
  احمدرضا صدري
روزهايي كه ب�ر ما مي گذرد، تداعي گر س�الروز 
رحلت زنده ياد آيت اهلل عالمه محمدتقي جعفري 
اس�ت. هم از اين روي و در بازشناس�ي س�يره 
انديشگي و سياس�ي آن بزرگ، روايت هايي را 
از زب�ان معاش�ران و آش�نايانش بازخوانده ايم. 
اميد آنكه عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آيد. 

      
  س�ال هاى متمادى در ميان ما زندگى كرد 

ولى جامعه با ايشان درست آشنا نبود
اين يادمان روايت نخست خويش را با رهبر معظم 
انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي 
مي آغازد كه خود از دوستان ديرين زنده ياد عالمه 
محمدتقي جعفري است. ايشان بر اين باور است كه 
عالمه جعفري به رغم تالش علم��ي مداوم، جز در 
دو دهه پاياني حيات، براي جامعه ايراني ش��ناخته 
ش��ده نبود و اين نيز حاصل چي��زي جز تواضع آن 

بزرگ نيست:
»ايش��ان عنص��ر خيل��ى ذى قيمتى بودن��د. البته 
سال هاى متمادى آقاى جعفرى در ميان ما زندگى 
مى كردند، ولى جامعه با ايش��ان درست آشنا نبود. 
در اين س��ال هاى اخير به بركت سخنرانى ها و بعد 
هم اخيراً )س��ال 1376( به بركت اي��ن كار بجايى 
كه آقاى رش��اد كردند و كنگره بزرگداش��تى براى 
ايش��ان تدارك ديدند، عموم مردم با منزلت ايشان 
آشنا شدند. البته خواص و بسيارى از جوانان آقاى 
جعفرى را مى ش��ناختند. آقاى جعفرى)ره( داراى 
خصوصيات برجس��ته اى بود كه ب��ه نظر من همه 
اينها، براى نسل جوان، پژوهنده، اهل علم و تحقيق 
الگوست. ايشان وقتى كه كارهاى تحقيقى خودشان 
را شروع كردند، خيلى جوان بودند. البته من حدود 
سال هاى 34 و 35 بود كه ايشان را شناختم. وى تازه 
از نجف آمده بود و جوان، فاضل،اهل تحقيق، فعال 
پرشور و مورد احترام بزرگان ما مانند مرحوم آقاى 
ميالنى و بعضى از آقايان ديگر در مشهد و نيز مورد 
احترام طالب بودند. اخوان ايش��ان هم در مش��هد 
بودند، مثل آقاى آميرزا جعفر كه مرد بسيار باصفا، 
بامعنويت و با روحى است. من در مشهد با وى آشنا 
شدم و در ايشان روح تحقيق، تفحص، نشاط و شور 
علمى مشاهده مى شد. اين روحيه از دوران جوانى تا 
پايان عمر ادامه داشت. همانطور كه عرض كردم آن 

وقت ايشان تقريباً سى و چند ساله بودند... .« 
   وقتي به حرم موال مشرف مي شويد، سالم 

ما را به حضرت برسانيد
زنده ياد عالمه محمدتقي جعفري، دلداده انديشه و 
تحقيق بود. هم از اين روي و در دوران نوجواني، راه 
تحصيل در نجف را در پيش گرفت و مترصد فرصتي 
براي عزيمت به حوزه علميه آن ش��هر بود. زنده ياد 
علي شفيق نيا، ماجراي سفر آن بزرگ به نجف براي 
تحصيل علوم ديني را اينگونه از وي ش��نيده و نقل 

كرده است:
»ايشان س��فر خود را براي ادامه تحصيل، اينگونه 
تعريف كرده اند در روزهاي جنگ دوم جهاني، من 
مي خواس��تم از طريق جنوب كشور به نجف اشرف 
بروم. چند روز براي گرفتن بليت قطار به ايس��تگاه 
راه آهن رفتم، ولي چون قطارها سربازهاي خارجي را 

