
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 ) ٢(سیری در زمینه ھای سیاسی بازگشت امام به میھن 

  محمد علی صدرشیرازی 

  واکنش آمریکا: چھارم 

آمریکا را نگران کرد و در این میان ھراس ھایزر ، کشورھای غربی و بیش از ھمه )ره(خبر بازگشت قریب الوقوع امام 

  : به وی می نگارد -وزیر دفاع آمریکا  - وی در گزارش خود به ھارولد براون . نمودی خاص داشت

... خبر بازگشت خمینی را به من داده و خواستار آن شدھاند که آمریکا کاری انجام دھد ] کودتا[اعضای گروه « 

  )١۶(» ...لی زود است بازگشت روز جمعه خمینی خی

  :ھایزر در گزارش به کاخ سفید می نگارد

] اگر امام خمینی بازگردد[خمینی خطر بالقوه ای برای سقوط کامل رژیم به شمار می رود و ] امام[احتمال بازگشت «

  )١٧(» بختیار در زیر موجی که پس از بازگشت وی برخواھد خواست، دفن می گردد

خویش را در توقف جبرآمیز انقالب اسالمی رو به زوال یافت طرح مذاکره مکتوب رئیس جمھور آمریکا که کم کم امید   

در طی این طرح، ضمن ارسال برخی پیام ھا از جانب کارتر با امام خمینی، . آمریکا با امام را مطرح و عملی ساخت

 .م در نوفل لوشاتو صورت پذیرفتبا ابراھیم یزدی از مسئوالن دفتر اما  دیدارھایی نیز بین نمایندگان آمریکا

   

  

  :کارتر در نامه با امام خمینی، با چاشنی تھدید نگاشت

حمالت به بختیار خطرات بسیار . آیت اللَّه تمامى نیروى خود را براى جلوگیرى از عدم مخالفت با بختیار به کار برد«

در ایران، به نفع ] انقالب[از ھر گونه انفجارىاحتراز . زیادى دارد، و قمارى است که به تلفات زیادى منجر خواھد شد

آنچه الزم است بگویم، این است که بدانید خطر دخالت ارتش ھست، و وقوع این خطر، اوضاع را . ... ھمه خواھد بود

  )١٨(»آیا بھتر نخواھد بود که یک دوره سکوت و آرامش به وجود آید؟ . بدتر خواھد نمود

  :ز شنیدن پیام کارتر پاسخ دادندبالفاصله پس ا) ره(امام خمینی 

پیام آقاى کارتر، دو جھت در آن بود؛ یکى راجع به موافقت کردن با حکومت فعلى، که دولت بختیار باشد؛ یا حد اقل « 

بینى کودتاى  سکوت در این شرایط، و حفظ آرامش در این فترت؛ و یکى ھم راجع به احتمال کودتاى نظامى و یا پیش

  .ترسانید کشتار وسیع مردم، که ما را از آن مىبینى  نظامى، پیش

بر فرض آنکه من چنین خطایى . کنید که ما بر خالف قوانین خود عمل کنیم اما راجع به دولت بختیار؛ شما سفارش مى

ملت ما این ھمه مصیبت کشید و این ھمه خون داد، براى آن است که از زیر بار رژیم . بکنم، ملت ما حاضر نخواھد بود

ملت ما حاضر نیست که تمام خونھا ھدر برود و شاه به سلطنت باقى باشد، . طنتى و سلسله پھلوى خارج بشودسل

یا برود و بدتر از اول برگردد؛ و نه حاضر است که شوراى سلطنت را قبول کند؛ و آن ھم بر خالف قانون اساسى است، 

  .ام که من مکرر تشریح کرده

خواھیم مملکت آرام باشد و مردم با آرامى زندگى کنند؛ اما به دست  ما ھمیشه مىو اما قضیه اینکه آرامش باشد، 

  .توانیم با وجود شاه آرامش را برگردانیم آوردن آرامش، با وجود شاه امکان ندارد؛ و ما نمى

   

  

