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جنــگ تحمیلــی بــا تهاجــم ســنگین و

اشــرف ســرازیر کــرده بــود و ایــن گروهــک تروریســتی در عملیــات

ســیل آموزشهــای نظامــی ،کمکهــای مــادی ،تســلیحاتی،

 31شــهریور 1359آغــاز شــد .آنچــه در کنــار

عملیــات چلچــراغ بهســان آفتــاب از ابتــدای شــب و بــا آتــش

گروهــک منافقیــن ســرازیر شــد.

از ســکنه مه ـران رابهطــور کامــل وی ـران ســاخت .منافقیــن خائــن و

و دســتههای ســپاه و ارتــش و ژاندارمــری شــروع کــرد .بــا افزایــش

سراســری ارتــش بعثــی عــراق بــه ایــران در
جریانــات مربــوط بــه ایــن جنــگ بــرای هــر

گزارش

انســان آزادهای جالــب توجــه مینمایــد ،حضــور
گروهــک منافقیــن بهعنــوان ســتون پنجــم

ارتــش عــراق در خــاک ایــن کشــور اســت .تاریــخ هی ـچگاه همراهــی

گروهــک منافقیــن بــا دشــمنان ایــن مــرز و بــوم را در زمانــی کــه

دشــمن بــه مرزهــای مــا هجــوم آورده بــود ،فرامــوش نخواهــد کــرد.
عناصــر ایــن گروهــک تروریســتی بــا حضــور در خــاک عــراق و

بهعنــوان یکــی از ارکان ارتــش ایــن کشــور فعالیتهــای تخریبــی
متعــددی علیــه نظــام جمهــوری اســامی ایـران بـ ه انجــام رســاندند.

عمــده ایــن اقدامــات از جاسوســی در خــط مقــدم جبهههــا و
تخلیــه تلفنــی گرفتــه تــا ایجــاد رعــب و وحشــت در داخــل کشــور بــا

انجــام عملیــات تروریســتی و حضــور نظامــی و رویارویــی مســتقیم

بــا رزمنــدگان ایرانــی تــوأم بــود .ایــن گروهــک تروریســتی در قالــب
ارائــه خدمــات خــود بــه رژیــم بعــث عــراق حتــی آمــار بمبارانهــای

شــهرهای ایــران و میــزان تلفــات و تخریبهــای انجامشــده را
منعکــس میکــرد و بــا ایجــاد فضــای روانــی و شــایعهپردازی ســعی
در تضعیــف و تخریــب پشــت جبهــه نیروهــای ایرانــی داشــت.

چلچــراغ بســیار مجهزتــر از عملیــات آفتــاب ظاهــر شــد.

ســنگین توپخانــه ارتــش عــراق آغــاز شــد؛ بهطوریکــه شــهر خالــی

مــزدور ،شــهری را بــه تصــرف خــود درآورده بودنــد کــه از مدتهــا
قبــل خالــی از ســکنه بــوده و اینگونــه وانمــود کردنــد کــه فتــح

عظیمــی نصیــب آنهــا شــده اســت .منافقیــن پــس از ورود بــه شــهر بــا
دعــوت از خبرگزاریهــای خارجــی دســت بــه راهانــدازی یــک برنامــه
بــزرگ تبلیغاتــی زدنــد و ســرکرده ایــن گروهــک تروریســتی پــس از

عملیــات ،مدعــی شــد کــه وقتــی در یــک عملیــات ،شــهری تصــرف
میشــود ،بنابرایــن دسترســی بــه تهــران مشــکل نخواهــد بــود .از

ایــن رو شــعار «امــروز مهـران ،فــردا تهـران» را ســر دادنــد؛ حــال آنکــه

بیچــارگان نمیدانســتند کمتــر از دو مــاه دیگــر بســاط ارتــش نفــاق
توســط ملــت و فرزنــدان آن در هــم پیچیــده خواهــد شــد.

نفـرات و امکانــات ســازمان کــه توســط دولــت عــراق تامیــن میشــد،
در عــرض چنــد مــاه ســوژههای بزرگــی مــورد تهاجــم ارتــش

آزادیبخــش قــرار گرفــت .مثــا گــردان گیــان تــا اوایــل ســال ۶۷

هوایــی غــرب کشــور ،بمبــاران هوایــی و توپخانــه شــهرهای نواحــی

مسعود رجوی در پایان
عملیات آفتاب پیامی صادر
کرد و این عملیات را هدیه
نوروزی برای ملت ایران خواند! هدیهای
مشترک با ارتش صدام؛ چراکه توپخانه
ارتش عراق بهخصوص هنگام آتش تهیه و
خمپار ه باران شدید مواضع نیروهای ایرانی
نقش بزرگی را ایفا کرده بود .بهعبارت
دیگر ،کشت ه شدن فرزندان و سربازان این
مرز و بوم هدیه نوروزی خائن ملت برای
مردم بود

بــا مســعود رجــوی در ایــن خصــوص دیــدار و گفتوگــو و مقامــات

بلندپایــه ارتــش عــراق را بــه همهگونــه همــکاری بــا ایــن گروهــک

ملــزم میکــرد.

بــه ایــن ترتیــب خدمــات منافقیــن خیانتپیشــه بــه صــدام را
میتــوان بــه دو دســته پنهــان و آشــکار تقســیمبندی کــرد.

جاسوســی از مواضــع نظامــی نیروهــای مســلح ای ـران در جبهههــا،

شــنود و تخلیــه تلفنــی ،بازجویــی از اس ـرای جنگــی و ایجــاد فضــای
روانــی علیــه شــرایط جنگــی کشــور و مــواردی از ایــن دســت را
میتــوان بهعنــوان اقدامــات پنهــان گروهــک تروریســتی منافقیــن

در راســتای همراهــی بــا رژیــم بعــث صــدام قلمــداد کــرد.

امــا ایــن گروهــک تروریســتی بهخاطــر عمــق خباثــت خــود نســبت

بــه دولــت و ملــت ایــران همزمــان بــا اقدامــات پنهــان ،بهتدریــج و

گروهانهــای رزمــی تــاز ه تشکیلشــده منافقیــن بایــد کار نظامــی

م دانســتن فرصــت پیشآمــده،
تحلیــل و برداشــت خــود و بــا مغتنــ 
کــرد و تــا حوالــی کرمانشــاه پیــش رفــت.

عملیــات ،انهــدام لشــکر  77خراســان بــود و چنــد تیــپ مکانیــزه
ارتــش عــراق نقــش اصلــی را ایفــا میکردنــد .نیروهــای منافقیــن

پــس از پیشــروی ارتــش بعثــی در خــط پدافنــدی ارتــش ایـران ،تمــام

ســنگرها و اســتحکامات موجــود را بهآتــش کشــیدند و اعالمیههــای
خــود را توزیــع کردنــد؛ امــا ایــن پیشــروی چنــدان طــول نکشــید
و حوالــی ســاعت  ،13منافقیــن از خــاک ایــران تــا پشــت خــط

پدافنــدی رژیــم بعثــی عقبنشــینی کردنــد .مســعود رجــوی در
پایــان عملیــات آفتــاب پیامــی صــادر کــرد و ایــن عملیــات را هدیــه

نــوروزی بــرای ملــت ایــران خوانــد! هدیــهای مشــترک بــا ارتــش

صــدام؛ چراکــه توپخانــه ارتــش عــراق بهخصــوص هنــگام آتــش تهیــه
و خمپــاره بــاران شــدید مواضــع نیروهــای ایرانــی نقــش بزرگــی را ایفــا
کــرده بــود .بهعبــارت دیگــر ،کشــت ه شــدن فرزنــدان و ســربازان ایــن

مــرز و بــوم هدیــه نــوروزی خائــن ملــت ب ـرای مــردم بــود!

