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اشاره:

بعد از انتشار جلد اول کتاب »تاریخ مفقود شوراهای 57«1 مورد نقد قرار گرفتیم که در آن کتاب به نربد با حزبیت 
رفته ییم و با ثبت اشتباهات احزاب و سازمان ها نه تنها نقش آنها را در شکل گیری و تداوم شوراها و کمیته ها 
تحریف  را  تاریخ  خودمان  »ضدحزبی«  یا  »آنارشیستی«  »ایده آلیستی«،  گرایشات  به  بنا  بلکه  گرفته ییم  نادیده 
کرده ییم. متاسفانه منتقدان توجه نکرده بودند که از قضا قصد ما از بازگشت به انقالب 57 اثبات چیزی بود که 
در روایت های رسمی، از جمله روایت های آلوده به نوستالژی برخی از احزاب و سازمان های انقالبی، به کلی نفی 
و رد می شود. گاه در این صورت بندی به ظاهر بی آزار که هژمونی ضدانقالب خمینیستی چنان همه جای جامعه 
را فرا گرفته بود که امکانی برای مقاومت در مقابل آن و متدید انقالب موجود نبود و گاه در این ابراز انزجار 
علنی که اساسن انقالب 57 از هامن ابتدا چنان مهر جریان حزب الله را بر خود داشت که صحبت از »شکست« 
یا »مصادره«ی انقالب بی معناست، ابراز انزجاری که معمولن به این شکل از اعالم رسشکستگی راه می برد که 
نیروهای چپ و مرتقی جامعه می باید خطر »اسالمی ها« را متوجه می شدند و با حامیت از شاپور بختیار و عزم 
شکل گرفته در شاه برای انجام اصالحات، مسیر رشد و گشودگی گام به گام جامعه را تقویت می کردند. پاره یی 
از این ادعاها البته در مقدمه ی آن کتاب با عنوان »تزهای بهمن« پاسخ گرفته بود اما آنها که از پایگاه دفاع از 
کارنامه ی احزاب و سازمان های انقالبی در روزهای رسنگونی و سال های بعد از آن به کتاب ایراد می گرفتند توجه 
نداشتند که از قضا در رستارس آن کتاب تالش شده بود از خود »سازمان« به مثابه تنها راه وفاداری به رخداد انقالب 
و تنها امکان متدید انقالب و مقاومت در برابر ضدانقالب دفاع شود، منتها طبعن نه به شیوه های مرسوم بلکه 
با تاکید بر اشتباهات مهلکی که در انقالب 57 مرتکب آن شدیم و باید آنها را بشناسیم تا در آینده از تکرار آنها 
پرهیز کنیم. بنابراین عجیب نیست که برخی از هامن منتقدان، امروز نه تنها از مخالفان »آلرتناتیو شورایی« برای 
آینده هستند بلکه در جزئیات نیز و همین امروز مرتکب اشتباهاتی در ربط با جنبش های اجتامعی و سیاسِی در 
جریان می شوند که به آلرتناتیوی که ترسیم می کنند و به روش رجوعی که به تاریخ دارند مربوط می شود. بنابراین 

1. کتاب را می توانید از این آدرس دریافت کنید.
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گفنت ندارد که در رستارس آنچه تاکنون منترش کرده ییم و آنچه از این پس در این مصاحبه ها منترش خواهیم کرد، 
بیش از واکاوی گذشته بحث ما بر رس آینده است. به گذشته بازمی گردیم تا برای نربدی در آینده تجهیز شویم. 
بودیم:  نوشته  منجنیقی  نکته های  در  که  است  یادآوری  و  تاکید  به  »الزم  نوشتیم:  پیشین  اشاره ی شامره ی  در 
"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 
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.«

***

گرفت؟  شکل  چطور  بودید  عضوش  که  دانش آموزی ای  شورای 
یعنی در چه زمانی، چه رشایطی و به چه ترتیبی؟

قبل از این که وارد بحث شورای دانش آموزی بشویم برای این که 
روبه روییم، من  آدمی  با چه  آن موقع  که  باشیم  داشته  تصوری 
رشایط  چه  در  زمان  آن  که  می گویم  مورد  این  در  کوتاه  خیلی 
فکری و اجتامعی ای بودم، کجا قرار داشتم که یک تصوری داشته 
آن  از  قبل  ساله.  شانزده   - پانزده  آدم  یک  به  برگردیم  و  باشیم 
وقتی سوم راهنامیی بودم و فکر کنم دوازده سامل بود، ما توی 
مدرسه مان کتابخوانی مخفی، هسته ی مطالعاتی مخفی داشتیم. 