شاه را ببرند و خواھند آرامش باشد و خونھا ریخته نشوند، خوب است که  اند و مى آقاى کارتر اگر ُحسن نیت پیدا کرده
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را ھم پشتیبانى نکنند؛ و به میل ملت که یک امر مشروعى ھست و خواسته است؛ از میل ملت ] بختیار[دولت 

  .جلوگیرى نکنند

خواھند کشتار  اآلن از ایران به من اطالع دادند که یک کودتاى نظامى در ُشرف تکوین است و مى. و اما قضیه کودتا

اند کاالھاى امریکایى را تحریم کنم، و به امریکا اخطار کنم که اگر چنین کودتایى بشود از  هزیادى بکنند؛ و از من خواست

اند، که اگر کودتاى  اند، پیغام داده براى من گفته. بینند؛ و اگر شما ُحسن نیت دارید باید جلوگیرى کنید چشم شما مى

بشود ) کودتا(دانم،و نه به صالح امریکا؛ اگر  ملت مىمن کودتا را نه به صالح . نظامى بشود، حکم جھاد مقدس باید داد

  )١٩(» ... دانیم از چشم شما مى

سایر پیغام ھای مستقیم و غیر مستقیم مقامات آمریکا نیز با پاسخ ھایی چنین مواجه گشت و آنگاه بود که مسئولین 

  .فرا رسیده است» دفن بختیار«آمریکایی دریافتند به واقع، ھنگامه 

  

  )ره(نش نزدیکان امام خمینی واک: پنجم

به رغم بوجود آمدن موج شادی در کشور، اضطراب در خصوص واکنش رژیم و سالمتی امام امری بود که بر مردم و 

واکنش نزدیکان ایشان در قبال تصمیم به بازگشت یکسان نبود و برخی مخالف این . برخی از نزدیکان امام مستولی بود

  :محالتی می گوید شھید. امر در آن مقطع بودند

اگر االن بیایند خدای ناکرده امام را از ... به شھید مطھری گفتم، امام در شرایط فعلی مصلحت نیست تشریف بیاورند«

شھید مطھری در جواب فرمودند دیگر امام تصمیم خودشان را گرفته و دیگر حرف ما در ایشان اثر . بین می برند

  )٢٠(»ندارد

نیز که در بدو امر مخالف بازگشت بودند، پس از مشاھده قاطعیت ایشان مطیع امر ) ره(نی برخی از یاران امام خمی

  .ایشان گشته و مقدمات سفر را فراھم آوردند

   

  

آنان عالوه در . مخالفت بختیار و آمریکا با ورود امام به میھن مسئولیتی سنگین را برعھده روحانیون و نزدیکان امام گذارد

تحصن علما . ژیم، مسجد دانشگاه تھران را به یکی از قلب ھای تپنده انقالب اسالمی تبدیل نمودندمخالفت با اقدام ر

تعداد روحانیون . و روحانیون و مدرسین حوزه ھا در دانشگاه تھران موج تبلیغاتی سنگینی را علیه بختیار به راه انداخت

متعدد متحصنین، فشار بر رژیم را فزونی می داد و به  از آغاز تحصن، بیانیه ھای. و علما به تدریج به صدھا تن رسید

  . سیری که نھایتا به تسلیم بختیار انجامید تسریع بخشید

  تشکیل کمیته استقبال: ششم

به بازگشت به میھن به محوریت نزدیکان امام صورت پذیرفت ) ره(یکی دیگر از اقداماتی که پس از تصمیم امام خمینی 

  . بود» کمیته ی استقبال از امام«ن تشکیل کمیته ای تحت عنوا

  :شھید محالتی از تاسیس این کمیته می گوید

گفتند دیشب حاج احمد . مرحوم مطھری بود. تلفن زنگ زد. یک روز صبح بعد از اذان در منزل در حال استراحت بودم«

من به . خبر کنید و به منزل ما بیایند شما رفقا را. امام تصمیم گرفته اند بیایند ایران: آقا از پاریس تلفن کردند و گفتند

بعضی افراد تلفن کردم و رفتم صبح اول آفتاب منزل مرحوم شھید مطھری، ایشان پیام امام را به ما ابالغ کردند و بعد 

