
  سمانه صادقي
پ�س از دس�تگيري و تبعي�د ام�ام، ب�ا ش�رايط 
فرهنگ�ي اي كه رژي�م در جامعه به وج�ود آورده 
بود، نيروهاي انقالب براي تقويت گسترش دامنه 
مبارزات تصميم گرفتند نيروهاي جديد و مؤمني 
براي ادام�ه راه ام�ام و مبارزات تربي�ت كنند. به 
همين روي چندين مدرس�ه مذهبي توسط ياران 
امام تأسيس شد. مدرسه رفاه يكي از آن مدارس 
است كه توس�ط نيروهاي اصيل انقالب در همان 
مقطع داير شد. ساعتي با حاج ابوالفضل توكلي بينا 
يكي از بانيان مدرس�ه رفاه در خصوص چگونگي 
تأسيس اين مدرسه و فعاليت هاي آن به گفت و گو 
نشستيم كه در پي ماحصل آن را خواهيد خواند.

   
ابتدا بفرماييد انگيزه تأس�يس مدرسه رفاه 

چگونه و توسط چه كساني شكل گرفت؟
 بس��م اهلل الرحمن الرحيم. بعد از قضيه ترور حسنعلي 
منصور، به غير از دو نفر، م��ن و ديگر اعضاي مؤتلفه به 
دست ساواك دستگير شده و به زندان افتاديم. ما را به 
سه گروه و سه نوع محكوم كردند. چهار نفر به دو سال 
زندان، دو نفرمان يك سال و نيم و يك نفر هم يك سال. 

من جزو دو سالي ها بودم. 
 در ش��ش ماه آخر زندانمان به فكر افتاديم براي ادامه 
فعاليت هايمان چ��ه كار كنيم كه دم الي تله س��اواك 
ندهيم چون قباًل كه فعاليت سياس��ي مي كرديم براي 
ساواك شناخته ش��ده نبوديم، ولي حاال س��اواك ما را 
خيلي خوب مي شناخت. بنابراين تصميم گرفتيم يك 

بنياد فرهنگي راه اندازي كنيم. 
در آن زمان مدرس��ه دخترانه خوب وجود نداش��ت لذا 
تصميم گرفتيم در قدم اول يك مدرسه دخترانه تأسيس 
كنيم. بنابراين از زن��دان كه بيرون آمديم، يك محوطه 
3 هزار متري را كه متعلق به بانك مركزي بود به قيمت 
300 هزار تومان در سه قسط خريديم و يك قسط را نقد 
و دو قسط ديگر را ظرف يكي دو سال پرداخت كرديم و 
تحت پوشش مدرسه دخترانه، فعاليت هاي مبارزاتي مان 

را ادامه داديم. 
هزين�ه تأس�يس مدرس�ه را چط�ور تهي�ه 

كرديد؟
300 هزار توم��ان آن زمان پول خيلي زيادي مي ش��د 
چراك��ه آن روزها با 7، 8 هزار تومان مي ش��د يك خانه 
خريد. از آنجايي كه من روي وجوهات اجازه وس��يعي 
از امام داش��تم 200 هزار تومان آن پ��ول را از آقايي به 
نام اخوان كه در ب��ازار پاچنار تاجر ف��رش و مقلد امام 
بود، گرفتم. بعد ه��م وي را جزو ليس��ت هيئت امناي 
مدرس��ه رفاه آورديم. 100 تومان مابق��ي را هم نقداً به 
بانك پرداختيم و زمين را گرفتيم. اولين واحد را هم يك 
مدرسه دخترانه زديم. يك دختر سيه چرده كرماني را 
هم به عنوان مدير مدرسه آورديم و دبستان را هم به نام 
او ثبت كرديم. از شهيد رجايي و شهيد باهنر خواستيم 
كه مدرسه را اداره كنند. بعد هيئت امنايي را با 14 نفر 

عضو تشكيل داديم. 
آن خانم را كه براي مديريت آورديد چگونه 

شناسايي كرديد؟
آن خانم جزو گروه هاي مبارز كرمان ب��ود و از آنجايي 
كه مرحوم باهنر كرماني بود از طريق ايش��ان او را پيدا 

كرديم. 
اعضاي هيئت امنا چه كساني بودند؟

 از 14 نفر عضو هيئت امنا، چند نفر روحاني بودند: شهيد 
بهشتي، شهيد باهنر، مرحوم هاشمي رفسنجاني. 

