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تاریخ انقالب
طرحربودنهواپیمایامام
همسوییآمریکاباسلطنتطلبان
(ره)

امــــــام(ره) ،اواخـــر
دی مــــاه 1357
اعــام کــرد که طی
چند روز آیــنــده ،به
ایــــران بــازخــواهــد
گــشــت .ایـــن خبر
که ضربه مهلکی بر
دولت بختیار و دیگر
تطلبانوارد
سلطن 
کرد ،آنان را به تحلیل و چارهاندیشی واداشت.
بهگزارشپایگاهمؤسسهمطالعاتتاریخمعاصر
ایران،برایناساس،چندسناریوازسویبختیار
و فرماندهان نظامی آمریکایی ،از جمله ژنرال
هایزر ،برای جلوگیری از بازگشت امــام(ره)
به کشور ،مطرح شد .یکی از این سناریوها،
طرح ربودن هواپیمای حامل امام(ره) بود که
در اسناد بسیاری به آن اشاره شده است .دوم
بهمن  ،1357بختیار طرح را در جلسهای با
حضوربرخیازمسئوالنوفرماندهاننظامیو
امنیتیبررسیکرد.دراینجلسهکهبهدستور
هایزر،فرستادهنظامیآمریکا،تشکیلشدهبود،
برخیازمقاماتنظامیوامنیتیآمریکایینیز
حضور داشتند .هایزر در اینباره ،در خاطرات
خود مینویسد« :اکثر بحثهای گروه ،مربوط
به چگونگی جلوگیری از بازگشت خمینی به
تهران بود و راههــای مختلف ،از جمله بستن
باند [فرودگاه] و  ...در این جلسه مطرح شد».
پیش از این طرح ،گزینههای دیگری ،همچون
بستن فرودگاه ،از سوی افرادی مانند ربیعی،
فرمانده نیروی هوایی ،مطرح شده بــود؛ اما
کمالحبیباللهی،فرماندهنیرویدریایی،به
شدت با آن مخالف بود؛ از این رو ،بخش عمده
جلسهبرموضوعتغییرمسیرهواپیمایامام(ره)
و ربودن آن متمرکز شد .حبیباللهی معتقد
بود که «اگر فرودگاه را برای مدت نامحدودی
ببندیم ،آیتا ...راه دیگری برای ورود به کشور
پیدا خواهد کــرد ،چه از راه دریــا و چه از راه
زمین ».در میان تحلیلگران و مداخلهگران
خارجی،سایروسونس،وزیرخارجهکارترنیز،
از مخالفان سرسخت این طرح بود .در مقابل
برژینسکی ،سرسختانه بر اجــرای آن اصرار
داشــت ،تا جایی که توانست رئیسجمهور
آمریکا را هم با خود همنظر کند .نکته قابل
تأمل در زمینه این طرح ،اطالع کامل سران
غرب و برخی از مقامات رژیم شاه از آن بود.
زندهیاد صادق طباطبایی ،یکی از همراهان
و نزدیکان امــام(ره) در آن روزها ،در خاطرات
خودمینویسد«:بااعالمبازگشتامامبهایران،
پیغامها و توصیههای فراوانی به ایشان میشد
کهحاالبهایراننرویدیاسفررابهتعویقبیندازید
و این دلسوزیها هم از جانب دوستان و هم از
طرفدشمنانصورتمیگرفت.جالباینکه
کارترهمپیامدادبرایحفظجانخودتانبهتر
استسفررابهمدتیبعدموکولکنید.مقامات
فرانسوی از طریق دوستان و آشنایان همین
پیغامرامیدادند».معلومبودکهاینسناریو،با
هدفسنگاندازیدرمسیربازگشتامام(ره)
بهکشوروایجادفضاییبهمنظوراقداماتینظیر
کودتا ،برای حفظ رژیم پهلوی طراحی شده
بود.اماایناقداماتنتوانستدرعزمراسخامام
خمینی(ره)خللیایجادکند؛بازگشتایشان،
در 12بهمن،1357زمینهسازپیروزیقطعی
انقالباسالمیشد.

