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اشاره:

در بخش نکته های منجنیقِی جلد اول کتاب »تاریخ مفقود شوراهای 57«1 نوشته بودیم: »آگاهیم که می شد ده ها مصاحبه ی دیگر 
را به این مجموعه افزود. وسوسه یی که موجب شد حتا تا آخرین لحظات امتام صفحه بندی، مصاحبه ها ادامه داشته باشند. با 
این حال در لحظه یی باید تصمیم می گرفتیم که ]کتاب[ را منترش کنیم وگرنه چندین ماه دیگر می رفت و ما هنوز درگیر مصاحبه 
کردن می ماندیم.« اکنون به شکل کاملن معکوسی، حجم زیاد کارهای در دست انجام و وظایف و مسئولیت های بر زمین مانده 
چنان است که اگر بخواهیم منتظر شویم تعداد مصاحبه ها به تعداد مناسب برای انتشار جلد دوم این کتاب برسد، ممکن است 
ماه ها به طول بینجامد و در نهایت زمانی کتاب آماده ی انتشار شود که دیر شده باشد یا اساسن از دستور کار خارج شده باشد. 
بنابراین تصمیم گرفتیم مصاحبه های انجام شده را به ترتیب منترش کنیم و در حین انتشاِر آنها، مصاحبه های دیگر و بیشرتی نیز 
انجام دهیم. از رشایط اضطراری ای سخن می گوییم که در مقدمه ی هامن کتاب در مورد آن نوشته بودیم: »به بحث گذاشنت 
تجربه یی رسکوب شده و البته شکست خورده در گذشته، در روزهای بعد از خیزش دی ماه به معنای به بحث گذاشنت روزهای آینده 
است. بحثی که نیازمندیم از همین امروز و همین حاال آن را آغاز کنیم، آن را ترویج کنیم و آن را سازماندهی کنیم.« بنابراین در 
انتظار روزهای آینده ماندن برای ارائه ی اثری بی نقص کاری عبث و بیهوده است، انتظار روزهای آینده را باید با امیدی ایجابی 
و فعال درهم آمیخت که »نومید مردم را معادی مقدر نیست« و البته چنان که تاکید کرده بودیم »مبارزه چک تضمینی نیست. 
مبارزه نربدی واقعی با نیروهایی واقعی است و رسنوشت آن را ابتکار عمل ها و خالقیت هایی تعیین خواهد کرد که در میدان نربد 
شکل خواهند گرفت و آزموده خواهند شد.« این مصاحبه ها را باید در امتداد جلد اول کتاب »تاریخ مفقود شوراهای 57« خواند 
و البته در خالل انتشار آنها یا بعد از به حد نصاب رسیدن آنها، جمع بندی دیگری نیز بر جمع بندی پیشین افزوده خواهد شد. الزم 
به تاکید و یادآوری است که در نکته های منجنیقی نوشته بودیم: »آگاهانه بخش هایی از مصاحبه ها که به تحلیل های سیاسی روز 
مربوط می شد، از درون مصاحبه ها حذف شده است.« و هم چنین »زندگی گذشته و آینده ی مصاحبه شونده و نیز موضع سیاسی 
او در لحظه ی وقوع، درست در لحظه ی مصاحبه برای ما فاقد اهمیت بوده است« چرا که اصلی ترین دلیل انجام این مصاحبه ها 
نه موضع سیاسی مصاحبه شونده بلکه »حضور او در محل وقوع« بوده است. بعد از انتشار جلد اول کتاِب »تاریخ مفقود شوراهای 

1- کتاب را می توانید از این آدرس دریافت کنید.  
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57« از جانب برخی از رفقا به دلیل انجام برخی از مصاحبه ها یا عدم انجام مصاحبه های دیگری مورد انتقاد قرار گرفتیم، صمیامنه 
امیدواریم این بار رفقا ما را یاری دهند تا بتوانیم با کسان دیگری نیز که تجربه ی مستقیمی از شوراها و کمیته های کارخانه ها، 
دانشگاه ها، مدارس، ادارات، پادگان ها، روستاها، محالت، مناطق خارج از محدوده و هر جای دیگری که شوراها و کمیته ها از درون 

انقالب روییدند، دارند مصاحبه کنیم و تجارب بیشرتی را در اختیار عموم بگذاریم.