جابه جا مي كردند، بليت به زحمت به دست مي آمد. 
يك روز در گوشه اي از راه آهن نشسته و منتظر خبر 
و فرجي بودم كه ناگهان يك سرهنگ الغر اندام به 
طرف من آمد. با اينكه او را نمي شناختم به من سالم 
كرد و گفت من دو سه روز است شما را مي بينم كه 
به اينجا مي آييد و مي نش��ينيد. آيا مشكلي داريد؟ 
گفتم بله مي خواهم براي خرمشهر بليت تهيه كنم 
و از آنجا براي ادامه تحصيل به ش��هر نجف بروم. او 
اظهار داش��ت نگران نباش��يد، من براي شما بليت 
تهيه مي كن��م. روز بعد وى برايم بلي��ت تهيه كرد. 
عصر همان روز � يا فرداي آن � من سوار قطار شدم 
و عازم مقصد بودم. وقتي از پنج��ره به بيرون نگاه 
مي كردم، ناگهان آن س��رهنگ را ديدم كه با افسر 
مافوق خود ب��ه طرفم مي آمد. آنه��ا از پنجره قطار 
يك بسته شيريني به من دادند وقتي بابت اين كار 
از آنها تشكر  كردم، گفتند ما تنها از شما التماس دعا 
داريم و خواهش مي كنيم وقتي به حرم موال علي)ع( 

مشرف مي شويد، سالم ما را به حضرت برسانيد! بعد 
از آن هر زمان وارد حرم اميرالمؤمنين)ع( مي شدم، 

چهره آنها در نظرم مجسم مي شد... .« 
  حضور جدى و پش�تكار پوين�ده اين عالم 

مرزبان
زنده ياد عالمه محمدرضا حكيمي نيز در عداد آنان 
است كه عالمه محمدتقي جعفري را در شهر مشهد 
شناخته اس��ت. او از گس��تره تحقيقات و تأليفات 
اس��تاد، به اعجاب مي نش��يند و در توصيف منظر 
علمي اس��تاد او را »فيلسوف و انديش��مندي غير 

محدودانديش« قلمداد مي كند:
»آش��نايى اينجانب با عالمه بزرگ��وار )محمد تقى 
جعفرى( به 40 س��ال پيش از اين مى رسد. از سفر 
ايشان به مشهد مقدس و س��پس حضور در درس 
خ��ارج آيت   اهلل العظم��ى حاج س��يدمحمد هادى 
ميالنى )ره( در مسجد گوهرشاد )كه پس از سال ها 
در عراق، در مش��هد نيز در درس يادش��ده حاضر 
مى شدند و از س��وى آيت اهلل العظمى ميالنى مورد 
احترامى ش��ايان بودند.( اين آش��نايى س��پس به 
شناختى بيش��تر پيوس��ت و به ارادت اينجانب، به 
ويژه با مطالعه كتاب ارتباط انسان - جهان، كتاب 
بحثى و ابتكارى و پر ارج و كتاب تعاوت الدين والعلم 
و كتاب مبدأ اعلى... و اطالع هماره از حضور جدى 
و پش��تكار پوينده اي��ن عالم مرزبان و فيلس��وف و 
انديش��مند غيرمحدودانديش، در آفاق فرهنگ و 
انديشه انس��ان معاصر به منظور گسترش باورهاى 
الهى و صيانت آنها و رد تهاجم هاى متفاوت در هر 
دوره و آنگاه پديد آمدن اين همه تأليفات گرانقدر 
در گس��تره فرهنگ غنى و پهناور اسالمى ايران و 
ابعاد گوناگون معارف ش��ناختى، بدان سان كه اگر 
اين آث��ار از آن گروهى از دانش��وران و عالمان بود، 
جاى اعجاب داش��ت چه رس��د كه اكنون يك تنه 
به عرضه آنها پرداخته اس��ت. با وجود اش��تغال به 
جلسه ها،سخنرانى ها، سفرها،مصاحبه هاى علمى 

و دينى بسيار... .« 
  ماجراي تالش اطرافيان، براي ديدار عالمه 

با ژان پل سارتر 
عالمه محمدتقي جعفري در گفت و گو با فالس��فه 
معاصر، يد طواليي داش��ت و معم��والً پذيراي اين 
دس��ت از تبادل افكار بود. با اين همه وي در س��فر 
س��ال 1355 خود به پاري��س، از ديدار ب��ا ژان پل 
سارتر س��ر باز زد و او را فاقد اطالعات عميق علمي 
دانس��ت. عليرضا جعفري فرزند عالمه درباره اين 

