
 فعالیت های انقالبی بازاريان 
طی ماه های دی و بهمن 1357

كارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید 
ايمان حسین قزل اياق

چکيده
ــال 1357 محصول مجموعه ای از تصمیمات، كنش ها و  ــالمی ایران در س انقالب اس
ــده بود و درنهایت به تأسیس جمهوری  ــال 1342 آغاز ش مبارزاتی بود كه از اوایل س
اسالمی منجر شد. كنشگران اصلی این فرایند شامل امام خمینی در مقام رهبر انقالب 
ــگاهیان در نقش كارگزاران انقالب، از  ــالمی، روحانیت، بازاریان و گروهی از دانش اس

حمایت گستردة عامة مردم برخوردار بودند.
دراین میان، بازاریان در كنار روحانیت انقالبی یكی از كارگزاران اصلی انقالب اسالمی 
بودند. آن ها از ابتدای نهضت، عهده دار فعالیت های گسترده ای در مبارزات بودند؛ ولی 

حضور آن ها در ماه های دی و بهمن 1357، بیش ازپیش و چشمگیر بود.
ــترده و پهن دامنه بود كه  ــش بازاریان در این مقطع تاریخی به قدری گس ــور و نق حض
می توان مجموعة وسیعی از فعالیت های مبارزاتی آن ها را برشمرد. برای نمونه، حضور 
ــاتو در كنار امام، تشكیل كمیتة استقبال از امام، و فعالیت های قبل  آن ها در نوفل لوش

و بعد از حضور امام در مدرسة رفاه، قابل بررسی است.
کليدواژه ها: بازاریان؛ نوفل لوشاتو؛ كمیتة تنظیم اعتصابات؛ كمیتة استقبال از امام؛ 

مدرسة رفاه.

Iman_ghe@yahoo.com
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مقدمه
ــیار  ــالمی بس ــین ماه ها و هفته های منتهی به انقالب اس فعالیت ها و اقدامات مبارزان در واپس
ــار و گروه های اجتماعی، مانند روحانیت انقالبی،  ــترده بود و تقریباً بیشتر اقش پیچیده و گس
ــان با هدایت امام خمینی نقش  ــگاهیان، كارگران، كارمندان و به خصوص بازاری واعظان، دانش

گسترده ای در فعالیت های مختلف انقالبی ایفا كردند.
ــالمی، متنوع و  ــكل گیری و فرجام انقالب اس دراین میان، نقش و تأثیرگذاری بازاریان، در ش
ــترده ای از نقش ها، تصمیم ها  به اصطالح پهن دامنه بود؛ به گونه ای كه می توان به مجموعة گس
ــاره كرد. این جایگاه را می توان در  و فعالیت ها در عرصه ها، موقعیت ها و مقطع های مختلف اش
رژیم؛ تأسیس  موقعیت هایی زیر مالحظه كرد: حضور مؤثر در مبارزات سیاسی و مسلحانة ضِدّ
ــتعد انقالبی(؛ ایجاد رابطة گسترده با روحانیت  ــانی مس هیئت های مذهبی )تربیت نیروی انس
انقالبی )شامل واعظان و پیش نمازها(؛ تأسیس گروه های سیاسی مخالف رژیم )مؤتلفة اسالمی 
ــات انقالبی در زندان ها در قالب  ــور مؤثر در زندان های رژیم و ادامة اقدام ــت و حض و...(؛ فعالی
فعالیت های فرهنگی و آموزشی؛ همراهی با امام به هنگام تبعید؛ مشاركت گسترده در تأمین 
لوازم و وسایل انتقال پیام امام به داخل كشور؛ تربیت نیروهای فكری-مذهبی و سیاسی-مذهبی 

در مدارس و مراكز اسالمی و حلقة واسط بین مردم و روحانیت .
براین اساس، بازاریان به دلیل گستردگی و تنوع شیوة حضور قادر بودند، در طیف وسیعی از 
ــته باشند. به گونه ای كه دربارة شیوة  فعالیت های انقالبی و در جایگاه های متفاوتی حضور داش
حضور و فعالیت های انقالبی، می توان به دو طیف مختلف از بازاریان با شیوه ها و اهداف متفاوت 
ــای انقالبی، تأثیرگذاری عمیق تری  ــاره كرد. گروه اول در رونده ــوع فعاالنه و منفعالنه اش از ن
ــتند و در كنار روحانیت انقالبی، نقش مدیریت و هدایت مبارزات را بر عهده داشتند؛ ولی  داش
گروه دوم كه بخشی از اصناف و مغازه داران بودند، در اجتماعات انقالبی، حضوری عادی داشتند.

ــوان یكی از گروه های  ــه فعالیت های انقالبی بازاریان به عن ــت ب در این مقاله تالش شده اس
اجتماعی تأثیرگذار در انقالب اسالمی در مقطع زمانی دی و بهمن 1357 پرداخته شود.
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1. فعاليت های بازاریان در نوفل لوشاتو
امام خمینی در روز 14مهر1357 به همراه عده ای از نزدیكان خود، نجف را ترک و ادامة مبارزات 
را در سطحی گسترده تر به كشور فرانسه منتقل كردند. با حضور امام در فرانسه و استقرار در 
ــان را  ــاتو، افرادی از طیف های مختلف فكری، ایش دهكده ای در حومة پاریس به نام نوفل لوش
ــی را بر عهده گرفتند. دراین خصوص  همراهی كردند و هركدام بنا بر مقتضیات و تجربه، نقش

حسین مهدیان -ازجمله بازاریانی كه در فرانسه حضور داشت- می گوید:
»زمانی كه ما آنجا بودیم چهار نفر بودند كه تنظیم مصاحبه ها، مالقات ها، سخنرانی ها، نماز 
جماعت، پذیرایی و... را به عهده داشتند و این چهار نفر از موقعیت خاصی برخوردار بودند. امام 
بعد از نماز جماعت در اتاقی می نشستند و یک ربع تا 20 دقیقه سخنرانی می كردند. بنی صدر 
ــت و ترجمه می كرد  ــخنان امام را می نوش ــنا بود. همة س ــانه های آنجا آش در آن مقطع با رس
ــی داد. دكتر ]ابراهیم[ یزدی مترجم مالقات های حضوری با خبرنگارهای  و به خبرگزاری ها م
ــهید  خبرگزاری ها بود. صادق قطب زاده هم هماهنگ كنندة برنامه های مصاحبة خبری بود. ش
ــتند. عراقی  ــت را بر عهده داش مهدی عراقی و آقای توكلی]بینا[ هم وظیفة حفاظت و حراس

پذیرایی را هم بر عهده داشت« )مهدیان، مصاحبه، 1387/11/17(.
تأمین امنیت محل اسكان و برنامه ریزی برای برقراری ارتباط مركز تصمیم گیری انقالب در 
پاریس با داخل ایران، دارای اهمیت فراوانی بود كه این وظایف نیز بین همراهان امام، به خصوص 
افرادی كه تجربه هایی از مبارزات داشتندـ  و بیشتر نیز دارای صبغة بازاری بودندـ  تقسیم شد.

1.1. تأمين امنيت محل اسکان امام
پس از تصمیم امام برای عزیمت از عراق به فرانسه و نوفل لوشاتو، گروهی از مبارزان و ازجمله 
ــگراوالدی، ابوالفضل توكلی بینا،  ــی، حبیب اهلل عس ــهید عراق ــدادی از افراد مؤتلفه نظیر ش تع
سیدمحمود محتشمی پور، سیدمحسن امیرحسینی و محسن رفیق دوست تصمیم گرفتند ضمن 
ــاتو، امام را در آنجا یاری كنند. حبیب اهلل عسگراوالدی دربارة تصمیم این  عزیمت به نوفل لوش

جمع برای عزیمت به پاریس می گوید:
»... تعدادی از مبارزین و بزرگان انقالب ازجمله آیت اهلل مطهری، آیت اهلل بهشتی، تعداد زیادی 
از فضالی قم و تعدادی از برادران مؤتلفه به این فكر افتادند كه هرچه زودتر به پاریس بروند و 
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اطراف امام را خالی نكنند؛ بنابراین این تعداد خودشان را به سرعت به آنجا رساندند« )خاطرات 
عسگراوالدی، 1391، ص229(.

همچنین سیدمحمود محتشمی پور نیز از دیگر بازاریانی بود كه به خواستة شهید بهشتی برای 
ــكان امام به پاریس عزیمت كرد. او جریان دیدار خود با شهید  تأمین تداركات و نظم محل اس

بهشتی و عزیمت به فرانسه را این گونه نقل می كند:
»ایشان ]شهید بهشتی[ مرا در یک اتاق خواستند و گفتند كه شما كه تشریف می برید آنجا، چون 
من شنیده ام كه شما با قشر جوان سروكار دارید من می خواهم شما برای نظم و انتظامات آنجا بروید. 

جلسه ای كه داشتیم با آقای بهشتی، تقریباً یكی، دو ساعت بود« )مرادی نیا، 1387، ص285(.
افرادی كه از ایران به فرانسه رفته بودند، هریک گوشه ای از فعالیت ها و امور محل استقرار امام 
ــدند. ازجمله گروهی مسئول امور اجرایی نظیر تأمین امنیت و تداركات و ارسال  را عهده دار ش
اعالمیه های امام از فرانسه به ایران شدند. یكی از افرادی كه دراین خصوص مسئولیت اصلی را 

بر عهده داشت شهید مهدی عراقی بود. به گفتة توكلی بینا:
»حاج مهدی عراقی، در همان اوایل حضور امام در نوفل لوشاتو، مسئولیت تشكیالت داخلی و 
درواقع تداركات... بر عهدة ایشان گذاشته شد« )خاطرات توكلی بینا، 1384، صص151-150(.

ــمی پور نیز پس از عزیمت به نوفل لوشاتو، ازجمله افرادی بود كه عهده دار قسمتی از  محتش
كارها ازجمله تأمین امنیت شده بود. وی برخی از اقداماتی را كه در این مسیر صورت می گرفت، 

این چنین تشریح می كند:
»ازنظر امنیتی، در آنجا گاهی پیغام می دادند كه ممكن است امروز چنین بشود، فردا چنین 
ــتند  ــود. ما برادرها را، آنجا مجهز كرده بودیم؛ یعنی وقتی حضرت امام برای نماز می خواس بش
ــتاده بودند و برادران دیگر، همه یكی پس از  ــریف بیاورند برادرانی مسلح مقابل چادر ایس تش
ــری مواظب بودند؛ یعنی خود حضرت امام كه از آن درمی آمدند بیرون، آن طرف خیابان،  دیگ
ــریف می آوردند و به محض اینكه می آمدند دیگر  ــک عده از برادرها هم می رفتند با امام، تش ی
ــروع می شد و خود آقایانی هم كه  خبرنگاران خارجی می آمدند و فیلم برداری و همه این ها ش
از برادران خودمان بودند در آنجا، به پیشواز می آمدند و با آقا می آمدند برای نماز« )مرادی نیا، 

1387، ص296(.
به جز موضوع تأمین امنیت، تداركات نیز در دست گروهی از بازاریانی قرار داشت. ازجمله تهیه 
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و برنامه ریزی برای اسكان مهمانان امام بر عهدة آن ها بود. محمدرضا اعتمادیان -از بازاریانی كه 
خود نیز در این زمینه مسئولیت داشت- می گوید:

ــتقرار  ــل چندطبقه در حدود یک كیلومتری محل اقامت حضرت امام را برای اس ــک هت »ی
ــر اینكه احتمال  ــهید عراقی به خاط ــد. آقایان توكلی بینا و ش ــه بودن ــا درنظرگرفت میهمان ه
ــاتو می دادند، این محل را برای مدت طوالنی  ــدن اقامت حضرت امام را در نوفل لوش طوالنی ش
ــب در مضیقه نباشند« )خاطرات  به قیمتی ارزان گرفته بودند تا مهمانان به خاطر مكان مناس

اعتمادیان، 1384، ص64(.