***

در بازه ی بعد از انقالب تا سال ۶۰ شام تجربه ی کار در چه کارخانه ای را داشتید؟

کارخانه ی برنز بود که سال 5۸ من در آنجا مشغول به کار شدم، این کارخانه دوش و شیرآالت رسویس های بهداشتی و دستشویی 
تولید می کرد. کارخانه ی صنعتی برنز در کیلومرت 1۴ جاده ی کرج قرار داشت و من تقرینب در شهریور 5۸ در این کارخانه مشغول 

به کار شدم.

چند ساله بودید و با چه سطحی از تحصیالت به عنوان کارگر به این کارخانه رفتید؟

۲۳ ساله بودم و در آن زمان به عنوان دانشجو درس می خواندم. البته دانشجوی روزانه بودم بنابراین توافق اساتید و روسا را گرفتم 
که خودم را دانشجوی شبانه کنم که صبح بتوانم توی کارخانه باشم. کار در کارخانه هم این طور بود که هفت صبح ما باید کارت 

می زدیم تا چهار بعدازظهر. صبح ها هم باید با رسویس می رفتیم.

این کارخانه چقدر نیروی کار داشت؟

خیلی کارخانه ی بزرگی نبود. در حد شاید 1۰۰ نفر یا حتی هشتاد نفر پرسنل داشت. چهار-پنج تا کارگاه تولیدی بود که در قسمت 
آخر با پیچ گوشتی و انربدست شیرآالت را سفت می کردند. من در قسمت یکی مانده به آخر کار می کردم. کل کارخانه چهار-پنج 

تا سوله بود. ولی محوطه و دفرت امور اداری اش خیلی بزرگ بود. یک حیاط بسیار وسیع هم داشت.

زمانی که شام رشوع به کار کردید وضعیت کارخانه چطور بود؟ یعنی مدیر داشت؟ خصوصی بود یا دولتی؟

به نظرم دولتی بود، مدیر هم داشت البته ما مدیر را خیلی منی دیدیم اما برای استخدام پیش مدیر اداری می رفتیم. در بخش اداری 
دوتا زن و چندتا مرد کار می کردند که مراحل استخدام را باید پیش آنها طی می کردی و آنها وظیفه ی کاری ات را تعریف می کردند.

در فضای بعد از انقالب می دانیم که در یک رسی از کارخانه ها شورای کارگری راه افتاده بود، در کارخانه ای که شام کار می کردید 
فضا چطور بود؟ شورا تشکیل شده بود؟

بله شورا تشکیل شده بود. آن زمان خانم هایی که در قسمت آخر، یعنی بخش بسته بندی، کار می کردند یک رسپرست مردی 
داشتند که آدم خوبی نبود و از خانم ها سوءاستفاده و اخاذی می کرد. مثلن یک ساعت به بعضی ها اضافه کاری می داد ولی در 
قبال کارهای این طوری با آنها رابطه برقرار کرده بود. اولین چیزی که من در ارتباط با وجود شورا به خاطر می آورم این بود که این 
زن ها را تشویق می کردیم دو-سه نفر جمع شویم و برویم به شورا بگوییم رسپرست این بخش دارد چنین کاری انجام می دهد. 

یعنی به همه به طور مساوی اضافه کار منی دهد و برای اضافه کار دادن از کارگرها سوءاستفاده می کند.
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پس شورایی از خود کارگرها تشکیل شده بود؟

بله از خود کارگرها بود، حاال شاید یکی-دو نفر تحصیل کرده2 هم توی آن بودند ولی بیشرت کارخانه را کارگرهای صفر شهرستانی 
تشکیل می دادند که اغلب سواد خواندن و نوشنت بسیار ابتدایی داشتند، به این ترتیب مثلن یکی که تا کالس نهم درس خوانده 
بود و دیپلم هم نداشت، به خاطر زدوبندهایی که داشت رسپرست کارگاه شده بود و رسپرست کارگاه یا باید آدم الت منشی بود 
که اقتدارش را برقرار می کرد یا اگر ظاهرن الت منش نبود باید با مهربانی و تطمیع با کارگرها کنار می آمد. ولی شورا که به وجود 

آمد از کارگرها حامیت می کرد. یعنی کارگرها یواش یواش تشویق می شدند که مسائلشان را به شورا بگویند.