ماجرا آورده است:
»عالم��ه جعفري در س��ال 1355 شمس��ي، عازم 
اروپا شدند. فرانس��ه نيز جزو كش��ورهايى بود كه 
چند روزى در آنجا اقامت داش��تند. ايرانيان مقيم 
در پاريس كوش��ش مى كنند كه ايش��ان با ژان پل 
سارتر ديدار و بحثى داشته باشد، ولى ايشان قبول 
نمي كند. آقاي جعفرى معتقد بود كه جهان شناسى 
ايشان خيلى عميق نيست، اگر هايدگر يا اگر راسل 
بود، اين مالقات ارزش داش��ت، زيرا اينها اطالعات 
عميق فلسفى داشتند. درباره عدم مالقات با سارتر 
مي گفتند قباًل كتاب هايى را از س��ارتر ديده بودم، 
به هر حال به دوس��تان گفتم پنج يا ش��ش روز آن 
هم روزى دو س��اعت را براى بحث و گفت وگو بايد 

چندگام با زنده ياد عالمه محمدتقي جعفري در انديشه و سياست

اجازه داد یک ساواکی
 در خانه اش اقامت کند!

مدنظر باش��د. گفتند نه او بيمار است و پنج يا 
شش روز زياد اس��ت. بنده هم گفتم نه و قبول 
نكردم! در آنج��ا چند نفر از ايراني��ان مقيم در 
فرانس��ه آمدند و خوش��حال بودند كه بنده از 
اين مس��ئله اس��تقبال نكردم. س��پس گفتند 
اينجا اساتيدى از دانشگاه هاى ايران مي آيند و 
آرزوي شان اين است كه ديدارى با اساتيد اينجا 
داشته باشند، فقط براى اينكه بگويند ما با فالن 
استاد اروپايي ديدار داشته ايم. البته سارتر براى 
ارزيابى وضعيت عالمه جعفرى، شاگرد و همراه 
هميشگى خود سيمون دوبووار را به مالقات با 
ايشان مي فرستد، ولى باز هم اين مالقات انجام 

نمي شود... .«
   عالمه در كسوت شاعري گمنام

زنده ياد حجت االسالم والمسلمين دكتراحمد 
احمدي، عالمه محمدتقي جعفري را در سفر به 
پاكستان و در سال 1360 همراهي كرده است. 
او در آن سفر، از اس��تاد در شاخه هاي مختلف 
علوم ديني بهره فراوان برده اس��ت، اما چيزي 
كه در آن ميان مكشوف وي مي شود، توان او در 
شاعري است. او در خالل مراوده با استاد در ماه 
محرم و به هنگام قرائت شعري از سوي ايشان 
درباره حماسه حسيني)ع( در مي يابد كه ايشان 