2.1. ارسال نوارهای سخنرانی امام به ایران
ــاتو با توجه به حساسیت مبارزات، ضرورت داشت تا اعالمیه ها  پس از حضور امام در نوفل لوش
ــریع تر به اطالع مردم ایران رسانده شود؛ بنابراین از دیگر  ــخنرانی های ایشان هرچه س و یا س
كارهایی كه انجام می شد، ضبط، چاپ و تكثیر سخنرانی ها و پیام های امام بود. این اقدام نقش 
ــتمرار ارتباطات امام با داخل كشور داشت. اكبر صالحی درخصوص تأثیر  ــیار مهمی در اس بس

اعالمیه های امام در بین مردم می گوید:
»در سال 1357 این برنامه های چهلم شهدا، یک مقدار حركت ها را بیشتر كرد و تظاهرات 

ــت به اوج می رسید. از همان اوایل سال 1357 هرروز ما شاهد تظاهراتی در  خیابانی داش

تهران و شهرستان ها بودیم. با توجه به اعالمیه هایی كه از نجف و پاریس مرتب می رسید 

ــان زده می كرد«  ــا مردم را یک مقداری هیج ــد، این كاره ــا توزیع و پخش می ش و این ه

)مرادی نیا، 1387، 142(.

ــی انجام می دادند كه در  ــال نوارها و اعالمیه های امام را بازاریان ــش عمده ای از روند ارس بخ
نوفل لوشاتو حضور داشتند. دراین خصوص ابوالفضل توكلی بینا می گوید:

ــخنرانی امام بود. پیش ازاین،  ــاتو، تكثیر و توزیع نوارهای س ــی از كارهای ما در نوفل لوش »یك

ظاهراً افرادی از گروه نهضت آزادی سخنرانی های امام را از روی نوار استخراج می كردند و نام 

ــخنرانی را منتشر می كردند. با تالش ما، چاپ و  ــتند بعد متن س خود را در پایین آن می نوش

توزیع سخنرانی های امام راه درست خود را یافت؛ یعنی وقتی متن سخنرانی ها از نوار استخراج 

می شد، به نام خود امام چاپ و منتشر می گردید« )خاطرات توكلی بینا، 1384، ص153(.
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3.1. تأمين بخشی از هزینه های نوفل لوشاتو
از اقدامات مهم دیگری كه بخشی از بازاریان انجام دادند، تأمین بخشی از هزینه های نوفل لوشاتو 
و همچنین تأمین هزینة كرایه و بیمة هواپیمایی بود كه امام را از فرانسه به ایران منتقل كرد. 
ــتی را عده ای از  ــة یكی از همراهان امام در این پرواز، هزینة كرایة هواپیمای دربس ــا به گفت بن
بازاری های ایرانی طرفدار امام كه در پاریس حضور داشتند، پرداخت كردند )علی اكبری بایگی، 

1384، ص127(. سعید امانی از مبارزان بازاری دراین خصوص می گوید:
»]آقای غروی[ كاماًل راجع به پولی كه بنا بود همان شب كه امام وارد فرانسه شدند برایشان 
فرستاده شود آگاهی دارند كه حواله كرده بودند. بیشتر آن پول از بازار بوده حاال به عنوان سهم 

امام یا مسائل دیگر« )مرادی نیا، 1387، ص101(.
ــت تأمین مبلغ بیمة هواپیما و هزینه های نوفل لوشاتو با  ــگراوالدی معتقد اس ــداهلل عس اس

مشاركت جمعی از بازاریان سراسر كشور بوده است:
ــد بلكه توسط  ــط یک نفر انجام نش »... مبلغ بیمة هواپیمای امام 500 هزار دالر بود و توس
گروهی از افراد بازارهای تهران، تبریز، مشهد و اصفهان انجام شد. هزینه های خانة نوفل لوشاتو 

توسط گروهی از بازاریان تهران انجام می شد...« )عسگراوالدی، مصاحبه، 1392/11/21(.
درخصوص چگونگی فراهم شدن هزینة بیمة هواپیما روایت های مختلفی وجود دارد. عالءالدین 

میرمحمدصادقی می گوید:
»... روزی كه قرار بود، امام به ایران برگردند، هیچ كدام از شركت های بیمة حاضر به بیمه كردن 
هواپیمای حامل ایشان نبودند اما من اعالم كردم كه حاضرم هواپیما را بیمه كنم كه خوشبختانه 

حل شد« )میرمحمدصادقی، مصاحبه، 1390/11/19(.
ــت ضمن تأیید سخن  ــتقبال حضور داش ــداهلل جوالیی از بازاریانی كه در كمیتة اس سیداس

میرمحمدصادقی، می گوید:
ــرایط خاصی كه امكان فرود هواپیمای فرانسوی به دوراز هر نوع خطر احتمالی نبود،  »در ش
آقای میرمحمدصادقی به شخصه تمام مقدمات بیمه كردن هواپیمای حامل امام خمینی را انجام 

می دهد« )جوالیی، مصاحبه، 1393/11/26(.
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2. تشکيل کميتۀ تنظيم اعتصابات
با توجه به گسترش روند اعتصاب ها در كشور، به تدریج از آذر1357 مبارزان تصمیم گرفتند كه 
ــد، مدیریت و هدایت  این روند را به نحوی مطلوب و به گونه ای كه نتیجة آن به نفع انقالب باش
ــارز كه در جریان اعتصاب های ماه های  ــد. عالءالدین میرمحمدصادقی یكی از بازاریان مب كنن

منتهی به انقالب حضوری فعال داشت، دراین خصوص می گوید:
ــده و تقریباً دستگاه حاكم را فلج  »حدود چهار ماه قبل از پیروزی انقالب، اعتصابات آغاز ش
كرده بود. منتها هیچ دستگاه و نهادی نبود كه این اعتصابات را تنظیم و ساماندهی كند. هرلحظه 
ــو و غفاریان، 1391،  ــی تصمیم به اعتصاب بگیرد« )مهرج ــت كه صنف این امكان وجود داش

ص151(.
میرمحمدصادقی به برگزاری جلساتی برای كنترل و هدایت اعتصاب ها به نفع انقالب، اشاره 

می كند:
»البته اعتصاب های بازاریان باید كنترل می شد كه برای این كار قبل از پیروزی انقالب فكری 
شد. بااینكه، این اعتصاب ها به پیروزی انقالب كمک كرد اما باعث فلج شدن اقتصاد كشور و حتی 
ــرمایه ها می شد. برای همین جلساتی به همین منظور تشكیل شد. مثاًل در آذرماه سال  فرار س
1357 بود كه با آقایان خاموشی، عالی نسب، كرد احمدی و بعضی از دوستان دیگر جلساتی را 
داشتیم تا راهی را پیدا كنیم كه جریان اعتصاب ها به نفع مردم تمام شود. گزارش این جلسات 
هم به سمع ونظر آقای بهشتی می رسید و امام هم از طریق ایشان در جریان فعالیت های ما قرار 

می گرفتند« )میرمحمدصادقی، مصاحبه، 1390/11/19(.
ــت اعتصاب ها، امام خمینی در تاریخ  ــا توجه به اهمیت و ضرورت كنترل و هدای ــت ب درنهای
28دی1357 دستور ایجاد كمیته ای را بدین منظور داد كه به »كمیتة تنظیم اعتصابات« موسوم 
گردید. این كمیته وظیفه داشت اعتصاب ها را به گونه ای تنظیم كند تا برای مردم آذوقه و مواد 
ــالمی، 1386، ج10، ص10(.  ــمار انقالب اس ــود )روزش غذایی و دیگر موارد ضروری فراهم ش
به عبارت دیگر، كار اصلی این كمیته، تعیین نوع اعتصاب های مؤثر و كم ضرر برای مردم و كشور 
و پیش گیری از اعتصاب هایی بود كه به مردم آسیب می رساند و برای انقالب زیان بخش بود و 
هدف این بود كه اگر اعتصاب ها، زندگی افراد یا گروه هایی را مختل كند و نیازی برای آن ها پیش 
بیاید، نیازهایشان تأمین شود. همچنین اگر از ناحیة اعتصاب برای مردم مشكالتی پیش بیاید، 
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برای آن چاره ای اندیشیده شود و بعضی از بازاری ها هم از این كمیته پشتیبانی مالی می كردند 
)هاشمی رف س ن جانی، 1383، صص236-235(.

عالءالدین میرمحمدصادقی به عنوان یكی از اعضای اصلی این كمیته، درخصوص جلسات و 
اقدامات آن می گوید:

»رابط اصلی جریان بازار با امام خمینی، مرحوم بهشتی بودند كه با امام در تماس بودند. نظر 
ــود؛ برای همین، امام، آقای باهنر و آقای سحابی  امام هم این بود كه اعتصاب ها باید كنترل ش
را به عنوان نماینده برای كنترل اعتصاب ها تعیین كردند. آن ها هم قرار شد كه افرادی را برای 
ــب در قالب »كمیتة تنظیم  ــات به طور مرت ــد كه جلس همكاری انتخاب كنند. قرار بر این ش
ــیاری از افراد همچون آقای بازرگان و آقای  ــود. بس اعتصابات« در خیابان عباس آباد برگزار ش
هاشمی رفسنجانی هم عضو این كمیته بودند. برخی، اعتصاب های صنعت نفت را سامان دهی 
ــویق به  می كردند و چندین نفر دیگر هم اعتصاب های اصناف و بازار را... . گاهی بعضی را تش
اعتصاب می كردیم و گاهی هم بنا به شرایط كشور، ترغیبشان می كردیم كه دست از اعتصاب 
بردارند تا مردم به سختی نیفتند. درواقع این كمیته نقش مهمی در كنترل شرایط كشور داشت« 

)میرمحمدصادقی، مصاحبه، 1390/11/19(.
هم زمان با گسترش اعتصاب ها -برای جبران اختالل در توزیع و جلوگیری از قیمت فزایندة 
ــالمی مصرف« با مساعدت تمام اقشار ازجمله بازاریان،  كاالها- مراكزی با نام »تعاونی های اس
ــد. در این تعاونی ها كاالهای ضروری مردم ازجمله مواد غذایی، لباس گرم و... فراهم  ایجاد ش
ــویق و حمایت روحانیون بودند، افرادی خیر از  ــان این تعاونی ها كه مورِدتش ــد. مؤسس می ش
ــایش اعتبار  ــامل بازرگانان، كارمندان و... بودند. تجار بازار با گش ــهری ش گروه های مختلف ش
ــركت می كردند )بیات، 1391،  ــوخت، در این تعاونی ها ش یا با تهیة كاالهای كمیابی مانند س

صص102-101(.

