا قوت 
حوزه کتب دفاع مقدس مطرح مي شود. مباحث 
روز نظیر اینکه مخاطب کنون��ی چه گونه ای از 
کتاب دفاع مقدسی را بیشتر مي پسندد یا حتی 
مباحثی مثل ویراستاری و... مطرح مي شود که 
ماحصل این نشس��ت ها در اختیار صدا و سیما، 

پژوهشگران و... قرار مي گیرد.
ساختار نمایش�گاه چطور است؟ اینکه 

مي گویی�د نمایش�گاه ملی چ�ه معنی 
دارد؟

ما اسمش را نمایشگاه ملی گذاشتیم از این جهت 
که بنا دارد در یک برنامه چندین ساله به همه نقاط 
کشور برود و در مراکز استان ها برگزار شود. یعنی 
فقط در تهران نباش��د و به همه جا ب��رود. به همه 
مردم سرکش��ی کند و خدمات ارائه دهد. همین 
طور س��عی کردیم همه ناش��رانی ک��ه به صورت 
تخصصی در حوزه دف��اع مق��دس ورود کرده اند 
یا حتی آنهایی که چند اثر در ای��ن حوزه دارند را 
دعوت کنیم و هم��ه را ذیل این نمایش��گاه جمع 
کنیم. این ناشران مي توانند از سراسر کشور باشند 
و لذا نمایشگاه وجهه ملی دارد. ساختار نمایشگاه 
به ترتیب از یک ش��ورای سیاس��تگذاری تشکیل 
مي شود. مسئول این ش��ورا رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین است. چون به هرحال طرح نمایشگاه 
از طرف بسیج مستضعفین و س��ازمان حفظ آثار 
و ارزش های دفاع مقدس س��پاه و بسیج پیشنهاد 

ش��ده و عمده هزینه های آن را تأمی��ن مي کنند. 
البته در ش��ورای سیاس��تگذاری افراد و نهادهای 
دیگر هم حضور دارند. نظیر معاون فرهنگی وزارت 
ارشاد، رئیس سازمان حفظ آثار ستاد کل نیروهای 
مسلح، بنیاد ش��هید، حوزه هنری، صدا و سیما و 
حتی دو تشکل صنفی مجمع ناشران دفاع مقدس 
و مجمع ناش��ران انقالب اسالمي  و رئیس سازمان 
فرهنگی هنری ش��هرداری ته��ران و... هم حضور 
دارن��د. دبیرخانه نمایش��گاه در اختیار س��ازمان 
حفظ آثار سپاه و بسیج است. شورای برنامه ریزی 
نمایش��گاه هم که کمیته ها در آن هستند، از افراد 
مختلف تشکیل مي ش��ود. ما چون نمایشگاه را در 

مراکز اس��تان ها برگزار مي کنیم، دبیرخانه دائمي 
 نمایشگاه که در س��ازمان حفظ آثار سپاه و بسیج 
است به اس��تان مي رود و با دو مجموعه یکی سپاه 
استان مورد نظر و دیگری اداره کل ارشاد آن استان 
ارتباط مي گیرد و این سه رکن با همکاری مؤسسه 
نمایش��گاه ها، کارهای اصلی و اجرایی نمایش��گاه 
ملی کتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمي  و مقاومت 

را انجام مي دهند.
بین نمایش�گاه کتاب و مؤسس�ه های 
صنفی مرتبط با کتاب های دفاع مقدسی 

ارتباط و تعاملی وجود دارد؟
ارتباط باید باشد و این یک امر منطقی است. به 
نوعی نمایش��گاه کتاب دفاع مقدس و برگزاری 
10 دوره ای آن باع��ث ش��ده ت��ا برخ��ی از این 
مؤسس��ه های صنف��ی از دل همین نمایش��گاه 
تش��کیل ش��وند. به عنوان نمونه ناشران حوزه 
دف��اع مقدس در همین نمایش��گاه و جلس��ات 
پیرامونی آن روی ای��ن موضوع بحث مي کردند 

که نیاز به یک نماینده دارند تا حرف های شان را 
به وزارت ارشاد یا س��ایر نهادهای مرتبط بزنند. 
از همین رو مجمع ناش��ران دفاع مقدس از دل 
همین جلسات به وجود آمد. این فرزند وقتی به 
بلوغ رسید، خودش بسیاری از کارها و نیازهایش 
را دنبال کرد اما ارتباطش را با نمایش��گاه قطع 
نکرد و همین االن بخش ه��ای فنی و تخصصی 
نمایشگاه را به کمک مجمع ناشران دفاع مقدس 