ساز و کار فعالیت این شورا چگونه بود؟ چطور تصمیم گیری می کردند؟ بعد از تشکیل، این شورا مدیریت کارخانه را به دست 
گرفت؟ یعنی در مورد مسائل تولید و ساعت کار تعیین تکلیف می کرد یا جایگاه مشورتی داشت؟

در نظر بگیر که شورا تازه تشکیل شده بود و قدرت اجرایی چندانی نداشت، اما کم کم داشت قدرت می گرفت. آن هم به واسطه ی 
این که کارگرها هی به شورا مراجعه می کردند و خواسته هایشان را می گفتند. منتها مثلن یکی از رشایط پذیرش کارگرها در شورا این 
بود که باید سواد می داشتند و این مورد اعرتاض کارگرهایی بود که سواد نداشتند. این بین شورا و کارگرها اختالف ایجاد کرده بود 
و به همین دلیل شورا مورد اطمینان همه ی کارگرها نبود ولی بعد اینها رشوع کردند به حامیت از کارگرها. مثلن یکی از کارهایی 
که کردند این بود که رسپرست بخش بسته بندی را که از زن ها سوءاستفاده می کرد خواستند و ما منی دانیم به او چه گفتند اما 

رسپرست آن بخش بعد از آن دست و پایش را جمع کرد و بعد از مدتی هم او را از کارخانه بیرون انداختند.

پس در یک بازه ی زمانی به اعتبار اعتامدی که کارگرها به شورا کردند این شورا قدرت گرفت؟

بله کم کم اعتامد کارگرها را جلب کرد و قدرمتندتر شد. این را هم در نظر بگیر که کارخانه ی برنز در جایی قرار داشت که تعداد 
زیادی کارخانه در آن منطقه بود. یعنی صبح که کارگرها رس کار می آمدند شاید بیست مینی بوس قدیمی پر از کارگر به آنجا 
می آمدند و کارگرها به کارخانه های مختلف می رفتند. در اغلب این کارخانه ها هم شورا تشکیل شده بود. شورای کارخانه ی ما 
زیاد قدرت نداشت ولی به خاطر ارتباطی که شوراهای کارخانه های مختلِف آن منطقه با هم داشتند یواش یواش به قدرتشان اضافه 

شد و شورای کارخانه ی ما هم قوی تر شد.

شام در مورد شوراهای کارخانه های اطراف هم اطالعات داشتی؟

نه، چون به عنوان یک کارگر بی سواد با اطالعات در حد صفر در آنجا کار می کردم. من اگر یک مقدار از هوش و گوشم استفاده 
می کردم کارگرهای دیگر می فهمیدند که من برای چه آنجا آمده ام. چون بعضی از کارگرهایی که من با آنها کار می کردم سه-چهار 
کالس سواد داشتند یا کارگرهایی بودند که کالس ششم یا حتا نهم را گذرانده بودند. اینها بسیار آدم های باهوشی بودند و اگر من 

یک ذره سوال می کردم، ممکن بود بو بربند.

یعنی دست کم در جایی که شام کار می کردید کارگرها پذیرای این نبودند که یک نیروی سیاسی در کارخانه کار بکند؟ یعنی اگر 
متوجه می شدند کسی مانند شام با یک وابستگی سیاسی به کارخانه آمده در مقابل او موضع دفاعی می گرفتند؟

نه، کارگرها موضع دفاعی و منفی ای در این مورد نداشتند اما در بدو ورود رشایط این طور بود که الاقل به کارخانه های آن منطقه 
گفته بودند کسانی که قرار است در کارخانه استخدام شوند اگر دیپلم داشته باشند، استخدامشان نکنید. به همین دلیل اصلن 
نباید مدیران کارخانه می فهمیدند که تو سواد داری. علت این که من با این رشایط وارد کارخانه شدم این بود. ولی این طور نبود که 
کارگرها پذیرای چنین فردی نبودند. در همین بازه ی زمانی کوتاه من با بعضی از کارگرها دوست شدم و اینها چند باری به خانه ی 
ما آمدند. من آن زمان ازدواج هم کرده بودم. اینها که به خانه ی ما آمدند طبعن متوجه موقعیت زندگی و تحصیلی ما شدند و 