هنوز زمان شاه بود.

یعنی چه سالی؟

من سال آخر بودم که انقالب شد. یعنی این موضوع مربوط می شود به چهار سال قبل از انقالب. این طور بود 
به فعالیت را در کالس تشخیص می دادند. مثلن  که دانشجوها2 و معلم هایی که سیاسی بودند گرایش بچه ها 
سوالی می پرسیدند و بعد تشخیص می دادند که از بین بچه ها چه کسانی به قول معروف کله شان بوی قرم سبزی 
می دهد. بعد رشوع می کردند روی این بچه ها کار کردن. مثلن یکی از روش ها همین بود که پیشنهاد کتابخوانی 
داشتند. اوایل این طور بود که معلمی داشتیم که تکی به ما کتاب می داد. یعنی هسته نداشتیم. کتاب می آورد، 
می گفت بخوانید و بعد بیایید در مورد آن حرف بزنید. البته نه به همه بلکه به کسانی که انتخاب می کرد. ولی 
سوم راهنامیی ما یک معلمی داشتیم که هسته زد. یعنی ما اصلن با توجه به این که این فرد معلم انگلیسی ما بود 
به اسم کالس تقویتی انگلیسی هر دفعه در خانه ی یکی جمع می شدیم و او کلی برای ما حرف می زد و ما هم در 
مورد کتاب هایی که خوانده بودیم صحبت می کردیم. تا این که یک بار در یکی از این دوره هایی که ما جمع شدیم 

2. در آن دوران برخی از دانشجویان به عنوان معلامن حق التدریسی در مدارس هم تدریس می کردند.
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در خانه ی یکی از بچه ها عکس شاه و فرح روی دیوار بود که معلم ما ترسید و دیگر آن هسته ی مطالعاتی متوقف 
شد. یا مثلن ما یک اعتصاب توی مدرسه راه انداختیم. دلیلش هم این بود که آن موقع به عنوان تغذیه ی رایگان 
شیر و موز و چنین چیزهایی می دادند. من البته این را بگویم که من از یک طبقه ی متوسط رو به پایین می آیم، 
یعنی خانواده فرهنگی و روشن بودند ولی از نظر مالی وضع خیلی خوبی نداشتیم. آن موقع توی بچه ها صحبت 
کردیم، درست هامن موقع که ما این هسته را هم داشتیم، و در مدرسه اعتصاب راه انداختیم با این عنوان که چرا 
این شیر و موزها را به ما می دهید چون بچه ها توی زنگ تفریح اینها را می گرفتند و به هم می پاشیدند و اصلن 
استفاده منی کردند. در صورتی که مثلن ناحیه ی سیزدِه آن موقع، طرف های راه آهن و آن اطراف خرب داشتیم که 
وضع مالی بچه ها خیلی خراب است و واقعن برای بعضی هایشان هامن تغذیه ی رایگان وعده ی غذای اصلی شان 
بود، یعنی اینقدر وضع خراب بود. به هر حال اعرتاض کردیم و تغذیه را نگرفتیم. البته اعتصاب به جایی نرسید 
ولی منظورم این است که یک حرکت های کوچک این شکلی هم آن موقع داشتیم. تا این که در دوران قیام، و 
دوران تظاهرات ها که مدرسه را می بستیم و بیرون می رفتیم، هامن جا بین بچه های ما و بچه های مدارس دیگر 
صحبت شد که ما باید یک ارتباطاتی با هم برقرار کنیم. تا قبل از آن همین جوری می آمدیم توی خیابان. یعنی 
هر کسی از مدرسه ی خودش، مدارس را تعطیل می کردیم، می آمدیم و همدیگر را توی خیابان پیدا می کردیم. ولی 
در یکی از این تظاهرات ها رضورت این که ما باید منظم با هم ارتباط داشته باشیم و با هم هامهنگ کار کنیم، 
دیده شد که به یاد دارم چون من هم مثل خیلی های دیگر در حرکت ها رشکت خیلی فعال داشتم و مدام دیده 
می شدم، هامن جا، توی خیابان، یکی من را کشید روی کاپوت ماشین و دست من را باال گرفت و گفت از دبیرستان 
فالن این رابط. هامن جا همه ی رابط ها همدیگر را شناختند که بعد ارتباط داشتیم و هامهنگ می کردیم که فالن 