آقاي مطهري جزو بانيان مدرسه نبودند؟

نه، ولي از مشورت هاي ايشان براي كادرسازي استفاده 
مي كرديم. دوس��تان مب��ارز ديگر هم ش��هيد رجايي، 
ابوالفضل توكلي نيا، حبيب اهلل شفيق )تحريريان(، محمد 
درويشي، زمرديان  و ... بودند كه آورديم و هيئت امنا را 

تشكيل داديم. 
 با توجه به فعاليت موفق مدرس�ه علوي كه 
پس�رانه بود چرا مدرس�ه دخترانه تأسيس 

كرديد؟ 
دليلش اين بود كه آن دوران مدرسه دخترانه باكيفيت 
خوب نداش��تيم. البته مدرس��ه »جامعه تعليمات« در 
خيابان ايران بود ولي كيفيت نداش��ت. مدرسه پسرانه 
خوب هم كه وجود داش��ت لذا تصميم گرفتيم مدرسه 
رفاه را با كيفيت بس��يار بااليي تأسيس كنيم. از طرفي 
برنامه ما اين بود كه بتوانيم دختران انقالبي و خوبي را 

تحويل اجتماع بدهيم. 
گفته مي ش�ود آقاي هاش�مي ايده تأسيس 
مدرس�ه رفاه را داده اند. اين مس�ئله صحت 

دارد؟
همانطور كه اشاره كردم ايده تشكيل مدرسه رفاه را در 
زندان ما آخرين دو س��الي ها داديم. ما در اين باره فكر 
كرديم كه چه كار كنيم كه س��اواك خيل��ي به ما گير 
ندهد و به اين نتيجه رس��يديم كه در پوشش فرهنگي 
فعاليت هايمان را ادامه بدهيم. ما زمين اينجا را خريديم 

و آقايان را دعوت كرديم. 

 چرا مدرسه را در اين منطقه تأسيس كرديد؟
 اهالي خيابان عين الدوله و خيابان ايران از قديم آدم هاي 
مذهبي و خوبي بودند. مجلس ش��وراي اسالمي هم در 
همين نزديكي بود در نتيجه اينجا موقعيت خوبي داشت. 
ما هم پيگيري كرديم و اين 3 هزار متر زمين را خريديم. 
البته عده اي سعايت كردند و به نجف خدمت امام رفتند 
و به ايشان گفتند چه نشسته ايد كه عده اي دارند سهم 
امام را مي خورند. در بين روحانيون هم آدم هاي ناجوري 
داشتيم كه مي رفتند و س��عايت مي كردند. البته اينها 
خود امام را هم تحمل نمي كردند. نمي دانم تفسير سوره 
حمد امام يادتان هست يا نه؟ براي امام پيام دادند كه اگر 

تعطيلش نكنيد چنين و چنان مي كنيم. 
خاطره اي از روزهاي تأسيس مدرسه رفاه به 

خاطر داريد؟
موقعي كه مي خواستيم 2 هزار متر بناي مدرسه رفاه را 
بسازيم، پول نداش��تيم. يك شب مرحوم دكتر بهشتي 
جلسه هيئت امنا گذاشت و با سابقه اي كه از من داشت، 
رو كرد به من و گفت:  آقاي توكلي! اين قبا قواره ش��ما 
دوخته شده است. آن زمان من تازه از زندان بيرون آمده 
بودم و چيزي جز يك آبرو و يك دس��ته چك نداشتم. 
گفتم: شرط دارم. ايشان گفت: چه شرطي؟ گفتم: اوالً 
شما االن كه پول نداريد 2 هزار متر بنا بسازيد. ساختمان 
هم اگر بخواهد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، بايد 
همه چيزش را رج بزنيم و جلو برويم. نمي شود كه يك 
اتاق را بسازيم و بقيه كار باز بماند. بايد هر 14 نفر هيئت 
امنا ضمانت كنند كه پرداخت ها را انجام بدهند. من كه 
نمي توانم چك بكشم و حساب پر نشود. مرحوم بهشتي 
خيلي آدم منصفي بود لذا گفت: دوستان!  آقاي توكلي 
درست مي گويد. خالصه همه ضمانت دادند. گاهي پيش 
مي آمد كه مثاًل من براي فردا 20 هزار تومان چك داده 
بودم كه مثل 200 ميليون تومان حاال بود و خبري از پول 
نبود. دلم آشوب بود. مرحوم تحريريان مي گفت ناراحت 
نباش. من پول را مي دهم، تو بعداً بيا و آن را به من پس 