۲- منظور از افراد تحصیل کرده در این مصاحبه افرادی مانند فردی است که با او مصاحبه شده است. یعنی کسانی که عملن نیازی به کار کارگری 
نداشتند و برای حضور در میان کارگران در کارخانه ها مشغول به کار می شدند. در برخی از کارخانه ها، کارگران قدیمی که قصد این افراد را تشخیص 

می دادند به آنها »کارگر تزریقی« لقب داده بودند.
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سالیان سال دوستی ما ادامه داشت. بنابراین موضعی در مقابل این نداشتند ولی دولت رشایط گذاشته بود که کسی که حتا دیپلم 
داشته باشد به هیچ وجه نباید استخدام شود.

شورای کارخانه ی خود شام چه فعالیت هایی داشت؟

یکی از کارهای خوبی که در آن دوران شورا برای کارگران کرد این بود که یک جایی را گرفتند و فروشگاهی برای کارگرها در آنجا 
درست کردند. مثلن می رفتند از کارخانه های تولید وسایل خانه جنس می آوردند و کارگرهایی که اغلبشان تا آن زمان چیزهایی مثل 
یخچال و کولر و گاز نداشتند اینها را از این فروشگاه می گرفتند و ماه به ماه یک مقدار اندکی از حقوقشان کم می شد. یکی از 
کارهایی که شورا کرد و توانست به واسطه ی آن کارگرها را به سمت خودش جذب کند، این بود. یکی دیگر از کارهای شورا این 

بود که مراقب بود رسپرست ها به کارگرها تعدی نکنند.

ارتباط کارگرهایی که به دلیل بی سوادی منی توانستند عضو هیات مدیره ی شورا شوند با شورا به چه ترتیب بود؟

کارگرها را به جلسات راه می دادند و از آنها نظرخواهی می کردند ولی آن مصوبه ی اولیه باعث می شد که این کارگرها نتوانند عضو 
هیات مدیره ی شورا شوند. البته در متام مدت فشار کارگرها هم بود که از این وضعیت ناراضی بودند. بعد از مدتی هم اعضای 
شورا برای فروشگاه و خرید و اموری مانند آن نیرو کم آوردند. بنابراین مجبور شدند تعدادی عضو علی البدل انتخاب کنند و آن 
اعضای علی البدل از کسانی بودند که کارا بودند، یعنی هم نیروی بدنی داشتند و هم یک وجه مردمی داشتند. حارض بودند مثلن 
وقتی کامیون بار می آورد بروند و بار را تخلیه کنند. یا به همکارهای زنشان کمک می کردند. مثلن زنی اگر یخچال داشت چهار 
نفر از این کارگرهای مرد یخچال را بار وانت می کردند و به منزل همکار زنشان می رساندند، یخچال را در خانه راه می انداختند 

و برمی گشتند.

این شورا تا کی دوام داشت؟

تا برج چهارم یا پنجم سال 59 که در این کارخانه بودم شورا بود ولی از آن طرف هم انجمن اسالمی داشت تشکیل می شد. ما 
البته دلیل این را آن زمان تشخیص منی دادیم اما می دانستیم یک قدرت موازی تشکیل شده است که خیلی مراقب بود کارگرها 
آستین کوتاه نپوشند، حجابشان درست باشد، برای مناز جامعت بروند. با این شیوه اینها روی کار آمدند. در ظاهر اصلن با شورا 
کاری نداشتند حتا یک رفاقتی هم بود چون باالخره همه در یک کارخانه کار می کردند. اولین کاری که انجمن اسالمی کرد این بود 

که میزهای زنان و مردان را در غذاخوری ای که برای غذا خوردن به آنجا می رفتیم، جدا کرد.

شورا در این موارد دخالت منی کرد؟

نه کاری نداشت اصلن. قبل از این که انجمن اسالمی تشکیل شود همه از خانه هایشان غذا می آوردند و در غذاخوری دور هم 
می خوردند. حتا خیلی از مردها غذا منی آوردند و از غذایی که زن ها می آوردند می خوردند. به یاد دارم یک کوره یی آنجا بود که 
فلزات را در آن ذوب می کردند، صبح اول وقت همه غذاهایشان را کنار این کوره می گذاشتند که گرم شود، بعد ظهر غذا را از 
هامن جا برمی داشتند، روی خط تولید یک سفره پهن می کردند و مشغول خوردن می شدند. این را هم می گفتند که بچه ها! هر 
کسی غذا ندارد بیاید و از این غذا بخورد. اما انجمن اسالمی اولین کاری که کرد این بود که زنان و مردان را در اینجا از هم جدا کرد.