روز، فالن ساعت همه ی مدرسه ها را به خیابان بیاوریم.

این زمان هنوز سلطنت رسنگون نشده. یعنی سال 57 است؟

از اواخر 56 تظاهرات ها کم کم رشوع شد. این طور بود که سال 56 که دانشجوها اعرتاضات را با شکسنت شیشه ی 
بانک ها رشوع کردند، از آنجایی که دانش آموزها خیلی به دانشجوها نزدیکی داشتند و خیلی تحت تاثیر حرکت های 
دانشجویی قرار می گرفتیم، حرکت های دانشجویی که مثلن می ریختند و غذاخوری را داغان می کردند خیلی روی 
ماها اثر می گذاشت. هامن موقع، سال 56، به محض این که این حرکت های دانشجویی رشوع شد روی ما هم خیلی 
اثرگذار بود ولی هنوز اعرتاضات توده یی نشده بود. فقط حرکت های رضبتی بود و متام می شد. مردم هم هی 
سوال می کردند اینها چه می گویند؟ چه می خواهند؟ چرا این کارها را می کنند؟ خودت هم البته اگر یک زمینه هایی 
داشتی بیشرت متاثر می شدی. ولی اینها که تعریف کردم در آغاز شکل گیری حرکت های دانش آموزی توی خیابان ها 
و تعطیل کردن مدارس بود که هنوز هیچ خربی از رفنت شاه نبود. در واقع اگر نگاه کنی به این، این شورا نیست. 
چون هیچ انتخاباتی صورت نگرفته بلکه به مفهوم واقعی کلمه از کف خیابان ارتباط ها شکل گرفت که بعدن من 
فکر می کردم اینها در واقع به نوعی هامن کمیته های اعتصاب بودند. ولی این زمینه یی شد که هامن بچه هایی که 

در کمیته های اعتصاب خیلی فعال بودند بعدن مناینده های شورا شدند.

می گویید بعدن به این فکر کردید که اینها کمیته های اعتصاب بودند. آن زمان خودتان نام این را چه گذاشتید 
یا اصلن نامی داشت؟

اصلن اسم نداشت. ما این را ایجاد کردیم برای هامهنگی. یعنی اصلن اسمی منی شناختیم که روی اینها بگذاریم. 
حداقل من این طور بودم. چون من آن موقع سیاسی بودم ولی هوادار سازمان ]چریک های فدایی خلق ایران[ 
نبودم. زمان شاه چیزهای کلی ای در مورد سیاهکل و اینها می دانستم اما نه سنم اقتضا می کرد که هوادار سازمان 
را  تظاهرات ها  این  ما  که  مقطعی  آن  در  حتا  ماجرا چیست.  واقعن  که  داشتم  کاملی  آگاهی  این که  نه  باشم، 
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می کردیم من هوادار سازمان نبودم. بلکه یک آدمی بودم که عمدتن با انگیزه های علیه فقر آمده بودم. آن موقع 
حداقل من این آگاهی را نداشتم.