بده. آن هم چه پس دادني!
 پول را پس نمي داديد؟

 نه، ايش��ان كم نظير بود و همچنين آقاي زمرديان. اين 
افراد نمي گذاشتند كار روي زمين بماند. شخصيت هاي 
فوق العاده اي بودند. يادم هست ساختمان اينجا كه تمام 
شد، وقتي زيرزمين را دادم بسازند چون خيلي خسته 
بودم، تصميم گرفتم چند روزي هم به مش��هد بروم در 
حالي كه قرار بود اول مهر هم دانش آموز بگيريم. مرحوم 
شهيد رجايي آمد و احوالپرس��ي كرد و گفت: شنيده ام 
مي خواهي بروي مشهد. گفتم: بله خسته شده ام. چند 
روزي بايد استراحت كنم. گفت: نمي گذارم بروي. گفتم: 
چرا؟ گفت اينجا بايد اول مهر افتتاح بش��ود. گفتم من 
تعهد مي كنم كه آخر ش��هريور اينجا را به شما تحويل 
بدهم و بعد هم رفتم حجره ام. شهيد رجايي خيلي انسان 
وااليي بود زنگ زد و گفت مي خواهم عذرخواهي كنم. 
گفتم، براي چه؟ به هيچ وجه از شما دلخور نشدم. گفت 
نه، من نبايد آنطور با ش��ما صحبت مي كردم. اين افراد 
كم نظير بودن��د. حاال چنين آدم هاي��ي داريم؟ نه. حاال 

تحكم مي كنند و عذرخواهي هم نمي كنند. 
مدرسه در چه سالي تأسيس شد؟

 در سال 46؛ بعد از بيرون آمدن از زندان اما بچه ها از سال 
47 در مدرسه شروع به تحصيل كردند. 

 س�ال اول براي جذب دانش آموزان چگونه 
اطالع رساني كرديد و در نهايت چند نفر ثبت 

نام شدند؟ 
 س��ال اول تك تك دانش آم��وز گرفتيم، بع��د از اينكه 

آموزش  و پرورش مجوز داد، 18 نفر را ثبت نام كرديم. 

در ش�ش ماه آخر زندانم�ان به فكر 
افتاديم براي ادام�ه فعاليت هايمان 
چه كار كنيم كه دم الي تله ساواك 
ندهيم، چون قباًل كه فعاليت سياسي 
مي كرديم براي ساواك شناخته شده 
نبوديم، ولي حاال ساواك ما را خيلي 
خوب مي ش�ناخت. بنابراين تصميم 
گرفتيم يك بنياد فرهنگي راه اندازي 
كنيم. در آن زمان مدرس�ه دخترانه 
خوب وج�ود نداش�ت ل�ذا تصميم 
گرفتي�م در ق�دم اول يك مدرس�ه 

دخترانه تأسيس كنيم

وقت�ي م�ا دور ه�م جمع مي ش�ديم، 
مأموران س�اواك دور مدرس�ه گشت 
مي زدن�د. البت�ه م�ا دم ب�ه تله ش�ان 
نمي داديم و در برابر پرسش هايش�ان 
مي گفتي�م اينجا دبس�تان اس�ت و ما 
هم هيئت امنا هس�تيم و كار فرهنگي 
مي كنيم. هرچند ساواك خيلي فشار 
مي آورد. در همان ايام چند بار خواهر 
مرح�وم باهن�ر را بازداش�ت كردن�د 
و ي�ك بار ه�م ايش�ان را ب�راي اذيت 
كردن ب�ه س�ردخانه زير صف�ر بردند
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مدرسه رفاه و تربيت نيروهاي انقالب در گفت و گوي »جوان« با ابوالفضل توكلي بينا