در ایــن عملیــات ســه گــردان از تیــپ نبیاکــرم(ص) ،تیــپ مســلم و

یــک گــردان از ایــام بــه ســمت اســامآباد غــرب حملــه و نیروهــای
لشــکر  27محمــد رســول اللــه(ص) نیــز از سـهراهی غــرب اســامآباد
تلفــات زیــادی بــر آنهــا وارد کردنــد .بنابرایــن رجــوی پــس از تحمــل

تلفــات ف ـراوان ،ناامیدانــه و دس ـت از پــا درازتــر از پشــت بیســیمها و
رادیــو ،فرمــان «حفــظ خــود» و عقبنشــینی نیروهــا بــه خــاک عــراق
را اعــام کــرد .شکســت مفتضحانــه عملیــات فــروغ جاویــدان ،پایــان

بخــش عملیــات نظامــی «ارتــش آزادیبخــش» منافقیــن بــود.

مســلح منافقیــن بــا حمایــت تســلیحاتی و لجســتیکی ارتــش عــراق

مجاهدیــن از دولــت عــراق اجــازه گرفتــه بــود کــه ایــن اســیران را

محــل و درگیــری میکردنــد .بهدنبــال عزیمــت مســعود رجــوی

از پاریــس بــه بغــداد ،شــیوه جنگهــا کــه پیــش از ایــن پارتیزانــی

ب :عملیــات چلچــراغ (مهــران) :منافقیــن و ســران رژیــم بعــث

در کردســتان و جنــگ چریــک شــهری در شــهرهای ای ـران بــود ،بــه

از حــدود ســه مــاه در 28خــرداد  1367یکــی از بزرگتریــن

پاســداران ایــران ســازماندهی شــد .بــا آغــاز عملیــات گردانــی کــه

عــراق کــه سرمســت پیــروزی در عملیــات آفتــاب بودنــد ،پــس
عملیاتهــای مشــترک خــود را بهمنظــور تصــرف شــهر مهــران

بــ ه انجــام رســاندند .پــس از پیــروزی چنــد ســاعته منافقیــن در 8

فروردیــن  ،1367صــدام کمکهــای نظامــی فراوانــی را بــه پــادگان

شــکل جنگهــای گردانــی در مناطــق مــرزی بــا ارتــش و ســپاه
تکامــل جنگهــای چریکــی و پارتیزانــی نامگــذاری شــد ،اســتراتژی
جنــگ آزادیبخــش در آذر  1365پــا گرفــت .در ایــن راســتا چــون
ایــن اســتراتژی درنهایــت بــه ســود طــرف عراقــی تمــام میشــد،

  نگاه
دکتر سیدمحسن موسویزاده

پژوهشگر

نواحــی مــرزی ایــران و عــراق بــه اســارت در آمــده بودنــد ،ســازمان
رأســا نگهــداری کنــد .بــرای ایــن کار دولــت عــراق زندانهــای

بزرگــی را در اطــراف شــهر کرکــوک در اختیــار ســازمان قــرار داده

بــود .یکــی از زندانهــا ،زنــدان دبــس ( )Debecنــام داشــت کــه در

آن حــدود  1200اســیر زندانــی بودنــد .آنهــا اس ـرا را بــا وعدههــای
دروغیــن فریــب میدادنــد و اگــر قبــول نمیکردنــد تحــت فشــار

روحــی قــرار میدادنــد تــا در عملیــات شــرکت کننــد .در چنیــن

شــرایطی تعــدادی از اســرای ایرانــی کــه کمتریــن شــناختی از
ســازمان مجاهدیــن خلــق نداشــتند ،بــرای گریختــن از فشــارهای
طاقتفرســای عراقیهــا فریــب وعدههــای منافقیــن را خوردنــد.

مروری بر کارنامه آنها در دوران دفاع مقدس نشان میدهد که این سازمان تمام

سازمان باشد ،تاکتیکی بوده و آنها تالش میکنند از امکاناتی که صدام در اختیار
آنها قرار داده برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند .با اینحال بررسی مواضع

و بنیادهای فکری گروهک منافقین نشان میدهد ارتباط سازمان با رژیم بعث

فراتر از تاکتیک و جزء استراتژیهای این سازمان بوده است.

صـدام حسـین علیـه مـردم ایـران مرتکـب خیانـت در زمان جنگ شـده اسـت.

ایـن تحلیلگـر آمریکایـی بـا اشـاره بـه ماهیـت تروریسـتی گروهـک منافقیـن گفـت« :سـازمان مجاهدیـن خلـق

اقداماتـی در ایـران کـه میتوانـد منجر به فجایع بدتری شـود ،تهدید محسـوب میشـود».

(منافقیـن) بـا پرداخـت پولهـای کالن تعـداد زیـادی را در دولـت آمریـکا و رسـانههای ایـن کشـور بـه فسـاد مالی
«مبـارزه گروههـای داخلـی بـا دولتهـا در جنگهـای داخلـی موضـوع عجیـب و غریبـی بهحسـاب نمیآیـد ،امـا

همراهـی و همـکاری بـا دشـمن خارجـی در هنـگام جنـگ نظامـی ،پدیـده نـادری اسـت .ایـن دقیقا همـان کاری
ایـن افسـر ارشـد سـابق سـازمان اطالعاتـی آمریـکا کـه مـدرک دکتـری مطالعـات تاریخ اروپـای خود را از دانشـگاه

لنـدن دریافـت کـرده ،در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره تعریـف خیانـت در زمـان جنگ و مجـازات آن در قوانیـن آمریکا

تاریــخ ۱۷بهمــن ،۱۳۶۱نمونــه دیگــری از عملیاتهایــی اســت کــه

اساسـی ایـاالت متحـده و همچنیـن قوانیـن اغلـب کشـورهای اروپایـی مجـازات آن مـرگ اسـت .خائنانـی کـه در

زمـان جنـگ بـه دشـمن میپیوندنـد همـواره در طـول تاریـخ سـرزنش شـدهاند».

اگربهایننتیجهمیرسیدندکهاینافرادباعثایجادتردیددرسایراعضامیشوند،
به حذف فیزیکی آنها میپرداختند .از نکات مشترک گروهک منافقین و رژیم بعث

الگوگیری از شیوههای حکومت استالین است .منافقین و صدام با الگوگیری از

افراد و گروههای مختلف چه در ایران و چه در خارج از کشور را بر اساس نزدیکی

اعتقاد به این جمله که هدف وسیله را توجیه میکند ازجمله نقاط مشترک سازمان

شیوه استالین بر سیاست ایجاد رعب و وحشت تاکید داشتند.