  )٢١(» ی استقبال از امام تشکیل دھیم¬فرمودند باید اول فکر محلی برای استقرار امام باشیم و سپس کمیته
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  : از چھار گروه، افرادی به عضویت کمیته استقبال انتخاب شدند طی رایزنی ھایی

مطھری، مفتح و محالتی : گروه اول از اعضای جامعه روحانیت مبارز تھران بودند که به ترتیب بیشترین آرای خود را به«

ھا بودند ¬ای مؤتلفه :گروه دوم نیز از میان اعضای جامعه مدرسین و اساتید حوزه قم انتخاب شدند ، گروه سوم دادند ، 

که غالبا امور تدارکات و پشتیبانی کمیته را به عھده گرفتند ، و باالخره گروه چھارم از اعضای نھضت آزادی و سایر 

حسینی و  شاه  مھندس توکلی، مھندس صباغیان،  دکتر سامی،: ھای مبارز ھمسو به شش نفر به ترتیب تشکل

  )٢٢(».آشتیانی رأی دادند دانش

   

  

  :پس از مذاکرات مسئولیت شاخه ھای مختلف به افراد زیر سپرده شد

  شھید مطھری : رئیس

  شھید مفتح: سخن گو

  علی تھران چی : مسئول شاخه ی انتظامات

  ھاشم صباغیان: مسئول شاخه ی تشریفات

  حسین شاه حسینی: مسئول شاخه ی تدارکات

  محمد توسلی: مسئول شاخه ی تبلیغات

  علی دانش منفرد: ه ریزی داخلیمسئول شاخه ی برنام

مھندس علی دانش منفرد که در آستانه انقالب مدیریت مدرسه رفاه را برعھده داشته و از اعضای کمیته استقبال از 

  :گوید امام بوده ، می

آن  توان گفت اولین نھاد اجرایی علنی، بعد از شورای انقالب، کمیته استقبال از حضرت امام بود که محل در اصل می« 

شدند باید افراد  کسانی که دعوت به ھمکاری می... در خیابان ایران، کوچه مستجاب، در مدرسه رفاه تشکیل شد

بودند، به خاطر حساسیت شرایط قرار گذاشتند افرادی که شھید مطھری، شھید  شناخته شده و مورد اعتماد می

شدند برایشان کارت  افرادی که معرفی می. ار بگیریمکنند را بک ای و شھید محالتی معرفی می مفتح، آیت اهللا خامنه

  )٢٣(».ھم برای فعالیت کردن و ھم برای تردد. کردیم صادر می

اما در این میان دست و پا زدن گروھک ھا برای برعھده گرفتن نقش ھای کوچک و بزرگ در جریان استقبال قابل توجه 

ارنامه درخشانی نداشتند با ھدف سھم خواھی ھای آتی در این میان گروه ھایی که در ھمسویی با نھضت ک. بود

از جمله این گروه ھا سازمان مجاھدین خلق ایران بود که به ویژه پس از سقوط در ورطه ی . تالش بیشتری می کردند

محسن . لھذا بود که با اعطای مسئولیت به این گروه ھا مخالفت شد. ارتداد چپ، اعتقادی به انقالب و امام نداشتند

  :کند دوست در خاطراتش نقل می رفیق

واگذار شد اما یک روز از پاریس ] ای ھا موتلفه[طبق تصمیمات کمیته استقبال، حفاظت از جان امام به نیروی ما « 

یکی شناخت روحیات و : تماس گرفتند که این کار را به عھده مجاھدین خلق بگذارید اما ما به دو دلیل مخالفت کردیم

زیرا غالب آنانان تازه بعد از سالھا از زندان آزاد شده و آمادگی . دوم عدم آمادگی جسمانی آنھا بود عقاید مجاھدین،

البته شورای انقالب برای حل این منازعه دست به کار شد و باالخره امور . جسمی الزم را برای این مأموریت نداشتند

  )٢۴(». حفاظتی را به عھده ما گذاشت
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این انتخاب با شروط امام در خصوص . مدرسه رفاه بود که توسط ھیأت امنای آن کمیته قرار گرفتمحل استقرار کمیته 