 مدرسه رفاه 
پوشش فرهنگی برای مبارزات ما بود

  شاهد توحيدي
در اين يادداش��ت، سخن 
از يك��ي از محص��والت 
گروه فرهنگي- پژوهشي 
حنيف است كه مي كوشد 
ايده آل هاي خود را در قالب 
توليدات فرهنگي � هنري 
و با بهتري��ن كيفيت ارائه 
كند. منظور از اين كيفيت، 
تطور و تعالي است، از وضع 
موجود به وضع ايده آل كه تعريف آن از بطن برترين 
انديشه و جامع ترين ايدئولوژي موجود هويت يافته 
و سرچشمه مي گيرد و آن » انقالب اسالمي« است؛ 
انقالبي كه تحول در عالم جدي��د ايجاد و براي تمام 
ابعاد و مسائل انساني تعاريف دقيقي ارائه كرد، انقالبي 
كه انسان را از رهاشدگي و بي تكليفي نجات داده و به 
احسن احوال رهنمون فرمود. گروه پژوهشي - هنري 
حنيف اين نعمت بزرگ را قدر دانسته و تمام تمركز 
و عمليات خود را در اش��اعه و ترويج اين انديشه در 
قالبي هنري و جهان��ي قرار داده اس��ت. اين تمركز 
و عمل گرايي به جهت ارتقاي تولي��د آثار هنري در 
مفاهيم »انقالب اسالمي« است و هدف نهايي ايجاد 
ترازي هنري و جهاني اس��ت كه در ارائ��ه مفهوم و 

ايدئولوژي انقالب اسالمي پيشرو باشد. 
مجموعه اي ك��ه در اين مقال در معرفي آن س��خن 
مي رود، حاصل تالشي چهار ساله است براي توصيف 
و تحليلي جديد در تاريخ نگاري معاصر كه بر مبناي 
دشمن شناسي در اس��الم تهيه و تنظيم شده است. 
اين مبناي ديني كه در تاريخ اسالم و بشريت تطوري 
طوالني داشته و همواره عليه هر حقي كه برپا گشته 
دش��مناني صف آرايي كرده و هرگاه نداي حاكميت 
توحيد سر برآورده، عده اي عنود آن حاكميت گشته 
و به طرق مختلف مانع رشد و ترويج توحيد در عالم 
شده اند. اساس، مسئله توحيد اس��ت و تكليفي كه 
انس��ان را از بارگاه فطري خود بر آن م��ي دارد تا در 
توصيف و ترويجش بكوش��د، لكن دشمنان توحيد 
همواره بوده و هستند تا اين رويه مخدوش و ممنوع 
ش��ود. در عالم جديد، انقالب اسالمي مطلعي بود بر 
غليان اين تمّوج فطري و بروزي بود براي حاكميت 
توحيد در جهان كه براي بش��ر عصر جديد تكاليفي 
پديد آورد و موجي خروش��ان ش��د كه پرهيز از آن 
ممكن نبود. انقالب اسالمي حماسه اي است واليي 
كه به هيچ وجه با تفكرات شرقي و غربي يا انديشه هاي 
مادي قابل قياس نيس��ت، خروش فطرت است كه 
فقط تبيين آن هر انسان بيدار دلي را مكلف به تحول 

و حماسه ساز بودن مي سازد. 
در اس��الم، تبري ) دشمن شناسي و دشمن ستيزي( 
مقدمه تولي است. بدون درك تبري، دغدغه و فعلي 
عملي و واقعي، به عاشق ش��دن و سماع حول محور 
واليت منجر نمي شود و همگي افعال و اعمال، تنها 
عادت و بياني تو خالي اس��ت. آن پير فرزانه، چه زيبا 
مس��ير را براي تمام انسان ها روشن س��اخت و چه 
هنرمندانه سيد شهيدان اهل قلم، در تبيين آن نوشت 
و بر آستان آن روح مقرب خدايي، تعريفي در خور بيان 
كرد: » او ) امام خميني )ره(( كتاب و سنت را در وجود 
خويش تفسير كرد و مجهوالت شريعت و طريقت را 
با مفتاح مبارك حيات خويش گش��ود و ما دانستيم 
كه جهاد اصغر، شرط الزم جهاد اكبر است و اولياي 
مقرب خدا در تمام طول تاريخ همواره بر همين شيوه 
زيسته اند«، » اصل دين، جز حب و بغض نيست!« پس 
بدون شناخت دشمن، كدام دين و كدام راه را مي توان 

