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چکیده
انقالب اس�لامی ایران در س��ال  1357محصول مجموعهای از تصمیمات ،کنشها و
مبارزاتی بود که از اوایل س��ال  1342آغاز ش��دهبود و درنهایت به تأسیس جمهوری
اسالمی منجر شد .کنشگران اصلی این فرایند شامل امامخمینی در مقام رهبر انقالب
اس�لامی ،روحانیت ،بازاریان و گروهی از دانش��گاهیان در نقش کارگزاران انقالب ،از
حمایت گستردۀ عامۀ مردم برخوردار بودند.
دراینمیان ،بازاریان در کنار روحانیت انقالبی یکی از کارگزاران اصلی انقالب اسالمی
بودند .آنها از ابتدای نهضت ،عهدهدار فعالیتهای گستردهای در مبارزات بودند؛ ولی
حضور آنها در ماه های دی و بهمن  ،1357بیشازپیش و چشمگیر بود.
حض��ور و نق��ش بازاریان در این مقطع تاریخی بهقدری گس��ترده و پهندامنه بود که
میتوان مجموعۀ وسیعی از فعالیتهای مبارزاتی آنها را برشمرد .برای نمونه ،حضور
آنها در نوفللوش��اتو در کنار امام ،تشکیل کمیتۀ استقبال از امام ،و فعالیتهای قبل
و بعد از حضور امام در مدرسۀ رفاه ،قابلبررسی است.
کلیدواژهها :بازاریان؛ نوفللوشاتو؛ کمیتۀ تنظیم اعتصابات؛ کمیتۀ استقبال از امام؛
مدرسۀ رفاه.
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مقدمه
فعالیتها و اقدامات مبارزان در واپس��ین ماهها و هفتههای منتهی به انقالب اس�لامی بس��یار
پیچیده و گس��ترده بود و تقریباً بیشتر اقش��ار و گروههای اجتماعی ،مانند روحانیت انقالبی،
واعظان ،دانش��گاهیان ،کارگران ،کارمندان و بهخصوص بازاری��ان با هدایت امامخمینی نقش
گستردهای در فعالیتهای مختلف انقالبی ایفا کردند.
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دراینمیان ،نقش و تأثیرگذاری بازاریان ،در ش��کلگیری و فرجام انقالب اس�لامی ،متنوع و
بهاصطالح پهندامنه بود؛ بهگونهای که میتوان به مجموعۀ گس��تردهای از نقشها ،تصمیمها
و فعالیتها در عرصهها ،موقعیتها و مقطعهای مختلف اش��اره کرد .این جایگاه را میتوان در
موقعیتهایی زیر مالحظه کرد :حضور مؤثر در مبارزات سیاسی و مسلحانۀ ض ّ ِدرژیم؛ تأسیس
هیئتهای مذهبی (تربیت نیروی انس��انی مس��تعد انقالبی)؛ ایجاد رابطۀ گسترده با روحانیت
انقالبی (شامل واعظان و پیشنمازها)؛ تأسیس گروههای سیاسی مخالف رژیم (مؤتلفۀ اسالمی
و)...؛ فعالی��ت و حض��ور مؤثر در زندانهای رژیم و ادامۀ اقدام��ات انقالبی در زندانها در قالب
فعالیتهای فرهنگی و آموزشی؛ همراهی با امام به هنگام تبعید؛ مشارکت گسترده در تأمین
لوازم و وسایل انتقال پیام امام به داخل کشور؛ تربیت نیروهای فکری-مذهبی و سیاسی-مذهبی
در مدارس و مراکز اسالمی و حلقۀ واسط بین مردم و روحانیت .
برایناساس ،بازاریان بهدلیل گستردگی و تنوع شیوۀ حضور قادر بودند ،در طیف وسیعی از
فعالیتهای انقالبی و در جایگاههای متفاوتی حضور داش��ته باشند .بهگونهای که دربارۀ شیوۀ
حضور و فعالیتهای انقالبی ،میتوان به دو طیف مختلف از بازاریان با شیوهها و اهداف متفاوت
از ن��وع فعاالنه و منفعالنه اش��اره کرد .گروه اول در رونده��ای انقالبی ،تأثیرگذاری عمیقتری
داش��تند و در کنار روحانیت انقالبی ،نقش مدیریت و هدایت مبارزات را بر عهده داشتند؛ ولی
گروه دوم که بخشی از اصناف و مغازهداران بودند ،در اجتماعات انقالبی ،حضوری عادی داشتند.
در این مقاله تالش شدهاس��ت ب��ه فعالیتهای انقالبی بازاریان بهعن��وان یکی از گروههای
اجتماعی تأثیرگذار در انقالب اسالمی در مقطع زمانی دی و بهمن  1357پرداخته شود.

 .1فعالیتهای بازاریان در نوفللوشاتو
امامخمینی در روز 14مهر 1357به همراه عدهای از نزدیکان خود ،نجف را ترک و ادامۀ مبارزات
را در سطحی گستردهتر به کشور فرانسه منتقل کردند .با حضور امام در فرانسه و استقرار در
دهکدهای در حومۀ پاریس به نام نوفللوش��اتو ،افرادی از طیفهای مختلف فکری ،ایش��ان را
همراهی کردند و هرکدام بنا بر مقتضیات و تجربه ،نقش��ی را بر عهده گرفتند .دراینخصوص

 .1.1تأمین امنیت محل اسکان امام
پس از تصمیم امام برای عزیمت از عراق به فرانسه و نوفللوشاتو ،گروهی از مبارزان و ازجمله
تع��دادی از افراد مؤتلفه نظیر ش��هید عراق��ی ،حبیباهلل عس��گراوالدی ،ابوالفضل توکلیبینا،
سیدمحمود محتشمیپور ،سیدمحسن امیرحسینی و محسن رفیقدوست تصمیم گرفتند ضمن
عزیمت به نوفللوش��اتو ،امام را در آنجا یاری کنند .حبیباهلل عسگراوالدی دربارۀ تصمیم این
جمع برای عزیمت به پاریس میگوید:
« ...تعدادی از مبارزین و بزرگان انقالب ازجمله آیتاهلل مطهری ،آیتاهلل بهشتی ،تعداد زیادی
از فضالی قم و تعدادی از برادران مؤتلفه به این فکر افتادند که هرچه زودتر به پاریس بروند و
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حسین مهدیان -ازجمله بازاریانی که در فرانسه حضور داشت -میگوید:
«زمانی که ما آنجا بودیم چهار نفر بودند که تنظیم مصاحبهها ،مالقاتها ،سخنرانیها ،نماز
جماعت ،پذیرایی و ...را به عهده داشتند و این چهار نفر از موقعیت خاصی برخوردار بودند .امام
بعد از نماز جماعت در اتاقی مینشستند و یک ربع تا  20دقیقه سخنرانی میکردند .بنیصدر
در آن مقطع با رس��انههای آنجا آش��نا بود .همۀ س��خنان امام را مینوش��ت و ترجمه میکرد
و به خبرگزاریها م��یداد .دکتر [ابراهیم] یزدی مترجم مالقاتهای حضوری با خبرنگارهای
خبرگزاریها بود .صادق قطبزاده هم هماهنگکنندۀ برنامههای مصاحبۀ خبری بود .ش��هید
مهدی عراقی و آقای توکلی[بینا] هم وظیفۀ حفاظت و حراس��ت را بر عهده داش��تند .عراقی
پذیرایی را هم بر عهده داشت» (مهدیان ،مصاحبه.)1387/11/17 ،
تأمین امنیت محل اسکان و برنامهریزی برای برقراری ارتباط مرکز تصمیمگیری انقالب در
پاریس با داخل ایران ،دارای اهمیت فراوانی بود که این وظایف نیز بین همراهان امام ،بهخصوص
افرادی که تجربههایی از مبارزات داشتند ـ و بیشتر نیز دارای صبغۀ بازاری بودند ـ تقسیم شد.
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اطراف امام را خالی نکنند؛ بنابراین این تعداد خودشان را بهسرعت به آنجا رساندند» (خاطرات
عسگراوالدی ،1391 ،ص.)229
همچنین سیدمحمود محتشمیپور نیز از دیگر بازاریانی بود که به خواستۀ شهید بهشتی برای
تأمین تدارکات و نظم محل اس��کان امام به پاریس عزیمت کرد .او جریان دیدار خود با شهید
بهشتی و عزیمت به فرانسه را اینگونه نقل میکند:
«ایشان [شهید بهشتی] مرا در یک اتاق خواستند و گفتند که شما که تشریف میبرید آنجا ،چون
من شنیدهام که شما با قشر جوان سروکار دارید من میخواهم شما برای نظم و انتظامات آنجا بروید.
جلسهای که داشتیم با آقای بهشتی ،تقریباً یکی ،دو ساعت بود» (مرادینیا ،1387 ،ص.)285
افرادی که از ایران به فرانسه رفته بودند ،هریک گوشهای از فعالیتها و امور محل استقرار امام
را عهدهدار ش��دند .ازجمله گروهی مسئول امور اجرایی نظیر تأمین امنیت و تدارکات و ارسال
اعالمیههای امام از فرانسه به ایران شدند .یکی از افرادی که دراینخصوص مسئولیت اصلی را
بر عهده داشت شهید مهدی عراقی بود .به گفتۀ توکلی بینا:
«حاج مهدی عراقی ،در همان اوایل حضور امام در نوفللوشاتو ،مسئولیت تشکیالت داخلی و
درواقع تدارکات ...بر عهدۀ ایشان گذاشته شد» (خاطرات توکلی بینا ،1384 ،صص.)151-150
محتش��میپور نیز پس از عزیمت به نوفللوشاتو ،ازجمله افرادی بود که عهدهدار قسمتی از
کارها ازجمله تأمین امنیت شدهبود .وی برخی از اقداماتی را که در این مسیر صورت میگرفت،
اینچنین تشریح میکند:
«ازنظر امنیتی ،در آنجا گاهی پیغام میدادند که ممکن است امروز چنین بشود ،فردا چنین
بش��ود .ما برادرها را ،آنجا مجهز کرده بودیم؛ یعنی وقتی حضرت امام برای نماز میخواس��تند
تش��ریف بیاورند برادرانی مسلح مقابل چادر ایس��تاده بودند و برادران دیگر ،همه یکی پس از
دیگ��ری مواظب بودند؛ یعنی خود حضرت امام که از آن درمیآمدند بیرون ،آن طرف خیابان،
ی��ک عده از برادرها هم میرفتند با امام ،تش��ریف میآوردند و بهمحض اینکه میآمدند دیگر
خبرنگاران خارجی میآمدند و فیلمبرداری و همه اینها ش��روع میشد و خود آقایانی هم که
از برادران خودمان بودند در آنجا ،به پیشواز میآمدند و با آقا میآمدند برای نماز» (مرادینیا،
 ،1387ص.)296
بهجز موضوع تأمین امنیت ،تدارکات نیز در دست گروهی از بازاریانی قرار داشت .ازجمله تهیه