برگزار مي کنیم.
االن چه تع�داد ناش�ر در ح�وزه دفاع 
مقدس فعالیت دارند و چه تعداد از این 

ناشران را توانسته اید جذب کنید؟
بین 150 تا 180 ناش��ر در ح��وزه دفاع مقدس 
فعالیت دارند. به جرئت مي توانم بگویم همه این 
ناشران در دوره های برگزاری نمایشگاه حداقل 
یک بار ش��رکت کرده اند. در بیش��ترین حضور 
حدود 140 ناشر ش��رکت کردند. سال گذشته 
98 ناشر داشتیم که چون فروش خوبی داشتند، 
پیش بینی مي کنی��م امس��ال در دهمین دوره 

نمایشگاه بیش از 120 ناشر شرکت کنند.
جذابیت های نمایش�گاه برای ناش�ران 
چیس�ت و ش�ما چه تس�هیالتی را در 

اختیار آنها مي گذارید؟
اولین نکته ای که ناشر برای عرضه محصوالتش 
به آن نیاز دارد، مکان مناس��ب است که ما این 
مکان و حتی مکان اسکان برای خود ناشران را 
تهیه مي کنیم. از سوی دیگر ناشری که در یک 
نمایشگاه ش��رکت مي کند، عمده ترین هدفش 
ارتباط با مخاطب و فروش محصوالتش اس��ت. 
بر همین اس��اس ما س��عی کردیم هر س��اله از 
تجربیات سال گذشته استفاده کنیم و با تبلیغات 
یا انتخاب مکان مناس��ب و بهره گیری از مسائل 
جانبی، اقبال مردمي  به نمایشگاه را باالتر ببریم. 
مثاًل در برگزاری محل نمایشگاه ابتدا به مسائل 
جمعیتی استان مورد نظر یا سخنیتش با دفاع 
مقدس توجه داش��تیم، بعدها به نظرمان رسید 
که عالوه بر این عوامل مي توانیم نمایشگاه کتاب 
دفاع مقدس را در کنار نمایش��گاه های استانی 
کتاب برگزار کنیم که باز ه��م انتظارها برآورده 
نش��د. لذا تصمیم گرفتیم همزمان با برگزاری 
کنگره شهدای اس��تان ها، نمایشگاه کتاب دفاع 
مقدس را برگزار کنیم که سال گذشته در کرمان 
و مقارن با کنگره شهدای این استان برگزار شد 
و اس��تقبال خوبی هم از نمایشگاه به عمل آمد. 
امسال هم ان شاءاهلل نمایشگاه مقارن با برگزاری 
کنگره شهدای اس��تان هرمزگان در بندرعباس 
برگزار مي شود. ارتباط گیری با نهادهایی چون 
دانش��گاه ها، م��دارس، ادارات و راهنمایی آنها 
برای تهیه ب��ن و اس��تفاده از تخفیف های ویژه 
نمایشگاه از دیگر کارهایی است که کمیته جذب 
و مش��ارکت نمایشگاه چند س��الی است دنبال 
مي کند. ان شاءاهلل این مسائل باعث مي شود روند 

رو به رشد نمایشگاه ادامه یابد.
سخن پایانی؟

امس��ال نمایش��گاه ملی کتاب دف��اع مقدس، 
انقالب اس��المي  و مقاومت همزم��ان با کنگره 
ش��هدای اس��تان هرم��زگان از روز 23 آذر ت��ا 
جمع��ه 29 آذر در مس��جد جام��ع بندرعباس 
برگ��زار مي ش��ود. امیدواریم م��ردم و خصوصاً 
جوان ها اعم از دانشجویان و دانش آموزان در این 
نمایشگاه حضور پیدا کنند و با آخرین تولیدات 
و محصوالت کتب در حوزه دفاع مقدس آش��نا 
شوند. این نمایشگاه یک حرکت و قدم در کنار 
دیگر قدم هایی اس��ت که مي خواهد ارزش های 
نهفته در دفاع مق��دس و انقالب و مقاومت را به 
عموم مردم معرفی کند. ان شاءاهلل بتوانیم در این 

مسیر موفق باشیم.
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حدود 20 ال�ی 25 هزار عن�وان کتاب 
با موضوع دفاع مقدس منتش�ر شده 
و ه�زار عنوان کت�اب هم ب�ا موضوع 
انق�الب اس�المي داریم. هم�ان طور 
که از آماره�ا برمي آی�د، در خصوص 
کت�ب مرتب�ط ب�ا انق�الب ک�م کاری 
صورت گرفته و چه نویس�نده یا ناشر 
و نهاده�ای ذیربط به س�رعت از روی 
این مقط�ع تاریخ�ی عب�ور کرده اند