اسالم ناميد؟ و كدام مسير توحيد است؟
دشمني عليه حاكميت ديني در تاريخ بشر و خصوصاً 
تاريخ اس��الم بر دو بخش اساسي قابل تقسيم است؛ 
اول دشمني عليه اس��اس و بنيان يك حاكميت كه 
مدعي عدم حق ب��راي وجود آن حاكميت اس��ت و 
عموماً تا قبل از ايجاد و قاطعيت حاكميت بروز داشته 
و پس از ثبوت حاكميت به شكلي بيروني اين دشمني 
ادامه دارد و دوم دشمني در درون حاكميت است كه 
به داليل گوناگون و براي تأمين منافع مختلف، مانند 
حسادت ها، تفاوت ديدگاه در تعريف منفعت، تأمين 
منافع دش��من بيروني و غيره از درون حاكميت بارز 
مي شود. موارد مطروحه در مجموعه حاضر معطوف به 
توصيف و توضيح دشمن دروني بوده و در ساحت هاي 
گوناگون اين دشمني را مورد بررسي قرار داده است. 

در اين هش��ت جلد تالش شده با ش��يوه اي جديد 
ابعاد پيچي��ده رفت��ار عليه حاكمي��ت توحيدي، 
از درون حاكمي��ت و تابعي��ن آن در س��احت هاي 
گوناگون مورد كنكاش ق��رار گيرد و براي اين مهم 
از روابط نشانه شناس��انه در ارائه مفاهيم اس��تفاده 
شده است و موضوعات از وجوه گوناگون و به شكل 
مجموعه مقاالت كونته مورد بررس��ي قرار گرفته 
كه حاصل مجموع مطالب ارائه شده؛ فهمي است 
از دش��مني عليه يك حقيقت تاريخ��ي و تحليلي 
مس��تند؛ بر جريان تاريخ انقالب اسالمي در وجوه 
ش��خصيت هاي عليه حاكميت و تط��ور و تبديل 
آنها، جريان هاي سياس��ي و تحوالت و ديدگاه ها، 
شخصيت هاي انقالبي و پيش��رو در تبيين انقالب 
اس��المي با ديدگاهي جهاني كه ب��ه مقابله با اين 
دشمني پرداخته و شهيد شده اند. اميد است مطالعه 
اين مجموعه ديدي حقيق��ت جو به مخاطب خود 
داده و مطلعي باشد بر تحقيقي جامع تر و انگيزه اي 

براي كنكاش حقيقت انقالب اسالمي. 

 حاشيه اي بر انتشار هشت گانه 
گروه فرهنگي- پژوهشي حنيف 

 زوايايي مغفول از
 تاريخ انقالب

 اي�ن دانش آم�وزان فرزندان آش�نايان 
بودند؟

 بله، چون مردم هنوز مدرس��ه را نمي ش��ناختند و 
تازه تأسيس ش��ده بود. بعد س��ال به سال كالس 
اضافه كرديم، نه اينكه يك مرتب��ه تا مقطع ديپلم 
پيش بروي��م. در كارهاي فرهنگ��ي بهترين روش 
اين اس��ت كه پله پله باال برويد. ما سال به سال كه 
بچه ها كالس ه��اي باالتر مي رفتند، كالس س��ال 
قبل دانش آموز ثبت نام مي كرديم ت��ا وقتي كه به 

ديپلم رسيديم. 
 حكومت محدوديتي براي تأسيس مدرسه 

ايجاد نكرد؟
 نه، آنها نمي دانستند قضيه چيست. 