مسعود رجوی برای عادیسازی
روابط با رژیم بعث عراق در
تاریخ 19دی 1361با معاون
نخستوزیر عراق در پاریس دیدار و بیانیه
صلحی را با او امضا کرد .اما بسیاری از
معاندان جمهوری اسالمی نظیر بنیصدر
هم نتوانستند ننگ همپیمانی با دشمن
بعثی را تحمل کنند و در سال  ۱۳۶۲از این
شورا خارج شدند

فیلیـپ جیرالـدی در ادامـه دربـاره ارتبـاط بیـن منافقیـن و تعـدادی از اعضـای کابینـه ترامـپ گفـت« :ارتباط بین
سـازمان مجاهدیـن خلـق و جـان بولتـون ،رودی جولیانـی و الـن چائـو بهوضـوح مشـخص شـده و مبتنیبـر پـول

اسـت .ایـن رابطـه تـا همیـن االن هـم ضربـه بزرگـی به آمریکا زده و به نفـرت مردم ایران از آمریـکا دامن زده و ممکن
اسـت منجـر بـه یـک جنـگ غیرضـروری شـود .مجاهدیـن خلـق تـا سـال  2013گروهـی تروریسـتی بهحسـاب

میآمد و اکنون نیز باید دوباره در آن لیسـت قرار گیرد .این سـازمان تاثیر فاسـدکنندهای بر کابینه ترامپ دارد».

بودنــد .آیتاللــه هاشمیرفســنجانی در خاطــرات خــود میگویــد:

سیدمحمدجواد هاشمینژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان رونمایی شد.

اســـتخبارات عراق است که پس از سقوط رژیم بعث صدام منتشر شد .این اسناد

عراقی را نیز بهقتل برساند .او در این راه از بمباران شیمیایی حلبچه یا قتلعام

سال دفاع مقدس است .این اسناد در کنار دیگر مدارک بهجامانده از این گروهک

منافقین نیز بر اساس همین اعتقاد بود که در خیابانها دست به ترور افراد بیگناه

تروریستی ،شرح مفصلی از یک مدل منحصربهفرد خیانت و جنایت در حق بشریت

میزد یا با بهآتشکشیدن خانههای طرفداران انقالب و بهشهادترساندن زن و

است.اینکتاببهدنبالتحلیلچراییحضورمنافقیندرعراقوبرشمردنمنافعی

بچه آنها سعی میکرد تا به قول خود هزینه انقالبیبودن را باال ببرد.

بود .حزب بعث در تمام دوران زمامداری خود سعی کرد تمام مراکز دینی و مذهبی
منافقین نیز با پذیرش ایدئولوژی التقاطی و زدن برچسب ارتجاعی به مذهبیها،

انقالب اسالمی به دامان صدام حسین بیفتند .از همین رو میتوان نزدیکی

فرزندان این آب و خاک است .این مجموع مستند ،سرنوشت نکبتبار خیانت به

روی عراقیها بسته بود .سران گروهک منافقین نیز در پایگاه اشرف به اعضا اجازه

منافقین به صدام را بیشتر از تاکتیک ،استراتژی دانست.

نگهداشتن افراد بود تا از این طریق آنها بیچونوچرا دستوراتشان را اجرا کنند.

بر این اساس مروری بر مواضع فکری و روشهای عملی گروهک منافقین و صدام

با رژیم بعثی عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی است که طی آن منافقین

و حزب بعث نشان میدهد که اینها شباهتها و نزدیکیهای زیادی به یکدیگر

حذف دسترسی افراد از اطالعات از دیگر نکات مشترک منافقین و صدام بود.

به اطالعات دیگری دسترسی پیدا کنند .استراتژی صدام و منافقین بیخبر

یکی از مواردی که هیچگاه از حافظه مردم ایران پاک نخواهد شد ،همراهی منافقین

و شـــخص صدام حسین در سالهای پرتالطم دفاع مقدس میپردازد .درست در

دوشـــادوش دشمنان کشورمان با هموطنان خودجنگیدند و روی فرزندان ایران

داشتهاند .همین مساله باعث شد تا منافقین بعد از شروع مبارزه مسلحانه با

نمیدادند بهغیر از روزنامه و اخباری که این گروهک مناسب تشخیص میداد

نیز بهپاس خدمات ارزنده خود به عراق در طول جنگ ،پاداشهای گزافی دریافت

با موضوع ،از دیگر منابع نیز کمک گرفته شده است.

منابع

زمین آتشگشودند .به لطف و عنایت حق ،کتاب «خیانتپیشگان» حاصل تالش
آب و خاک و ایمان و عقیده را به تصویر کشیده است.

و انفجــار بمــب نیمســاعت قبــل از آمــدن هواپیماهــا ،ایــن توطئــه

تبلیغاتــی بــا شکســت مواجــه شــد و هواپیماهــای عراقــی نیــز بــا
آتــش بهموقــع و قدرتمنــد پدافنــد هوایــی متــواری شــدند .در

ایــن جنایــت منافقیــن14 ،نفــر بــهشــهادت رســیده و عــده زیــادی

مجــروح شــدند.

یکــی دیگــر از اقدامــات گروهــک منافقیــن در شــهرها ،تــرور و ایجــاد

رعــب و وحشــت بــا هــدف منصرفکــردن رزمنــدگان از حضــور در

میــدان جنــگ بــود .خائنــان ملــت ســعی داشــتند از ایــن رهگــذر
تــوان نظامــی کشــور در خطــوط مقــدم جبهــ ه را تضعیــف کننــد و
فشــار را از روی دشــمن بعثــی در جبهــه بکاهنــد .عناصــر ایــن

گروهــک تروریســتی بــه ســراغ خانوادههــا یــا خــود رزمنــدگان
میرفتنــد و آنهــا را تهدیــد میکردنــد .منافقیــن گمــان میکردنــد
بــا ایــن اعمــال میتواننــد رزمنــدگان را از حضــور در جبهههــای

جنــگ بــاز دارنــد .آنهــا عالوهبــر تهدیــد خانوادههــا و ایجــاد رعــب

و وحشــت میــان آنهــا در چندیــن اقــدام ،رزمندگانــی کــه بــرای

تــرور کردنــد؛ بــرای مثــال منیــره ســیف ،دختــری 22ســاله بــود کــه
بهشــهادت رســید .منافقیــن کــه از تهدیــد و ترســاندن ایــن خانــواده

نتیجــهای نگرفتــه بودنــد شــامگاه 12شــهریور ،1360بــا پرتــاب

نارنجکــی در منــزل آنهــا ،منیــره را بهشــهادت رســاندند .محمدعلــی

آقارجبــی نیــز ازجملــه رزمندگانــی بــود کــه بهخاطــر حضــور در

سیاسی و اقتصادی منافقین در عراق و پایگاههای
از بخشهای جالب این اثر است که مطالعه آن به