3. فعاليت ها در قالب کميتۀ استقبال از امام
1.3. روند تشکيل کميتۀ استقبال

با جدی ترشدن تصمیم امام خمینی برای بازگشت به ایران، نیروهای انقالب به منظور فراهم كردن 
ــازمان دهی امور افتادند و ازجمله »كمیتة استقبال از امام« را  ــان، به فكر س مقدمات ورود ایش
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ــان، روحانیت و  ــاگردان ایش ــكیل دادند. به تدریج از اواخر دی ماه1357 یاران امام اعم از ش تش
ــان در ایران را  وعاظ انقالبی و بخش زیادی از بازاریان، مأموریت یافتند تا مقدمات حضور ایش
فراهم نمایند. به همین دلیل اولین كاری كه در این مسیر انجام گرفت، تشكیل كمیتة استقبال 
از امام بود. البته پیش زمینة تشكیل این كمیته، به جلساتی برمی گردد كه با مشاركت طیف های 
مختلف فكری و سیاسی، ازجمله روحانیت انقالبی و گروهی از بازاریان برگزار می شد. فضل اهلل 

فرخ دربارة تركیب این كمیته می گوید:
ــركت بدهید یک قشر خاصی نباشند... .  ــار را در این كمیته ش »امام فرمودند كه همة اقش
كمیته ای از روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه و احزاب دیگر مثل نهضت آزادی، جبهة ملی و كلیة 
ــكیل شد؛ ولی بیشتر  ــده بودند، تش احزاب و گروه هایی كه دیرتر از همه وارد جریان انقالب ش
ــت مذهبیون بود. حتی سازمان مجاهدین یعنی همین منافقین كه آن زمان  كارها تقریباً دس
هنوز چهره شان خیلی خراب نشده بود، اصرار داشتند كه ما اسلحه و امكانات داریم اجازه بدهید 
حفاظت و امنیت این تشكیالت را ما انجام بدهیم؛ ولی به آن ها واگذار نشد« )خاطرات فض اهلل 

فرخ، 1392، صص181-180(.
ظاهراً در ابتدای كار چندین گروه، اقدام به تشكیل جلساتی مستقل كردند؛ ولی درنهایت طی 
جلسه ای، این گروه ها در قالب كمیتة استقبال از امام منسجم شدند. شهید فضل اهلل محالتی 
یكی از اعضای اولیة این كمیته دربارة چگونگی تشكیل طیف های مختلف حاضر در آن و نحوة 

انتخاب اعضای آن، این گونه بیان می كند:
»... آقای مطهری فرمودند كه باید اول فكر محلی باشیم، بعد هم كمیتة استقبال را تشكیل 
بدهیم. تلفن كردیم به مرحوم شهید بهشتی كه ایشان هم بیایند آنجا، گفتند كه بعضی دوستان 
ــتند و دارند مذاكره می كنند. دیدیم كه دو تا كار می شود. اآلن آقای مطهری با یک  اینجا هس
ــتی هم با یک دستة دیگر صحبت كرده اند.  ــكیل می دهد و آقای بهش نیرویی دارد كمیته تش
ــتی، بقیة افراد  ــهید بهش برای اینكه هماهنگ كنیم، به اتفاق مرحوم مطهری رفتیم منزل ش
ــورای مركزی تشكیل شد و آن وقت دو دسته بودند كه  جامعة روحانیت را هم خبر كردیم، ش
ــته بودند كه با آقای مطهری بودند و دوستانی  ــان هم باهم خوب نبودند. یک دس بعضی هاش
ــگراوالدی و آقای حاج مهدی عراقی و  ــان هم فكر بودند مثل آقای عس بودند كه بیش تر با ایش
مرحوم حاج صادق اسالمی و آقای بادامچی]ان[ و رفقایی كه از هیئت مؤتلفة قبلی بودند. گروه 
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دیگری هم بودند كه همین نهضت آزادی ها و این تیپ بودند. به هرحال بعد گفتیم: هركسی كه 
می خواهد از هر جمعیتی كه كمیتة استقبال تشكیل بدهد از بین دوستان روحانیت مبارز، باید 
در كمیتة استقبال حضور داشته باشد و تمام كارها زیر نظر روحانیت باشد... وقتی رأی گرفتند 
ــتقبال از طرف جامعة  ــهید مفتح و من به عنوان كمیتة اس ــهید مطهری، مرحوم ش مرحوم ش
روحانیت انتخاب شدیم... تصویب شد كه اولین جلسة كمیتة استقبال در مدرسة رفاه تشكیل 
ــود و خالصه شش نفر در آنجا انتخاب شدند. این ها دكتر سامی، مهندس توسلی، مهندس  ش
ــینی، آقای تهرانچی، آقای دانش آشتیانی و آقای بادامچی]ان[ بودند. شش  صباغیان، شاه حس
ــهید محالتی، 1375،  ــه نفر هم از روحانیت بودند« )خاطرات و مبارزات ش نفر آن ها بودند، س

صص107-106(.
درنهایت، نخستین جلسة ستاد مركزی كمیتة استقبال در روز اول بهمن 1357 در مدرسة 
رفاه تشكیل شد و در این جلسه آیت اهلل مرتضی مطهری به عنوان رئیس كمیته برگزیده شد. 
ــاخه ها و گروه های كاری كمیته شامل گروه های تبلیغات، انتظامات، تداركات مالی،  سپس ش
برنامه ریزی و تشریفات، برنامه ریزی داخلی و پذیرایی، روابط عمومی، اطالعات َدرِ ورودی و دو 
واحد به صورت واحد شهرستان ها و واحد خبرنگاران داخلی و خارجی طراحی شدند )روزشمار 

انقالب اسالمی، 1393، ج13، ص11(.
ــهید مطهری )رابط با شورای  ــتقبال مركب بود از افرادی چون: ش ــتاد مركزی كمیتة اس س
انقالب(، شهید دكتر مفتح )رابط جامعة روحانیت مبارز(، شهید محالتی )رابط جامعة روحانیت(، 
هاشم صباغیان )رابط نهضت آزادی(، اسداهلل بادامچیان )رابط هیئت های مؤتلفه(، كاظم سامی 
ــط بازار( و علی دانش منفرد  ــینی )رابط جبهة ملی ایران(، تهرانچی )راب )رابط جاما(، شاه حس
)رابط انجمن اسالمی معلمان(. در ادامة كار، شهید مطهری به عنوان سرپرست كمیتة استقبال، 
شهید مفتح به عنوان سخنگو، تهرانچی به عنوان مسئول انتظامات، شاه حسینی به عنوان مسئول 
تداركات و صباغیان به عنوان مدیر برنامه ریزی تعیین شدند )ُكردی، 1386، صص115-114(.

ــتقبال عمل می كردند، هریک برای  ــته های مختلف باال كه در قالب كمیتة اس گروه ها و دس
انسجام بیشتر فعالیت ها، جلساتی داخلی نیز داشتند. اعضای هیئت مؤتلفة اسالمی هم به عنوان 
یكی از دسته های تشكیل دهندة این كمیته، جلسات داخلی داشتند. برای نمونه بادامچیان كه 
خود در جلسات اولیة این كمیته حضور داشته است افراد حاضر در آن را این گونه برمی شمارد:
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»در جلسه ای كه در منزل شهید بهشتی با حضور آقایان عسگراوالدی، من، حبیب اهلل شفیق، 
محسن لبانی و شهید اسالمی انجام می شد، هستة مركزی كمیتة استقبال از امام خمینی شكل 

گرفت« )بادامچیان، مصاحبه، 22بهمن1384(.
این كمیته برای اخذ تصمیمات نهایی و جمع بندی كارهایی كه باید انجام می شد، جلسات 
ــات حضور  ــعیدمحمدی -ازجمله افرادی كه در این جلس ــددی برگزار می كرد. مهدی س متع

داشت- دراین خصوص می گوید:
»جلساتی كه ما داشتیم در همین حدود تهران انجام می گرفت، در منزل بعضی از دوستان 
مثل شهید اسالمی و آقای بادامچیان و شهید محالتی و شهید باهنر و دررابطه با كمیتة استقبال 
ــد كه برنامه قرار هست امام به تهران بیایند و ما اگر امام آمدند  ــات صحبت می ش در این جلس

ایشان را كجا ببریم...« )سعیدمحمدی، مصاحبه، شمارة بازیابی 23252(.
پس ازآن، اولین و مهم ترین تصمیم این كمیته، تعیین محل اسكان امام پس از بازگشت به 
ــتقرار خود یک سری ویژگی هایی را اعالم كرده  تهران بود. امام خمینی برای انتخاب محل اس
بودند كه بر همان اساس در جلسات كمیتة استقبال، مدرسة رفاه برای اسكان امام درنظرگرفته 

شد. اسداهلل بادامچیان درخصوص مباحث مطرح شده در یكی از این جلسات، می گوید:
ــحر 29 صفر[، همراه با شهید صادق اسالمی به منزل آقای مطهری رفتیم و ایشان  »در ]س
ــكیل دهیم. امام   ــتقبال از امام را تش فرمودند كه امام  می خواهند بیایند و ما باید كمیتة اس
فرموده بودند جایی كه می خواهیم بیاییم نباید دولتی یا متعلق به افراد متمكن یا در شمال شهر 
باشد. من، مرحوم شفیق، آقای محالتی، حسن اجاره دار، حاج محسن لبانی، شهید اسالمی و 
شهید درخشان حضور داشتیم و دربارة چگونگی تشكیل و برنامه ریزی كمیتة استقبال، صحبت 
كردیم. مرحوم شفیق مدرسة رفاه را پیشنهاد كردند و گفتند در محلة مركزی تهران و سرمایة 
آن درواقع متعلق به امام  و مراجع تقلید است و مؤتلفه هم آن را راه اندازی كرده و متعلق به خود 
ماست. ساختمان محكمی است، محل پذیرایی و زیرزمین و آشپزخانه دارد. محل، موردقبول 

همه قرارگرفت و حضار این فكر را پسندیدند« )بادامچیان، مصاحبه، 1389/11/11(.
درنهایت در این جلسات، كارهایی كه باید به وسیلة كمیتة استقبال انجام می شد، بین بخشی 

از مبارزان و ازجمله بازاریان تقسیم شد. به گفته بادامچیان:
»همان روز آنجا بحث شد كه پشتیبانی مالی به عهده چه كسی باشد و مرحوم شفیق این 
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مسئولیت را به عهده گرفت. تداركات و برنامه ریزی هم به عهدة آقا سیدرضا نیری قرارگرفت. 
شهید عراقی و آقای عسگراوالدی هم پاریس بودند. تبلیغات و برنامه ریزی ها را آقای ]مهدی[ 
ــعیدمحمدی كه با او كار می كردیم، به عهده گرفت. انتظامات و تجهیز نیروهای انتظامی را  س
شهید اسالمی پذیرفت و تهران را به 8 منطقه تقسیم و برای هر نفر از مسئوالن مناطق بیش از 

پنج هزار نیروی بسیج شده درنظرگرفتیم« )بادامچیان، مصاحبه، 1389/11/11(.