و برنامهریزی برای اسکان مهمانان امام بر عهدۀ آنها بود .محمدرضا اعتمادیان -از بازاریانی که
خود نیز در این زمینه مسئولیت داشت -میگوید:
«ی��ک هت��ل چندطبقه در حدود یک کیلومتری محل اقامت حضرت امام را برای اس��تقرار
میهمانه��ا درنظرگرفت��ه بودن��د .آقایان توکلی بینا و ش��هید عراقی بهخاط��ر اینکه احتمال
طوالنیش��دن اقامت حضرت امام را در نوفللوش��اتو میدادند ،این محل را برای مدت طوالنی
به قیمتی ارزان گرفته بودند تا مهمانان بهخاطر مکان مناس��ب در مضیقه نباشند» (خاطرات
اعتمادیان ،1384 ،ص.)64

«در سال  1357این برنامههای چهلم شهدا ،یک مقدار حرکتها را بیشتر کرد و تظاهرات
خیابانی داش��ت به اوج میرسید .از همان اوایل سال  1357هرروز ما شاهد تظاهراتی در
تهران و شهرستانها بودیم .با توجه به اعالمیههایی که از نجف و پاریس مرتب میرسید
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 .2.1ارسال نوارهای سخنرانی امام به ایران
پس از حضور امام در نوفللوش��اتو با توجه به حساسیت مبارزات ،ضرورت داشت تا اعالمیهها
و یا س��خنرانیهای ایشان هرچه س��ریعتر به اطالع مردم ایران رسانده شود؛ بنابراین از دیگر
کارهایی که انجام میشد ،ضبط ،چاپ و تکثیر سخنرانیها و پیامهای امام بود .این اقدام نقش
بس��یار مهمی در اس��تمرار ارتباطات امام با داخل کشور داشت .اکبر صالحی درخصوص تأثیر
اعالمیههای امام در بین مردم میگوید:

و اینه��ا توزیع و پخش میش��د ،این کاره��ا مردم را یک مقداری هیج��انزده میکرد»
(مرادینیا.)142 ،1387 ،

بخ��ش عمدهای از روند ارس��ال نوارها و اعالمیههای امام را بازاریان��ی انجام میدادند که در
نوفللوشاتو حضور داشتند .دراینخصوص ابوالفضل توکلی بینا میگوید:
«یک��ی از کارهای ما در نوفللوش��اتو ،تکثیر و توزیع نوارهای س��خنرانی امام بود .پیشازاین،
ظاهرا ً افرادی از گروه نهضت آزادی سخنرانیهای امام را از روی نوار استخراج میکردند و نام
خود را در پایین آن مینوش��تند بعد متن س��خنرانی را منتشر میکردند .با تالش ما ،چاپ و
توزیع سخنرانیهای امام راه درست خود را یافت؛ یعنی وقتی متن سخنرانیها از نوار استخراج
میشد ،به نام خود امام چاپ و منتشر میگردید» (خاطرات توکلی بینا ،1384 ،ص.)153
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 .3.1تأمین بخشی از هزینههای نوفللوشاتو
از اقدامات مهم دیگری که بخشی از بازاریان انجام دادند ،تأمین بخشی از هزینههای نوفللوشاتو
و همچنین تأمین هزینۀ کرایه و بیمۀ هواپیمایی بود که امام را از فرانسه به ایران منتقل کرد.
بن��ا به گفت��ۀ یکی از همراهان امام در این پرواز ،هزینۀ کرایۀ هواپیمای دربس��تی را عدهای از
بازاریهای ایرانی طرفدار امام که در پاریس حضور داشتند ،پرداخت کردند (علیاکبری بایگی،
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 ،1384ص .)127سعید امانی از مبارزان بازاری دراینخصوص میگوید:
«[آقای غروی] کام ً
ال راجع به پولی که بنا بود همان شب که امام وارد فرانسه شدند برایشان
فرستاده شود آگاهی دارند که حواله کرده بودند .بیشتر آن پول از بازار بوده حاال بهعنوان سهم
امام یا مسائل دیگر» (مرادینیا ،1387 ،ص.)101
اس��داهلل عس��گراوالدی معتقد اس��ت تأمین مبلغ بیمۀ هواپیما و هزینههای نوفللوشاتو با
مشارکت جمعی از بازاریان سراسر کشور بوده است:
« ...مبلغ بیمۀ هواپیمای امام  500هزار دالر بود و توس��ط یک نفر انجام نش��د بلکه توسط
گروهی از افراد بازارهای تهران ،تبریز ،مشهد و اصفهان انجام شد .هزینههای خانۀ نوفللوشاتو
توسط گروهی از بازاریان تهران انجام میشد( »...عسگراوالدی ،مصاحبه.)1392/11/21 ،
درخصوص چگونگی فراهمشدن هزینۀ بیمۀ هواپیما روایتهای مختلفی وجود دارد .عالءالدین
میرمحمدصادقیمیگوید:
« ...روزی که قرار بود ،امام به ایران برگردند ،هیچکدام از شرکتهای بیمۀ حاضر به بیمهکردن
هواپیمای حامل ایشان نبودند اما من اعالم کردم که حاضرم هواپیما را بیمه کنم که خوشبختانه
حل شد» (میرمحمدصادقی ،مصاحبه.)1390/11/19 ،
سیداس��داهلل جوالیی از بازاریانی که در کمیتۀ اس��تقبال حضور داش��ت ضمن تأیید سخن
میرمحمدصادقی،میگوید:
«در ش��رایط خاصی که امکان فرود هواپیمای فرانسوی بهدوراز هر نوع خطر احتمالی نبود،
آقای میرمحمدصادقی بهشخصه تمام مقدمات بیمهکردن هواپیمای حامل امامخمینی را انجام
میدهد» (جوالیی ،مصاحبه.)1393/11/26 ،

 .2تشکیل کمیتۀ تنظیم اعتصابات
با توجه به گسترش روند اعتصابها در کشور ،بهتدریج از آذر 1357مبارزان تصمیم گرفتند که
این روند را بهنحوی مطلوب و بهگونهای که نتیجۀ آن به نفع انقالب باش��د ،مدیریت و هدایت
کنن��د .عالءالدین میرمحمدصادقی یکی از بازاریان مب��ارز که در جریان اعتصابهای ماههای
منتهی به انقالب حضوری فعال داشت ،دراینخصوص میگوید:
«حدود چهار ماه قبل از پیروزی انقالب ،اعتصابات آغاز ش��ده و تقریباً دستگاه حاکم را فلج
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کردهبود .منتها هیچ دستگاه و نهادی نبود که این اعتصابات را تنظیم و ساماندهی کند .هرلحظه
این امکان وجود داش��ت که صنف��ی تصمیم به اعتصاب بگیرد» (مهرج��و و غفاریان،1391 ،
ص.)151
میرمحمدصادقی به برگزاری جلساتی برای کنترل و هدایت اعتصابها به نفع انقالب ،اشاره
میکند:
«البته اعتصابهای بازاریان باید کنترل میشد که برای این کار قبل از پیروزی انقالب فکری
شد .بااینکه ،این اعتصابها به پیروزی انقالب کمک کرد اما باعث فلجشدن اقتصاد کشور و حتی
فرار س��رمایهها میشد .برای همین جلساتی بههمینمنظور تشکیل شد .مث ً
ال در آذرماه سال
 1357بود که با آقایان خاموشی ،عالینسب ،کرد احمدی و بعضی از دوستان دیگر جلساتی را
داشتیم تا راهی را پیدا کنیم که جریان اعتصابها به نفع مردم تمام شود .گزارش این جلسات
هم به سمعونظر آقای بهشتی میرسید و امام هم از طریق ایشان در جریان فعالیتهای ما قرار
میگرفتند» (میرمحمدصادقی ،مصاحبه.)1390/11/19 ،
درنهای��ت ب��ا توجه به اهمیت و ضرورت کنترل و هدای��ت اعتصابها ،امامخمینی در تاریخ
28دی 1357دستور ایجاد کمیتهای را بدینمنظور داد که به «کمیتۀ تنظیم اعتصابات» موسوم
گردید .این کمیته وظیفه داشت اعتصابها را بهگونهای تنظیم کند تا برای مردم آذوقه و مواد
غذایی و دیگر موارد ضروری فراهم ش��ود (روزش��مار انقالب اس�لامی ،1386 ،ج ،10ص.)10
بهعبارتدیگر ،کار اصلی این کمیته ،تعیین نوع اعتصابهای مؤثر و کمضرر برای مردم و کشور
و پیشگیری از اعتصابهایی بود که به مردم آسیب میرساند و برای انقالب زیانبخش بود و
هدف این بود که اگر اعتصابها ،زندگی افراد یا گروههایی را مختل کند و نیازی برای آنها پیش
بیاید ،نیازهایشان تأمین شود .همچنین اگر از ناحیۀ اعتصاب برای مردم مشکالتی پیش بیاید،
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برای آن چارهای اندیشیده شود و بعضی از بازاریها هم از این کمیته پشتیبانی مالی میکردند
سنجانی ،1383 ،صص.)236-235
(هاشمی رف 
عالءالدین میرمحمدصادقی بهعنوان یکی از اعضای اصلی این کمیته ،درخصوص جلسات و
اقدامات آن میگوید:
«رابط اصلی جریان بازار با امامخمینی ،مرحوم بهشتی بودند که با امام در تماس بودند .نظر
امام هم این بود که اعتصابها باید کنترل ش��ود؛ برای همین ،امام ،آقای باهنر و آقای سحابی
را بهعنوان نماینده برای کنترل اعتصابها تعیین کردند .آنها هم قرار شد که افرادی را برای
همکاری انتخاب کنند .قرار بر این ش��د که جلس��ات بهطور مرت��ب در قالب «کمیتۀ تنظیم
اعتصابات» در خیابان عباسآباد برگزار ش��ود .بس��یاری از افراد همچون آقای بازرگان و آقای
هاشمیرفسنجانی هم عضو این کمیته بودند .برخی ،اعتصابهای صنعت نفت را ساماندهی
میکردند و چندین نفر دیگر هم اعتصابهای اصناف و بازار را . ...گاهی بعضی را تش��ویق به
اعتصاب میکردیم و گاهی هم بنا به شرایط کشور ،ترغیبشان میکردیم که دست از اعتصاب
بردارند تا مردم بهسختی نیفتند .درواقع این کمیته نقش مهمی در کنترل شرایط کشور داشت»
(میرمحمدصادقی ،مصاحبه.)1390/11/19 ،
همزمان با گسترش اعتصابها -برای جبران اختالل در توزیع و جلوگیری از قیمت فزایندۀ
کاالها -مراکزی با نام «تعاونیهای اس�لامی مصرف» با مساعدت تمام اقشار ازجمله بازاریان،
ایجاد ش��د .در این تعاونیها کاالهای ضروری مردم ازجمله مواد غذایی ،لباس گرم و ...فراهم
میش��د .مؤسس��ان این تعاونیها که موردِتش��ویق و حمایت روحانیون بودند ،افرادی خیر از
گروههای مختلف ش��هری ش��امل بازرگانان ،کارمندان و ...بودند .تجار بازار با گش��ایش اعتبار
یا با تهیۀ کاالهای کمیابی مانند س��وخت ،در این تعاونیها ش��رکت میکردند (بیات،1391 ،
صص.)102-101