همه خوانندگان و محققان تاریخ معاصر پیشنهاد

میشـــود .نحوه تقابل منافقین با اسرای جنگی

ایرانی در عراق و همچنین چگونگی وقوع عملیات

منافقیــن بــرای صــدام بــود .عناصــر ایــن گروهــک تروریســتی بــا

حضــور در اردوگاه اســرای ایرانــی بــه شــکنجه جســمی و روحــی

اســرا میپرداختنــد .آنهــا بــا تغییــر مضمــون نامههــای اســرا،

ســعی داشــتند روحیــه آنهــا را تضعیــف و موجــی از ناامیــدی را در
اردوگاههــا راه بیندازنــد .توهیــن بــه مســئوالن نظــام جمهــوری

اســامی و جســارت بــه اعتقــادات اســرا ،گمــاردن جاســوس میــان
آنهــا و ...ازجملــه ایــن اقدامــات بــود .اقدامــات منافقیــن علیــه

اســرای ایرانــی ،موجبــات شــادی و لــذت دشــمن بعثــی را فراهــم
مـیآورد؛ چنانکــه عبدالرشــید عبدالباطــن ،بازپــرس و بــازرس گارد

ریاس ـتجمهوری عــراق پــس از دســتگیری توســط دولــت عــراق در
بازجوییهــای خــود بــه اعمــال جنایــات و شــکنجههای غیرانســانی
در اردوگاههــای عــراق اعتــراف کــرد .او درخصــوص همــکاری ارتــش

در شــکنجه اســرای ایرانــی گفــت« :منافقیــن بارهــا در ایــن زمینــه
بــا مــا همــکاری داشــتند و یــادم میآیــد چندیــن اســیر ایرانــی

زیــر دســت آنهــا بهقتــل رســیدند .در برخــی از ایــن شــکنجهها،

خشــونت منافقیــن بســیار بیشــتر از مــا بــود .بســیاری از اســرای
ایرانــی بــا اعمــال شــکنجههای قــرون وســطایی توســط منافقیــن
در اردوگاههــای شــمال عــراق در کردســتان ایــن کشــور بهشــهادت

رســیدند و در قبرســتانهای پراکنــده در بیابانهــا و تپههــای
اطــراف ایــن اســتان دفــن شــدند ».بهگفتــه او ایــن فیلمهــا بــه

دفتــر صــدام و عــدی ،پســر بــزرگ صــدام ارســال میشــد وآنهــا از
دیــدن فیلمهــای شــکنجه اســرای ایرانــی لــذت میبردنــد.

درخصــوص فرسایشیشــدن جنــگ تحمیلــی ،مقــاالت متعــددی

نگاشــته شــده و دالیــل و عوامــل متعــددی بــرای آن ذکــر شــده
اســت؛ امــا نیمنگاهــی بــه خیانتهــای منافقیــن مــزدور در ایــن

دوران نشــان میدهــد کــه ایــن مــزدوران مســتقیما در تــداوم

جنــگ تحمیلــی نقــش مســتقیم داشــتند .تــاش بــرای تضعیــف
قــوای نظامــی ایــران ،شــنودهای تلفنــی و لــو دادن عملیاتهــا و
اقدامــات تخریبــی و تأذیهــای ایــن گروهــک تروریســتی قطعــا در

طوالنیشــدن جنــگ تحمیلــی موثــر بــوده اســت.

سـازمان مخـوف بهسـختی امکانپذیـر بـود ،امـا با اسـتعانت از حرمـت خون پاک

شـهدای ترور و تالش وافر در این زمینه ،این مهم به انجام رسـید و مطالبی درخور

شأن پژوهشگران و خوانندگان عالقهمند پدید آمد .بنابر همین دالیل شاید بتوان
گفـت تمامـی آثـاری کـه تاکنـون در ایـن حوزه به رشـته تحریر درآمدهانـد خالی از
نقص و اشتباه نباشند ،و همین مهم نیز بنیاد هابیلیان و نگارنده را بر این داشت
تا با تحقیق و بررسی بیشتر ،ضمن برطرفکردن نقایص گذشته ،کتابی جامع در
این حوزه پدید آورند .اما با توجه به گسـتردگی این
موضـوع و همچنیـن رعایت برخی مسـائل خاص
در ارتبـاط بـا ایـن اثـر ،نگارنده اذعان مـیدارد که

شـاید این کتاب نیز کامل و عاری از نقص نباشـد؛

امـا بـا عنایت به تجربههای پیشـین و دغدغه بنیاد
هابیلیـان مبنیبـر ارائـه یـک اثـر مسـتند و علمی،

این مجموعه به مبحث خیانت و جاسوسی سازمان منافقین بهنفع رژیم بعث عراق

مرصادازدیگرمطالبمطرحشدهدراینکتاباست.

شرایطی که رزمندگان اسالم با دست خالی ،جان خویش را در راه دفاع از این مرز

و مـدارک معتبـر بوده و بیشـتر به مطالـب و خاطرات

امیـدوار اسـت بـا انتشـار ایـن اثـر ضمـن ادای دین

شـود .روش کتابخانـهای در جمـعآوری اطالعـات و

توسـط گروهـک منافقین یا بهواسـطه خیانتهای

امـکان اسـتفاده و بهرهبـرداری از آن وجـود داشـت،

دیگـر در راسـتای افشـای ماهیـت پلیـد و جنایتکار

و بوم و آرمانهای واالی نظام اسالمی فدا میکردند ،تعدادی مزدور و بازیخورده
استکبار ب ه بهانه نرسیدن به مطامع دنیوی خود ،در مقابل نظام جمهوری اسالمی

ایران ایستادند و بههمراهی با دشمن بعثی پرداختند.

کتاب«خیانتپیشگان»در20سرفصلضمنپرداختنمختصربهتاریخچهگروهک

در این اثر سعیشـده تمامی موارد مسـتند به اسـناد

منتشرشـده از سـوی عناصر بریدهاز سـازمان اشـاره

همچنین اسـتفاده از آرشـیوهای اسـناد مختلف که

امنیت عراق بیش از 20سال با اهداف مشخص اقدام به تصویربرداری و ضبط کامال

با بیان روند حیات ســـازمان در فرانسه و عراق به نقاط عطف این گروهک در طول

بنا به ماهیت تروریستی این گروهک و رعایت مسائل

ص.1384 ،242

و  72ســاعت تمــام در اتــاق عمــل بــه جراحــی مجروحــان جنگــی

ایـن مجموعه به رشـته تحریر درآمد.