2.3. مهياکردن مقدمات ورود امام خمينی
1.2.3. انتظامات و امنيت

ــیر حركت  ــتقبال، حفاظت از جان امام در فرودگاه و در طول مس مهم ترین وظیفة كمیتة اس
ــت زهرا بود؛ بنابراین انتظامات و برقراری امنیت، و تداركات  ــان از فرودگاه مهرآباد تا بهش ایش
و هماهنگی فعالیت ها در روز استقبال از امام ازجملة كارهای اصلی كمیتة استقبال بودند كه 
بخش زیادی از آن بر عهدة بازاریان گذاشته شد. مهم ترین فعالیت در این زمینه برقراری امنیت 
ــه رفاه بود كه بدین منظور تمهیدات زیادی اندیشیده  ــیر عبور امام از بهشت زهرا تا مدرس مس
شد. ازجمله فعالیت های صورت گرفته در این راستا، تهیة كروكی فرودگاه مهرآباد، تهیة ماشین 
ــیر عبور و  ــاماندهی افرادی برای برقراری انتظامات مس ضدگلوله برای انتقال امام، جذب و س
مراسم بهشت زهرا، كنترل ترافیک مسیر، تأمین امنیت مدرسة رفاه و اطراف آن و... بود. یكی 
از تمهیدهایی كه برای امنیت فرودگاه و امام صورت گرفت، تهیة كروكی فرودگاه مهرآباد بود. 

چگونگی تهیة این كروكی را ابوالفضل توكلی بینا این چنین توضیح می دهد:
»در همان روزهای پرالتهاب، چند تن از افسران نیروی هوایی كه با ما در ارتباط بودند، مرا به 
فرودگاه بردند و بنده از سالنی كه قرار بود حضرت امام به آنجا تشریف فرما شوند یک كروكی 

تهیه كردم« )توكلی بینا، 1384، ص160(.
تهیة یک اتومبیل برای انتقال امام از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا از دیگر كارهایی بود كه 
این كمیته انجام داد و محسن رفیق دوست مأمور انجام آن بود. دراین ارتباط، اكبر براتیـ  از افراد 

فعال در كمیتة استقبالـ  می گوید:
ــد كه بهترین آن بلیزر بود. آقای  ــنهاد ش ــین های مختلفی پیش »... برای این منظور، ماش
رفیق دوست، مأمور تهیة این ماشین شد. این ماشین، از شخصی به نام حاج علی مجمع الصنایع 
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ــت عالوه براینكه آن را زرهی  ــد. قرار بود آقای رفیق دوس كه یک بازاری بود به امانت گرفته ش
می كند، شیشه های آن را ضدگلوله نماید تا درصورت بروز خطر، مشكلی ایجاد نشود« )خاطرات 

اكبر براتی، 1375، صص115-114(.
ــتقبال از امام  ــداهلل جوالیی كه در آن زمان در بخش انتظامات و حفاظت كمیتة اس سیداس

حضور داشت، درخصوص جریان ضدگلوله كردن خودروی حامل امام این چنین می گوید:
ــتم. آقای  ــود، من نیز حضور داش ــردن این خودرو ب ــه برای ضدگلوله ك ــه ای ك »...در جلس
رفیق دوست جلسه را هدایت می كردند و شهید نامجو، امیر سرلشگر رضا رحیمی كه از جانبازان 
ــایر دوستان در این جلسات حضور داشتند.  ــكنجه دیدة رژیم منحوس پهلوی بود و س عزیز ش
ــدند و آمدند نشستند  ــتند معرفی ش آنهایی كه این كاره بودند و صنعت ضدگلوله كردن را داش
ــان گذاشته شد و رفتند ضدگلوله كردند«  ــتوركار را گرفتند و آن بلیزر نیز در اختیارش و دس

)جوالیی، مصاحبه، 1393/11/26(.
ــود؛ به گونه ای كه برای  ــیر عبور امام از دیگر فعالیت های كمیتة امنیت ب ــن امنیت مس تأمی
ــت زهرا، نزدیک به 65 هزار نفر شناسایی شده بودند تا  ــافت 33 كیلومتری به سمت بهش مس
انتظامات را به عهده گیرند. دراین خصوص از قبل برنامه ریزی شده بود و ارتباط تنگاتنگی نیز با 
پاریس و مرحوم عراقی وجود داشت )توكلی بینا، 1389، ص263(. یكی از افرادی كه بخشی از 
انتظامات مسیر را بر عهده داشت، شهید محمد كچویی بود كه شرح كوتاهی از كار را این گونه 

بیان می كند:
»به منظور رعایت نظم بیشتر از فرودگاه تا بهشت زهرا )از داوطلبین( مأمور انتظامات قراردادیم. 
من منطقة راه آهن تا بهشت زهرا را قبول كردم و این فاصله را یک متربه یک متر مأمور انتظامی 
ــیم دار  ــین بی س قراردادیم. گروه ها به همان ترتیب مذكور باهم در ارتباط بودند تنها چند ماش
شهرداری و بیمارستان برای وصول پیام ها به ما كمک می كردند آن روز من مسیر را مرتب با 

اتومبیل طی و اوضاع را كنترل می كردم« )كچویی، مصاحبه، 12 بهمن 1359، ص9(.
ــایی، جذب و  ــراد در این زمینه شناس ــیر، تعداد زیادی از اف ــن بهتر امنیت مس ــرای تأمی ب
سازمان دهی شده بودند. شناسایی این افراد از طریق هیئت های مذهبی و معتمدان و یا از میان 
افرادی انجام شده بود كه در راهپیمایی های مهم نهضت حضور داشتند. محسن رفیق دوست كه 

در این زمینه فعال بود، می گوید:
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ــئولیت امنیت استقبال از امام و تداركات را  ــكیل كمیتة استقبال، مس »این جانب بعد از تش
ــهید واالمقام محمد بروجردی مسئولیت امنیت نظامی را برعهده گرفته  ــتم و ش به عهده داش
بود. كمیتة انتظامات موفق شده بود 75 هزار نفر را سازمان دهی نماید و برای هریک بازوبندی 

به عنوان معرف تهیه كند...« )خاطرات رفیق دوست، 1383، ص12(.
اكبر صالحی از بازاریان فعال در كمیتة استقبال امام، دربارة طریقة جذب و سازمان دهی این 

افراد چنین می گوید:
ــتادی كه در این مدرسه ]رفاه[ تشكیل شد، اعضای مؤتلفه... به كمک دوستان خود،  »در س
65 هزار نفر را برای انتظامات گزینش كردند و به آن ها سازمان دادند. این تعداد زیاد را دوستان 
از طریق معتمدان محل های مختلف شناسایی و آنان را به چند گروه تقسیم كردند و هر گروه 
ــند، برای همة آنان  ــپردند. برای اینكه این افراد از دیگران متمایز باش ــت س را به یک سرپرس
بازوبندهای پارچه ای تهیه كردیم تا آن ها را به بازوهای خود نصب كنند« )خاطرات توكلی بینا، 

1384، ص160(.
ظاهراً با توجه به تجربه هایی كه از برگزاری راهپیمایی ها به دست آمده بود، تالش شد بخشی از 
افرادی كه برای انتظامات مراسم انتخاب می شوند، از میان انتظامات راهپیمایی های قبلی باشند. 

فضل اهلل فرخ دراین خصوص می گوید:
ــوعا و  ــورا و تاس ــرده بودیم؛ از انتظاماتی كه در عاش ــم برنامه ریزی ك ــات ه ــرای انتظام »ب
راهپیمایی های مهمی كه ما داشتیم استفاده كردیم. به این ها كارتی می دادیم كه به سینه شان 

نصب می كردند یا بازوبندی به بازو می بستند« )خاطرات فضل اهلل فرخ، 1392، ص181(.
ــازمان دهی افراد را برای انتظامات  ــهید محمد كچویی نیز شرحی از چگونگی جذب و س ش

مراسم و همچنین نحوة ارتباطات آن ها در تهران، این چنین بیان می كند:
»شهر تهران به مناطق دوازده گانه ای )تحت پوشش ستاد( تقسیم و هر منطقه دو نفر رابط با 
ستاد داشت. رابط های تبلیغات، تداركات و انتظامات نیز با یكدیگر در تماس بودند. آنچه ستاد 
بر آن پافشاری داشت این بود كه به گفتة امام برای تمام كارها باید از تودة مردم استفاده شود. 
ــتر از مساجد و هیئت ها عضوگیری می كردیم؛  ــتور امام و برای اطمینان بیش برای اجرای دس
به این ترتیب كه ابتدا 20 نفر را كه قادر به انتقال سریع مطالب و سازمان دهی بودند، انتخاب و به 
20 منطقه می فرستادیم )هر منطقه 1 نفر( و هریک از این 20 نفر در محدودة خود 15 نفر از 
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افراد مورداعتماد را انتخاب و این 15 نفر نیز هریک 10 نفر را انتخاب می كرد. به این طریق من 
قادر به تماس با 3000 نفر بودم. دستورات ستاد بعد از جلسات به كمیتة انتظامات می رسید 
و كمیتة مذكور نیز به صورت رابطی دستورات را به شاخه های دیگر و گروه های پایین تر منتقل 
می كرد. درحقیقت یک نفر ظرف یک ساعت قادر بود با 3000 نفر تماس برقرار كند« )كچویی، 

مصاحبه، 12 بهمن 1359، ص9(.
ــتمداد  ــور نیز اس ــم، عالوه بر جذب افرادی از تهران، از دیگر نقاط كش برای انتظامات مراس
طلبیده شد؛ به همین دلیل یكی از اقدامات كمیتة استقبال، ایجاد ارتباطات با شهرستان ها بود. 