خود شاعري توانمند است:
»در سال 1360، دانشگاه دهلى استاد جعفرى 
و بنده را براى شركت در جش��نواره ابن سينا به 
هندوس��تان دعوت كرده بود. وقتى ايش��ان را 
در فرودگاه ديدم، بسيار خوش��حال شدم، زيرا 
مى دانستم س��فر پربركتى پيش روي دارم و از 
محضر ايش��ان بهره مند خواهم ش��د. واقعاً هم 
همين گونه بود. هرگاه بحث��ى علمى در هر يك 
از شاخه هاى فقهى، فلس��فى، حقوقى، تاريخى، 
ادبيات، تفسير و امثالهم مطرح مى شد و ايشان در 
آن به اظهار نظر و بررسى مى پرداخت، به روشنى 
معلوم بود كه در تمامى اي��ن عرصه هاى علمى، 
س��ير كرده و مطالعات و تحقيقات ارزشمندى 
داشته است. در اين سفر عالوه بر استفاده علمى، 
ايشان را از لحاظ اخالقى نيز در مرتبه اى متعالى 
ديدم. در ادامه همان س��فر به كش��مير رفتيم و 
در ايام تاس��وعا و عاش��ورا، در آنجا بوديم. براى 
هر دوى ما، مش��اهده ش��ور و عاطف��ه و ارادتى 
كه ش��يعيان و حتى هندوهاى آن ديار با به راه 
انداختن دسته هاى بزرگ و شورانگيز عزادارى 
بر اهل بيت و امام حس��ين)ع( اب��راز مى كردند، 
بسيار جالب و اعجاب انگيز بود. استاد جعفرى در 
آن شهر در يك حسينيه اى براى آنان سخنرانى 
كردند كه بسيار تحت تأثير قرار گرفتند. در آن 
س��فر، بنده عالوه بر آنكه از بحث هاى فلس��فى، 
علمى و اخالقى ايشان بهره فراوان بردم، از رفتار 
ايشان نيز بهره مند ش��دم. 15، 10 روز هم آدم 
انيس و جليس همديگر باش��د، طبيعى اس��ت 
كه زواياى اخالق��ى افراد براى يكديگر روش��ن 
مي شود. اين ش��خصيت بزرگوار، وارد هر حوزه 
علمى كه مى شد، مى ديديم به آن آشنايى دارد يا 
در آن زمينه متخصص يا مجتهد است، اما با همه 
اين خصوصيات، تواضع ايشان به حدى است كه 
اصاًل نشان نمي دهد. به ظاهر وقتى با او برخورد 
مي كنيم، خيال كنيم فردى معمولى هس��تند، 
اما وقتى عميقاً به ش��خصيت و رفتار ايشان وارد 
مى شويد، مى بينيد بسيار فراتر از اينهاست. شاعر 
بودن استاد جعفري، نكته اي است كه كمتر كسي 
از آن مطلع است. ايش��ان بر مبناي تواضعي كه 
هميشه در رفتارشان متبلور بود، هيچ گاه حاضر 
نبود نزد ديگ��ران به اين مس��ئله اذعان كند. به 
ياد دارم در ايام محرم )روز عاشورا( كه به اتفاق 
او در مراس��مي در كشمير ش��ركت كرديم، در 
حين بازگشت، ايشان چند بيت شعر بسيار زيبا 
خواندند. از ايشان پرسيدم اين اشعار از كيست؟ 
تلويحاً به بنده فهماند كه شعرها سروده خودشان 
بوده است، اما در عين حال كمتر اتفاق افتاده بود 

كه ادعاي شاعري كند... .« 
  عالمه زير نظر ساواك

بي ترديد تالش عالم��ه محمدتقي جعفري در 
ترويج معارف ناب اسالمي، در ساليان مبارزه از 
چشمان س��اواك دور نمي ماند. هم از اين روي 
س��اواك به اش��كال مختلف، كنترل وي را در 
دس��تور كار خويش قرار داده بود. اين كنترل، 

طيف گس��ترده اي از رفتارها را در برمي گرفت 
كه در پرونده ايشان در ساواك مندرج است. در 
مقالي بر تارنماي مركز اسناد انقالب اسالمي، 