 .3فعالیتها در قالب کمیتۀ استقبال از امام
 .1.3روند تشکیل کمیتۀ استقبال
با جدیترشدن تصمیم امامخمینی برای بازگشت به ایران ،نیروهای انقالب بهمنظور فراهمکردن
مقدمات ورود ایش��ان ،به فکر س��ازماندهی امور افتادند و ازجمله «کمیتۀ استقبال از امام» را

بدهیم .تلفن کردیم به مرحوم شهید بهشتی که ایشان هم بیایند آنجا ،گفتند که بعضی دوستان
اینجا هس��تند و دارند مذاکره میکنند .دیدیم که دو تا کار میشود .اآلن آقای مطهری با یک
نیرویی دارد کمیته تش��کیل میدهد و آقای بهش��تی هم با یک دستۀ دیگر صحبت کردهاند.
برای اینکه هماهنگ کنیم ،بهاتفاق مرحوم مطهری رفتیم منزل ش��هید بهش��تی ،بقیۀ افراد
جامعۀ روحانیت را هم خبر کردیم ،ش��ورای مرکزی تشکیل شد و آنوقت دو دسته بودند که
بعضیهاش��ان هم باهم خوب نبودند .یک دس��ته بودند که با آقای مطهری بودند و دوستانی
بودند که بیشتر با ایش��ان همفکر بودند مثل آقای عس��گراوالدی و آقای حاج مهدی عراقی و
مرحوم حاج صادق اسالمی و آقای بادامچی[ان] و رفقایی که از هیئت مؤتلفۀ قبلی بودند .گروه
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تش��کیل دادند .بهتدریج از اواخر دیماه 1357یاران امام اعم از ش��اگردان ایش��ان ،روحانیت و
وعاظ انقالبی و بخش زیادی از بازاریان ،مأموریت یافتند تا مقدمات حضور ایش��ان در ایران را
فراهم نمایند .بههمیندلیل اولین کاری که در این مسیر انجام گرفت ،تشکیل کمیتۀ استقبال
از امام بود .البته پیشزمینۀ تشکیل این کمیته ،به جلساتی برمیگردد که با مشارکت طیفهای
مختلف فکری و سیاسی ،ازجمله روحانیت انقالبی و گروهی از بازاریان برگزار میشد .فضلاهلل
فرخ دربارۀ ترکیب این کمیته میگوید:
«امام فرمودند که همۀ اقش��ار را در این کمیته ش��رکت بدهید یک قشر خاصی نباشند. ...
کمیتهای از روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه و احزاب دیگر مثل نهضت آزادی ،جبهۀ ملی و کلیۀ
احزاب و گروههایی که دیرتر از همه وارد جریان انقالب ش��ده بودند ،تش��کیل شد؛ ولی بیشتر
کارها تقریباً دس��ت مذهبیون بود .حتی سازمان مجاهدین یعنی همین منافقین که آن زمان
هنوز چهرهشان خیلی خراب نشده بود ،اصرار داشتند که ما اسلحه و امکانات داریم اجازه بدهید
حفاظت و امنیت این تشکیالت را ما انجام بدهیم؛ ولی به آنها واگذار نشد» (خاطرات فضاهلل
فرخ ،1392 ،صص.)181-180
ظاهرا ً در ابتدای کار چندین گروه ،اقدام به تشکیل جلساتی مستقل کردند؛ ولی درنهایت طی
جلسهای ،این گروهها در قالب کمیتۀ استقبال از امام منسجم شدند .شهید فضلاهلل محالتی
یکی از اعضای اولیۀ این کمیته دربارۀ چگونگی تشکیل طیفهای مختلف حاضر در آن و نحوۀ
انتخاب اعضای آن ،اینگونه بیان میکند:
« ...آقای مطهری فرمودند که باید اول فکر محلی باشیم ،بعد هم کمیتۀ استقبال را تشکیل
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دیگری هم بودند که همین نهضت آزادیها و این تیپ بودند .بههرحال بعد گفتیم :هرکسی که
میخواهد از هر جمعیتی که کمیتۀ استقبال تشکیل بدهد از بین دوستان روحانیت مبارز ،باید
در کمیتۀ استقبال حضور داشته باشد و تمام کارها زیر نظر روحانیت باشد ...وقتی رأی گرفتند
مرحوم ش��هید مطهری ،مرحوم ش��هید مفتح و من بهعنوان کمیتۀ اس��تقبال از طرف جامعۀ
روحانیت انتخاب شدیم ...تصویب شد که اولین جلسۀ کمیتۀ استقبال در مدرسۀ رفاه تشکیل
ش��ود و خالصه شش نفر در آنجا انتخاب شدند .اینها دکتر سامی ،مهندس توسلی ،مهندس
صباغیان ،شاهحس��ینی ،آقای تهرانچی ،آقای دانش آشتیانی و آقای بادامچی[ان] بودند .شش
نفر آنها بودند ،س��ه نفر هم از روحانیت بودند» (خاطرات و مبارزات ش��هید محالتی،1375 ،
صص.)107-106
درنهایت ،نخستین جلسۀ ستاد مرکزی کمیتۀ استقبال در روز اول بهمن  1357در مدرسۀ
رفاه تشکیل شد و در این جلسه آیتاهلل مرتضی مطهری بهعنوان رئیس کمیته برگزیده شد.
سپس ش��اخهها و گروههای کاری کمیته شامل گروههای تبلیغات ،انتظامات ،تدارکات مالی،
برنامهریزی و تشریفات ،برنامهریزی داخلی و پذیرایی ،روابطعمومی ،اطالعات َد ِر ورودی و دو
واحد بهصورت واحد شهرستانها و واحد خبرنگاران داخلی و خارجی طراحی شدند (روزشمار
انقالب اسالمی ،1393 ،ج ،13ص.)11
س��تاد مرکزی کمیتۀ اس��تقبال مرکب بود از افرادی چون :ش��هید مطهری (رابط با شورای
انقالب) ،شهید دکتر مفتح (رابط جامعۀ روحانیت مبارز) ،شهید محالتی (رابط جامعۀ روحانیت)،
هاشم صباغیان (رابط نهضت آزادی) ،اسداهلل بادامچیان (رابط هیئتهای مؤتلفه) ،کاظم سامی

(رابط جاما) ،شاهحس��ینی (رابط جبهۀ ملی ایران) ،تهرانچی (راب��ط بازار) و علی دانشمنفرد
(رابط انجمن اسالمی معلمان) .در ادامۀ کار ،شهید مطهری بهعنوان سرپرست کمیتۀ استقبال،
شهید مفتح بهعنوان سخنگو ،تهرانچی بهعنوان مسئول انتظامات ،شاهحسینی بهعنوان مسئول
تدارکات و صباغیان بهعنوان مدیر برنامهریزی تعیین شدند ( ُکردی ،1386 ،صص.)115-114
گروهها و دس��تههای مختلف باال که در قالب کمیتۀ اس��تقبال عمل میکردند ،هریک برای
انسجام بیشتر فعالیتها ،جلساتی داخلی نیز داشتند .اعضای هیئت مؤتلفۀ اسالمی هم بهعنوان
یکی از دستههای تشکیلدهندۀ این کمیته ،جلسات داخلی داشتند .برای نمونه بادامچیان که
خود در جلسات اولیۀ این کمیته حضور داشته است افراد حاضر در آن را اینگونه برمیشمارد:

شهید درخشان حضور داشتیم و دربارۀ چگونگی تشکیل و برنامهریزی کمیتۀ استقبال ،صحبت
کردیم .مرحوم شفیق مدرسۀ رفاه را پیشنهاد کردند و گفتند در محلۀ مرکزی تهران و سرمایۀ
آن درواقع متعلق به امام و مراجع تقلید است و مؤتلفه هم آن را راهاندازی کرده و متعلق به خود
ماست .ساختمان محکمی است ،محل پذیرایی و زیرزمین و آشپزخانه دارد .محل ،موردقبول
همه قرارگرفت و حضار این فکر را پسندیدند» (بادامچیان ،مصاحبه.)1389/11/11 ،
درنهایت در این جلسات ،کارهایی که باید بهوسیلۀ کمیتۀ استقبال انجام میشد ،بین بخشی
از مبارزان و ازجمله بازاریان تقسیم شد .به گفته بادامچیان:
«همان روز آنجا بحث شد که پشتیبانی مالی به عهده چه کسی باشد و مرحوم شفیق این
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«در جلسهای که در منزل شهید بهشتی با حضور آقایان عسگراوالدی ،من ،حبیباهلل شفیق،
محسن لبانی و شهید اسالمی انجام میشد ،هستۀ مرکزی کمیتۀ استقبال از امامخمینی شکل
گرفت» (بادامچیان ،مصاحبه22 ،بهمن.)1384
این کمیته برای اخذ تصمیمات نهایی و جمعبندی کارهایی که باید انجام میشد ،جلسات
متع��ددی برگزار میکرد .مهدی س��عیدمحمدی -ازجمله افرادی که در این جلس��ات حضور
داشت -دراینخصوص میگوید:
«جلساتی که ما داشتیم در همین حدود تهران انجام میگرفت ،در منزل بعضی از دوستان
مثل شهید اسالمی و آقای بادامچیان و شهید محالتی و شهید باهنر و دررابطهبا کمیتۀ استقبال
در این جلس��ات صحبت میش��د که برنامه قرار هست امام به تهران بیایند و ما اگر امام آمدند
ایشان را کجا ببریم( »...سعیدمحمدی ،مصاحبه ،شمارۀ بازیابی .)23252
پسازآن ،اولین و مهمترین تصمیم این کمیته ،تعیین محل اسکان امام پس از بازگشت به
تهران بود .امامخمینی برای انتخاب محل اس��تقرار خود یک سری ویژگیهایی را اعالم کرده
بودند که بر همان اساس در جلسات کمیتۀ استقبال ،مدرسۀ رفاه برای اسکان امام درنظرگرفته
شد .اسداهلل بادامچیان درخصوص مباحث مطرحشده در یکی از این جلسات ،میگوید:
«در [س��حر  29صفر] ،همراه با شهید صادق اسالمی به منزل آقای مطهری رفتیم و ایشان
فرمودند که امام میخواهند بیایند و ما باید کمیتۀ اس��تقبال از امام را تش��کیل دهیم .امام
فرموده بودند جایی که میخواهیم بیاییم نباید دولتی یا متعلق به افراد متمکن یا در شمال شهر
باشد .من ،مرحوم شفیق ،آقای محالتی ،حسن اجارهدار ،حاج محسن لبانی ،شهید اسالمی و
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مسئولیت را به عهده گرفت .تدارکات و برنامهریزی هم به عهدۀ آقا سیدرضا نیری قرارگرفت.
شهید عراقی و آقای عسگراوالدی هم پاریس بودند .تبلیغات و برنامهریزیها را آقای [مهدی]
س��عیدمحمدی که با او کار میکردیم ،به عهده گرفت .انتظامات و تجهیز نیروهای انتظامی را
شهید اسالمی پذیرفت و تهران را به  8منطقه تقسیم و برای هر نفر از مسئوالن مناطق بیش از
پنج هزار نیروی بسیجشده درنظرگرفتیم» (بادامچیان ،مصاحبه.)1389/11/11 ،
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 .2.3مهیاکردن مقدمات ورود امامخمینی
 .1.2.3انتظامات و امنیت
مهمترین وظیفۀ کمیتۀ اس��تقبال ،حفاظت از جان امام در فرودگاه و در طول مس��یر حرکت
ایش��ان از فرودگاه مهرآباد تا بهش��تزهرا بود؛ بنابراین انتظامات و برقراری امنیت ،و تدارکات
و هماهنگی فعالیتها در روز استقبال از امام ازجملۀ کارهای اصلی کمیتۀ استقبال بودند که
بخش زیادی از آن بر عهدۀ بازاریان گذاشته شد .مهمترین فعالیت در این زمینه برقراری امنیت
مس��یر عبور امام از بهشتزهرا تا مدرس��ه رفاه بود که بدینمنظور تمهیدات زیادی اندیشیده
شد .ازجمله فعالیتهای صورتگرفته در این راستا ،تهیۀ کروکی فرودگاه مهرآباد ،تهیۀ ماشین
ضدگلوله برای انتقال امام ،جذب و س��اماندهی افرادی برای برقراری انتظامات مس��یر عبور و
مراسم بهشتزهرا ،کنترل ترافیک مسیر ،تأمین امنیت مدرسۀ رفاه و اطراف آن و ...بود .یکی
از تمهیدهایی که برای امنیت فرودگاه و امام صورت گرفت ،تهیۀ کروکی فرودگاه مهرآباد بود.
چگونگی تهیۀ این کروکی را ابوالفضل توکلی بینا اینچنین توضیح میدهد:
«در همان روزهای پرالتهاب ،چند تن از افسران نیروی هوایی که با ما در ارتباط بودند ،مرا به
فرودگاه بردند و بنده از سالنی که قرار بود حضرت امام به آنجا تشریففرما شوند یک کروکی
تهیه کردم» (توکلی بینا ،1384 ،ص.)160
تهیۀ یک اتومبیل برای انتقال امام از فرودگاه مهرآباد به بهشتزهرا از دیگر کارهایی بود که
این کمیته انجام داد و محسن رفیقدوست مأمور انجام آن بود .دراینارتباط ،اکبر براتی ـ از افراد
فعال در کمیتۀ استقبال ـ میگوید:
« ...برای این منظور ،ماش��ینهای مختلفی پیش��نهاد ش��د که بهترین آن بلیزر بود .آقای
رفیقدوست ،مأمور تهیۀ این ماشین شد .این ماشین ،از شخصی به نام حاج علی مجمعالصنایع

من منطقۀ راهآهن تا بهشتزهرا را قبول کردم و این فاصله را یکمتربهیکمتر مأمور انتظامی
قراردادیم .گروهها به همان ترتیب مذکور باهم در ارتباط بودند تنها چند ماش��ین بیس��یمدار
شهرداری و بیمارستان برای وصول پیامها به ما کمک میکردند آن روز من مسیر را مرتب با
اتومبیل طی و اوضاع را کنترل میکردم» (کچویی ،مصاحبه 12 ،بهمن  ،1359ص.)9
ب��رای تأمی��ن بهتر امنیت مس��یر ،تعداد زیادی از اف��راد در این زمینه شناس��ایی ،جذب و
سازماندهی شده بودند .شناسایی این افراد از طریق هیئتهای مذهبی و معتمدان و یا از میان
افرادی انجام شده بود که در راهپیماییهای مهم نهضت حضور داشتند .محسن رفیقدوست که
در این زمینه فعال بود ،میگوید:
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که یک بازاری بود به امانت گرفته ش��د .قرار بود آقای رفیقدوس��ت عالوهبراینکه آن را زرهی
میکند ،شیشههای آن را ضدگلوله نماید تا درصورت بروز خطر ،مشکلی ایجاد نشود» (خاطرات
اکبر براتی ،1375 ،صص.)115-114
سیداس��داهلل جوالیی که در آن زمان در بخش انتظامات و حفاظت کمیتۀ اس��تقبال از امام
حضور داشت ،درخصوص جریان ضدگلولهکردن خودروی حامل امام اینچنین میگوید:
«...در جلس��های ک��ه برای ضدگلولهک��ردن این خودرو ب��ود ،من نیز حضور داش��تم .آقای
رفیقدوست جلسه را هدایت میکردند و شهید نامجو ،امیر سرلشگر رضا رحیمی که از جانبازان
عزیز ش��کنجهدیدۀ رژیم منحوس پهلوی بود و س��ایر دوستان در این جلسات حضور داشتند.
آنهایی که اینکاره بودند و صنعت ضدگلولهکردن را داش��تند معرفی ش��دند و آمدند نشستند
و دس��تورکار را گرفتند و آن بلیزر نیز در اختیارش��ان گذاشته شد و رفتند ضدگلوله کردند»
(جوالیی ،مصاحبه.)1393/11/26 ،
تأمی��ن امنیت مس��یر عبور امام از دیگر فعالیتهای کمیتۀ امنیت ب��ود؛ بهگونهای که برای
مس��افت  33کیلومتری به سمت بهش��تزهرا ،نزدیک به  65هزار نفر شناسایی شده بودند تا
انتظامات را به عهده گیرند .دراینخصوص از قبل برنامهریزیشده بود و ارتباط تنگاتنگی نیز با
پاریس و مرحوم عراقی وجود داشت (توکلی بینا ،1389 ،ص .)263یکی از افرادی که بخشی از
انتظامات مسیر را بر عهده داشت ،شهید محمد کچویی بود که شرح کوتاهی از کار را اینگونه
بیان میکند:
«بهمنظور رعایت نظم بیشتر از فرودگاه تا بهشتزهرا (از داوطلبین) مأمور انتظامات قراردادیم.
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«اینجانب بعد از تش��کیل کمیتۀ استقبال ،مس��ئولیت امنیت استقبال از امام و تدارکات را
به عهده داش��تم و ش��هید واالمقام محمد بروجردی مسئولیت امنیت نظامی را برعهدهگرفته
بود .کمیتۀ انتظامات موفق شدهبود  75هزار نفر را سازماندهی نماید و برای هریک بازوبندی
بهعنوان معرف تهیه کند( »...خاطرات رفیقدوست ،1383 ،ص.)12
اکبر صالحی از بازاریان فعال در کمیتۀ استقبال امام ،دربارۀ طریقۀ جذب و سازماندهی این
افراد چنین میگوید:
«در س��تادی که در این مدرسه [رفاه] تشکیل شد ،اعضای مؤتلفه ...به کمک دوستان خود،
 65هزار نفر را برای انتظامات گزینش کردند و به آنها سازمان دادند .این تعداد زیاد را دوستان
از طریق معتمدان محلهای مختلف شناسایی و آنان را به چند گروه تقسیم کردند و هر گروه
را به یک سرپرس��ت س��پردند .برای اینکه این افراد از دیگران متمایز باش��ند ،برای همۀ آنان
بازوبندهای پارچهای تهیه کردیم تا آنها را به بازوهای خود نصب کنند» (خاطرات توکلی بینا،
 ،1384ص.)160
ظاهرا ً با توجه به تجربههایی که از برگزاری راهپیماییها بهدستآمده بود ،تالش شد بخشی از
افرادی که برای انتظامات مراسم انتخاب میشوند ،از میان انتظامات راهپیماییهای قبلی باشند.
فضلاهلل فرخ دراینخصوص میگوید:
«ب��رای انتظام��ات ه��م برنامهریزی ک��رده بودیم؛ از انتظاماتی که در عاش��ورا و تاس��وعا و
راهپیماییهای مهمی که ما داشتیم استفاده کردیم .به اینها کارتی میدادیم که به سینهشان
نصب میکردند یا بازوبندی به بازو میبستند» (خاطرات فضلاهلل فرخ ،1392 ،ص.)181
ش��هید محمد کچویی نیز شرحی از چگونگی جذب و س��ازماندهی افراد را برای انتظامات
مراسم و همچنین نحوۀ ارتباطات آنها در تهران ،اینچنین بیان میکند:
«شهر تهران به مناطق دوازدهگانهای (تحت پوشش ستاد) تقسیم و هر منطقه دو نفر رابط با
ستاد داشت .رابطهای تبلیغات ،تدارکات و انتظامات نیز با یکدیگر در تماس بودند .آنچه ستاد
بر آن پافشاری داشت این بود که به گفتۀ امام برای تمام کارها باید از تودۀ مردم استفاده شود.
برای اجرای دس��تور امام و برای اطمینان بیش��تر از مساجد و هیئتها عضوگیری میکردیم؛
بهاینترتیب که ابتدا  20نفر را که قادر به انتقال سریع مطالب و سازماندهی بودند ،انتخاب و به
 20منطقه میفرستادیم (هر منطقه  1نفر) و هریک از این  20نفر در محدودۀ خود  15نفر از