حاال چرا شام را انتخاب کردند؟

خب ما و بچه های مدارس دیگر توی خیابان بودیم. من را انتخاب کردند چون از روی قیافه می دیدند که این مدام 
هست و فعال است پرسیدند از کدام مدرسه یی؟ گفتم از »ورجاوند«، گفتند این مناینده ی مدرسه ی »ورجاوند«. 
این طور همدیگر را پیدا کردیم. البته من توی مدرسه هم فعال بودم یعنی در واقع ما نیروی محرکه ی تعطیل 
کردن مدرسه و پیوسنت به تظاهرات ها بودیم. این را هم بگویم بعد از انقالب بالفاصله آن مدرسه ما را اخراج کرد. 
یعنی آن مدرسه به محض رفنت شاه و آمدن اینها، متام کسانی که مدارس را به اعتصاب کشانده بودند را اخراج کرد.

ترکیب بچه هایی که در همین چیزی که االن به آن نام کمیته ی اعتصاب می دهید عضو بودند چه ترکیبی بود؟

اینها شکل  فدایی اند، مجاهدند، هنوز  بگویی  آن موقع منی توانستی  لزومن  که  بودند  پر شوری  فعاِل  بچه های 
نگرفته بود. یعنی بچه هایی با انگیزه های متفاوت ولی عمدتن حول این مسئله که شاه باید برود، هدف این است 
که شاه باید برود. بنابراین بچه هایی بودند با این دغدغه که چه کار باید بکنیم و رضورت این که باید کاری بکنیم 
که شاه برود. ترکیب این بود. مثلن یک موردی را برایت بگویم. یکی از کسانی که با ما آن موقع در به تعطیلی 
کشاندن مدرسه فعال بود و قبلش هم در آن هسته ی مخفی ما در مدرسه عضو بود بعدن مجاهد شد که بعدن 
در زندان تواب شد و من را لو داد. یکی از آنها بعدن اکرثیتی شد. آن موقع ولی واقعن این طور نبود. چون ما 

پانزده - شانزده ساملان بود و پانزده شانزده ساله ی زمان شاه که در یک جو پلیسی بزرگ شده بودیم.

این را متوجهم. ولی از بین آن بچه ها تا جایی که از رسنوشت و رسگذشتشان خرب دارید کسی را رساغ دارید که 
بعدن جذب جریانات حزب اللهی شده باشد؟

یک مورد داشتیم که مسیر کاملن برعکسی را طی کرد. انجمن اسالمی بود ولی بعدن پیکاری شد. ولی کسی را به 
خاطر ندارم که جذب نیروهای حزب اللهی شده باشد.

این کمیته چند نفر عضو داشت؟

سخت است گفتنش چون از هر مدرسه یی یک یا چند نفر بودند. مثلن ابتدا از مدرسه ی ما فقط من بودم ولی 
بعد شدیم دو نفر. آن موقع خیلی مدارس بودند که در این کمیته مناینده داشتند. بعدن به دلیل همین گسرتدگی، 
ارتباط  ناحیه های دیگر هم  ناحیه ی 13 و  با همین بچه های  ارتباط می گرفتیم. مثلن ما بعدن  ناحیه  به  ناحیه 
گرفتیم. ولی تعداد را منی توانم بگویم چند نفر بود. چون به این شکل نبود که ما مثلن مجمعی داشته باشیم 
یا چنین چیزی. در واقع یک کمیته ی هامهنگی بود، کمیته یی که ما فقط بتوانیم رسیع چیزهایی مثل روزها و 

ساعت ها را با هم هامهنگ کنیم. بیشرت از این هم حتا اصلن بحثی بین ما منی شد.
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گفتید با بچه های ناحیه های دیگر هم در متاس قرار گرفتید. به نظرم اهمیت دارد که بگویید روند کار این کمیته 
چطور پیش رفت.