با توجه به انگيزه تان در تأسيس مدرسه، 
براي تأمين كادر علمي مدرسه چطور افراد 

را انتخاب كرديد؟ 
در مورد تأمين كادر اينجا ابتدا مي گفتند در فالن 
مدرسه معلم خوبي وجود دارد و خوب است كه ما 
او را جذب كنيم. اما مرحوم آيت اهلل بهشتي مخالف 
بود و مي گفت اگر معلمي در جايي كارش را به خوبي 
انجام مي دهد، چرا باي��د او را از آنجا منتقل كنيم؟ 
به همين خاطر از آنجايي كه مرح��وم دكتر باهنر 
در مركز تربي��ت معلم بود مثالً 60 نف��ر از معلمين 
را انتخاب مي كرد و ما براي آنه��ا دوره هايي برگزار 
مي كرديم. به اين صورت كه مرحوم روزبه، ش��هيد 
بهشتي، ش��هيد رجايي، ش��هيد مطهري و مرحوم 
هاشمي رفسنجاني جزوه هايي را در اختيار معلمين 
مي گذاشتند و برنامه هايي را كه مي خواستند پياده 
كنند،  به آنها مي گفتند و ب��ا آنها در برخي زمينه ها 
بحث هايي نيز مي كردند. وقتي معلمين جزوه ها را 
مي خواندند شوراي نام برده، معلمين را مورد ارزيابي 
قرار مي داد. بعد روي افراد منتخب كار مي كردند و به 
اين ترتيب براي مدرسه كادرسازي مي شد. معموالً 
هر سال كمتر از يك ماه اين دوره طول مي كشيد. در 
واقع ما براي مدرسه رفاه از بيرون معلم نمي آورديم، 

بلكه خودمان كادر تربيت مي كرديم. 
دبيران تمام مقاطع خانم ها بودند؟

نه، دبير مرد هم داش��تيم.  اما اكثراً دبيران خانم ها 
بودند. 

كدام يك از آقايان در مدرسه رفاه تدريس 
مي كردند؟

 ما در كادر آموزش��ي مان از آقايان باهن��ر و رجايي 
استفاده مي كرديم. البته براي تدريس به كس ديگري 
اطمينان نمي كرديم. ش��رايط آن روزها را مثل حاال 
نگيريد. فضاي امروز باز اس��ت. آن روزها خانواده ها 
خيلي سختگيري مي كردند. سعي ما هم بر اين بود 
كه از همان دبيران خانم استفاده كنيم براي همين 

خودمان كادر آموزشي را تربيت مي كرديم. 
 آموزش و پرورش به شما پيشنهاد معلم 

نمي داد؟
 نه، از خدا مي خواس��ت كه ما كادرمان را خودمان 
تهيه كنيم. ناگفت��ه نماند كه اف��رادي كه انتخاب 
مي شدند جزو بهترين معلم ها بودند. به اين ترتيب ما 
تا مقطع ديپلم را در مدرسه رفاه تشكيل داديم. اولين 
گروه مبارزي را هم كه در زمان شاه از ميان دخترها 
بازداشت كردند، از دانش آموزان مدرسه رفاه بودند. 
عالوه بر آن يك��ي دو تا از معلمان را هم بازداش��ت 
كردند. خانم بوستان و ديگري هم خانم حنيف نژاد 
كه مدتي رئيس دبيرستان ما بود. در واقع حنيف نژاد 
و كساني كه سازمان مجاهدين را پايه گذاري كردند 
آدم هاي سالمي بودند اما رفته رفته افراد ديگري كه 
بعضي هايشان بسيار افراطي بودند، امثال رضايي ها 
سازمان مجاهدين را به انحراف كشاندند و به سمت 

ماركسيسم بردند. 
ماجرای دستگيري دانش آموزان مدرسه 

رفاه چگونه بود؟
 وقتي خانم حنيف نژاد مدير دبيرس��تان رفاه شد، 
ساواكي ها به مدرس��ه حساس��يت پيدا كردند. از 
طرفي وقتي ظهور و بروزها را ديدند مثل كتاب هاي 
درسي و طرح مس��ائل روز از سوي دانش آموزان در 
مدرسه، فهميدند كه ما داريم كادر تربيت مي كنيم. 
بنابراين آمدن��د و دخترها را بازداش��ت كردند و به 
زندان بردند. بعد از آن بازداشت ها هم ساواك تمام 
مقاطع تحصيلي غير از دبستان را تعطيل كرد. حتي 
شب ها كه در مدرس��ه رفاه جلس��ه مي گذاشتيم، 

ساواك در اطراف مدرسه كشيك مي داد. 
ساواك چه سالي مدرس�ه رفاه را تعطيل 

كرد؟
حدود سال 51 همه مقاطع غير از دبستان را تعطيل 

كردند. 
 ب�ا توجه ب�ه س�ابقه دس�تگيري ش�ما 
حساس�يت هاي س�اواك بر فعاليت هاي 

مدرسه به چه صورت بود؟ 
همانط��ور ك��ه گفت��م وقتي م��ا دور ه��م جمع 
مي ش��ديم، مأموران س��اواك دور مدرسه گشت 
مي زدند. البته ما دم به تله ش��ان نمي داديم و در 
برابر پرسش هايش��ان مي گفتيم اينجا دبس��تان 
است و ما هم هيئت امنا هس��تيم و كار فرهنگي 
مي كنيم. هرچند ساواك خيلي فشار مي آورد. در 
همان ايام چند بار خواهر مرحوم باهنر را بازداشت 
كردند و يك بار هم ايشان را براي اذيت كردن به 