سعید امانی نحوة كار را این چنین بیان می كند:
»ما وظیفه ای كه داشتیم این بود كه با شهرستان ها تماس دائمی داشته باشیم. از صبح تا شب 
ــتان و همكارانمان در تماس تلفنی بودیم و آن ها هم به ما اعتماد داشتند« )مرادی نیا،  با دوس

1387، ص101(.
ابوالفضل توكلی بینا چگونگی جذب و سازمان دهی افراد را از سایر شهرستان ها ازجمله قم 

این گونه روایت می كند:
ــه آن ها را در چند گروه مختلف پخش  ــد ك ــم، هزار نفر به تهران آمده بودند و قرار ش »از ق
ــراد نمی خواهند در گروه هایی كه ما معین  ــدیم كه گویا این اف كنیم. ولی ما كم كم متوجه ش
می كنیم، خدمت كنند. شبی كه قرار بود همه در گروه های خود جای گیرند و به محل خدمت 
ــخص  ــما نمی آیید؟ ما همة گروه ها را مش خود بروند، یكی از آن ها را صدا زدم و گفتم: چرا ش
كرده و سازمان داده ایم. در پاسخ گفت: ما از قم با خود تیربار و T.N.T آورده ایم و آن ها را در 
اتومبیل های خود جاسازی كرده ایم كه اگر اتفاقی افتاد و با یورش نظامیان مواجه شدیم، بتوانیم 
مقابله به مثل كنیم... . بعد آن ها را در چند خیابانی كه از سمت شمال به خیابان آزادی منتهی 
می شد، قراردادیم تا درصورت لزوم بتوانند از اسلحه و مواد منفجرة خود استفاده كنند. بچه های 
وزارت نیرو نیز به ستاد استقبال آمدند و تعدادی دستگاه بی سیم و دو دستگاه اتومبیل مجهز به 
بی سیم در اختیار ستاد گذاشتند كه به وسیلة آن ها توانستیم از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا را 

زیرپوشش قرار دهیم« )خاطرات توكلی بینا، 1384، ص161(.
ــكل سازمان دهی شوند. توكلی بینا،  ــد تا این افراد به بهترین ش پس از جذب افراد تالش ش

بخشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده در این زمینه را این گونه شرح می دهد:
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»برای تهیة بازوبندهای انتظامات هم، از دوستان قماش فروش استمداد كردیم و برای این كار 
65 هزار بازوبند با پارچه های مخصوص تهیه شد. سپس از فرودگاه تا بهشت زهرا هر قطعه ای 
به افراد معتمد محلی سپرده شد. جریان به این شكل بود كه از محله های تهران برای انتظامات 
به ما مراجعه می كردند و ما هم بخشی از خیابان را به افراد مطمئنی می سپردیم« )توكلی بینا، 

1389، ص262(.
گروهی از افراد كمیته نیز مسئول كنترل ترافیک مسیر حركت امام بودند. برای نمونه فضل اهلل 

فرخ كه به همراه عده ای دیگر مأمور این كار شده بود دراین ارتباط می گوید:
»مأموریت من و آقای فرهمند این بود كه مسیر خیابان شهید رجایی تا بهشت زهرا را كنترل 
ــد. ماشین ها را به بیابان های اطراف  ــینی پارک كند و مانعی در راه نباش كنیم و نگذاریم ماش

هدایت می كردیم« )مرادی نیا، 1387، ص234(.
ــدند. جواد مقصودی  ــة رفاه را عهده دار ش همچنین گروهی نیز وظیفة تأمین امنیت مدرس

دراین خصوص می گوید:
»در شورای مركزی كمیتة استقبال بنده به اتفاق آقایان رجائی، باهنر، شفیق، اسالمی و توكلی 
حضور داشتیم. جلسه ای تشكیل شد و قرار شد كه مسئولیت ها را تقسیم كنیم. مسئولیت بنده 
ــت كل و انتظامی مدرسة رفاه بود« )خاطرات مقصودی،  ــتقبال مسئولیت حراس در كمیتة اس

1392، ص148(.

2.2.3. تدارکات
از دیگر مأموریت هایی كه كمیتة استقبال از امام، بر عهده داشت تداركات مراسم بود كه پس از 
برنامه ریزی ها و جلسات متعدد و همچنین تقسیم كار بین افراد، هریک عهده دار بخشی از امور 
ــدند. ازجمله كارهایی كه بر عهده این بخش بود، می توان به تداركات محل استقرار امام در  ش
بهشت زهرا و اقامت ایشان در مدرسة رفاه، ساماندهی میهمانان امام، آماده كردن تجهیزات برقی، 

مخابراتی و روشنایی، پذیرایی از انتظامات مراسم و... اشاره كرد.
ازجمله كارهایی كه باید انجام می شد آماده كردن محل سخنرانی امام در بهشت زهرا بود. اكبر 
ــده را برای فراهم كردن  ــی از فعالیت های اجرایی بود، اقدامات انجام ش صالحی كه عهده دار بخش
مقدمات ورود امام به بهشت زهرا و آماده سازی سكوی محل سخنرانی امام، این چنین بیان می كند:
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»یک روز من یادم است یكی از دوستان به من گفت كه بیایید ما اآلن بهشت زهرا و مدرسه 
ــی و  ــما تداركاتش را ببینید كه چه چیزهایی الزم دارد، ازنظر سیم كش رفاه را آماده كنیم. ش
بلندگو، ازنظر اتاق هایی كه اینجا باید برای پذیرایی آماده شود. یكی از كارهایی كه كردیم این 
ــریف  ــد، ما آمدیم گفتیم كه اگر حضرت امام تش بود كه روز ورود حضرت امام كه نزدیک ش
ــت كه باید برای استقبالشان باشد، یكی بهشت زهرا كه  ــة رفاه اس بیاورند، باالخره یكی مدرس
احتماالً خواهند رفت. چون دوستان ما از مدرسه با پاریس تلفنی ارتباط داشتند كه خط مشی 
ــت می آوردند. با تعدادی از همین بچه های مؤتلفه با مسئولیت خود بنده بود كه  كلی را به دس
آمدیم بهشت زهرا، سكویی ده پانزده متری با سیمان و آجر آنجا درست كردیم برای سخنرانی 

كه بلندایش هم حدود یک متر بود« )مرادی نیا، 1387، ص160(.
ــاماندهی  ــتقبال از امام، محمدرضا اعتمادیان، عهده دار س ــم اس ــتای تداركات مراس در راس

میهمانان و افرادی بود كه از شهرستان ها به تهران می آمدند:
ــخص گردیده بود كه هركس چه كاری انجام  ــم بهمن، كارها تقسیم بندی و مش »قبل از شش
ــتیم. برنامه ریزی برای استقبال  ــخنرانی و حفاظت داش بدهد. ما گروه های تبلیغات، پذیرایی، س
ــام بر عهدة ما بود و قرار بود هركس كه می خواهد به صورت فردی، خانوادگی یا  ــای ام از مهمان ه
دسته جمعی به تهران بیاید، به ما زنگ بزند و ما برای آن ها مكانی را تعیین كنیم. همچنین قرار بود 
كسانی كه جا و مكان و امكانات دارند، نیز به ما تلفن كرده و ظرفیت اماكن خود را اطالع دهند، 
البته مردم از این برنامه به شدت استقبال كرده و می گفتند ما اتاق مفروش داریم، غذا هم می دهیم، 
بنابراین وقتی مهمان ها از شهرستان ها تلفن زده و تعداد همراهان خود را اطالع می دادند، ما نیز 

ترتیب ارتباط این دو طرف را با یكدیگر می دادیم« )خاطرات اعتمادیان، 1384، صص77-76(.
آماده كردن تجهیزات و وسایل الزم ازجمله وسایل برقی و مخابراتی برای محل استقرار امام، 
ــكالت مربوط به سیستم روشنایی و برقی  ــتقبال بود. همچنین مش از دیگر وظایف كمیتة اس
نیز با هماهنگی و مدیریت افراد كمیتة استقبال مرتفع می شد. نمونه ای ازاین گونه فعالیت ها را 

محمدرضا اعتمادیان این گونه بیان می كند:
ــة رفاه ازنظر برق نیز مشكل وجود داشت كه كاركنان شركت برق ظرف مدت  »... در مدرس
ــده و با نصب نورافكن هایی برق الزم را تأمین نمودند« )خاطرات اعتمادیان،  كوتاهی حاضر ش

1384، ص76(.
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گروهی از افراد نیز وظیفة تداركات و پذیرایی از افراد انتظامات را بر عهده داشتند. محمدعلی 
اسدی دراین باره می گوید:

»روزی كه حضرت امام می خواست بیاید یكی از دوستان آمد، از من نیرو خواست. من عده ای 
را معرفی كردم برای خدمات بین راه بهشت زهرا. صبح زود آقایان آمدند َدرِ مغازه، صبحانه تهیه 
كرده بودم، صبحانه از همین حاضری ها، كیک و شیرینی و این چیزها، برای ظهرشان هم نفری 
سیصد گرم پسته و مغز بادام، شب در كیسه نایلون آماده گذاشته بودم، بهشان دادم و گفتم: این 
ــه تو جیب هایتان كه اگر گرسنه تان شد، برای غذا ول نكنید و بروید.  صبحانه تان. این هم باش
شما موظف هستید كه این ]كار[ را ادامه دهید. به هریک هم بازوبند دادیم. ازجمله خود من 
هم آنجا خدمه بودم. همه به اتفاق هم رفتیم و خوب كنار جاده، هر یک كیلومتر راه، چند نفر 
بودند و یک سرپرست داشتند كه آن سرپرست می آمد سر می زد« )مرادی نیا، 1387، ص17(.