سوژهاینکتابحکایتافرادیاستایرانیکهازاوایلجنگتحمیلیبارفتنبهعراق

مخفیانه از جلسات و روابط خود با سازمان مجاهدین خلق کرده است .قدیمیترین

علیاکبر راستگو ،مجاهدین خلق در آینه تاریخ ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،

از ایــن تهدیــد منافقیــن ،حضــورش را در بیمارســتان مــداوم کــرد

و اســتخبارات عــراق بــا تشــکیالت گروهــک تروریســتی منافقیــن

تضعیف جبههها

منافقین،بهتقابلآنانباانقالباسالمیپرداختهوزمینههایارتباطمنافقینبارژیم

جعفر شیرعلینیا ،تاریخ جنگ ایران و عراق ،انتشارات سایان ،ص.1395 ،444

کردنــد .بــرای مثــال شــهید دکتــر ســیدمحمدابراهیم فقیهــی پــس

برهــه و بــا ارتــکاب جنایــات منحصربهفــردی علیــه مــردم ایــران،

و ادعــا کنــد کــه صــدای انفجــار ،ناشــی از بمبــاران تهــران بــوده

در کنـار مصاحبـه و مراجعـه بـه تاریخ شـفاهی ،اثری

همراه ماشین جنگی صدام حسین در مقابل ایران جنگیدند .سازمان اطالعات و

جنگــی نپردازنــد ،تعــدادی از آنهــا فعالیتهــای خــود را بیشــتر

تبدیــل شــدند .گروهــک منافقیــن بــا پیوســتن بــه عــراق در ایــن

بــا آن ،هواپیمایــش را در ارتفــاع بــاال بــه حریــم هوایــی تهــران اعــزام

ب ه دســـتآمده از روابط پنهان سازمان مجاهدین خلق ایران و رژیم سرنگونشده

داده شده است .همچنین بهمنظور ارائه بهتر مطالب و آشنایی بیشتر خوانندگان

منافقیــن ،پزشــکان را تهدیــد کردنــد کــه بــه مــداوای مجروحــان

نشــان داده بودنــد ،رســما بــه بخشــی از ماشــین جنگــی صــدام

را در صفــوف نمازجمعــه دانشــگاه تهــران منفجــر کنــد و همزمــان

آنان و همچنین روابط درونسازمانی این گروهک

بهلحاظویژگیمنابعنوشتاریتغییراتیدرشکلوالبتهنهدرمحتوایاینمذاکرات

بگذرنــد .ایــن جانفشــانی بهحــدی بــود کــه بعــد از اینکــه

گروهــک منافقیــن کــه تعهــد و وفــاداری خــود را بــه دشــمن بعثــی

قصــد داشــت بــا هماهنگــی بــا عوامــل گروهــک منافقیــن ،بمبــی

اسناد و فیلمها به سال  1359و جدیدترین آنها به سال  ،1381چهار ماه قبل از

بعث عراق تهیه شده است .در برگردان این گفتوگوها و مذاکرات در قالب کتاب،

کــرده بــود و حاضــر بودنــد بــرای آزادی و اســام از جانشــان

بــا انتقــال مرکــز فرماندهــی ایــن گروهــک بــه خــاک عــراق محقــق و

بــه شــهرهای کرکــوک و بغــداد را انفجــار بمــب توصیــف کــرده بــود،

فعالیتهای جاسوسی منافقین و اشکال مختلف آن بحث میکند .شکل حیات

ســـقوط صدام برمیگردد .این مجموعه مستند با استفاده از صدها ساعت فیلم

آرمانهــای الهــی ایــن حکومــت ،مــردم را در تصمیــم خــود راســخ

تخلیــه اطالعاتــی اســرای ایرانــی برگــی دیگــر از خوشخدمتــی

«خیانتپیشگان»

در نشستی در خبرگزاری «تسنیم» با حضور محمدرضا سرابندی نویسنده کتاب و

عــراق از هیــچ تالشــی فروگــذار نبودنــد ،غافــل از اینکــه اهــداف و

همــکاری بیدریــغ منافقیــن بــا اســتخبارات عــراق در شــکنجه و

گزارش یک کتاب

منافقین در هشت سال دفاع مقدس میپردازد« .خیانتپیشگان» در 3مهر1397

منافقیــن در راســتای تضعیــف جبهههــا بهســود ارتــش بعــث

جانــی تــازه بــه ارتــش بعثــی بخشــیدند.

  معرفی کتاب

«خیانتپیشـــگان» عنوان کتابی اســـت که به مرور عملکرد گروهک تروریستی

در جنــگ بــه جنــوب یــا کردســتان میرفــت؛ امــا خانــوادهاش اینجــا

نقطــه عطــف همــکاری مشــترک منافقیــن بــا صــدام در ســال 1365

بــزرگ و مهندسیشــده بــود کــه در چهــار دی ،1365بعــد از

شــد .مــردم منتظــر یــک عملیــات پیروزمندانــه و پایــان جنــگ

هــم او را میزننــد ،برایــش خیلــی بــد اســت .رزمنــده بــرای شــرکت

منافقین؛ بخشی از ماشین جنگی صدام

بهعلــت حضــور پــدرش در جبهــه و فعالیــت اعضــای خانــوادهاش

نیروهــای مســتقر در شــبهجزیره فــاو بــا رمــز یامحمــد(ص) آغــاز

کنیــد کســی کــه احســاس کنــد مقابلــش دشــمن اســت و از پشــت

رســاندند.

ت انجامیــدن
میتــوان نقــش ســتونپنجمی منافقیــن در بهشکســ 

عملیــات والفجــر 8و بــا هــدف تصــرف ابوالخصیــب و محاصــره

تالشهــای منافقیــن در ایــن راســتا میگویــد« :شــما حســاب

در منزلــش و مقابــل چشــمان پســر هفتســالهاش بهشــهادت

مرخصــی بــه شــهر خــود آمــده بودنــد یــا خانوادههــای آنهــا را

و تلفــات ســنگین نیروهــای ایرانــی را دیــد .کربــای 4نیــز عملیاتــی

ایجاد کرده بود که عراقیها حتی در محافل خصوصی جرات نمیکردند علیه

که حاضر به پذیریش بیچونوچرای عقاید سازمان نبودند برخورد میکرد و حتی

بودنــد .منافقیــن بــا اســتفاده از نیروهــای نفــوذی خــود در بدنــه

عملیــات والفجــر مقدماتــی بــا رمــز یااللــه در محــور فکهچزابــه در

و اروپـا اظهـار کـرد« :قـرار گرفتـن در طـرف دشـمن هنـگام جنـگ میتوانـد خیانـت بهشـمار رود و طبـق قانـون

صدام در زمان زمامداری ،راه هرگونه کسب اطالعات و اخبار غیر از مجاری رسمی را

ترورهــای کــور در داخــل کشــور بــه دنبــال جلــب اعتمــاد صــدام

رزمنــدگان بهشــهادت رســیدند و تمــام اهــداف آن حاصــل نشــد.

را تحت سلطه خود قرار دهد و روحیه دینی مردم عراق را تضعیف کند .گروهک

روشهای تمامیتخواه را در بین اعضای خود اجرا میکرد .این گروهک با افرادی

همچــون بمبگــذاری نمازجمعــه و دههــا خیانــت دیگــر در کنــار

بــا لورفتــن عملیــات توســط ســتون پنجــم منافقیــن بســیاری از

کردند اما نگاه تاریخ به آنان همیشه این است که خود را به بیگانگان ارزان فروختند.