ببین ما هیچ وقت به آن شکل جلسه ی عمومی یا مجمع عمومی نداشتیم. هیچ کدام از این وسایل ارتباطی فعلی 
هم که وجود نداشت. بنابراین همه ی روابط حضوری بود و کف خیابان. در همین دیدارهای حضوری بود که 
اطالعات و روابط رد و بدل می شد که مثلن با بچه های فالن ناحیه متاس گرفته ییم و قرار است این کار را بکنیم. 
یعنی همه ی اتفاقات گوش به گوش در جریان بود. ولی می دانستیم که داریم هامهنگی می کنیم و هامهنگی 
دارد انجام می شود. و واقعن هم هامهنگی انجام می شد. یعنی روزی که قرار می شد مدرسه را تعطیل کنیم و 
بزنیم بیرون واقعن به شکل هامهنگی این کار انجام می گرفت.البته این اواخر دیگر تقرینب هر روز این کار را 
می کردیم. من اصلن به یاد ندارم که این کمیته ی هامهنگی جلسه یی داشته باشد اما رضورت پیشربد کارمان ما را 
به این نوع از کار کشاند. همین رضورت بود که به ما نشان داد باید با ناحیه های دیگر متاس بگیریم، باید کارها 

را با هم هامهنگ کنیم.

اینها آن زمان تبدیل به نهاد نشد. همین ارتباطات ناحیه یی و منطقه یی؟

بعدن تبدیل به شوراها شد که توضیح می دهم. این چیزهایی که من امروز به آنها می گویم کمیته های هامهنگی 
یا کمیته های اعتصاب بعدن تبدیل به نطفه های شوراها شد ولی ما آن زمان برای خود اینها حتا اسم هم نداشتیم.

فکر کنم بد نباشد قبل از این که به تاسیس شوراها برسیم کمی در مورد 13 آبان، به عنوان نقطه ی عطفی در 
مبارزات دانش آموزی در مقطع انقالب حرف بزنیم. اگر در این مورد چیزی در خاطر دارید لطفن تعریف کنید؟

من خودم رشکت خیلی فعالی در 13 آبان داشتم. چون من بچه ی کوچک خانواده بودم مجبور بودم از خانواده 
پنهان کنم که هر روز دارم چه کار می کنم، نه که آنها منی کردند، در آن زمان هر کسی هر جایی که بود این کارها را 
می کرد ولی در خانه کسی در این مورد صحبت منی کرد. من به یاد دارم وقتی داشت درگیری های 13 آبان را هامن 
روز نشان می داد جلوی جلوی تلویزیون نشسته بودم و نگاه می کردم که مبادا اتفاقی من را هم نشان دهد. ما 
همه آن روز دانشگاه تهران بودیم. به یاد دارم روزی بود که ما قرار گذاشته بودیم از متام مدارس به دانشگاه تهران 
برویم و تظاهرات خیلی بزرگی بود. هامن طور که گفتم ما از قبل هم خیلی تحت تاثیر حرکت های دانشجویی 
این شعار را می دادیم که  بودیم و آن روز هم اعالم کردیم که می رویم و به دانشجوها می پیوندیم. آنجا هم 
»محصل، دانشجو/ پیوندتان مبارک« که بعدن در صحن دانشگاه تبدیل شد به »محصل، دانشجو، کارگر/ پیوندتان 
مبارک«. ما با این شعار و دست زدن وارد دانشگاه شدیم و دانشگاه تهران یک گلوله آتش شد. همه جمع بودند 
و جمعیت خیلی زیادی بود. آن موقع گارد اجازه نداشت وارد دانشگاه شود ولی آن روز وحشیانه به دانشگاه 
حمله کردند. بعد دانشگاه را محارصه کردند و ما هم سعی می کردیم از روی نرده های دانشگاه که شبیه رسنیزه 
است فرار کنیم. گاردی ها با باتوم به جان جمعیت افتادند که بعدن من در اخبار شنیدم تعداد نسبنت زیادی کشته 

شده اند که بخش قابل توجهی از کشته شده ها دانش آموز بودند.

در این فاصله شام ارتباط منظم تری چه در دبیرستان خودتان، چه در ارتباط با دانشگاه پیدا کردید که َشامی 
تشکیالتی داشته باشد؟

آره. توی دانشگاه رسنخ هایی پیدا کردیم. ولی به مفهوم تشکیالت به آن شکل نه اما روابطی فردی و از روی اعتامد 
شخصی شکل گرفت. ما می دانستیم به رساغ چه کسانی برویم و آنها هم متقابل ما را شناختند. حتا بعدها بر 
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مبنای همین شناسایی ها سال آخری که من دانش آموز بودم من را در یک هسته ی دانشجویی سازماندهی کردند 
که همه ی اعضای دیگر آن دانشجو بودند. بنابراین در آن مقطع روابطی شکل گرفت اما رابطه ها به آن معنا 

تشکیالتی نبود.