خاطرات ناگفته از ورود واقامت
«رهبرمحبوبخلق»
جواد نوائیان رودسری
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ورود امام خمینی(ره) به ایــران در  12بهمن  ،1357به روند
پیروزی انقالب اسالمی شتابی دو چندان داد .با این حال ،همه
میدانستندکهحفاظتازجانرهبرانقالب،درروزهایپرالتهاب
بهمن،1357کاریسخت،دشوارودرعینحال،حیاتیاست.به
همیندلیل،گروهیازجوانانانقالبیآنروز،کمرهمتبستندو
بهپاسداریوحراستازجانرهبرانقالبپرداختند.اینجوانان
از جان گذشته ،نخستین تیم حفاظتی حضرت امــام(ره) را در
ایران تشکیل دادند .بدیهی است که حضور دایم در محل اقامت
امام (ره) ،در کنار تمام مشکالت و سختیهای کار ،در ذهن این
افراد ،خاطراتی را ثبت کرد که میتواند در بررسی تاریخ انقالب
اسالمی،نقشیویژهومهمایفاکند.درآستانهسالروزورودتاریخی
حضرت امام(ره) به ایران ،در  12بهمن  ،1357در گفتوگویی
با حمیدرضا نقاشیان ،سرتیم حفاظت حضرت امــام(ره) پس از
ورود ایشان به ایران و استقرار در دو مدرسه رفاه و علوی ،به مرور
وقایع نخستین ساعات حضور رهبر انقالب در میهن پرداختیم.
آقای نقاشیان در گفتوگو با خراسان ،ضمن تشریح مشکالتی
که تیم حفاظت با آن روبه رو بود ،روایتهای ناب و ناشنیدهای را
ازنخستینساعاتورودحضرتامام(ره)بهایران،روایتکرد.
نخستین مکانی که حضرت امام(ره) پس از ورود
بهایراندرآنجامستقرشدند،کجابود؟
نخستین مکانی که برای اقامت حضرت امام(ره) ،پس از ورود
ایشان به ایــران ،در نظر گرفته شد ،مدرسه رفاه بود .طبیعت ًا
مجموعهای که وظیفه حفاظت امــام(ره) را برعهده داشت ،از
چندروزقبلمدرسهرفاهراتحویلگرفتهوبرایپاکسازیوایمن
کردن آن ،اقدام کرده بود .به همین دلیل ،من در مدرسه رفاه
مستقربودم.
بنابراینهنگامورودامام(ره)،درفرودگاهمهرآباد
حضورنداشتید.
همینطوراست.
چطور شد که مدرسه رفاه را به عنوان اقامتگاه
اولیهانتخابکردند؟
انتخاب مدرسه دخترانه رفاه در خیابان «ایران» ،توسط مرحوم
شهیدبهشتیوتعدادیازیارانامامانجامشد.بهلحاظمکانیهم
جایبدینبود؛منتهاچوندرمیانتیماولیهایکهبرایحفاظت
محل انتخاب کرده بودند ،افرادی وجود داشتند که به لحاظ
فکری ،نزدیکی چندانی با جریان نهضت اسالمی نداشتند و
بعض ًا،بهگروههاییوابستهبودندکهبعدهاراهیغیرازراهانقالب
اسالمیرابرگزیدند،اعتراضهاییازسویتعدادیازیارانامام،
مانند شهید مطهری ،صورت گرفت که باید در تیم حفاظت از
مدرسهتغییراتیایجادشود.