دلیل دخالت نکردن شورا چه بود؟ آیا کارگرها به این چیزها اعرتاض منی کردند؟

اولش مخالفت کردند. ولی هم زمان که انجمن اسالمی شکل گرفت مدیر کارخانه هم عوض شد بدون اینکه کسی بداند چرا و بعد 
از این انجمن اسالمی مورد حامیت قرار گرفت. در حدی که مصوبه می نوشتند و هیئت مدیره و مدیر کارخانه و امور اداری زیر 

این مصوبات مهر می زدند و توی همه ی کارگاه ها به دیوار نصب می کردند.
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من هنوز متوجه نشدم چرا شورا به این روند اعرتاض نکرد.

آنقدر قدرت نداشتند. در واقع رس شورا به کارهای اجرایی کارگرها گرم شده بود.

بیرون آمدن شام از این کارخانه ربطی به این روند داشت؟

بله وقتی کم کم انجمن اسالمی در کارخانه قدرت گرفت برای من هم موقعیتی بوجود آمد که بهرت بود از کارخانه بیرون بیایم، 
بنابراین حقوق دو ماه را هم نگرفتم و از کارخانه بیرون آمدم.

بازتاب اتفاق های سیاسی دورانی که در این کارخانه کار می کردید، با توجه به این که دوران بسیار پرالتهابی هم بود، در بین 
کارگران چه بود؟ آیا بازتابی در بین کارگران یا در شورا در این مورد می دیدید؟

در شورا نه ولی بین کارگران در این موارد بحث می شد. چون کارگرهای کارخانه از مناطق مختلف کشور بودند، تعداد زیادی 
کارگر ترک و شاملی در کارخانه اشتغال داشتند، چند کارگر کرد داشتیم. به خاطر همین این طور نبود که کارگرها تحت تاثیر اخبار 
رادیو و تلویزیون قرار بگیرند چون به این مناطق تعلق داشتند از طریق هامن مناطق اخبار به آنها می رسید و به این ترتیب اخبار 
بین کارگرها رد و بدل می شد. مثلن صبح از هم می پرسیدند چه خرب؟ و دیگری جواب می داد: مادرم این طور می گوید یا خواهرم 

آن طور می گوید. بنابراین اخبار دهان به دهان بین کارگران می گشت.

به نظر شام کارگرها موضعی در برابر جمهوری اسالمی داشتند یا نظام جدید برایشان ابهام داشت؟

نه هنوز. جمهوری اسالمی یک پدیده ی مبهم بود و بیشرت گیج بودند. یعنی موضعی در مورد نظام جدید نداشتند.

بعد از خروج از کارخانه ی برنز چه کردید؟ به کارخانه ی دیگری رفتید؟

بله، چند ماهی هم در کارخانه ی سایپا کار کردم. آنجا هم به همین ترتیب به عنوان کارگر بی سواد وارد شدم و در آشپزخانه 
قسمت ظرفشویی را به من دادند. وقتی هم که ظرفی برای شسنت نبود برنج و لوبیا پاک می کردیم و مواد اولیه یی که برای پخنت 
غذا الزم بود. آنجا یک حادثه یی اتفاق افتاد. یکی از کارگرها آسیب دید، دستش را با چیزی برید و من با یک ذره اطالعاتی که 
داشتم جلوی خون ریزی این را گرفتم. البته سایپا خودش یک درمانگاه بسیار بزرگ داشت که دکرت هم داشتند. به هر حال دست 
این کارگر را یک پانسامن اولیه کردم و او را به درمانگاه بردم، در آنجا گویا کسی متوجه شد من کمی اطالعاتی دارم که به یک 
کارگر بی سواد منی خورد. من آن زمان باردار هم بودم و مشخص بود که باردارم. دو روز بعد از امور اداری من را خواستند و در آنجا 
از من پرسیدند: شام اطالعات پزشکی داری؟ من گفتم: نه! چطور؟ گفت: ما اینجا نیاز به نیرو داریم و اگر شام اطالعات پزشکی 
داری به درمانگاه منتقلت کنیم. گفتم: نه! من سواد چندانی ندارم. ولی به هر حال به این ترتیب متوجه شدند که من کسی که 

ادعا می کنم نیستم. البته اشتباه از خودم بود اما یک موضوع انسانی بود و شاید طور دیگری منی توانستم رفتار کنم.