منظور من هم تشکیالتی نه به معنای ارتباط سازمانی بلکه این بود که مثلن یک انضباطی به وجود بیاید. فرض 
بگیرید در دبیرستان، شام برای اینکه برای تظاهرات سازماندهی کنید، جلسه ی منظم داشتید یا اصلن جلسه 

برگزار می کردید؟

نداشتیم. ولی  اوایل که اصلن جلسه  نه جلسه منی گذاشتیم. 
توی  وقتی  می دادیم.  انجام  تبلیغی  کار  خیلی  مدرسه  توی 
خیابان بودیم که خب توی خیابان بودیم. ولی وقتی که توی 
مدرسه بودیم همه ی کالس ها تبدیل شده بود به مکانی برای 
جلسات بحث عمومی. کار تشکیالتی به مفهوم تشکیالت نبود 
اما خود مدرسه تبدیل شده بود به زمینه یی برای یادگیری و 
بحث. معلم ها هم خیلی تاثیر داشتند. من معلم های خوب 
خیلی داشتم که در مراحل مختلف در سیاسی شدن و رشد 
ما خیلی تاثیرگذار بودند. مثلن هامن موقع با توجه به این که 
اعتصابات رسارسی شده بود، معلم ها هم اعتصاب می کردند و 
این کالس های تعطیل  شده ی درس تبدیل شده بود به کالس های 
بحث و آموزش عمومی. اما این که جلسه بگذاریم که چه کار 
آن مقطع جلساتی  در  ما  که  یاد منی آورم  به  االن  کنیم، من 

گذاشته باشیم.

گفتید بعد از اینکه شاه رفت از مدرسه اخراج شدید. بهانه ی این اخراج چه بود؟

آره چهار نفر اخراج شدیم. خب ما بین مدیرهایامن افراد وابسته داشتیم، البته بودند معلم ها و مدیرهای ساواکی، 
اما اگر حتا این هم نبود خیلی از مدیرها به لحاظ فکری به حکومت شاه وابسته بودند. همین افراد بعد از قیام 
می دانستند این قضیه ادامه دارد و منی خواستند دردرسی در مدرسه داشته باشند. بنابراین بهرتین کارنامه را برای 
ما نوشتند که از رش ما خالص شوند، چون می دانستند که این قضایا ادامه پیدا خواهد کرد و منی خواستند که 
ما در آن مدرسه باشیم. من با این کارنامه رفتم و در مدرسه ی جدید اسم نوشتم. من اصلن از نظر طبقاتی به 
مدرسه ای که قبلن در آن درس می خواندم منی خوردم ولی چون سطح آموزشی در مدرسه ی ورجاوند خیلی خوب 
بود خانواده ام سعی کرده بود به هر زحمتی که شده من در آنجا درس بخوانم. بعد از این اخراج از نظر رتبه بندی 
مدرسه خیلی آمدم پایین چون با آن ماجرای اخراج دیگر ما چند نفر را در مدارس دیگر هم به سادگی ثبت نام 

منی کردند تا در نهایت دبیرستان اخگر من را ثبت نام کرد.

خب بهمن، قیام پیروز می شود و این ماجرای اخراج و ثبت نام منطقن باید مربوط به مهر 1358 باشد. بنابراین 
شام تا آخر سال تحصیلی 58-57 هم چنان در دبیرستان ورجاوند ماندید. در این دوره چه اتفاقاتی افتاد؟

بعد از قیام اغلب اوقات مدرسه تعطیل بود و فقط از ما امتحانات عقب افتاده ی قبلی را گرفتند. من اصلن به یاد 
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منی آورم که دیگر بعد از رفنت شاه در آن مدرسه درس خوانده باشم و فکر می کنم به محض این که مدارس باز شد 
و ما به مدرسه بازگشتیم حکم اخراج ما چهار نفر، که چهره های شاخص مدرسه در دوران تظاهرات ها بودیم آمد. 