چراچنینافرادیبرایتیمحفاظتانتخابشده
بودند؟
انتخاب آن ها ریشه در خوش بینی و نوع نگاه برخی از اطرافیان
داشــت .به هر حــال ،این افــراد را از حفاظت قسمت مرکزی
ساختمان ،یعنی محل اصلی اقامت حضرت امــام(ره)  ،کنار
گذاشتند و از اعضای گروه مبارز «صف» که در آن افرادی مانند

شهیدبروجردیعضوبودند،خواستندکهکارحفاظتاینبخش
را برعهده بگیرند .مرحوم شهید بروجردی از من خواست که
انجام این کار را برعهده بگیرم و بنده هم ،با تعدادی از دوستان،
تیمی حفاظتی را تشکیل دادیم و محل را تحویل گرفتیم .البته
بچههایگروه«صف»کارحفاظتپیرامونیحضرتامام(ره)در
بهشتزهرا(س)راهمبرعهدهداشتند.حفاظتازدیگرمکانها
ومسیرها،برعهدهگروههایدیگریمانند«مؤتلفهاسالمی»بود.
افرادی که از قبل آنجا مستقر بودند ،در برابر
تحویلدادنمحلبهشما،مقاومتنکردند؟
چرا؛ آن ها در برابر این تغییر مقاومت میکردند و طبیعت ًا ،سر و
صداهایی هم به راه افتاد .اما شهید بهشتی ،طی جلسهای که
با حضور ما و آن ها برگزار کرد ،موفق به مدیریت این ناراحتی و
اختالفشدوقضیهبهخیروخوشیپایانیافت.
امام(ره)چهزمانیبهمدرسهرفاهآمدند؟
زمان ورود حضرت امام(ره) به مدرسه رفاه ،محرمانه بود و کسی
ازآنخبرنداشت.ایشانازبیمارستانهزارتختخوابیکهامروزه
آنراباعنوانبیمارستانامامخمینی(ره)میشناسیم،بهمنزل
یکیازاقوامشاندرجادهشمیرانرفتندوغروببودکهبهاقامتگاه
تشریفآوردند.ازحدودساعتیکبعدازظهرتازمانیکهامام(ره)
بهمدرسهرفاهآمدند،مانمیدانستیمکجاهستندواینبرایهمه
ما،نگرانکنندهبود.حتیبرخیگمانمیکردندکهایشانتوسط
مأموران رژیم دستگیر شدهاند .اما وقتی امام(ره) حدود ساعت
پنجونیمبعدازظهربهمدرسهرسیدند،خیالهمهماراحتشد.
آیا فرد یا افرادی با حضرت امام(ره) در مدرسه
رفاهدیدارکردند؟
بعد از ورود امام(ره) به مدرسه رفاه ،ما هیچ فردی را به مدرسه راه
ندادیموبههمیندلیل،آنشبدیدارویژهاینداشتیم.منخدمت
حضرت امام(ره) رفتم و از ایشان خواستم که برای تیم حفاظت،
دقایقیصحبتکنندوبهآنهاروحیهبدهند.امام(ره)لطفکردند
وپذیرفتندومادرپاگردپلههابرایشانصندلیگذاشتیمودوستان
تیمحفاظترویپلههانشستندوامام(ره)هم،طیمدتیکربعتا
20دقیقه،صحبتهاییکردندکهبرایهمهماامیدوارکنندهبودو
تأثیرعمیقیرویفردفردماگذاشت.بهیاددارمکهایشانفرمودند:
آن چه دارد پیش میآید ،خواست خداست ،فضایی که دارد مهیا
میشود،فضاییاستبرایبیداریمسلمانهاوشمابدانیدکهما
دراینراهچهپیروزشویموچهازبینبرویم،یکیازدوخیر«،احدی
یدهیم.
الحسنیین» ،استکهداریمانجامم 
پسشماتنهاگروهیبودیدکهامام(ره)برایآنها
درمدرسهرفاهسخنرانیکردند.