تداركات محل اقامت امام نیز از دیگر فعالیت های كمیتة استقبال بود. سیدرضا نیریـ  یكی 
از مسئولین تداركات كمیتهـ  چنین می گوید:

ــة رفاه تشكیل شده بود، من مسئول تداركات بودم و چند تن از  »در كمیته ای كه در مدرس
دوستان، آشنایان و اقوام... و چند نفر از دوستان بازاری بودند كه زیر نظر من فعالیت می كردند. 
ــاعت تقریباً 10 شب بود كه گزارش رسید حضرت امام به مدرسة رفاه تشریف می آورند. در  س
ــتراحت و بیتوتة ایشان، نظافت و فرش كرده  ــة رفاه را برای اس آنجا یكی از كالس های مدرس

بودیم...« )نیم قرن خدمت، 1393، ص90(.
یكی از مهم ترین، فعالیت هایی كه همچون گذشته بر عهده بازاریان قرار داشت، تأمین مالی 
بخشی از هزینه های مبارزات و در این مرحله كمیتة استقبال بود. محسن رفیق دوست یكی از 

بازاریان فعال در كمیتة استقبال، به نمونه ای از این كمک ها اشاره می كند:
»یكی از افرادی كه مدام به ما كمک می كرد فردی بود به نام حاجی محمد درویش دماوندی. 
ایشان فردی بازاری بودند و از اول در جریانات نهضت امام بودند و كمک مالی می كردند. روزی 
كه تازه ما مدرسة رفاه را در اختیار گرفته بودیم این فرد آمد و دستمالی به دستم داد و گفت 
این مقداری پول است خانه ام را فروخته ام و این پولش شده، بیایید با این پول كارهایتان را پیش 

ببرید« )خاطرات رفیق دوست، 1383، ص138(.
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3.2.3. تبليغات
از دیگر فعالیت های كمیتة استقبال، موضوع تبلیغات بود كه مسئولیت آن بر عهدة چند تن از 
بازاریان و ازجمله مهدی سعیدمحمدی قرارگرفت. وی بخشی از فعالیت های صورت گرفته در 

این زمینه را چنین شرح می دهد:
ــریف بیاورند در دفتر مدرسة رفاه،  ــتقبال تقریباً روز اولی كه قرار بود امام تش »در كمیتة اس
چون پالكاردهایی كه در راهپیمایی های قبلی تهیه می كردیم بیشتر توسط بنده تهیه می شد 
ــة رفاه و یكی از  ــئول تبلیغات را به من واگذار كردند. از آن موقع رفتم در مدرس و در آنجا مس
ــردم و برنامه ریزی كردم یک مقداری اطراف خیابان  ــا را به عنوان محل تبلیغات آماده ك اتاق ه
ایران و مدرسة رفاه را آماده كردیم برای بلندگوكشی« )سعیدمحمدی، مصاحبه، شمارة بازیابی 

.)23252

4. فعاليت ها در قالب کميتۀ استقبال، پس از ورود امام خمينی به ایران
با ورود امام در روز 12بهمن1357 به كشور، طبق برنامه ریزی های انجام شده، مدیریت برنامه های 
امام را كمیتة استقبال امام، عهده دار شده بود. مسئولیت كلیة امور اجرایی مراسم مانند استقبال 
از امام در فرودگاه مهرآباد، نقل وانتقاالت ایشان، سخنرانی در بهشت زهرا و درنهایت حضور در 
ــیم  ــت. جواد مقصودیـ  ازجمله افرادی كه با بی س ــة رفاه بر عهدة این كمیته قرار داش مدرس
ــریح  ــده را این چنین تش حركت امام را در این روز كنترل می كرد- برنامه ها و اقدامات انجام ش

می كند:
»سرانجام مشخص شد كه حضرت امام روز 12بهمن خواهند آمد. در بیرون از مدرسة رفاه كه 
پایگاه استقبال از امام بود، جایی بود كه برای فرود هلیكوپتر مناسب بود و ما آن را آماده كرده 
بودیم. چون قرار شده بود حضرت امام به بهشت زهرا بروند و از بهشت زهرا  به مدرسة رفاه بیایند. 
فردی از ادارة برق آمده بود و یک ماشین جیپ مجهز به بی سیم داشت. او در كمیتة استقبال 
در مدرسة رفاه مستقر شد كه دائماً با بهشت زهرا در تماس باشد. بعدازاینكه حضرت امام وارد 
ــدند، ما لحظه به لحظه به وسیلة بی سیم حركت امام را كنترل می كردیم و از تلویزیون  ایران ش
صحنة ورود ایشان را تماشا می كردیم« )خاطرات مقصودی، 1392، صص150-151(. پس از 
ورود امام خمینی به فرودگاه مهرآباد تهران، ایشان ابتدا به بهشت زهرا رفتند و سپس در منزل 
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فردی در قیطریه مستقر شدند و پس ازآن بود كه به مدرسه رفاه رفتند. )عسگراوالدی، مصاحبه، 
21بهمن1392( حجت االسالم ناطق نوری كه در آن مدت نزد امام حضور داشت دراین خصوص 

می گوید:
»... در خیابان های تهران راه افتادیم همه جا خلوت بود. چون همه در بهشت زهرا دنبال امام 
بودند... احمد آقا گفت: برویم جماران. امام فرمود: خیر. عرض كردم: آقا برویم منزل ما. فرمود: 
خیر. سؤال كردیم: پس كجا برویم؟ امام فرمود: منزل آقای كشاورز ]داماد آیت اهلل پسندیده برادر 
ــه رفاه بازگشتند و  امام[« )خاطرات ناطق نوری، 1382، ج1، ص159(. پس ازآن امام به مدرس
در آنجا مستقر شدند. به گفتة حبیب اهلل شفیق: »سخت ترین ساعات نگرانی ما بعد از ورود امام 
مدتی بود كه همه از امام بی اطالع شدیم. مردم در مدرسة رفاه اجتماع كرده بودند و ما نیز در 
ــه آماده بودیم. بعد فهمیدیم كه امام با گروهی به سرپرستی آقای ناطق نوری به منزلی  مدرس
رفته اند و ساعت 4 بعدازظهر اعالم كردند كه امام به مدرسة رفاه می آیند. ساعت 4 بود كه امام 
ــدند و در اتاقی در طبقة دوم حضور یافتند. ... من به آقا گفتم كه مردم برای  ــه ش وارد مدرس
دیدن شما آمده اند. برنامه تان چیست؟ امام فرمودند، از فردا، صبح ها ]با[ مردها و بعدازظهرها با 
خانم ها دیدار می كنند. من هم رفتم و به مردم اعالم كردم« )شفیق، مصاحبه، 1384/11/12آ(.

طبق تقسیم كاری كه قباًل در كمیتة استقبال صورت گرفته بود، مقرر شد عده ای از افراد كه 
ــالمی و حزب اهلل را داشتند و با مسائل نظامی  ــابقة حضور در گروه هایی چون حزب ملل اس س
آشنا بودند، امنیت بخشی از مدرسة رفاه را عهده دار شوند. ازجملة این افراد احمد احمد بود كه 

در مقاطعی نیز سابقة حضور در بازار را داشت. او دراین خصوص می گوید:
»در آنجا ]مدرسة رفاه[ افراد مختلفی را دیدم چون شهید حاج مهدی عراقی، ابراهیم یزدی، 
ــریف(، جواد منصوری و... . دراین میان دیدار مجدد ابوشریف برایم جالب  عباس آقازمانی )ابوش
بود. او به تازگی وارد كشور شده بود. به من گفت: احمد! هریک از بچه های انقالبی و مبارز، پیر و 
جوان را كه می شناسی معرفی كن، كار زیاد است. به بچه های مطمئن نیاز داریم. ادارة كالس 
آموزش نظامی و دفاعی تحت نظر او بود. به غیراز وی، جواد منصوری، محمد منتظری و عباس 
دوزدوزانی نیز هریک عهده دار وظایف و مسئولیت هایی بودند؛ افراد را برای كارهای نظامی آماده 
می كردند و با پاس و گشتهای انتظامی، منطقة اطراف مدرسه را تحت حفاظت و امنیت خود 

داشتند« )خاطرات احمد احمد، 1387، ص471(.



105

| )
13

57
ن 

هم
و ب

ی 
ی د

ها
اه 

ی م
 ط

ان
اري

باز
ی 

الب
 انق

ی
ها

ت 
الی

 فع
|

1.4. استقرار امام در مدرسۀ علوی
یكی از مسائلی كه از ابتدای ورود امام به كشور مطرح شد، انتقال امام از مدرسة رفاه به مدرسة 
علوی بود. درواقع، این موضوع را گروهی از افرادی مطرح كردند كه مسئول انتظامات و خدمات 

محل استقرار امام بودند. توكلی بینا دراین خصوص می گوید:
»در مدرسة رفاه خیلی زود متوجه شدیم كه برای اقامت امام، مدرسة علوی مناسب تر است؛ 
ــد و دیگری به  ــة علوی دارای دو در بود كه یكی از آن ها به خیابان ایران باز می ش زیرا مدرس
كوچه ای كه در موازات این خیابان قرار داشت. این ویژگی سبب می شد كه رفت و آمد مردم به 
مدرسه به آسانی انجام گیرد؛ یعنی مردم، گروه گروه برای دیدن امام از یک در وارد و از در دیگر 

خارج می شدند« )خاطرات توكلی بینا، 1384، ص167(.
اكبر صالحی دالیل انتقال امام از مدرسة رفاه به علوی را این چنین بازگو می كند:

»ما دیدیم رفاه جایگاهی نیست كه به سادگی حضرت امام بتواند با مردم دیدار داشته باشد. 
ــة رفاه مدرسة علوی بود مدرسة علوی جای خوبی است برای اینكه مردم بیایند و  بغل مدرس
ــة  حضرت امام را ببینند. آنجا را تدارک دیدیم و بعد مردم را هدایت می كردیم به طرف مدرس

علوی در خیابان ایران« )مرادی نیا، 1387، ص165(.
ــاعت 8 صبح روز 13بهمن1357 در مدرسة رفاه بودند تا اینكه شرایط انتقال  عماًل امام تا س
ایشان به مدرسة شمارة 1 علوی فراهم شد )شفیق، مصاحبه، 1384/11/12ب(. پس از استقرار 
امام در مدرسة علوی، به دستور خود ایشان، برای انسجام بیشتر در امور مدرسه، هیئت مدیره ای 

ایجاد شد كه اكثر افراد آن را بازاریان مؤتلفه ای تشكیل می دادند. به گفتة توكلی بینا:
»در شب دوم حضور امام در مدرسة علوی ایشان در جمع افراد ستاد استقبال، فرمودند: بروید 
و هیئت مدیره تشكیل دهید و ادارة خانه را بر عهده بگیرید. ما هم پس از مرخص شدن از حضور 
امام، جلسه تشكیل دادیم و رأی گیری كردیم و هیئت مدیره را تشكیل دادیم. در این هیئت عالوه 
بر این جانب، آقایان عسگراوالدی، شهید رجایی، شهید عراقی و حاج محسن رفیق دوست شركت 
داشتند. هریک از اعضای هیئت مدیره، عالوه بر انجام كارهای مربوط به این هیئت، ادارة بخشی از 
امور را نیز بر عهده داشتند. مثاًل: آقای عسگراوالدی كارهای مربوط به جلوی در ورودی و خیابان 
ایران و بنده كارهای مربوط به داخل حیاط را انجام می دادم. مسئولیت امنیت داخل ساختمان را 
نیز آقای رفیق دوست و شهید ]عراقی[ به عهده داشتند« )خاطرات توكلی بینا، 1384، ص168(.
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برای امنیت بیشتر امام در مدرسة علوی، خانة كنار این مدرسه برای استراحت امام درنظرگرفته 
شد و از داخل ارتباطی، بین این خانه و مدرسه ایجاد شد. توكلی بینا در این زمینه می گوید:

»خانه ای را هم كه كنار مدرسه و چسبیده به آن بود، برای اقامت خانوادة امام درنظرگرفتیم و 
از طریق پشت بام، راهی درست كردیم تا امام مجبور نشوند از حیاط رفت وآمد كنند« )خاطرات 
توكلی بینا، 1384، ص167(. محمود مرآتی نیز در روایتی مشابه می گوید:»از طریق خانة بغلِی 
دیواربه دیوار مدرسة علوی، یک پلی زده بودند كه از راه آن امام به داخل آن خانه می رفتند. امام 
در آن خانه مستقر بودند و اگر دیداری یا سخنرانی داشتند، مجدداً می آمدند مدرسة علوی و 

سخنرانی می كردند.« )مرآتی، مصاحبه، 1394/6/26(.