در اين فقره مي خوانيم:
»با توجه ب��ه فعاليت هاي عالم��ه محمدتقي 
جعفري، س��ازمان اطالعات و امنيت كش��ور، 
چندين بار ايشان را احضار كرد و سؤاالتي را از 
وي در زمينه  فعاليت هايش پرسيد. همچنين 
مكالمات تلفني عالمه، به طور مرتب از س��وى 
مأموران س��اواك كنترل مي شد. س��اواك به 
مأموران خود دستور داده بود كه سخنراني هاي 
اس��تاد در حس��ينيه ارش��اد را تحت كنترل و 
مراقبت ش��ديد قرار دهند. چنانكه در يكي از 
گزارش هاي اين مأموران آمده است: با توجه به 
مطالعه عميق واع��ظ مذكور ]عالمه جعفري[، 
همواره دانش��جويان و افراد روش��نفكري كه 
زمينه هاي مذهبي آماده اي داشته اند، مشتاق 
به ش��ركت در جلس��ات مورد بحث بوده اند و 
گزارش هاي واصله حاكي از آن است كه تعدادي 
از افراد شركت كننده در جلسات مورد بحث را 
تقريباً هميش��ه پاره اي از دانشجويان ناراحت 
تش��كيل داده اند... فعاليت هاي عالمه جعفري 
در زمينه ه��اي فرهنگي و باالخ��ص ارتباط و 
همكاري ايشان با اس��تاد مطهري در حسينيه 
 ارش��اد و انس و رفاقت وي ب��ا آيت اهلل صدوقي 
نيز مي تواند از جمله ش��واهد مبتني بر وجود 
نوعي مب��ارزه به ش��يوه عالمه جعف��ري عليه 
رژيم شاه باش��د. اين نكته مورد اشاره  مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين محمدتقي فلسفي 
واعظ مش��هور نيز قرار گرفته است. وي عالمه 
محمدتقي جعفري را از افراد وف��ادار به امام و 
منابر و صحبت هاي وي را نيز به نفع امام دانسته 
است. در اين زمينه فرزند عالمه حكايتي را نقل 
مي كند، او مي گويد: در سال55 جواني به استاد 
مراجعه مي كند و ضمن ابراز عالقه به اس��تاد، 
خود را فرد غريبي در شهر تهران معرفي مي كند 
كه به دنب��ال مكاني براي س��كونت مي گردد. 
اس��تاد ضمن اب��راز محبت، يك��ي از اتاق هاي 
منزل خ��ود را در اختيار آن ج��وان مي گذارد. 
آن جوان به مدت ش��ش ماه در منزل اس��تاد 
اقامت مي كن��د و در درس هاي ايش��ان حاضر 
مي شود. در تمام مدت خرج آن جوان و غذاي 
او از ناحيه  اس��تاد و بيت وي تأمين مي شد. در 
طول مدت اقامت آن جوان، تعدادي از دوستان 
استاد به ايشان اظهار مي كنند كه ممكن است 
آن شخص مأمور ساواك باش��د. استاد به اين 
حرف ها توجهي نمي كن��د و همچنان جوان را 
مورد محبت خويش قرار مي دهد. پس از شش 
ماه آن جوان از منزل استاد مي رود و به طور كلي 
ناپديد مي شود! پس از آن گاهي كه صحبت از 
آن جوان و احتمال مأمور بودن او پيش مي آمد، 
اس��تاد مي فرمود من مي دانس��تم كه او مأمور 
ساواك است... س��رانجام عالمه نيز مانند ساير 
افراد ديگر، در مبارزات سياس��ي - فرهنگي در 
دوران رژيم ش��اه از تعرض نيروه��اي رژيم در 
امان نماند، اما به رغم تمامي تالش ها كه حتي 
منجر به حمله به منزل ايشان در سال1352 و 
بازرسي كتابخانه  گرديد، رژيم در جلوگيري از 

فعاليت هاي ايشان ناكام بود... .« 
   گفت و گوي عالمه با امام خميني در پگاه 

انقالب اسالمي
زنده ياد عالمه محمدتقي جعفري در دوره پس 
از پيروزي انقالب اس��المي، همچنان به تالش 
روشنگر خويش در تبيين معارف اسالمي تداوم 
بخشيد و پذيراي سمت هاي سياسي يا قضايي 
نشد. اين به معناي عدم اعتقاد استاد به ضرورت 
پذيرش اين مس��ندها نبود، بل او ب��ا توجه به 
ظرفيت ها و توانمندي هاي خويش، ترجيح داد 
تا همچنان در عرصه فرهنگ به خدمت بپردازد. 
آن بزرگ در اين باره، از امام خميني رهبركبير 
انقالب اس��المي نيز اس��تجازه كرد و رضايت 