بله؛حضرتامام(ره)راپسازآنسخنرانی،تامحلاسکانشانکه
یکیازکالسهایطبقهباالیمدرسهبود،همراهیکردیم.برای
امام(ره)،شاممختصریفراهمکردهبودیم.منسفرهراانداختمو
شامراآوردموهمراهامام(ره)،مشغولصرفشامشدم.لحظات
عجیب و ماندگاری بود .امام(ره) با مهربانی ،چند بار فرمودند
که «شما امروز خیلی خسته شدید» و من با شرمندگی عرض
میکردم«:نهبهاندازهشما».
مرحوم حــاج احمدآقا ،امـــام(ره) را همراهی
نمیکردند؟

زمانورودحضرتامام(ره)بهمدرسهرفاه،محرمانه
بودوکسیازآنخبرنداشت.ازحدودساعتیک
بعدازظهرتازمانیکهامام(ره)بهمدرسهرفاه
آمدند،مانمیدانستیمکجاهستندواینبرایهمه
ما،نگرانکنندهبود.حتیبرخیگمانمیکردند
کهایشانتوسطمأمورانرژیمدستگیرشدهاند.اما
وقتیامام(ره)حدودساعتپنجونیمبعدازظهربه
مدرسهرسیدند،خیالهمهماراحتشد
خیر ،ایشان آن شب ،از شدت خستگی و ضعف ناشی از تراکم
برنامهها ،نتوانستند به مدرسه رفاه بیایند و در منزل یکی از
دوستان استراحت میکردند .ساعت حدود  11شب بود که
دیدم مرحوم شهید مطهری و آقای منتظری وارد مدرسه شدند و
گفتندکهمیخواهندباامام(ره)دیدارکنند؛ازصورتشانمعلوم
بودکهناراحتونگرانهستند.بهآنهاگفتمکهحضرتامام(ره)
استراحت میکنند و اگر امکان دارد ،دیدار را به زمان دیگری
موکول کنند؛ اما نپذیرفتند و اصرار کردند که باید همین اآلن
با امام (ره) صحبت کنند .به ناچار به طرف اتاق محل استراحت
حضرت امــام(ره) رفتم .همین که در را باز کردم ،صدایشان را
شنیدم که فرمودند :اتفاقی افتاده؟ فهمیدم که امام(ره) بیدار
هستند.نزدایشانرفتموموضوعراگفتم.فرمودندبسیارخب!از
جایشانبلندشدندومنرختخوابراجمعکردمودوراتاقپشتی
گذاشتم؛بعدپایینرفتمومرحومشهیدمطهریوهمراهشانرابه
باالدعوتکردم.مسئولیتپذیراییازمهمانانهمبامنبود.رفتم
وچایدمکردموآوردم.طیهمینرفتوآمدها،متوجهشدمکه
دلیل حضور مرحوم شهید مطهری و همراهشان ،نگرانی آن ها
دربارهوضعیتحفاظتوامنیتمحلاستقراراماماست.امام(ره)
نظرشهیدمطهریرامبنیبرتغییرمکانقبولکردندوقرارشدکه
فردااولوقت،ازمدرسهرفاه،بهمدرسهعلویبرویم.محلجدید،
شرایطخوبیداشت؛دفترانتظاماتیدرآنساختهشدهبودکهبه
دو طرف مدرسه اشراف داشت و میشد کار حفاظت و مراقبت را
بهدقتبیشتریانجامداد.
صبح،چهساعتیبهسمتمدرسهعلویحرکت
کردید؟
ساعت حدود هفت صبح بود که راه افتادیم و با خودروی آقای
ناطقنوری،حضرتامام(ره)رابهمدرسهعلویرساندیم.محل
دیدارهای امــام(ره) ،طبقه پایین مدرسه بود ،اما برای اسکان
ایشان ،منزل مجاور مدرسه را که متعلق به خانواده تدین بود،
درنظرگرفتند.اعضایاینخانوادهازآجیلفروشهایمعروف
تهران و در ضمن ،بسیار مذهبی و متدین بودند .رفت و آمد
حضرت امام(ره) به منزل تدین ،از طریق راهروی باالی مدرسه
علویصورتمیگرفت.