2.4. سایر فعاليت های مبارزاتی بازاریان در مدرسۀ رفاه
در مدت حضور امام در مدارس رفاه و علوی، افرادی كه مسئولیت اجرایی و امنیتی را در ستاد 
استقبال بر عهده داشتند، شبانه روز در فعالیت و تكاپو بودند. به گونه ای كه جواد مقصودی در 

این زمینه می گوید:
ــتان همانند آقایان رجایی، اسالمی و... مدتی در مدرسة رفاه  ــیاری از دوس »از روز اول با بس
اوضاع را شب و روز رصد می كردیم، واقعاً آنجا استراحت نداشتم. شب ها تا ساعت یک و دو بعد 

از نیمه شب بیدار بودم« )خاطرات مقصودی، 1392، ص156(.
البته در این راستا به تدریج، عموم مردم در تهران و شهرستان ها، در برخی زمینه ها كمک هایی 
ــت امام از گروه های دیگر و مردم هم  ــد. به گفتة فضل اهلل فرخ: »البته برای محل اقام می كردن
كمک خواسته شد و كارها تقسیم بندی شد؛ امور تبلیغات، انتظامات، تداركات مشخص شد« 

)خاطرات فضل اهلل فرخ، 1392، ص181(.
سیداصغر رخ صفت نیز به نمونه ای دیگری از مشاركت مردم در امور تداركات مدرسة علوی 

اشاره می كند:
ــه می آمدیم دم رفاه بهترین نان، نان  ــان كم بود، آن وقت ما صبح به صبح ك ــران ن »... . در ته
لواش خشک درجة یک مثاًل از بیرجند می آمد، از بوكان می آمد، از شیراز می آمد، تمام تداركات 
ــمارة  از یک جا نبود كه آدم بگوید كه مثاًل فالن جا كمک می كردند« )رخ صفت، مصاحبه، ش

بازیابی 2615(.
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ــتاد استقبال انجام می شد، آماده كردن سیستم های  ازجمله فعالیت هایی كه با هماهنگی س
مخابراتی و برقی مدارس رفاه و علوی بود. ابوالفضل توكلی بینا فعالیت این بخش را این چنین 

بازگو می كند:
ــتند كه كارهای برقی ستاد را انجام  ــتقبال یک گروه مهندسین حضور داش ــتاد اس »در س
می دادند،... یكی از كارهایی كه این گروه انجام داد نصب دكل فرستنده باالی ساختمان مدرسة 
علوی بود. تصمیم داشتند یک فرستندة چندكیلوواتی در مدرسة علوی راه اندازی نمایند. یكی 
از شب ها كه بچه ها تصمیم گرفتند به هر شكلی هست فرستنده ای را در اختیار بگیرند؛ برادران 
ــی تصنعی بتوانند فرستندة مذكور را به مدرسة  وزارت نیرو هماهنگی كردند تا با یک خاموش
علوی منتقل كنند، بدین طریق، فرستنده در مدرسة علوی راه اندازی شد و از این فرستنده در 
دو موقعیت تاریخی استفاده شد؛ یكی روز 15بهمن1357 وقتی امام خمینی مهندس بازرگان 
را به عنوان نخست وزیر معرفی كرد و دیگری شب 22بهمن1357 وقتی افسران نیروی هوایی 
ــن می كنند با مشاهدة امام در مدرسة علوی صلوات می فرستند و ]در[ ادامة  تلویزیون را روش

كار، حملة كماندوها به پرسنل نیروی هوایی شروع می شود« )توكلی بینا، 1389، ص266(.
ــیار مهم در این زمان، اطالع از وضعیت عمومی شهر و تالش های مردم  ــائل بس از دیگر مس
و انقالبیون برای تسخیر مراكز حساس دولتی ازجمله كالنتری ها بود. این مسئله نیز عمدتاً با 
ــد. احمد بهاری فرد به نمونه ای از پیگیری های  ــهید عراقی انجام می ش هدایت افرادی چون ش

عراقی دراین خصوص اشاره می كند:
»شب 21 و 22 بهمن ]شهید عراقی[ به من گفت برو طرف نیروی هوایی. هر كالنتری ای كه 
سقوط می كند به ما خبر بده كه اعالم كنیم. ما می رفتیم به كالنتری ها و پادگان ها سر می زدیم 
ــت. اوضاع خیلی حساس بود و ما دائماً با او در  ــان خبر می دادیم كه اوضاع چگونه اس و به ایش
ــت از مقاومت  تماس بودیم. كالنتری نیروی هوایی، كوكاكوال، آخرین كالنتری ای بود كه دس

برداشت« )بهاری فرد، مصاحبه، 1387، ص90(.
یكی از اخباری كه خصوصاً از روز 21 بهمن موجب نگرانی مبارزان شد، قوت یافتن احتمال 
ــرای مقابله با آن انجام دادند. احمد  ــای نظامی بود و در مقابل، مبارزان نیز اقداماتی را ب كودت

قدیریان كه در جریان كم وكیف كار قرار داشت در این زمینه می گوید:
»چند روز بعد از ورود حضرت امام به ایران، ایشان ]شهید بهشتی[ دستور دادند كه بچه ها 
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به سالح مجهز شوند. از روز بیست و یكم بهمن كه درگیری شروع شد و احتمال وقوع كودتا 
ــالح ها را با كمک دوستان ازجمله آقای ولی اهلل چهپور به تدریج در مدرسة رفاه  قوت گرفت، س
جمع آوری كردیم. قبل از این من تعدادی از بچه ها را آموزش نظامی داده و آنها را آمادة مبارزه 

كرده بودم« )خاطرات قدیریان، 1390، ج2، ص57(.
ــان بر حضور مردم در  ــاز امام در شب 22 بهمن، تأكید ایش ــتورات سرنوشت س یكی از دس
خیابان ها باوجوِد تهدیدهای دولت بختیار بود. دراین میان، افرادی كه در مدرسة رفاه مسئولیت 
ــتند، دو كار را می بایست انجام می دادند. اول اینكه این پیغام امام  اجرایی امور را بر عهده داش
ــرایط بحرانی كشور و ناامنی های موجود،  ــاندند و دوم اینكه باوجود ش را به اطالع مردم می رس
می بایست مسئولیت حفظ جان امام را بر عهده می گرفتند. اكبر صالحی یكی از افرادی كه در 

این زمینه فعال بود می گوید:
ــب 22 بهمن رژیم در اخبار اعالم كرد، ساعت 4 حكومت  نظامی است و هیچ كس حق  »ش
ندارد بیرون بیاید. امام سریع یک اعالمیه دادند كه در سطح تهران پخش شد. حتی دوستانی كه 
در مدرسة رفاه انتظامات را بر عهده داشتند، تلفنی به شهرستان ها اعالم كردند كه امام فرمودند 

حكومت  نظامی نداریم و بریزید تو خیابان ها« )صالحی، مصاحبه، شمارة بازیابی 22058(.
ــی همچنین درخصوص حفاظت از امام می گوید: »... در چهار طرف خیابان ایران و از  صالح
ــه راه امین حضور و خیابان های اطراف و آبسردار و این ها، تمام بروبچه ها مسلحانه و مخفیانه  س
ــه و كنارها آماده بودند كه یک وقت خطری برای حضرت امام پیش نیاید« )مرادی نیا،  در گوش

1387، ص165(.
هم زمان گروه دیگری نیز مأموریت یافتند تا مردم را از پیام امام مطلع كنند. فضل اهلل فرخ كه 

شخصاً در این امر مشاركت داشت، می گوید:
»یكی از برادرهای مدرسة علوی خبر آورد كه امام فرمودند: به مردم بگویید همه از خانه ها 
بیرون بریزند و حكومت نظامی را لغو كنند. نمی دانستیم چگونه این خبر را به مردم برسانیم و از 
كجا معلوم كه مردم باور كنند. ما هم نه رادیو داشتیم نه تلویزیون و نه اعالمیه ای می توانستیم 
ــید. اول اینكه از مینی بوس هایی كه با آرم  در این مدت كوتاه بدهیم. دو مطلب به ذهن ما رس
مدرسة علوی و رفاه در اختیارمان بود و بلندگوهایی روی آن ها نصب بود استفاده كنیم. مردم 
هم، این ماشین ها را می شناسند و اعتماد می كنند. راه دوم اینكه عده ای بوسیلة تلفن های زیادی 
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كه در اختیار مدرسة علوی و رفاه بود به آشنایان و دوستان و مساجد تلفن بزنند و ماجرا را اطالع 
ــبكة بی سیم اورژانس تهران، صلیب سرخ  دهند. هر دو كار را انجام دادیم. دكتر عالی هم از ش
ــتفاده كرد و موضوع را پخش كرد. پس از اعالم مینی بوس ها و تماس های تلفنی و راه های  اس
ممكن دیگر كه به نظرمان رسید، به خیابان ایران و ازآنجا خیابان مجاهدین و بهارستان رفتیم« 
ــا، 1387، ص238(. همچنین جواد مقصودی نیز دراین خصوص می گوید: »وقتی به  )مرادی نی
مدرسة رفاه رسیدم، گفتم: چه خبر است، گفتند: كه امام فرمودند كه همه به خیابان ها بروید 
و به مردم بگویید كه در خیابان ها بمانند و به حكومت نظامی اعتنایی نكنند. ما هم بالفاصله هر 
مقدار مینی بوس در اختیارمان بود و هر تعداد كه می توانستیم تهیه كنیم ازجمله مینی بوس های 
مدرسة رفاه ]و[ مینی بوس های مدارس دیگر را تهیه كردیم و با هر مینی بوس یک روحانی با 
ــط حضرت امام لغو است.  ــتیم كه در خیابان ها اعالم كنند، حكومت نظامی توس بلندگو گذاش
مردم اعم از زن، مرد، كوچک و بزرگ به خیابان ها ریختند و همه تظاهرات كردند« )خاطرات 

مقصودی، 1392، ص158(.
از دیگر فعالیت هایی كه از روز 22 بهمنـ  روز پیروزی انقالب اسالمیـ  انجام شد، نگهداری از 
سران دستگیرشدة رژیم در مدرسه رفاه بود. با حضور امام در مدرسة علوی، مدرسة رفاه به مركز 
ــران رژیم تبدیل شد. اكبر صالحی چگونگی دستگیری سران  اجرایی امور و محل نگهداری س