سردخانه زير صفر بردند. 
گفته مي شود كه شهيد باهنر و شهيد دكتر 
بهشتي در كادر تنظيم كتب دبيرستاني 
بودند. ساواك چه س�الي متوجه حضور 

آنان و مانع از فعاليتشان شد؟
بله. مرحوم آقاي باهنر و مرحوم دكتر بهش��تي در 
كادر تنظيم كتب دبيرس��تاني بودن��د. رژيم اوايل 
متوجه نبود كه اينها چ��ه كار مي كنند ولي وقتي 
فهميد، آنها را اخراج كرد. يكي از كارهاي خوب اين 
دو شخصيت اين بود كه همراه با مرحوم آقاي برقعي 
كتب ديني دبستان و دبيرس��تان را تأليف كردند و 

مسائل اسالمي را در آن جاي دادند. 

 كمك هاي مالي به مدرسه رفاه از سوي چه 
كساني انجام مي گرفت؟ 

 بازاري ها. افرادي همچون مرح��وم تحريريان كه 
تاجر لوازم التحرير و حت��ي خودكار بيك هم مال او 
بود. نام اصلي او عباس عاصيم بود. ايش��ان رئيس 
هيئت امناي مدرس��ه رفاه بود. ع��الوه بر وی حاج 
آقاي زمرديان را هم داشتيم كه مدرسه دارالشفاي 
فيضيه قم را با خرج خودش س��اخته بود. ديگري 
حاج آقا ع��ال ميرمحمد صادقي اس��ت. از آن جمع 
اوليه فقط من و ايشان مانده ايم. اين افراد تاجرهاي 
مؤمن انقالبي و بزرگي بودند كه در كارهاي فرهنگي 
مشاركت مي كردند حتي صندوق اقتصاد اسالمي را 
هم آنها تأسيس كردند البته بعضي از كساني كه در 
كارهاي مدرسه كمك مي كردند، پول نداشتند، ولي 

انقالبي بودند.  
از مراج�ع و علماي بزرگ چه كس�اني از 
اقدام شما براي تأسيس مدرسه حمايت 

كردند؟
از ما كسي غير از امام حمايت نكرد. در واقع با پول 

امام هم اينجا را ساختيم. 
يكي ديگر از فعاليت هاي سياسي كه در 
مدرسه رفاه انجام ش�ده، تشكيل ستاد 
استقبال از امام اس�ت. اين ستاد چطور و 

توسط چه كساني تشكيل شد؟
 وقتي شاه در 26 دي فرار كرد امام فرمودند كه بايد 
بروم بين مردم. بعضي از س��تون پنجمي ها گفتند 
صالح نيست ايشان به ايران بروند. اما امام در جلسه 
خصوصي گفتند من از اين اصرارها مي فهمم كه بايد 
هرچه زودتر به ايران بروم. من آمدن آيت اهلل كاشاني 
از تبعيد را به خاطر داش��تم براي همين به ش��هيد 
عراقي گفتم بايد ستاد تش��كيل بدهيم و يكي از ما 
زودتر به تهران برود و مقدمات استقبال امام را فراهم 
كند. همينطوري نمي شود. شهيد عراقي گفت من 
مي روم ايران. گفتم نه، تو بايد كنار امام بماني. لذا هر 
دو رفتيم خدمت امام و من براي برگشتن به ايران از 
ايشان اجازه گرفتم و دو هفته زودتر برگشتم. ستاد 
استقبال از امام را در مدرس��ه رفاه تشكيل داديم و 
36 كيلومتر از فرودگاه تا بهشت زهرا را زير پوشش 
برديم. آدم هاي امين هر منطقه را كه مي شناختيم، 
مسئول انتظامات كرديم و به همه بازوبند داديم. پس 