ايشان را نيز گرفت:
»پس از مراجعت حضرت امام از خارج، شنيدم 
كه عده اي از آقايان علم��ا و فرهنگيان و حتي 
بازاريان معروف مي خواهن��د از معظم له براي 
اينجان��ب در يك��ي از ام��ور اجتماع��ي مانند 
مديريت يا امور قضايي يا فرهنگي و امثال اينها، 
مسئوليتي را بگيرند. همان روز كه آقايان براي 
اين  كار به قم مشرف شده بودند، اينجانب هم 
مشرف شدم و پيش از آنكه آنان به خدمت امام 
برس��ند، اينجانب از جناب حجت االسالم حاج 
س��يداحمد آقا وقتي گرفتم كه به خدمت شان 
برس��م. ايش��ان هم همان موقع، اينجانب را به 
اتاق��ي هدايت كردن��د. چند دقيقه بع��د، امام 
تش��ريف آوردند. پس از احوالپرسي به ايشان 
ع��رض ك��ردم: اينجان��ب در دوران تحصيل و 
پ��س از آن، درباره اس��تعدادها و طرز تفكرات 
و تجارب و ظرفيت ه��اي خودم، اگرچه به طور 
ناچيز بررسي هايي داشته ام، نتيجه اي كه از اين 
بررسي ها به دس��ت آورده ام، اين بوده است تا 
آنجا كه خداوند توفيق بدهد، به كارهاي علمي، 
تحقيقاتي، تدريس و تأليف بپردازم، ان شاءاهلل 
مفيد براي جامعه خواهد بود و حداقل اينكه با 
خواس��ت خداوند، ضرري نخواهد رساند. البته 
منظورم نفي ي��ا كوچك ترين تردي��د در لزوم 
ش��رعي و عقلي كارهاي اجتماعي و مديريت و 
امور قضايي نيس��ت، زيرا اين امور براي جامعه 
اس��المي ضروري اس��ت، بلكه مقص��ودم نفي 
صالحيت خود اينجانب براي امور مزبور است. 
پاسخ امام در برابر پيش��نهاد اينجانب ابن بود 
كه ش��ما هر چه بگوييد و هركاري را كه انجام 

بدهيد، صحيح است... .« 

عالمه محمدتقي جعفري: »به امام 
عرض ك�ردم، اينجان�ب در دوران 
تحصي�ل و پ�س از آن، درب�اره 
اس�تعدادها و ظرفيت ه�اي خودم 
بررس�ي هايي داش�ته ام. نتيجه اي 
كه به دست آورده ام، اين بوده كه به 
كارهاي علمي و تحقيقاتي بپردازم. 
البته منظورم نف�ي يا كوچك ترين 
تردي�د در ل�زوم ش�رعي و عقلي 
كاره�اي اجتماعي و ام�ور قضايي 
نيس�ت، زيرا اين امور براي جامعه 
اسالمي ضروري است. بلكه مقصودم 
نفي صالحيت خ�ود اينجانب براي 
ام�ور مزبور اس�ت. پاس�خ امام در 
برابر پيش�نهاد اينجان�ب اين بود، 
ش�ما هر چه بگوييد و ه�ركاري را 
كه انجام بدهيد، صحيح اس�ت...«
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عليرضا جعفري: »در سال۵۵ جواني 
به استاد مراجعه مي كند و ضمن ابراز 
عالقه به ايش�ان خود را ف�رد غريبي 
از تهران معرفي مي كن�د كه به دنبال 
مكاني براي سكونت مي گردد. استاد 
يكي از اتاق هاي منزل خود را در اختيار 
آن جوان مي گذارد. در اين مدت خرج 
آن جوان، از ناحيه  استاد تأمين مي شد. 
در طول م�دت اقامت او، تع�دادي از 
دوستان استاد اظهار مي كنند ممكن 
است آن ش�خص مأمور ساواك باشد. 
پس از ش�ش م�اه آن ج�وان از منزل 
اس�تاد مي رود و به طور كل�ي ناپديد 
مي شود! پس از آن استاد مى فرمود من 
مي دانستم كه او مأمور ساواك است...« 