میشناخت شکنجه میکرد و به قتل میرساند .گروهک منافقین نیز همین

جمهــوری اســامی ،ماموریتهــای سفارشــی از جانــب صــدام

پاســداران ،ارتــش و گــروه جنگهــای نامنظــم آغــاز شــد؛ امــا

اسـت کـه مجاهدیـن خلـق در زمـان جنـگ عراق بـا ایران انجـام داد».

تبدیل کند .حزب بعث و منافقین هر دو از دین فقط پوسته آن را میخواستند.

تــاش مضاعــف بــرای خالیمانــدن جبهههــا ،عملیــات علیــه

چمــران و آزادســازی کامــل شــمال کرخهکــور بههمــت ســپاه

ماهیت تمامیتخواه حزب بعث عراق و منافقین یکی دیگر از مسائلی است که

بودند که مطیع دستورات صدام باشند .صدام ،عراقیهایی را که بهعنوان ناراضی

عراقــی شــد .منافقیــن بــا شــکنجه اســرا ،آزار خانــواده رزمندههــا،

11شــهریور 1360و بهمنظــور تکمیــل اهــداف عملیــات شــهید

تالش برای از بینبردن روحیه دینی یکی از وجوه گروهک منافقین و حزب بعث

حکومت حرفی زده یا انتقادی بکنند .از نظر بعثیها ،عراقیها در صورتی ارزشمند

جنایتهــای ایــن گروهــک علیــه هموطنانــش زبانــزد فرماندهــان

اســام را بــه ارتــش بعثــی لــو دادنــد .عملیــات رجایــی و باهنــر در

کشـانده اسـت ».وی در ادامه درباره همراهی منافقین با صدام حسـین در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران افزود:

فقط قرائتی را از دین قبول داشت که اعضا را به حامیان بیچونوچرای رجوی

منافقین و ستونپنجمی صدام

و مســئول عملیــات ســپاه منطقــه 3در دهــه  ،60درخصــوص

و در نتیجــه منافقیــن آدمکــش بــرای گرفتــن انتقــام ،او را جلــوی

اســت؛ امــا بــا تاخیــر در ورود هواپیمــای عراقــی بــه آســمان تهــران

نظــام و حتــی جبهههــای جنــگ ،چندیــن عملیــات رزمنــدگان

استکهرژیمصدامحسینازایننوکرانخودفروختهداشتهاست.هرچندمنافقین

بر این اساس ،گرایشهای سوسیالیستی یکی از اولین نقاط پیوند گروهک
منافقین و رژیم بعث عراق بود .گروهک منافقین پیش از پیروزی انقالب اسالمی،

هابیلیان (خانواده شـهدای ترور کشـور) گروهک تروریسـتی منافقین را سـازمانی تروریستی خواند که با همراهی

رهبـری فعلـی ایـن گـروه ،تـوان آن تحلیـل خواهـد رفـت؛ امـا در حال حاضر با توجـه به ظرفیت این گـروه در انجام

مذهبی اتهام ارتجاعی زده میشد .همین طبقهبندی باعث شد سازمان در سال

باعث نزدیکی سازمان به صدام شد .حزب بعث در زمان حکومت ،چنان اختناقی

در زمان ورود به عراق سعی کرد نشان دهد این مساله بیشتر از اینکه استراتژی

ی تحلیلـی
شناختهشـده مسـائل اطالعاتـی و نظامـی را دارد ،در گفتوگویـی بـا سـرویس بینالملـل پایـگاه خبـر 

بـرای موسـاد و انجـام اقدامـات تروریسـتی در داخـل خـاک ایران و سـایر نقاط معروف اسـت .مـن معتقدم با مرگ

موسسـه شـورای منافـع ملـی آمریـکا کـه سـابقه اظهارنظـر در رسـانههای مختلـف بینالمللـی بهعنـوان تحلیلگـر

اسـت کـه از مارکسیسـم الهـام گرفتـه و رهبـری مسـتبدانهای دارد .این سـازمان در جوامع اطالعاتـی به کار کردن

خانوادههای معترض بهصورت گروهی و دستهجمعی ابایی نداشت .گروهک

اینروزهادرحالیگروهکتروریستیمجاهدینخلق(منافقین)مدامدرفضاهای

نادیده بگیرد بلکه از دشمنی که به خاک کشور تجاوز کرده حمایت کند .سازمان

دکتـر فیلیـپ جیرالـدی ،کارشـناس سـابق مبـارزه بـا تروریسـم و اطالعـات نظامـی سـازمان سـیا و مدیرعامـل

وی در پایان درباره سـرانجام گروهک تروریسـتی منافقین بیان کرد« :سـازمان مجاهدین خلق گروهی تروریسـتی

دلیل محکمی بر حضور خائنانه این گروهک در عراق علیه نیروهای ایرانی در هشت

از ایران عنوانشده و در آخر به اعضا توصیه میشد که در جنگ شرکت نکنند.

که ادعای وطنگرایی دارد ،میتواند بهجایی برسد که نهتنها منافع ملی کشور را

طبق قوانین آمریکا و اروپا ،مجازات همراهی با دشمن در زمان جنگ مرگ است

به این گروهک به چند گروه تقسیمبندی کرده بود .در این تقسیمبندی گروههای

سازمان در بین اعضای خود ارائه داد ،رژیم عراق مترقیتر و ضدامپریالیستتر

ایــن شــورا خــارج شــدند.

مدیرعامل موسسه شورای منافع ملی آمریکا:

منافقین و صدام بود .صدام حسین حاضر بود برای رسیدن به اهداف خود ،هزاران

اطالعات و خطمشی و استراتژیهای مهمی به صدام و نیروهایش میداد و آنها

نیروها و ظرفیت خود را در خدمت رژیم بعث قرار داده بود .اما چگونه سازمانی

همپیمانــی بــا دشــمن بعثــی را تحمــل کننــد و در ســال  ۱۳۶۲از

مطالب و محتوای اصلی این کتاب ،مشـــروح مذاکرات عناصر رهبری منافقین با

 1359و با حمله صدام به ایران ،این جنگ را ارتجاعی بخواند .در تحلیلی که

مجازی ،نشریات و میتینگها مدعی ملیگرایی و دلسوزی برای ایران میشوند که

معانــدان جمهــوری اســامی نظیــر بنیصــدر هــم نتوانســتند ننــگ

پیشخدمتی صدام؛ استراتژی یا تاکتیک؟

وقتی عراق یک موشک به ایران میزد ،منافقین پنج دقیقهای گزارش آن را به عراق

را راهنمایی میکرد که ایرانیها چطوری ضربهپذیر میشوند.

پاریــس دیــدار و بیانیــه صلحــی را بــا او امضــا کــرد .امــا بســیاری از

دالیل نزدیکی سازمان منافقین و رژیم بعث

مارکسیستی و التقاطی ،قرابت بیشتری به این سازمان داشتند و به نیروهای

میرساندند که موشک کجا خورده و چند نفر کشت ه شدهاند .سازمان منافقین

  گفتوگو

بیشــترین هــدف منافقیــن از چنیــن عملیاتــی ،گرفتــن هرچــهبیشــتر

 -2عملیاتهــای گردانــی :انجــام عملیاتهــای ایذایــی تحــت

بــه مواضــع نیروهــای ایرانــی هجــوم آورده و بالفاصلــه اقــدام بــه تــرک

عــراق در تاریــخ 19دی 1361بــا معــاون نخســتوزیر عــراق در

را نداشــتند یــا هــدف گلولــه قــرار گرفتــه یــا دســتگیر میشــدند.