اتومبیلهای خود جاسازی کردهایم که اگر اتفاقی افتاد و با یورش نظامیان مواجه شدیم ،بتوانیم
مقابلهبهمثل کنیم . ...بعد آنها را در چند خیابانی که از سمت شمال به خیابان آزادی منتهی
میشد ،قراردادیم تا درصورتلزوم بتوانند از اسلحه و مواد منفجرۀ خود استفاده کنند .بچههای
وزارت نیرو نیز به ستاد استقبال آمدند و تعدادی دستگاه بیسیم و دو دستگاه اتومبیل مجهز به
بیسیم در اختیار ستاد گذاشتند که بهوسیلۀ آنها توانستیم از فرودگاه مهرآباد تا بهشتزهرا را
زیرپوشش قرار دهیم» (خاطرات توکلی بینا ،1384 ،ص.)161
پس از جذب افراد تالش ش��د تا این افراد به بهترین ش��کل سازماندهی شوند .توکلی بینا،
بخشی از اقدامات و فعالیتهای انجامشده در این زمینه را اینگونه شرح میدهد:
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افراد مورداعتماد را انتخاب و این  15نفر نیز هریک  10نفر را انتخاب میکرد .به این طریق من
قادر به تماس با  3000نفر بودم .دستورات ستاد بعد از جلسات به کمیتۀ انتظامات میرسید
و کمیتۀ مذکور نیز بهصورت رابطی دستورات را به شاخههای دیگر و گروههای پایینتر منتقل
میکرد .درحقیقت یک نفر ظرف یک ساعت قادر بود با  3000نفر تماس برقرار کند» (کچویی،
مصاحبه 12 ،بهمن  ،1359ص.)9
برای انتظامات مراس��م ،عالوه بر جذب افرادی از تهران ،از دیگر نقاط کش��ور نیز اس��تمداد
طلبیده شد؛ بههمیندلیل یکی از اقدامات کمیتۀ استقبال ،ایجاد ارتباطات با شهرستانها بود.
سعید امانی نحوۀ کار را اینچنین بیان میکند:
«ما وظیفهای که داشتیم این بود که با شهرستانها تماس دائمی داشته باشیم .از صبح تا شب
با دوس��تان و همکارانمان در تماس تلفنی بودیم و آنها هم به ما اعتماد داشتند» (مرادینیا،
 ،1387ص.)101
ابوالفضل توکلی بینا چگونگی جذب و سازماندهی افراد را از سایر شهرستانها ازجمله قم
اینگونه روایت میکند:
«از ق��م ،هزار نفر به تهران آمده بودند و قرار ش��د ک��ه آنها را در چند گروه مختلف پخش
کنیم .ولی ما کمکم متوجه ش��دیم که گویا این اف��راد نمیخواهند در گروههایی که ما معین
میکنیم ،خدمت کنند .شبی که قرار بود همه در گروههای خود جای گیرند و به محل خدمت
خود بروند ،یکی از آنها را صدا زدم و گفتم :چرا ش��ما نمیآیید؟ ما همۀ گروهها را مش��خص
کرده و سازمان دادهایم .در پاسخ گفت :ما از قم با خود تیربار و  T.N.Tآوردهایم و آنها را در
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«برای تهیۀ بازوبندهای انتظامات هم ،از دوستان قماشفروش استمداد کردیم و برای این کار
 65هزار بازوبند با پارچههای مخصوص تهیه شد .سپس از فرودگاه تا بهشتزهرا هر قطعهای
به افراد معتمد محلی سپرده شد .جریان به این شکل بود که از محلههای تهران برای انتظامات
به ما مراجعه میکردند و ما هم بخشی از خیابان را به افراد مطمئنی میسپردیم» (توکلی بینا،
 ،1389ص.)262
گروهی از افراد کمیته نیز مسئول کنترل ترافیک مسیر حرکت امام بودند .برای نمونه فضلاهلل
فرخ که به همراه عدهای دیگر مأمور این کار شدهبود دراینارتباط میگوید:
«مأموریت من و آقای فرهمند این بود که مسیر خیابان شهید رجایی تا بهشتزهرا را کنترل
کنیم و نگذاریم ماش��ینی پارک کند و مانعی در راه نباش��د .ماشینها را به بیابانهای اطراف
هدایت میکردیم» (مرادینیا ،1387 ،ص.)234
همچنین گروهی نیز وظیفۀ تأمین امنیت مدرس��ۀ رفاه را عهدهدار ش��دند .جواد مقصودی
دراینخصوص میگوید:
«در شورای مرکزی کمیتۀ استقبال بنده بهاتفاق آقایان رجائی ،باهنر ،شفیق ،اسالمی و توکلی
حضور داشتیم .جلسهای تشکیل شد و قرار شد که مسئولیتها را تقسیم کنیم .مسئولیت بنده
در کمیتۀ اس��تقبال مسئولیت حراس��ت کل و انتظامی مدرسۀ رفاه بود» (خاطرات مقصودی،
 ،1392ص.)148
 .2.2.3تدارکات
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از دیگر مأموریتهایی که کمیتۀ استقبال از امام ،بر عهده داشت تدارکات مراسم بود که پس از
برنامهریزیها و جلسات متعدد و همچنین تقسیمکار بین افراد ،هریک عهدهدار بخشی از امور
ش��دند .ازجمله کارهایی که بر عهده این بخش بود ،میتوان به تدارکات محل استقرار امام در
بهشتزهرا و اقامت ایشان در مدرسۀ رفاه ،ساماندهی میهمانان امام ،آمادهکردن تجهیزات برقی،
مخابراتی و روشنایی ،پذیرایی از انتظامات مراسم و ...اشاره کرد.
ازجمله کارهایی که باید انجام میشد آمادهکردن محل سخنرانی امام در بهشتزهرا بود .اکبر
صالحی که عهدهدار بخش��ی از فعالیتهای اجرایی بود ،اقدامات انجامش��ده را برای فراهمکردن
مقدمات ورود امام به بهشتزهرا و آمادهسازی سکوی محل سخنرانی امام ،اینچنین بیان میکند:

ترتیب ارتباط این دو طرف را با یکدیگر میدادیم» (خاطرات اعتمادیان ،1384 ،صص.)77-76
آمادهکردن تجهیزات و وسایل الزم ازجمله وسایل برقی و مخابراتی برای محل استقرار امام،
از دیگر وظایف کمیتۀ اس��تقبال بود .همچنین مش��کالت مربوط به سیستم روشنایی و برقی
نیز با هماهنگی و مدیریت افراد کمیتۀ استقبال مرتفع میشد .نمونهای ازاینگونه فعالیتها را
محمدرضا اعتمادیان اینگونه بیان میکند:
« ...در مدرس��ۀ رفاه ازنظر برق نیز مشکل وجود داشت که کارکنان شرکت برق ظرف مدت
کوتاهی حاضر ش��ده و با نصب نورافکنهایی برق الزم را تأمین نمودند» (خاطرات اعتمادیان،
 ،1384ص.)76
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«یک روز من یادم است یکی از دوستان به من گفت که بیایید ما اآلن بهشتزهرا و مدرسه
رفاه را آماده کنیم .ش��ما تدارکاتش را ببینید که چه چیزهایی الزم دارد ،ازنظر سیمکش��ی و
بلندگو ،ازنظر اتاقهایی که اینجا باید برای پذیرایی آماده شود .یکی از کارهایی که کردیم این
بود که روز ورود حضرت امام که نزدیک ش��د ،ما آمدیم گفتیم که اگر حضرت امام تش��ریف
بیاورند ،باالخره یکی مدرس��ۀ رفاه اس��ت که باید برای استقبالشان باشد ،یکی بهشتزهرا که
احتماالً خواهند رفت .چون دوستان ما از مدرسه با پاریس تلفنی ارتباط داشتند که خطمشی
کلی را بهدس��ت میآوردند .با تعدادی از همین بچههای مؤتلفه با مسئولیت خود بنده بود که
آمدیم بهشتزهرا ،سکویی دهپانزده متری با سیمان و آجر آنجا درست کردیم برای سخنرانی
که بلندایش هم حدود یک متر بود» (مرادینیا ،1387 ،ص.)160
در راس��تای تدارکات مراس��م اس��تقبال از امام ،محمدرضا اعتمادیان ،عهدهدار س��اماندهی
میهمانان و افرادی بود که از شهرستانها به تهران میآمدند:
«قبل از شش��م بهمن ،کارها تقسیمبندی و مش��خص گردیده بود که هرکس چهکاری انجام
بدهد .ما گروههای تبلیغات ،پذیرایی ،س��خنرانی و حفاظت داش��تیم .برنامهریزی برای استقبال
از مهمانه��ای ام��ام بر عهدۀ ما بود و قرار بود هرکس که میخواهد بهصورت فردی ،خانوادگی یا
دستهجمعی به تهران بیاید ،به ما زنگ بزند و ما برای آنها مکانی را تعیین کنیم .همچنین قرار بود
کسانی که جا و مکان و امکانات دارند ،نیز به ما تلفن کرده و ظرفیت اماکن خود را اطالع دهند،
البته مردم از این برنامه بهشدت استقبال کرده و میگفتند ما اتاق مفروش داریم ،غذا هم میدهیم،
بنابراین وقتی مهمانها از شهرستانها تلفن زده و تعداد همراهان خود را اطالع میدادند ،ما نیز
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گروهی از افراد نیز وظیفۀ تدارکات و پذیرایی از افراد انتظامات را بر عهده داشتند .محمدعلی
اسدی دراینباره میگوید:
«روزی که حضرت امام میخواست بیاید یکی از دوستان آمد ،از من نیرو خواست .من عدهای
را معرفی کردم برای خدمات بین راه بهشتزهرا .صبح زود آقایان آمدند َد ِر مغازه ،صبحانه تهیه
کرده بودم ،صبحانه از همین حاضریها ،کیک و شیرینی و این چیزها ،برای ظهرشان هم نفری
سیصد گرم پسته و مغز بادام ،شب در کیسهنایلون آماده گذاشته بودم ،بهشان دادم و گفتم :این
صبحانهتان .این هم باش��ه تو جیبهایتان که اگر گرسنهتان شد ،برای غذا ول نکنید و بروید.
شما موظف هستید که این [کار] را ادامه دهید .به هریک هم بازوبند دادیم .ازجمله خود من
هم آنجا خدمه بودم .همه بهاتفاق هم رفتیم و خوب کنار جاده ،هر یک کیلومتر راه ،چند نفر
بودند و یک سرپرست داشتند که آن سرپرست میآمد سر میزد» (مرادینیا ،1387 ،ص.)17
تدارکات محل اقامت امام نیز از دیگر فعالیتهای کمیتۀ استقبال بود .سیدرضا نیری ـ یکی
از مسئولین تدارکات کمیته ـ چنین میگوید:
«در کمیتهای که در مدرس��ۀ رفاه تشکیل شدهبود ،من مسئول تدارکات بودم و چند تن از
دوستان ،آشنایان و اقوام ...و چند نفر از دوستان بازاری بودند که زیر نظر من فعالیت میکردند.
س��اعت تقریباً  10شب بود که گزارش رسید حضرت امام به مدرسۀ رفاه تشریف میآورند .در
آنجا یکی از کالسهای مدرس��ۀ رفاه را برای اس��تراحت و بیتوتۀ ایشان ،نظافت و فرش کرده
بودیم( »...نیمقرن خدمت ،1393 ،ص.)90
یکی از مهمترین ،فعالیتهایی که همچون گذشته بر عهده بازاریان قرار داشت ،تأمین مالی
بخشی از هزینههای مبارزات و در این مرحله کمیتۀ استقبال بود .محسن رفیقدوست یکی از
بازاریان فعال در کمیتۀ استقبال ،به نمونهای از این کمکها اشاره میکند:
«یکی از افرادی که مدام به ما کمک میکرد فردی بود به نام حاجی محمد درویش دماوندی.
ایشان فردی بازاری بودند و از اول در جریانات نهضت امام بودند و کمک مالی میکردند .روزی
که تازه ما مدرسۀ رفاه را در اختیار گرفته بودیم این فرد آمد و دستمالی به دستم داد و گفت
این مقداری پول است خانهام را فروختهام و این پولش شده ،بیایید با این پول کارهایتان را پیش
ببرید» (خاطرات رفیقدوست ،1383 ،ص.)138