دورانی که در سایپا کار می کردید آنجا هم شورا داشت؟

بله، شورا تشکیل شده بود و چون کارگر خیلی زیاد داشت، شورای کارگری هم خیلی قوی بود. آن زمان سایپا فکر می کنم بیشرت از 
۶۰۰ تا کارگر داشت. شورای آنجا اینقدر قوی بود که مدیرها را به پاسخگویی وامی داشتند و مواخذه می کردند. اصلن برای خودش 
یک قدرتی محسوب می شد. با توجه به سن کم من و تجربه ی اجتامعی اندکی که داشتم سایپا برای من جهانی از کار و فعالیت 

و پویایی به حساب می آمد و شورای آنجا خیلی خوب و قوی بود.
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این شورا چه نقشی در کارخانه داشت؟

در همه جا ناظر داشتند. چون کارگر زیاد بود شورا هم بزرگ بود در نتیجه چون شورای بزرگی داشتند یک رسی عضو داشتند که 
اینها ناظر بودند و همه چیز را تحت کنرتل داشتند و کارهای مثبتی برای کارگران انجام دادند. مثلن درمانگاه را اینقدر گسرتش 
دادند که کارگرها برای بسیاری از بیامری ها و مشکالت مجبور نباشند به پزشک بیرون مراجعه کنند. تا آن زمان یک بهیاری بود که 
قرصی می داد یا کارهای این طوری می کرد ولی شورا کارخانه را وادار کرد برای درمانگاه یک پزشک استخدام کند. یا مثلن همه چیز 
آشپزخانه تا آن موقع به طور سنتی اداره می شد اینها یک نفر رسآشپز آوردند که بر کیفیت پخت غذا نظارت کند، یک نفر را از 
بهداشت آوردند که به مسائل بهداشتی آشپزخانه نظارت کند و یک متخصص تغذیه آوردند که برای کارگرها در درمانگاه پرونده 

تشکیل داده بود و نظارت می کرد که تغذیه ی کامل کارگرها باید به چه ترتیب باشد یا چه کسانی باید غذای رژیمی بخورند.

آیا در این شورا نیروهای سیاسی هم بودند؟

بله، خیلی زیاد، بیشرتشان هم از بچه های چپ بودند و از هواداران سازمان های مختلف. کارگرهای سایپا هم اکرثن باسواد بودند 
و شاید این هم یکی از دالیل ارتباط خوب کارگرها با شورا و پشتیبانی آنها از همدیگر بود.

زمانی که شام آنجا کار می کردید انجمن اسالمی تشکیل شده بود؟

نه، اگر هم بود خیلی ضعیف بود و منی توانست با شورا مقابله کند.

به نظر شام دلیل این که شوراها از بین رفتند چه بود؟ چقدر رسکوب ها در از بین رفنت شورا نقش داشت و چقدر مسایل درونی 
خود شورا یا احیانن مشکالت تولید؟