پیوســته میگفتنــد .بـرای افــرادی کــه توســط عملیــات منافقیــن در

عنــوان عملیاتهــای گردانــی کــه طــی آن تعــدادی از نیروهــای

بــود کــه مســعود رجــوی بــرای عادیســازی روابــط بــا رژیــم بعــث

ســردار ناصــر گرزیــن ،عضــو هیاتعلمــی دانشــگاه امامحســین(ع)

پرداخــت .ایــن کار او باعــث شــد تهدیــد منافقیــن بینتیجــه بمانــد

پنــاه بــرده و در کردســتان عــراق مســتقر شــدند .در همیــن اثنــا

درحالــی کــه رزمنــدگان ایرانــی انتظــار مواجهــه بــا هموطنــان خــود

اســرایی کــه ســازمان در جبهــه اســیر کــرده بــود  RPیعنــی اســرای

تغییــر دهــد .درحقیقــت او کــه اصابــت موش ـکهای دوربــرد ایــران

گروهــک تروریســتی بهتدریــج بهســمت مرزهــای غربــی کشــور

تــوپ بهعــاوه چنــد قبضــه کاتیوشــا و ...بــهکار گرفتــه میشــد.

اشــرف آمــده بودنــد RD ،یعنــی اســرای داوطلــب میگفتنــد و بــه

مــردم و بمبــاران نمازجمعــه تهــران صحنــه جنــگ را بهنفــع خــود

اســامی تشــکیل دادنــد .در ایــن زمــان نیروهــای عملیاتــی ایــن

بودنــد .آتشبــازی ســنگین توســط عراقیهــا روی مواضــع ایرانیهــا

جبهــه اســیر میگرفتنــد .بــه اســرایی کــه از اردوگاه عــراق بــه کمــپ

از پیــش نبــرده بــود ،تصمیــم گرفــت بــا ایجــاد رعــب و وحشــت میــان

ملــی مقاومــت را بــا حضــور چنــد گــروه معانــد نظــام جمهــوری

حملــه ،نیروهــای منافقیــن در منطقــه عملیاتــی حاضــر میشــدند.

میکردنــد و دســته دوم اســرایی بودنــد کــه خــود منافقیــن در

اهدافــش نرســیده و همراهــی ســایر کشــورهای ابرقــدرت بــا او کاری

مــرداد همــان ســال بــه فرانســه گریختنــد و در پاریــس ،شــورای

آنجــا مســتقر میشــد .در شــب موعــود و دو ســاعت قبــل از زمــان

اســارت درآمــده بودنــد کــه در وضعیــت بســیار مشــقتباری زندگــی

از گذشــت چنــد ســال تهاجــم بــه کشــور ایــران بــه هیچیــک از

ســرکرده منافقیــن بـ ه همــراه رئیسجمهــور مخلــوع کشــور در هفتــم

میکردنــد و تانکهــا و توپهــا و انــواع ســاحهای ســنگین در

بــود .ایــن اس ـرا دو دســته بودنــد؛ دســتهای توســط رژیــم عــراق بــه

سفارشــی میکــرد .در 24اســفند  1363دولــت عــراق کــه پــس

پــس از حــوادث هفتمتیــر و هشتمشــهریور  ،1360مســعود رجــوی

از عملیــات ،عراقیهــا شــروع بــه تقویــت نیــرو در نقطــه مدنظــر

اقــدام ،تخلیــه اطالعاتــی اســرا درخصــوص یگانهــای نظامــی ایـران

بــرای جلــب اعتمــاد بیشــتر ،نیروهــای خــود را عــازم ماموریتهــای

روحیــه رزمنــدگان را تضعیــف کننــد.

قبــل ،از منطقــه مدنظــر بهعمــل میآمــد و از حــدود  20روز قبــل

نگهــداری و بازجویــی آنــان بــود .هــدف اصلــی منافقیــن از ایــن

مســعود رجــوی کــه بــرادری خــود را بــه صــدام ثابــت کــرده بــود

انداخــت و در پــی آن عناصــر نفــوذی منافقیــن ســعی داشــتند

همســر و فرزندانــش در منزلــش بهشــهادت رســید.

امنیــت نداشــتند یــا شــهرش ناامــن بــود».

بمب منافقین یا بمباران صدام؟

افتــاده بــود ،موجــی از شــادی را در جبهــه دشــمن بعثــی بــهراه

ســاعت  12شــب انجــام میشــد .شناســایی از حــدود ســه مــاه

عملیاتــی صــورت گرفــت کــه بهگفتــه منافقیــن بــا شــرکت  15تیــپ

نــزد صــدام و بعثیــون عزیزتــر کــرد.

تــرور  72تــن از نماینــدگان ملــت در دفتــر حــزب جمهــوری اتفــاق

عملیــات در اذهــان رزمنــدگان برآمدنــد.

عملیــات مرصــاد و بــا رمــز «یــا علــی بــن ابیطالــب(ع)» آغــاز شــد.

چهارشــنبه  5مــرداد  1367توســط نیروهــای جمهــوری اســامی بــا

اقدامــات بهتدریــج چهــره منافقیــن را نــزد مــردم ایــران کریهتــر و

انفجــار دفتــر نخس ـتوزیری بــود .ایــن جنایــت کــه چنــدی پــس از

عملیاتهایــی کــه مجاهدیــن در آن شــرکت داشــتند ،بعــد از

منافقیــن بــا رژیــم عــراق ،اجــازه عملیــات نفــوذی و آوردن اســیر و

شــهید و مجــروح کردنــد و جنــگ عمــا ادامــه یافــت .مجموعــه ایــن

در روحیــه رزمنــدگان در خــط مقــدم جبهههــا داشــت حادثــه

خــط مقــدم (تپهزنــی) درصــدد روحیــهدادن و امکانپذیرکــردن ایــن

 -4منافقیــن و اســرای جنگــی ایــران :از دیگــر نتایــج همــکاری

ماهرانــه لــو دادنــد و دشــمن بعثــی بســیاری از رزمنــدگان اســام را

یکــی از فعالیتهــای منافقیــن در داخــل کشــور کــه تاثیــر بســزایی

نیروهــای ایــن گروهــک میشــود ،بــا طــرح عملیاتهــای کوچــک در

الــف :عملیــات آفتــاب :درســاعات اولیــه بامــداد  8فروردیــن 1367

و صــدام را ســاقط نمایــد ».امــا خائنــان ملــت ایــن عملیــات را نیــز

جبهههــای جنــگ تحمیلــی داشــت.