 .3.2.3تبلیغات
از دیگر فعالیتهای کمیتۀ استقبال ،موضوع تبلیغات بود که مسئولیت آن بر عهدۀ چند تن از
بازاریان و ازجمله مهدی سعیدمحمدی قرارگرفت .وی بخشی از فعالیتهای صورتگرفته در
این زمینه را چنین شرح میدهد:
«در کمیتۀ اس��تقبال تقریباً روز اولی که قرار بود امام تش��ریف بیاورند در دفتر مدرسۀ رفاه،

 .4فعالیتها در قالب کمیتۀ استقبال ،پس از ورود امامخمینی به ایران
با ورود امام در روز 12بهمن 1357به کشور ،طبق برنامهریزیهای انجامشده ،مدیریت برنامههای
امام را کمیتۀ استقبال امام ،عهدهدار شدهبود .مسئولیت کلیۀ امور اجرایی مراسم مانند استقبال
از امام در فرودگاه مهرآباد ،نقلوانتقاالت ایشان ،سخنرانی در بهشتزهرا و درنهایت حضور در
مدرس��ۀ رفاه بر عهدۀ این کمیته قرار داش��ت .جواد مقصودی ـ ازجمله افرادی که با بیس��یم
حرکت امام را در این روز کنترل میکرد -برنامهها و اقدامات انجامش��ده را اینچنین تش��ریح
میکند:
«سرانجام مشخص شد که حضرت امام روز 12بهمن خواهند آمد .در بیرون از مدرسۀ رفاه که
پایگاه استقبال از امام بود ،جایی بود که برای فرود هلیکوپتر مناسب بود و ما آن را آماده کرده
بودیم .چون قرار شدهبود حضرت امام به بهشتزهرا بروند و از بهشتزهرا به مدرسۀ رفاه بیایند.
فردی از ادارۀ برق آمده بود و یک ماشین جیپ مجهز به بیسیم داشت .او در کمیتۀ استقبال
در مدرسۀ رفاه مستقر شد که دائماً با بهشتزهرا در تماس باشد .بعدازاینکه حضرت امام وارد
ایران ش��دند ،ما لحظهبهلحظه بهوسیلۀ بیسیم حرکت امام را کنترل میکردیم و از تلویزیون
صحنۀ ورود ایشان را تماشا میکردیم» (خاطرات مقصودی ،1392 ،صص .)151-150پس از
ورود امامخمینی به فرودگاه مهرآباد تهران ،ایشان ابتدا به بهشتزهرا رفتند و سپس در منزل
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چون پالکاردهایی که در راهپیماییهای قبلی تهیه میکردیم بیشتر توسط بنده تهیه میشد
و در آنجا مس��ئول تبلیغات را به من واگذار کردند .از آن موقع رفتم در مدرس��ۀ رفاه و یکی از
اتاقه��ا را بهعنوان محل تبلیغات آماده ک��ردم و برنامهریزی کردم یک مقداری اطراف خیابان
ایران و مدرسۀ رفاه را آماده کردیم برای بلندگوکشی» (سعیدمحمدی ،مصاحبه ،شمارۀ بازیابی
.)23252
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فردی در قیطریه مستقر شدند و پسازآن بود که به مدرسه رفاه رفتند( .عسگراوالدی ،مصاحبه،
21بهمن )1392حجتاالسالم ناطق نوری که در آن مدت نزد امام حضور داشت دراینخصوص
میگوید:
« ...در خیابانهای تهران راه افتادیم همهجا خلوت بود .چون همه در بهشتزهرا دنبال امام
بودند ...احمد آقا گفت :برویم جماران .امام فرمود :خیر .عرض کردم :آقا برویم منزل ما .فرمود:
خیر .سؤال کردیم :پس کجا برویم؟ امام فرمود :منزل آقای کشاورز [داماد آیتاهلل پسندیده برادر
امام]» (خاطرات ناطق نوری ،1382 ،ج ،1ص .)159پسازآن امام به مدرس��ه رفاه بازگشتند و
در آنجا مستقر شدند .به گفتۀ حبیباهلل شفیق« :سختترین ساعات نگرانی ما بعد از ورود امام
مدتی بود که همه از امام بیاطالع شدیم .مردم در مدرسۀ رفاه اجتماع کرده بودند و ما نیز در
مدرس��ه آماده بودیم .بعد فهمیدیم که امام با گروهی به سرپرستی آقای ناطقنوری به منزلی
رفتهاند و ساعت  4بعدازظهر اعالم کردند که امام به مدرسۀ رفاه میآیند .ساعت  4بود که امام
وارد مدرس��ه ش��دند و در اتاقی در طبقۀ دوم حضور یافتند ... .من به آقا گفتم که مردم برای
دیدن شما آمدهاند .برنامهتان چیست؟ امام فرمودند ،از فردا ،صبحها [با] مردها و بعدازظهرها با
خانمها دیدار میکنند .من هم رفتم و به مردم اعالم کردم» (شفیق ،مصاحبه1384/11/12 ،آ).
طبق تقسیمکاری که قب ً
ال در کمیتۀ استقبال صورتگرفته بود ،مقرر شد عدهای از افراد که
س��ابقۀ حضور در گروههایی چون حزب ملل اس�لامی و حزباهلل را داشتند و با مسائل نظامی
آشنا بودند ،امنیت بخشی از مدرسۀ رفاه را عهدهدار شوند .ازجملۀ این افراد احمد احمد بود که
در مقاطعی نیز سابقۀ حضور در بازار را داشت .او دراینخصوص میگوید:

«در آنجا [مدرسۀ رفاه] افراد مختلفی را دیدم چون شهید حاج مهدی عراقی ،ابراهیم یزدی،
عباس آقازمانی (ابوش��ریف) ،جواد منصوری و . ...دراینمیان دیدار مجدد ابوشریف برایم جالب
بود .او بهتازگی وارد کشور شدهبود .به من گفت :احمد! هریک از بچههای انقالبی و مبارز ،پیر و
جوان را که میشناسی معرفی کن ،کار زیاد است .به بچههای مطمئن نیاز داریم .ادارۀ کالس
آموزش نظامی و دفاعی تحت نظر او بود .بهغیراز وی ،جواد منصوری ،محمد منتظری و عباس
دوزدوزانی نیز هریک عهدهدار وظایف و مسئولیتهایی بودند؛ افراد را برای کارهای نظامی آماده
میکردند و با پاس و گشتهای انتظامی ،منطقۀ اطراف مدرسه را تحت حفاظت و امنیت خود
داشتند» (خاطرات احمد احمد ،1387 ،ص.)471