  .نبودن محل استقرار در شمال شھر و مردمی بودن ھم خوان بود

در بدو امر کمیته استقبال، از سر شوق و ارادت، تصمیم گرفت با تشریفات خاصی از حضرت امام استقبال کند، به این 

کوپتر از فرودگاه به بھشت زھرا منتقل شود ولی حضرت امام  ھلی  ھا را چراغانی کرده، امام از طریق یابانصورت که خ

  . ورزیدند و با این تصمیم کمیته مخالفت کردند از ھر گونه تجمالت خودداری می

ایی تدارک دیده که این شھید بھشتی از تھران تماس گرفتند و فرمودند که کمیته استقبال برای ورود امام برنامه ھ«  

استقبال بسیار عظیم و گسترده خواھد بود و فرودگاه مھرآباد را قالی پھن خواھیم کرد، شھر را چراغانی   :گونه است

وقتی این موارد را به امام . می کنیم، امام را بخاطر ازدحام جمعیت با ھلی کوپتر به بھشت زھرا خواھیم رساند

مگر کورش را می خواھند وارد ایران بکنند؟ یک طلبه از ایران خارج شده ، « : فرمودند انعکاس دادیم ناراحت شدند و

زھرا خواھم رفت و لو اینکه زیر دست ¬ضمن اینکه من با ماشین از فرودگاه تا بھشت. ھمان طلبه به ایران بر می گردد

  )٢۵(» و پای مردم له شوم

   

  

  :کیھان در یازدھم بھمن از قول امام نوشت

  ».یک طلبه ام ، تشریفات را کم کنیدمن «

 NBCفیلد ترنر رئیس سازمان جاسوسی آمریکا که دیگر شکست را باور نموده بود، در مصاحبه با تلویزیون ¬استان

اما برای التیام سازمان . اظھار داشت که این سازمان در پیش بینی بحران سیاسی ایران به طور جدی ناکام بوده است

آنچه ما ... ازمان ھای جاسوسی سایر کشورھای دنیا ھم در این زمینه بھتر از سیا نبوده اندس«خویش اضافه کرد 

سال در تبعید بود، عامل گرد آوردن ھمه  ١۴ساله روحانی که  ٧٨نتوانستیم پیش بینی کنیم آن بود که تنھا یک مرد 

  ».روبرو شویمعوامل بشود و ناگھان با یک آتشفشان عظیم در حال فوران و یک انقالب ملی 

به پایان رسید و ھواپیما در ساعت  ١٢/١١/١٣۵٧انتظار چندین ساله ملت ایران سرانجام در نخستین ساعات صبح 

برغم درخواست مھمانداران در خودداری مسافرین از سردادن . دقیقه در باند فرودگاه مھرآباد بر زمین نشست ٨/۴۵

ھمه . دار خبر به سالمت نشستن ھواپیما را اعالم کرد¬مانمھ. شعار، ھمراھان صلوات شکر و شوق فرستادند

مسافران به احترام امام نشسته بودند، چشم استقبال کنندگان به پلکان ھواپیما و چشم بسیاری به صفحه تلویزیون 

  . خیره مانده بود

دقیقه  ٣٧و  ٩تند و نھایتا در ساعت وارد ھواپیما شده و به امام خوشامد گف  پسندیده  اهللا و آیت  مطھری  اهللا در ابتدا آیت

  .ثانیه، خورشید عصر بر پلکان ھواپیما ھویدا گشت ٣٠و 

   

   

   

   

  :پی نوشت ھا
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  . ١٧۶ماموریت در ایران، ویلیام سولیوان، ترجمه محمود مشرقی، انتشارات ھفته، ص       .١۶

  ١۴۵در ایران، ص به نقل از برژینسکی، توطئه  ١٠٩قاسم پور ، دھه سرنوشت ساز، ص       .١٧

  ٣٧٨  تا ٣٧۵، ص۵ صحیفه امام، ج      .١٨

  ھمان      .١٩

  ١٠۶به نقل از خاطرات و مبارزات شھید محالتی،ص  ٩١پورقاسمی ،پیشین، ص       .٢٠
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