از ورود هم شب اول امام را به مدرسه رفاه آورديم. 
اقامت امام در مدرس�ه رفاه چه مدت بود 
و چرا محل اقامت امام به مدرس�ه علوي 

تغيير كرد؟
يك شب و يك روز امام در مدرسه رفاه ماندند ولي 
از آنجا كه مدرسه علوي براي بازديد امام مناسب تر 
بود ايشان را به آنجا انتقال داديم. چون جمعيت در 
مدرسه علوي مي توانست از يك طرف وارد و از طرف 
ديگر خارج شود. از طرفي تمام س��ران رژيم را كه 

گرفتيم در مدرسه رفاه نگه داشتيم. 
خانواده امام هم آن شب در مدرسه رفاه 

ماندند؟
 آن شب نه. 

آن شب جلسه اي هم با حضور امام برگزار 
شد؟

نه، امام خسته بودند و استراحت كردند. 
 عل�ت اينك�ه س�ران رژي�م را پ�س از 
دستگيري به مدرسه رفاه آوردند و همان 

جا اعدامشان كردند چه بود؟
 همه جاي دنيا سران رژيم قبل را پس از دستگيري 
سريع  تيرباران مي كنند، چون اگر آنها را نگه دارند 
توطئه مي كنند. عالوه ب��ر اين جاي ديگري براي 
نگهداري شان نداشتيم. خلخالي يك ليست 20 
نفري از س��ركردگان رژيم تهيه كرده بود. هويدا، 
نصيري، ناجي اصفهاني، خسروداد فرمانده نيروي 
هوايي و... كه همه را آورده بودند اينجا. ليس��ت را 
پيش امام بردند، آنهايي را كه جناياتشان مسجل 
بود يعني خس��روداد، رحيمي فرمان��دار نظامي، 
نصيري و ناجي را امام اجازه دادند كه اعدام بشوند 
و از همه آنها قوي تر خس��روداد بود كه اصاًل ترس 
حالي اش نب��ود. بعد هم همان جا روي پش��ت بام 

اعدامشان كردند. 
در خاتمه بفرماييد فعاليت هاي مدرس�ه 
رفاه چه تفاوتي با دوره قب�ل دارد و كادر 
امروز آن از نظ�ر علمي در چه س�طحي 

است؟
قبل از پيروزي انقالب مدرسه فقط تا مقطع دبستان 
بود اما بع��د از پيروزي انق��الب كار را ادامه داديم و 
تا مقطع ديپلم دوب��اره راه اندازي كرديم. همچنين 
زمين هاي ديگري را هم براي گسترش مدرسه رفاه 
خريديم. از طرفي از آنجا كه مرحوم دكتر بهش��تي 
قبل از انقالب شركتي به اسم »اهداف« تشكيل داده 
و يكسري س��هام بي نام صادر كرده بود كه ساواك 
نتواند رد اعضايش را بگيرد، بع��د كه انقالب پيروز 
ش��د و ما زمين هاي ديگري را خري��داري كرديم، 
نگران بوديم كه اگر فردا يكي از صاحبان اين زمين ها 
بميرد، براي اموال مدرسه مش��كل پيش بيايد. در 
نتيجه در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي كه 
آقاي دكتر حسيني وزير اقتصاد بود، من كه مشاور 
آقاي هاشمي بودم به س��راغ دكتر حسيني رفتم و 
گفتم اين ملك هايي كه ما براي مدرسه خريده ايم 
يا به نام شخص است يا ثبت نش��ده و فردا مشكل 
درست مي شود. اگر بخواهيم به شهرداري عوارض 
نوسازي بدهيم، مي خواهد نصف اينها را بگيرد. شما 
براي دارايي بنويس كه ما اين اموال را به مدرسه رفاه 
انتقال بدهيم. ايشان هم مردانگي كرد و نوشت و ما 
همه آن زمين ها را به بنياد فرهنگي رفاه انتقال داديم 
و اساسنامه اش را تنظيم و در آن قيد كرديم كه اگر 
روزي اينجا منحل بش��ود، اموال آن متعلق به ولي 
فقيه زمان است. عالوه بر اين االن فارغ التحصيالن 
رفاه بسيار قوي هس��تند و همه در سيستم توزيع 
شده اند. حتي در دانشگاه  كادري داريم كه در مدرسه 

رفاه تحصيل كرده و االن در اينجا استاد است.
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