 .1.4استقرار امام در مدرسۀ علوی
یکی از مسائلی که از ابتدای ورود امام به کشور مطرح شد ،انتقال امام از مدرسۀ رفاه به مدرسۀ
علوی بود .درواقع ،این موضوع را گروهی از افرادی مطرح کردند که مسئول انتظامات و خدمات
محل استقرار امام بودند .توکلی بینا دراینخصوص میگوید:
«در مدرسۀ رفاه خیلی زود متوجه شدیم که برای اقامت امام ،مدرسۀ علوی مناسبتر است؛
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زیرا مدرس��ۀ علوی دارای دو در بود که یکی از آنها به خیابان ایران باز میش��د و دیگری به
کوچهای که در موازات این خیابان قرار داشت .این ویژگی سبب میشد که رفت و آمد مردم به
مدرسه بهآسانی انجام گیرد؛ یعنی مردم ،گروهگروه برای دیدن امام از یک در وارد و از در دیگر
خارج میشدند» (خاطرات توکلی بینا ،1384 ،ص.)167
اکبر صالحی دالیل انتقال امام از مدرسۀ رفاه به علوی را اینچنین بازگو میکند:
«ما دیدیم رفاه جایگاهی نیست که بهسادگی حضرت امام بتواند با مردم دیدار داشته باشد.
بغل مدرس��ۀ رفاه مدرسۀ علوی بود مدرسۀ علوی جای خوبی است برای اینکه مردم بیایند و
حضرت امام را ببینند .آنجا را تدارک دیدیم و بعد مردم را هدایت میکردیم بهطرف مدرس��ۀ
علوی در خیابان ایران» (مرادینیا ،1387 ،ص.)165
عم ً
ال امام تا س��اعت  8صبح روز 13بهمن 1357در مدرسۀ رفاه بودند تا اینکه شرایط انتقال
ایشان به مدرسۀ شمارۀ  1علوی فراهم شد (شفیق ،مصاحبه1384/11/12 ،ب) .پس از استقرار
امام در مدرسۀ علوی ،به دستور خود ایشان ،برای انسجام بیشتر در امور مدرسه ،هیئتمدیرهای
ایجاد شد که اکثر افراد آن را بازاریان مؤتلفهای تشکیل میدادند .به گفتۀ توکلی بینا:
«در شب دوم حضور امام در مدرسۀ علوی ایشان در جمع افراد ستاد استقبال ،فرمودند :بروید
و هیئتمدیره تشکیل دهید و ادارۀ خانه را بر عهده بگیرید .ما هم پس از مرخصشدن از حضور
امام ،جلسه تشکیل دادیم و رأیگیری کردیم و هیئتمدیره را تشکیل دادیم .در این هیئت عالوه
بر اینجانب ،آقایان عسگراوالدی ،شهید رجایی ،شهید عراقی و حاج محسن رفیقدوست شرکت
داشتند .هریک از اعضای هیئتمدیره ،عالوه بر انجام کارهای مربوط به این هیئت ،ادارۀ بخشی از
امور را نیز بر عهده داشتند .مث ً
ال :آقای عسگراوالدی کارهای مربوط به جلوی در ورودی و خیابان
ایران و بنده کارهای مربوط به داخل حیاط را انجام میدادم .مسئولیت امنیت داخل ساختمان را
نیز آقای رفیقدوست و شهید [عراقی] به عهده داشتند» (خاطرات توکلی بینا ،1384 ،ص.)168
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برای امنیت بیشتر امام در مدرسۀ علوی ،خانۀ کنار این مدرسه برای استراحت امام درنظرگرفته
شد و از داخل ارتباطی ،بین این خانه و مدرسه ایجاد شد .توکلی بینا در این زمینه میگوید:
«خانهای را هم که کنار مدرسه و چسبیده به آن بود ،برای اقامت خانوادۀ امام درنظرگرفتیم و
از طریق پشتبام ،راهی درست کردیم تا امام مجبور نشوند از حیاط رفتوآمد کنند» (خاطرات
بغلی
توکلی بینا ،1384 ،ص .)167محمود مرآتی نیز در روایتی مشابه میگوید«:از طریق خانۀ ِ
دیواربهدیوار مدرسۀ علوی ،یک پلی زده بودند که از راه آن امام به داخل آن خانه میرفتند .امام
در آن خانه مستقر بودند و اگر دیداری یا سخنرانی داشتند ،مجددا ً میآمدند مدرسۀ علوی و
سخنرانی میکردند( ».مرآتی ،مصاحبه.)1394/6/26 ،
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 .2.4سایر فعالیتهای مبارزاتی بازاریان در مدرسۀ رفاه
در مدت حضور امام در مدارس رفاه و علوی ،افرادی که مسئولیت اجرایی و امنیتی را در ستاد
استقبال بر عهده داشتند ،شبانهروز در فعالیت و تکاپو بودند .بهگونهای که جواد مقصودی در
این زمینه میگوید:
«از روز اول با بس��یاری از دوس��تان همانند آقایان رجایی ،اسالمی و ...مدتی در مدرسۀ رفاه
اوضاع را شب و روز رصد میکردیم ،واقعاً آنجا استراحت نداشتم .شبها تا ساعت یک و دو بعد
از نیمهشب بیدار بودم» (خاطرات مقصودی ،1392 ،ص.)156
البته در این راستا بهتدریج ،عموم مردم در تهران و شهرستانها ،در برخی زمینهها کمکهایی
میکردن��د .به گفتۀ فضلاهلل فرخ« :البته برای محل اقام��ت امام از گروههای دیگر و مردم هم
کمک خواسته شد و کارها تقسیمبندی شد؛ امور تبلیغات ،انتظامات ،تدارکات مشخص شد»
(خاطرات فضلاهلل فرخ ،1392 ،ص.)181
سیداصغر رخصفت نیز به نمونهای دیگری از مشارکت مردم در امور تدارکات مدرسۀ علوی
اشاره میکند:
« . ...در ته��ران ن��ان کم بود ،آنوقت ما صبحبهصبح ک��ه میآمدیم دم رفاه بهترین نان ،نان
لواش خشک درجۀ یک مث ً
ال از بیرجند میآمد ،از بوکان میآمد ،از شیراز میآمد ،تمام تدارکات
از یک جا نبود که آدم بگوید که مث ً
ال فالن جا کمک میکردند» (رخصفت ،مصاحبه ،ش��مارۀ
بازیابی .)2615

سقوط میکند به ما خبر بده که اعالم کنیم .ما میرفتیم به کالنتریها و پادگانها سر میزدیم
و به ایش��ان خبر میدادیم که اوضاع چگونه اس��ت .اوضاع خیلی حساس بود و ما دائماً با او در
تماس بودیم .کالنتری نیروی هوایی ،کوکاکوال ،آخرین کالنتریای بود که دس��ت از مقاومت
برداشت» (بهاریفرد ،مصاحبه ،1387 ،ص.)90
یکی از اخباری که خصوصاً از روز  21بهمن موجب نگرانی مبارزان شد ،قوتیافتن احتمال
کودت��ای نظامی بود و در مقابل ،مبارزان نیز اقداماتی را ب��رای مقابله با آن انجام دادند .احمد
قدیریان که در جریان کموکیف کار قرار داشت در این زمینه میگوید:
«چند روز بعد از ورود حضرت امام به ایران ،ایشان [شهید بهشتی] دستور دادند که بچهها
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ازجمله فعالیتهایی که با هماهنگی س��تاد استقبال انجام میشد ،آمادهکردن سیستمهای
مخابراتی و برقی مدارس رفاه و علوی بود .ابوالفضل توکلی بینا فعالیت این بخش را اینچنین
بازگو میکند:
«در س��تاد اس��تقبال یک گروه مهندسین حضور داش��تند که کارهای برقی ستاد را انجام
میدادند ...،یکی از کارهایی که این گروه انجام داد نصب دکل فرستنده باالی ساختمان مدرسۀ
علوی بود .تصمیم داشتند یک فرستندۀ چندکیلوواتی در مدرسۀ علوی راهاندازی نمایند .یکی
از شبها که بچهها تصمیم گرفتند به هر شکلی هست فرستندهای را در اختیار بگیرند؛ برادران
وزارت نیرو هماهنگی کردند تا با یک خاموش��ی تصنعی بتوانند فرستندۀ مذکور را به مدرسۀ
علوی منتقل کنند ،بدین طریق ،فرستنده در مدرسۀ علوی راهاندازی شد و از این فرستنده در
دو موقعیت تاریخی استفاده شد؛ یکی روز 15بهمن 1357وقتی امامخمینی مهندس بازرگان
را بهعنوان نخستوزیر معرفی کرد و دیگری شب 22بهمن 1357وقتی افسران نیروی هوایی
تلویزیون را روش��ن میکنند با مشاهدۀ امام در مدرسۀ علوی صلوات میفرستند و [در] ادامۀ
کار ،حملۀ کماندوها به پرسنل نیروی هوایی شروع میشود» (توکلی بینا ،1389 ،ص.)266
از دیگر مس��ائل بس��یار مهم در این زمان ،اطالع از وضعیت عمومی شهر و تالشهای مردم
و انقالبیون برای تسخیر مراکز حساس دولتی ازجمله کالنتریها بود .این مسئله نیز عمدتاً با
هدایت افرادی چون ش��هید عراقی انجام میش��د .احمد بهاریفرد به نمونهای از پیگیریهای
عراقی دراینخصوص اشاره میکند:
«شب  21و  22بهمن [شهید عراقی] به من گفت برو طرف نیروی هوایی .هر کالنتریای که
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به سالح مجهز شوند .از روز بیست و یکم بهمن که درگیری شروع شد و احتمال وقوع کودتا
قوت گرفت ،س�لاحها را با کمک دوستان ازجمله آقای ولیاهلل چهپور بهتدریج در مدرسۀ رفاه
جمعآوری کردیم .قبل از این من تعدادی از بچهها را آموزش نظامی داده و آنها را آمادۀ مبارزه
کرده بودم» (خاطرات قدیریان ،1390 ،ج ،2ص.)57
یکی از دس��تورات سرنوشتس��از امام در شب  22بهمن ،تأکید ایش��ان بر حضور مردم در
خیابانها باوجو ِد تهدیدهای دولت بختیار بود .دراینمیان ،افرادی که در مدرسۀ رفاه مسئولیت
اجرایی امور را بر عهده داش��تند ،دو کار را میبایست انجام میدادند .اول اینکه این پیغام امام
را به اطالع مردم میرس��اندند و دوم اینکه باوجود ش��رایط بحرانی کشور و ناامنیهای موجود،
میبایست مسئولیت حفظ جان امام را بر عهده میگرفتند .اکبر صالحی یکی از افرادی که در
این زمینه فعال بود میگوید:
«ش��ب  22بهمن رژیم در اخبار اعالم کرد ،ساعت  4حکومتنظامی است و هیچکس حق
ندارد بیرون بیاید .امام سریع یک اعالمیه دادند که در سطح تهران پخش شد .حتی دوستانی که
در مدرسۀ رفاه انتظامات را بر عهده داشتند ،تلفنی به شهرستانها اعالم کردند که امام فرمودند
حکومتنظامی نداریم و بریزید تو خیابانها» (صالحی ،مصاحبه ،شمارۀ بازیابی .)22058
صالح��ی همچنین درخصوص حفاظت از امام میگوید ...« :در چهار طرف خیابان ایران و از
س��هراه امینحضور و خیابانهای اطراف و آبسردار و اینها ،تمام بروبچهها مسلحانه و مخفیانه
در گوش��ه و کنارها آماده بودند که یکوقت خطری برای حضرت امام پیش نیاید» (مرادینیا،
 ،1387ص.)165
همزمان گروه دیگری نیز مأموریت یافتند تا مردم را از پیام امام مطلع کنند .فضلاهلل فرخ که
شخصاً در این امر مشارکت داشت ،میگوید:
«یکی از برادرهای مدرسۀ علوی خبر آورد که امام فرمودند :به مردم بگویید همه از خانهها
بیرون بریزند و حکومتنظامی را لغو کنند .نمیدانستیم چگونه این خبر را به مردم برسانیم و از
کجا معلوم که مردم باور کنند .ما هم نه رادیو داشتیم نه تلویزیون و نه اعالمیهای میتوانستیم
در این مدت کوتاه بدهیم .دو مطلب به ذهن ما رس��ید .اول اینکه از مینیبوسهایی که با آرم
مدرسۀ علوی و رفاه در اختیارمان بود و بلندگوهایی روی آنها نصب بود استفاده کنیم .مردم
هم ،این ماشینها را میشناسند و اعتماد میکنند .راه دوم اینکه عدهای بوسیلۀ تلفنهای زیادی