رژیم به وسیلة مردم و شیوة نگهداری آن ها را در مدرسه رفاه این گونه بازگو می كند:
»همان وقت سرسپرده های درجه اول رژیم را گرفتند. ... مردم را می گرفتند از گوشه  و كنارها 
ــة رفاه كه ما اتاق های متعددی برای اینها گذاشته بودیم« )مرادی نیا، 1387،  می آوردند مدرس
ص167(. اصغر رخ صفت دربارة نگهداری عوامل رژیم در مدرسة رفاه، می گوید: »... از در كه وارد 
ــدیم در رفاه، تمام كالس ها پر از زندانی بود، زندانی های معمولی نبودند كه.  حاال نصیری  می ش
بود، هویدا، بود، مقدم رئیس شهربانی بود. همة افسرهای نیروی هوایی بودند، ساواكی ها بودند. 
ــته بودند« )رخ صفت، مصاحبه، شمارة بازیابی 2615(.  ــته نشس مفصل در این اتاق ها دسته دس
حبیب اهلل شفیق نیز دراین خصوص می گوید: »اتاق های یک طبقه و زیرزمین را هم به زندان هایی 
تبدیل كرده بودیم كه گروه ها و مردم بعد از بازداشت سران رژیم، آن ها را به مدرسه می آوردند و 
در اتاق های مدرسه زندانی بودند و آن زمان شهید اسداهلل الجوردی، زندانبان آن ها بود. بعداً كه 
زندان قصر دست انقالبیون افتاد، همه را به آنجا منتقل كردند« )شفیق، مصاحبه 1384/11/12آ(.
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نتيجه گيری
ــالمی، با توجه به جایگاه این  نقش و عملكرد گروه های اجتماعی مختلف در فرایند انقالب اس
گروه ها در عرصة اجتماعی قابل تعریف است. برای نمونه بازاریان با توجه به رابطه ای كه هم زمان 
ــالمی، نقش  ــتند، غالباً در برهه های اصلی انقالب اس ــت انقالبی و مردم عادی داش ــا روحانی ب
هماهنگ كننده و اجرای تصمیمات انقالبی ای را داشتند كه عمدتاً به وسیلة روحانیت انقالبی و 
شخص امام خمینی پیگیری می شد. درواقع، تصمیم هایی كه برای برپایی راهپیمایی ها، صدور 
ــد، در بیشتر مواقع  اعالمیه ها و انجام اعتصاب ها از جانب امام خمینی و روحانیت گرفته می ش
به وسیلة بازاریان به مردم عادی منتقل می شد و درعین حال، مدیریت اجرایی امور نیز بر عهدة 
بازاریان بود. همچنین مسائل و موضوعاتی را كه در میدان عمل پدید می آمد، بخشی از بازاریان 

به تصمیم گیران فرایندهای انقالب منتقل می كردند.
ــرانـ  بازاریان نقش های  ــن 1357ـ  نقطة اوج مبارزات ملت ای ــع زمانی دی و بهم در مقط
مختلف و متنوعی را ایفا می كردند: ازجمله به دلیل حضور در شورای انقالب، در عرصة مدیریت 
میانی انقالب، حضور فعال در كمیتة استقبال از امام و كمیتة اعتصابات، در نقش های اجرایی، 
فعالیت های مختلفی را انجام می دادند. به طور مشخص در این مقطع، مجموعه مبارزانی كه از 
ــه نقش اصلی را عهده دار بودند. گروهی از آن ها ضمن حضور  ــد س آن ها با نام بازاری یاد می ش
ــاتو در كنار دیگر انقالبیون، فعالیت ها و اقداماتی را در چهارچوب مبارزات و مشی  در نوفل لوش
انقالبی امام پیش می بردند، ازجمله: مشاركت در انتقال نوارها و اعالمیه های امام به ایران، تأمین 
امنیت و همچنین تداركات محل اسكان امام، برقراری ارتباط بین مبارزان در ایران و نوفل لوشاتو.

گروهی هم كه در ایران حضور داشتند دو كار عمده را پیش می بردند. ابتدا اینكه پس از اعالم 
تصمیم امام برای بازگشت به ایران، در فعالیت های كمیتة استقبال از امام همچون انتظامات، 
ــده پس از  ــتند. دوم اینكه دو گروه یادش ــمگیر داش امنیت، تداركات و تبلیغات حضوری چش
ــور از 12تا22 بهمن1357، در مدرسه های رفاه و علوی عهده دار مسائل  ــت امام به كش بازگش
ــی و تداركات مبارزات بودند. بنابراین بازاریان همواره و به خصوص در ماه های منتهی به  اجرای
انقالب اسالمی عالوه بر مشاركت در تصمیم گیری ها، در عرصة اجرا هم حضوری قابل توجه و 

اثربخش داشتند.
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منابع 
الف. کتاب ها

بیات، آصف. )1391(. سياست های خيابانی: )جنبش تهی دستان در ایران(. )اسداهلل •	
نبوی چاشمی، مترجم(. تهران: پردیس دانش.

توكلی بینا، ابوالفضل. )1389(. دیدار در نوفل لوش�اتو : خاطرات سياسی-اجتماعی •	
ــگر(. تهران: مؤسسة چاپ و نشر  ــینی، كوشش ابوالفضل توکلی بينا. )فرامرز شعاع حس

عروج.
خاطرات ابوالفضل توکلی بينا. )1384(. )محمود طاهر احمدی، تدوینگر(. تهران: مركز •	

اسناد انقالب اسالمی.
ــگر(. تهران: شركت •	 ــن كاظمی، كوشش خاطرات احمد احمد. )1387(. )چ9(. )محس

انتشارات سورة مهر.
خاطرات اکبر براتی. )1375(. تهران: حوزة هنری سازمان تبلیغات اسالمی.•	
ــناد •	 خاطرات جواد مقصودی. )1392(. )فاطمه نظری كهره، تدوینگر(. تهران: مركز اس

انقالب اسالمی.
خاطرات حاج احمد قدیریان. )1390(. )ج2(. )محمدرضا سرابندی، تدوینگر(. تهران: •	

مجمع فرهنگی شهید آیت اهلل بهشتی.
خاطرات حبيب اهلل عس�گراوالدی. )1391(. )محمد كیمیافر، تدوینگر(. تهران: مركز •	

اسناد انقالب اسالمی.
خ اطرات ح ج ه االس� الم وال م س� ل م ي ن ع ل ی اک ب ر ن اطق ن وری.  )1382(. )ج1(. )مرتضی •	

میردار، تدوینگر(. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی.
خاطرات فضل اهلل فرخ. )1392(. )حسین كاوشی، تدوینگر(. تهران: مركز اسناد انقالب •	

اسالمی.
خاطرات محسن رفيق دوست. )1383(. )داوود قاسم پور، تدوینگر(. تهران: مركز اسناد •	

انقالب اسالمی.
خاطرات محمدرضا اعتمادیان. )1384(. )سیدمهدی حسینی، تدوینگر(. تهران: مركز •	

اسناد انقالب اسالمی.
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خاطرات و مبارزات ش�هيد فضل اهلل مهدی زادۀ محالتی. )1375(. تهران: مركز 	•
اسناد انقالب اسالمی.

روزش�مار انقالب اس�المی. )1386(. )ج10(. )میرزا باقر علیان نژاد، كوششگر(. تهران: •	
سازمان تبلیغات اسالمی، حوزة هنری.

روزش�مار انقالب اس�المی. )1393(. )ج13(. )میرزا باقر علیان نژاد، كوششگر(. تهران: •	
سازمان تبلیغات اسالمی، حوزة هنری، سورة مهر.

علی اكبری بایگی، علی اكبر. )1384(. تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ایران: از مهاجرت •	
امام خمينی به پاریس تا پيروزی. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی.

ُكردی، علی. )1386(. جامعۀ روحانيت مبارز تهران از شکل گيری تا انشعاب. تهران: •	
مركز اسناد انقالب اسالمی.

مرادی نیا، محمدجواد. )1387(. امام خمينی و هيأت های دینی مبارز. تهران: مؤسسة •	
چاپ و نشر عروج.

ــن. )1391(. پنچره ای به گذش�ته: خاطرات عالءالدین •	 ــو، بهراد؛ غفاریان، متی مهرج
ميرمحمدصادقی. تهران: كارآفرین.

»نيم قرن خدمت«: خاطرات سيدرضا نيری )اب االیتام(. )1393(. )حجت اهلل طاهری، •	
تدوینگر(. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی.

ــنجانی، علی اكبر. )1383(. ک ارن ام ه و خ اطرات س ال ه ای 1357 و 1358: •	 ــمی رفس هاش
ان ق الب و پ ي روزی. )محسن هاشمی،  ناظر(. ت ه ران: دفت ر نشر معارف انقالب.

ب. مصاحبه ها
مصاحبۀ چاپ شده

بادامچیان، اسداهلل. )11بهمن1389(. »ناگفته هایی از شكل گیری كمیتة استقبال از امام •	
)ره( و كاركرد آن در گفت وگو با اسداهلل بادامچیان«. روزنامة جوان.

ــكیالت منظمی وقایع سال های 57-56 را •	 بادامچیان، اسداهلل.)22بهمن1384(. »تش
سازماندهی می كرد«. شما، شمارة450 ، ص15.

بهاری فرد، احمد. )1387(. »گفت وشنود با احمد بهاری فرد«. ماهنامة شاهد یاران، شمارة 36.•	
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شفیق، حبیب اهلل. )12بهمن1384آ(. »آخرین گفت وگو با مرحوم حاج حبیب اهلل شفیق •	
یار دیرین امام )ره(«. روزنامة همشهری.

ــفیق، حبیب اهلل. )12بهمن1384ب(. »خاطرات مرحوم حبیب اهلل شفیق از كمیتة •	 ش
استقبال امام خمینی«. روزنامة رسالت.

كچویی، محمد. )12 بهمن 1359(. شماره 482، روزنامة جمهوری اسالمی.•	
مهدیان، حسین. )17 بهمن 1387(. روزنامة وطن امروز.•	

مصاحبۀ ضبط شده
رخ صفت، سیداصغر. آرشیو خاطرات مركز اسناد انقالب اسالمی، جلسة 2، شمارة بازیابی •	

.2615
ــیو خاطرات مركز اسناد انقالب اسالمی، جلسة 6، شمارة •	 سعیدمحمدی، مهدی. آرش

بازیابی 23252.
ــالمی، جلسة 7، شمارة بازیابی •	 ــیو خاطرات مركز اسناد انقالب اس صالحی، اكبر. آرش

.22058
مرآتی، محمود. )26 شهریور 1394(. مصاحبه نگارنده.•	

مصاحبۀ موجود در اینترنت
جوالیی، اسداهلل. )26بهمن1393(. »گفتگو با سیداسداهلل جوالیی«. از•	

http://www.ipro.ir/fa/news/364

عسگراوالدی، اسداهلل. )21بهمن1392(. »ناگفته های اسداهلل عسگراوالدی از نقش بازار •	
در انقالب/ بازاری هایی كه هواپیمای امام را بیمه كردند«. از

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13921121000191

میرمحمدصادقی، عالء. )19بهمن1390(. »گفت وگو با عالء میرمحمدصادقی«. از•	
http://qudsonline.ir/detail/News/32613