اگر بخواهیم به طور واقعی به ماجرا نگاه کنیم قبل از این که انجمن اسالمی تشکیل شوذ، شوراها تشکیل شد. حکومت جدید 
خیلی زود متوجه این شد و به همین دلیل هم در اکرث کارخانه ها اجازه منی دادند آدم های باسواد استخدام شوند. بنابراین آن 
نیروهای اندکی هم که بودند به خاطر ناآگاهی تاریخی و این که اصلن منی دانستند شورا چیست، چه کاری باید انجام دهد و 
چطور باید فعالیت کند اشتباه هایی کردند. مثلن در کارخانه ی برنز اعضای شورا به دلیل این که منصبی به آنها تعلق گرفته بود 
صاحب یک قدرت کاذبی شدند که تاثیر بسیار بدی داشت. یکی از مصوبات بد این شورا این بود که کارگر بی سواد منی تواند 
عضو هیات مدیره ی شورا شود. یعنی خودشان را باالتر از کارگرهایی می دیدند که سواد چندانی نداشتند. درست است که بعدها 
این کارگران هم در شورا فعال شدند ولی به هر حال شکافی شکل گرفته بود. زمانی هم که انجمن اسالمی تشکیل شد هیچ کس 
آگاهی ای نداشت که اینها برای چه تشکیل شده اند و چه برنامه ریزی ای دارند. در حالی که انجمن های اسالمی با برنامه آمده 
بودند. بعدها در کارخانه ی سایپا چون من در جایی قرار گرفته بودم که مورد اعتامد همه ی گروه ها بودم آرام آرام از طریق خود 
اعضای انجمن اسالمی متوجه شدم که اینها با این برنامه آمده اند که گسرتش پیدا کنند و باعث حذف شوراها بشوند. البته می شد 
شوراها حذف نشوند اگر خودشان را هم پای کارگرها می دیدند، اگر خودشان را باالتر احساس منی کردند. اگر اینها کاملن در هم 
ادغام می شدند حذفشان حتی اگر برنامه ریزی شده بود، که شده بود، سخت بود و طول می کشید. اینها تا زمانی که انجمن های 
اسالمی تشکیل شوند زمان کافی داشتند که ریشه بدوانند و وقتی این ریشه گسرتش پیدا می کرد دیگر منی توانستند به این راحتی 
آنها را حذف کنند. یک منونه ی بارزش این است که اینها وقتی فروشگاه را تشکیل دادند، این برای کارگرها کار بسیار بزرگی بود. 
در حالی که پیش از این من در کارخانه های دیگر دیده بودم صاحب کارخانه که بخش خصوصی بود، برای جلب کارگران مثلن 
در اعیاد خاصی یا مراسم سوگواری خاصی چند گوسفند جلوی در کارخانه می کشت بعد یا گوشتش را کیسه کیسه بین کارگران 
تقسیم می کرد یا با آن غذا درست می کردند و در کاسه ها یا قابلمه های مسی به اندازه ی سه-چهار نفر غذا می ریختند و به کارگرها 
می دادند. به این ترتیب صاحب کارخانه بین کارگران جایگاهی پیدا می کرد و تبدیل به بت اعظم می شد. اما وقتی شورا به وجود 
آمد و آن فروشگاه را درست کرد اقدامات این چنینی دیگر اثری نداشت. چون آن صاحب کارخانه نهاینت در سال سه بار گوسفند 
می کشت و گوشتش دیر یا زود متام می شد اما فروشگاه جایی بود که وقتی کارگر برای خرید به آن می رفت پولی منی داد، یعنی 
اصلن پولی نداشت که بدهد، ولی از این فروشگاه که هر روز باز بود مایحتاج روزانه ی خانه اش و وسایل خانه را می خرید، یعنی 
هم ارزاق خورد و خوراک و بهداشتی و هم وسایلی که به آن نیاز داشتند و قبلن منی توانستند داشته باشند و در آخر ماه مقدار 
کمی از حقوقش کم می کردند. به این ترتیب فشار مالی ای هم به کارگر منی آمد. همین نشان می دهد که اگر شورا می توانست 
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واقعن منافع کارگرها را منایندگی کند، کارگرها هم به آن می پیوستند. چون من می دیدم که کارگرها در ساعت های اسرتاحتشان به 
فروشگاه می رفتند و به مسئوالن فروشگاه برای جارو کردن یا مرتب کردن و جابه جا کردن وسایل کمک می کردند چون آنجا را از 
آن خودشان می دانستند. ولی این منطق را اعضای شورا نتوانستند در کارهایشان گسرتش دهند و آن را حفظ کنند. آن نگاه موجود 
از باال یواش یواش بین شورا و کارگران فاصله انداخت و بالفاصله از این فاصله انجمن اسالمی وارد شد و ابتدا هم با مسئله ی 
رعایت شئونات مذهبی آغاز کرد و آرام آرام پیش رفت. هرچه آنها قدرت گرفتند شوراها تضعیف شدند و در نهایت تعطیل شدند 

یا به شکل شوراهای اسالمی درآمدند.
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