ص .)167اصغر رخصفت دربارۀ نگهداری عوامل رژیم در مدرسۀ رفاه ،میگوید ...« :از در که وارد
میش��دیم در رفاه ،تمام کالسها پر از زندانی بود ،زندانیهای معمولی نبودند که .حاال نصیری
بود ،هویدا ،بود ،مقدم رئیس شهربانی بود .همۀ افسرهای نیروی هوایی بودند ،ساواکیها بودند.
مفصل در این اتاقها دستهدس��ته نشس��ته بودند» (رخصفت ،مصاحبه ،شمارۀ بازیابی .)2615
حبیباهلل شفیق نیز دراینخصوص میگوید« :اتاقهای یک طبقه و زیرزمین را هم به زندانهایی
تبدیل کرده بودیم که گروهها و مردم بعد از بازداشت سران رژیم ،آنها را به مدرسه میآوردند و
در اتاقهای مدرسه زندانی بودند و آن زمان شهید اسداهلل الجوردی ،زندانبان آنها بود .بعدا ً که
زندان قصر دست انقالبیون افتاد ،همه را به آنجا منتقل کردند» (شفیق ،مصاحبه 1384/11/12آ).
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که در اختیار مدرسۀ علوی و رفاه بود به آشنایان و دوستان و مساجد تلفن بزنند و ماجرا را اطالع
دهند .هر دو کار را انجام دادیم .دکتر عالی هم از ش��بکۀ بیسیم اورژانس تهران ،صلیب سرخ
اس��تفاده کرد و موضوع را پخش کرد .پس از اعالم مینیبوسها و تماسهای تلفنی و راههای
ممکن دیگر که به نظرمان رسید ،به خیابان ایران و ازآنجا خیابان مجاهدین و بهارستان رفتیم»
(مرادینی��ا ،1387 ،ص .)238همچنین جواد مقصودی نیز دراینخصوص میگوید« :وقتی به
مدرسۀ رفاه رسیدم ،گفتم :چه خبر است ،گفتند :که امام فرمودند که همه به خیابانها بروید
و به مردم بگویید که در خیابانها بمانند و به حکومتنظامی اعتنایی نکنند .ما هم بالفاصله هر
مقدار مینیبوس در اختیارمان بود و هر تعداد که میتوانستیم تهیه کنیم ازجمله مینیبوسهای
مدرسۀ رفاه [و] مینیبوسهای مدارس دیگر را تهیه کردیم و با هر مینیبوس یک روحانی با
بلندگو گذاش��تیم که در خیابانها اعالم کنند ،حکومتنظامی توس��ط حضرت امام لغو است.
مردم اعم از زن ،مرد ،کوچک و بزرگ به خیابانها ریختند و همه تظاهرات کردند» (خاطرات
مقصودی ،1392 ،ص.)158
از دیگر فعالیتهایی که از روز  22بهمن ـ روز پیروزی انقالب اسالمی ـ انجام شد ،نگهداری از
سران دستگیرشدۀ رژیم در مدرسه رفاه بود .با حضور امام در مدرسۀ علوی ،مدرسۀ رفاه به مرکز
اجرایی امور و محل نگهداری س��ران رژیم تبدیل شد .اکبر صالحی چگونگی دستگیری سران
رژیم بهوسیلۀ مردم و شیوۀ نگهداری آنها را در مدرسه رفاه اینگونه بازگو میکند:
«همان وقت سرسپردههای درجهاول رژیم را گرفتند ... .مردم را میگرفتند از گوشهو کنارها
میآوردند مدرس��ۀ رفاه که ما اتاقهای متعددی برای اینها گذاشته بودیم» (مرادینیا،1387 ،
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نتیجه گیری
نقش و عملکرد گروههای اجتماعی مختلف در فرایند انقالب اس�لامی ،با توجه به جایگاه این
گروهها در عرصۀ اجتماعی قابلتعریف است .برای نمونه بازاریان با توجه به رابطهای که همزمان
ب��ا روحانی��ت انقالبی و مردم عادی داش��تند ،غالباً در برهههای اصلی انقالب اس�لامی ،نقش
هماهنگکننده و اجرای تصمیمات انقالبیای را داشتند که عمدتاً بهوسیلۀ روحانیت انقالبی و
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شخص امامخمینی پیگیری میشد .درواقع ،تصمیمهایی که برای برپایی راهپیماییها ،صدور
اعالمیهها و انجام اعتصابها از جانب امامخمینی و روحانیت گرفته میش��د ،در بیشتر مواقع
بهوسیلۀ بازاریان به مردم عادی منتقل میشد و درعینحال ،مدیریت اجرایی امور نیز بر عهدۀ
بازاریان بود .همچنین مسائل و موضوعاتی را که در میدان عمل پدید میآمد ،بخشی از بازاریان
به تصمیمگیران فرایندهای انقالب منتقل میکردند.
در مقط��ع زمانی دی و بهم��ن  1357ـ نقطۀ اوج مبارزات ملت ای��ران ـ بازاریان نقشهای
مختلف و متنوعی را ایفا میکردند :ازجمله بهدلیل حضور در شورای انقالب ،در عرصۀ مدیریت
میانی انقالب ،حضور فعال در کمیتۀ استقبال از امام و کمیتۀ اعتصابات ،در نقشهای اجرایی،
فعالیتهای مختلفی را انجام میدادند .بهطور مشخص در این مقطع ،مجموعهمبارزانی که از
آنها با نام بازاری یاد میش��د س��ه نقش اصلی را عهدهدار بودند .گروهی از آنها ضمن حضور
در نوفللوش��اتو در کنار دیگر انقالبیون ،فعالیتها و اقداماتی را در چهارچوب مبارزات و مشی
انقالبی امام پیش میبردند ،ازجمله :مشارکت در انتقال نوارها و اعالمیههای امام به ایران ،تأمین
امنیت و همچنین تدارکات محل اسکان امام ،برقراری ارتباط بین مبارزان در ایران و نوفللوشاتو.
گروهی هم که در ایران حضور داشتند دو کار عمده را پیش میبردند .ابتدا اینکه پس از اعالم
تصمیم امام برای بازگشت به ایران ،در فعالیتهای کمیتۀ استقبال از امام همچون انتظامات،
امنیت ،تدارکات و تبلیغات حضوری چش��مگیر داش��تند .دوم اینکه دو گروه یادش��ده پس از
بازگش��ت امام به کش��ور از 12تا 22بهمن ،1357در مدرسههای رفاه و علوی عهدهدار مسائل
اجرای��ی و تدارکات مبارزات بودند .بنابراین بازاریان همواره و بهخصوص در ماههای منتهی به
انقالب اسالمی عالوه بر مشارکت در تصمیمگیریها ،در عرصۀ اجرا هم حضوری قابلتوجه و
اثربخش داشتند.
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سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزۀ هنری ،سورۀ مهر.
	•علیاکبری بایگی ،علیاکبر .)1384( .تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ایران :از مهاجرت
امامخمینی به پاریس تا پیروزی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
	• ُکردی ،علی .)1386( .جامعۀ روحانیت مبارز تهران از شکلگیری تا انشعاب .تهران:
مرکز اسناد انقالب اسالمی.
	•مرادینیا ،محمدجواد .)1387( .امامخمینی و هیأتهای دینی مبارز .تهران :مؤسسۀ
چاپ و نشر عروج.
	•مهرج��و ،بهراد؛ غفاریان ،متی��ن .)1391( .پنچرهای به گذش�ته :خاطرات عالءالدین
میرمحمدصادقی .تهران :کارآفرین.
	•«نیم قرن خدمت» :خاطرات سیدرضا نیری (اباالیتام)( .)1393( .حجتاهلل طاهری،
تدوینگر) .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
	•هاش��می رفس��نجانی ،علیاکبر .)1383( .کارنامه و خاطرات سالهای  ۱۳۵۷و :۱۳۵۸
انقالب و پیروزی( .محسن هاشمی ،ناظر) .تهران :دفتر نشر معارف انقالب.
ب .مصاحبه ها
مصاحبۀ چاپشده
	•بادامچیان ،اسداهلل11( .بهمن« .)1389ناگفتههایی از شکلگیری کمیتۀ استقبال از امام
(ره) و کارکرد آن در گفتوگو با اسداهلل بادامچیان» .روزنامۀ جوان.
	•بادامچیان ،اسداهلل22(.بهمن« .)1384تش��کیالت منظمی وقایع سالهای  56-57را
سازماندهی میکرد» .شما ،شمارۀ ، 450ص.15
	•بهاریفرد ،احمد« .)1387( .گفتوشنود با احمد بهاریفرد» .ماهنامۀ شاهد یاران ،شمارۀ .36

	•شفیق ،حبیباهلل12( .بهمن1384آ)« .آخرین گفتوگو با مرحوم حاج حبیباهلل شفیق
یار دیرین امام (ره)» .روزنامۀ همشهری.
	•ش��فیق ،حبیباهلل12( .بهمن1384ب)« .خاطرات مرحوم حبیباهلل شفیق از کمیتۀ
استقبال امامخمینی» .روزنامۀ رسالت.
	•کچویی ،محمد 12( .بهمن  .)1359شماره  ،482روزنامۀ جمهوری اسالمی.
	•مهدیان ،حسین 17( .بهمن  .)1387روزنامۀ وطنامروز.

مصاحبۀ موجود در اینترنت
	•جوالیی ،اسداهلل26( .بهمن« .)1393گفتگو با سیداسداهلل جوالیی» .از
http://www.ipro.ir/fa/news/364

	•عسگراوالدی ،اسداهلل21( .بهمن« .)1392ناگفتههای اسداهلل عسگراوالدی از نقش بازار
در انقالب /بازاریهایی که هواپیمای امام را بیمه کردند» .از
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13921121000191

	•میرمحمدصادقی ،عالء19( .بهمن« .)1390گفتوگو با عالء میرمحمدصادقی» .از

http://qudsonline.ir/detail/News/32613
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مصاحبۀ ضبطشده
	•رخصفت ،سیداصغر .آرشیو خاطرات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،جلسۀ  ،2شمارۀ بازیابی
.2615
	•سعیدمحمدی ،مهدی .آرش��یو خاطرات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،جلسۀ  ،6شمارۀ
بازیابی .23252
	•صالحی ،اکبر .آرش��یو خاطرات مرکز اسناد انقالب اس�لامی ،جلسۀ  ،7شمارۀ بازیابی
.22058
	•مرآتی ،محمود 26( .شهریور  .)1394مصاحبه نگارنده.
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