درباره روزهایی صحبت میکنیم که هنوز رژیم،
هر چند به ظاهر ،زمــام امــور را در دست داشــت و بختیار
نخستوزیربود.آیااقداماتیازسویدولتوقتبرایمحدود
کردنحضرتامام(ره)یاحتیتهدیدایشانانجامنشد؟
پس از اینکه حضرت امــام(ره) دولت موقت را تعیین کردند،

طبیعت ًاحساسیتعواملرژیمشاهافزایشپیداکردوآنهادرپی
سازماندهیاقداماتیبرایبهدستگرفتناوضاعبودند.بااین
حال ،ابتکار عمل در دست حضرت امام(ره) و اطرافیان ایشان
قرارداشتواحاطهایکهمردمبهارگانهاینظامی،مانندارتش
و شهربانی ،پیدا کرده بودند ،مانع فعالیتهای رژیم میشد .اما
تقابلشدیدبود؛روز 21بهمنماه،دولتبختیارحکومتنظامی
را از ساعت دو بعد از ظهر شروع کرد! ظاهر ًا در همین زمان،
دولتبختیاردرصددانجاماعمالشیطنتآمیزیهمبودوحتی
میخواستندحضرتامام(ره)راترورکنند.
چطورمتوجهاینموضوعشدید؟
بعدها و ضمن کار روی پروندههای دیگر متوجه شدیم .چهار،
پنج نفری را کمیتههای انقالب اسالمی و شهربانی آن موقع
دستگیر کردند که دستگیری آن ها ،اصو ًال مربوط به ماجرای
دیگریبود،اماضمناعترافاتیکهکردند،بهموضوعنقشهترور
حضرت امام(ره) و برنامهای که برای این کار داشتند ،پی بردیم.
درروزنامههایهماندورههم،اعترافاتاینافرادمنعکسشد.
این موضوع نشان میدهد که شما و دوستانتان
در تیم حفاظتی حضرت امام(ره) ،کارتان را با دقت و درستی
انجاممیدادید.
کنترل و نظارت ما بر محل استقرار حضرت امام(ره) و دیدارهای
مردمباایشان،بسیاردقیقودرسهالیهحفاظتیبود.مادیدارهارا
با مرحوم حاجاحمدآقا هماهنگ میکردیم و هیچ مالقاتی ،بدون
هماهنگی با ایشان انجام نمیشد .با این حال ،دیدارهایی که
انجام میگرفت ،به دلیل کثرت جمعیت و شوق مردم برای دیدار
با رهبرشان ،مسئولیت ما را بسیار سنگین میکرد؛ واقع ًا کنترل
و نظارت کار بسیار دشواری بود و خود من ،روزی ده ،دوازده بار
با افرادی که به مدرسه علوی مراجعه می کردند ،بگو مگو و دعوا
داشتم .همین که حضرت امام(ره) برای مالقات با مردم به پشت
آن پنجره میآمدند ،یک دنیا خطر داشــت .عالقه به امــام(ره)
باعث شده بود که مراجعهکنندگان ،اص ً
ال موقعیت حساس ما و
مسئولیتسنگینمانرادرقبالحفاظتازجانحضرتامام(ره)
را حس نکنند و این کار ما را بسیار سخت و پیچیده میکرد.
از این روزها و دیدارهایی که انجام میگرفت،
خاطرهویژهایندارید؟
خاطراتشیرینیازآندوراندرذهنمنباقیماندهاست؛یکی
ازاینخاطرات،دیدارشاگردانقدیمیحضرتامام(ره)باایشان
بود؛ شاگردانی که در دوران تبعید امــام(ره) در ترکیه و عراق،
نتوانسته بودند به مالقات ایشان بروند؛ حس شوق عجیبی در
چهرهوکالمآنهامشهودبود؛حسیکهآدمرابهوجدمیآورد.