بــه ایــن امــر نیــز واقــف بودنــد کــه چنیــن ذهنیتــی باعــث افــت روحیــه

مرحلــه سرنوشتســاز عملیــات فــروغ جاویــدان در صبــح روز

رزمــی و در منطقــه وســیعی شــروع شــد .هــدف منافقیــن از ایــن

نقــاط مختلــف کشــور ســعی در تضعیــف نیروهــای نظامــی ایــران در

شــهری ،نمیتواننــد یــک دفعــه در جنگــی کالســیک شــرکت کننــد و

اســیر جهــت خــوراک تبلیغاتــی بــود.

در منطقــه مــرزی فکّ ــه ،از ســوی ارتــش عــراق و نیروهــای ســازمان،

تروریســتی اعــم از بمبگذاریهــا و ترورهــای مــردم بیگنــاه در

ت بــهدســت جنــگ چریــک
کــه خــوب میدانســتند نیروهــای کلــ 

در ایــن عملیاتهــا انکارناپذیــر اســت) .از جملــه ایــن عملیاتهــا

میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

بــه مرزهــای جمهــوری اســامی ایــران ،بــا افزایــش حمــات

در جبهههــای عـراق و همــکاری بــا آنهــا ،دوم اینکه مســئوالن ســازمان

در  3مــرداد  1367عملیــات خــود موســوم بــه فــروغ جاویــدان را آغــاز

مجاهدیــن خلــق (هرچنــد پشــتیبانی و حمایــت رژیــم بعثــی عــراق

نکردنــد .ایــن گروهــک تروریســتی بــا آغــاز هجــوم دشــمن بعثــی

دوره دو هــدف را دنبــال میکــرد :اول آمادگــی ذهــن نفـرات بـرای کار

 -1انجــام عملیاتهــای کالســیک بــا نــام و عنــوان ســازمان

اشــاره کــرد ،عبارتنــد از:

بــه اهــداف خــود و انتقــام از مردمــی بیابنــد کــه آنهــا را حمایــت

پیــش رو دارنــد ،شــروع کننــد تــا بــا زدن ایــن تپههــا آداپتســیون

بــه غــرب آغــاز شــد .گروهــک تروریســتی منافقیــن نیــز بــر اســاس

ایــن آغــاز خونیــن کــه بهواســطه ناکامــی از کســب حمایــت مــردم

دشــمن مــردم ایــران کوشــیدند از ایــن طریــق راهــی بــرای رســیدن

کالشــینکف و موشــکانداز آرپیجــی و کلــت کمــری و نارنجــک

مرزهــای جنوبــی بــرای منحرفکــردن اذهــان از تهاجــم منافقیــن

مــردم ایــران آغــاز کردنــد؛ امــا حقیقتــا کســی تصــور نمیکــرد

نیــز راه بــه جایــی نبردنــد؛ بنابــر ایــن رســما بــا همپیمانــی بــا

 -3عملیــات تپهزنــی :طبــق اســتراتژی جدیــد کار در جبهــه،

آنــگاه منافقیــن بهســرعت بــه ســنگرهای نیروهــای ایرانــی ریختــه و

گروهــک منافقیــن در  30خــرداد ،1360جنگــی مســلحانه علیــه

اســتراتژی جنــگ شــهری و تــرور مــردم بیگنــاه کوچــهو خیابــان

دادنــد.

مــرزی ایــران توســط ارتــش عــراق و درنهایــت تهاجــم گســترده بــه

پژوهشگر

خــود را بــرای رســیدن بــه قــدرت در کشــور از دســت دادنــد و بــا

داد .دیگــر گردانهــا نیــز عملیــات مشــابهی در همیــن مــدت انجــام

شــروع میشــد .گاهــی در ایــن آتشبــازی تــا بیــش از  500قبضــه

پیــروزی ،ایــران میتوانســت از راه دیپلماســی بــه جنــگ پایــان داده

منافقیــن در اولیــن ســالهای دهــه مظلــوم  ،60آخریــن امیدهــای

آنهــا بهطــور معمــول مجهــز بــه ســاحهای ســبک از قبیــل تفنــگ

از نیمههــای جنــگ تحمیلــی بهصــورت آشــکار و عیــان در چندیــن

سعید محمدی

داشــته باشــد.

روی لشــکر  ۳۰گــرگان و لشــکر ۶۴ارومیــه در مــرز پیرانشــهر انجــام

غربــی کشــور در  31تیــر 1367و بمبــاران پایگاههــای نیــروی

عملیــات را عملیــات سرنوشــت میخواندنــد کــه در صــورت

کلیدخــورده بــود ،دنبالــهای آمیختــه بــا خفــت خیانــت بــه میهــن

و دو رشــته عملیــات مشــترک بــا گردانهــای مازنــدران و آذربایجــان

بیشــتری ب ـرای عملیاتهــای بزرگتــر کســب کننــد .رجــوی در ایــن

مقدمــات آمادهشــده توســط عــراق بــا حملــه گســترده بــه مرزهــای

 ۱۰خدمتمنافقینبهصدامدرجنگتحمیلی

ســه رشــته عملیــات گردانــی در مــرز مریــوان روی لشــکر  ۲۸ســنندج

ج :عملیــات فــروغ جاویــدان :عملیــات فــروغ جاویــدان پــس از

داشــت کــه شــخص صــدام حســین رئیسجمهــور عــراق شــخصا

مهمتریــن ایــن مــوارد کــه میتــوان در ایــن گفتــار کوتــاه بــه آن

ارتــش آزادیبخــش کار خــود را بــا تهاجــم بــه واحدهــای کوچــک

خــود را (بــهقــول رجــوی) از اولیــن تپــه و ارتفاعــی کــه در جبهههــا

خدمــات اعضــای ایــن ســازمان بــرای رژیــم بعــث عــراق آنقــدر ارزش

حــوزه ،علیــه نیروهــای رزمنــده ایرانــی اقداماتــی انجــام داد.

پشــتیبانی ،لجســتیکی ،اطالعاتــی و ســاحهای عراقــی بــه ســمت

ماجرای خیانت

«ســال  65را بــه ســال سرنوشــت جنــگ نامگــذاری کــرده و ایــن

جبهــه و مقابلــه بــا منافقیــن و دشــمن بعثــی ،مقابــل چشــمان

بعث عراق را در پیش از آغاز جنگ تحمیلی بیان میکند .این کتاب در فصول بعدی
هشت سال دفاع مقدس در عراق اشاره کرده و بهتفصیل در ارتباط با نحوه انجام

درخور توجه در این حوزه را باعث شده است .هرچند

امنیتی کار تحقیق و پژوهش درخصوص اقدامات این

بنیـاد هابیلیـان (خانـواده شـهدای تـرور کشـور)

بـه تمامـی شـهدای تـرور کشـور بهویـژه آنـان کـه

آنان در جنگ تحمیلی بهشـهادت رسـیدند ،گامی

ایـن گروهک تروریسـتی برداشـته باشـد .در پایان،
وجدان بیدار جامعه بشـری و آزادگان جهان خاصه

هموطنان عزیز را جهت داوری به خواندن این کتاب

دعـوت میکنیم.