رونمايي از هفتمين دفتر 
»تاريخ ايران پس از انقالب اسالمي«

روايتي از 
»پيروزي هاي بزرگ«

  محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
م��ي رود، در ص��دد 
اس��ت تا رويدادهاي 
دوره اي خطي��ر از 
تاريخ انقالب اسالمي 
را بازگ��و كن��د. اين 
مجلد دفتري اس��ت 
از مجموعه اي چند 
جلدي كه با نظارت 
علمي دكت��ر جواد 
منصوري و به قلم غالمرضا بهداروندياني تدوين يافته 
و مركز اسناد انقالب اسالمي آن را روانه بازار نشر كرده 
است. ناشر در تارنماي خويش، در معرفي اين پژوهش 
آورده است: »جلد هفتم از مجموعه تاريخ ايران پس 
از انقالب اس��المي، تحت عنوان پيروزي هاي بزرگ، 
با نظارت علمي دكترجواد منصوري و به قلم غالمرضا 
بهداروندياني روانه بازار كتاب شد. اين مجلد به تبيين و 
تحليل رويدادهاي سال هاي 60 و 61 مي پردازد. كتاب 
مشتمل بر دو بخش اس��ت: بخش نخست خود چهار 
فصل دارد؛ فصل اول به بررس��ي و بازخواني ترورهاي 
منافقين از تابس��تان 1360 به بعد پرداخته و مقابله 
نهادهاي امنيتي با جالد دهه 60 را به تصوير مي كشد. 
فصل دوم به شكست كمونيس��ت ها در حمله به آمل 
اختصاص دارد. فصل سوم يكي از مهم ترين چالش هاي 
نظام جمهوري اس��المي، يعني كودت��اي قطب زاده 
– شريعتمداري را بررس��ي مي كند و فصل چهارم به 
جنگ رسانه اي نظام سلطه با انقالب اسالمي مي پردازد. 
موضوعاتي همچون هرج و مرج در ايران، نقض حقوق 
بشر در ايران، جنگ طلبي، توسعه طلبي، جنگ قدرت 
در ايران و مش��كالت اقتصادي از مهم ترين ادعاهاي 
كذب و محورهاي جنگ رسانه اي نظام سلطه بر ضد 
ايران بود كه در اين كتاب مو به مو بررسي شده است. 
بخش دوم كتاب نيز در دو فصل به بررسي رويدادهاي 
داخلي كش��ور از جمله تح��والت جبهه هاي جنگ، 

عمليات ها، عملكرد قواي سه گانه و نهادهاي دولتي 
در اين برهه مي پردازد. در بخشي از پيشگفتار اين اثر 
مي خوانيم: مجموعه پيروزي ها و موفقيت هاي ايران 
در اين دوره كه با رهب��ري حضرت امام، نقش آفريني 
قوا و نهادها و يكپارچگي نيروهاي مسلح به دست آمده 
بود، تأثير شگرفي در پيشبرد نظام جمهوري اسالمي 
و شكس��ت مرحله اي، تدريجي و فزاينده ضدانقالب 
بر جاي گذاش��ت. آنچنان كه آزادس��ازي خرمشهر 
در نتيجه هم افزايي نيروها و هماهنگي دستگاه هاي 
گوناگون، به عنوان يكي از دستاوردهاي اين دوران، در 
تاريخ كشور ماندگار شد. گفتني است مجموعه تاريخ 
ايران پس از انقالب اسالمي، به توصيف وقايع مختلف 
از جمله وضعيت جبهه و جنگ، جريان شناسي، بررسي 
تحوالت ساختاري و اجتماعي كشور، تبيين پيامدها و 
بازتاب خارجي مهم ترين رخدادهاي سياسي، اقتصادي 

و فرهنگي انقالب اسالمي مي پردازد... .«
مؤلف نيز در مقدمه خود بر اين اثر، در باب محتواي 
آن به نكات پي آمده اش��ارت برده اس��ت: »رياست 
جمهوري آي��ت اهلل خامنه اي، آغ��از دوره اي جديد 
براي گام  نهادن به س��وي ثبات و توس��عه محسوب 
مي شد و همزمان راهبردي جديد نيز در جبهه هاي 
جنگ طراحي شده بود. فضاي جديد شكل گرفته و 
همسويي و هماهنگي چش��م نواز مقامات دولتي و 
مردم انقالبي، پيروزي هاي بزرگ نيروهاي انقالبي 
و شكست گس��ترده جريان ضدانقالب را به ارمغان 
آورد. شكست اتحاديه  كمونيست هاي ايران در آمل 
در 6بهم��ن1360، انهدام پايگاه مركزي س��ازمان 
مجاهدين خلق در 19 بهمن 1360 و خنثي سازي 
كودتاي صادق قط��ب زاده با بازداش��ت وي در 17 
فروردي��ن 1361، برخي از مهم ترين وقايع كش��ور 
در اين برهه بود. همچنين تحوالت جنگ تحميلي 
و پيروزي هاي بزرگ رزمندگان و پاسداران انقالب 
اس��المي، به ويژه آزادس��ازي بس��تان در عمليات 
طريق القدس و آزادس��ازي خرمش��هر در عمليات 
بيت المقدس، يأس و اضطراب شديد نظام سلطه و 

متحدان منطقه اي آن را موجب شد... .«

  صادق قطب زاده كه كودتاي وي در سال 61 افشا شد
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