یعنی کار به آخر سال نکشید.

تحت چه عنوانی شام را اخراج کردند؟

اصلن به ما نگفتند چرا. گفتند منره ی انضباط تان پایین بوده. یعنی منره ی انضباط مان را خیلی پایین دادند. با این که 
چند نفر از ما درس مان بد نبود اما منره ی انضباط مان خیلی پایین بود. و خب چرا منره ی انضباط مان را پایین داده 
بودند؟ معلوم بود، به این خاطر که در مدرسه اعتصاب راه انداخته بودیم. بنابراین اخراج ما ربطی به مهر ندارد. 
به محض این که مدارس بازگشایی شد دیگر اجازه ندادند ما به مدرسه ی قبلی برگردیم. به خاطر همین برای ما 
ثبت نام وسط سال در یک مدرسه ی دیگر خیلی سخت بود. همه می فهمیدند. همه ی مدیرها می پرسیدند در 
مدرسه ی قبلی چه کار کردید؟ برای همین من هی سطح مدرسه را بردم پایین تا باالخره اخگر ما را ثبت نام کرد.

روند حوادث در دبیرستان اخگر چطور بود؟ در واقع منظورم روند حوادثی است که به شکل گیری شوراها ختم 
شد.

در اخگر برای من مسئله ی سیاسی و تشکیالتی شدن خیلی رسیع پیش رفت. پیش از آن در بسیاری از کارخانه ها، 
ادارات و حتا بین رسبازان و افرسان کمیته های مخفی و نیمه مخفی شکل گرفته بود. همین کمیته ها که در جریان 
قیام نقش مهمی داشتند معلوم بود که بعد از قیام منی رفتند در خانه هایشان بنشینند. در این پروسه بود که هی 
بحث شورا و اسم شورا مطرح شد. حتا خیلی برای ماهایی که مناینده ی شورا شدیم هم روشن نبود که این شورا 
یعنی چه، فقط می دانستیم که شورا خوب است چون همه حق رای دارند و رای آزاد می دهند و مناینده های 
شورا باید از منافع کسانی که انتخابشان کرده اند دفاع کنند. این تصوراتی بود که ما از شورا داشتیم. یعنی برای 
ما در شورای دانش آموزی این مهم بود که با توجه به آن شخصیت رسکوب شده ی سالیاِن سال که تو یک اتوریته ی 
یک طرفه از جانب معلم و مدیر را تحمل کرده بودی، حاال می خواهی از جانب خودت حرف بزنی و در ضمن 
منافعی که چه از نظر سیاسی و چه از نظر صنفی واقعن داشتیم را پیش می بردیم. در این مقطع دیگر واقعن شورا 
شکل تشکیالتی به خودش گرفت. یعنی مثلن در هر کالسی دو مناینده انتخاب می شدند. به این ترتیب که چند نفر 
کاندید می شدند و از میان کاندیداها دو نفر رای می آوردند. بعد از میان این مناینده ی کالس ها دو نفر مناینده ی 
اصلی مدرسه می شدند. این مناینده های مدرسه می رفتند به ناحیه و بعد از ناحیه به استان. در استان جلسات 
مجمع عمومی هم داشتیم. ولی در مدارس به خاطر این که تو به عنوان دانش آموز منی توانستی جای مدیریت را 
بگیری و جای معلم ها بنشینی نقش ما به عنوان شورای دانش آموزی در حد دموکراتیزه کردن فضای زیستی و 
صنفی مان بود. البته معلم ها هم خودشان شورای معلامن داشتند و آنها نقش بیشرتی در مدیریت مدارس ایفا 
می کردند. ما دانش آموزها مثل کارگرها نبودیم که بتوانیم کنرتل کارخانه را به دست بگیریم. البته کنرتل سیاسی 

مدرسه را به دست گرفته بودیم اما خب منی توانستیم مثلن درس بدهیم.

این که می گویید کنرتل سیاسی مدرسه را در دست داشتید یعنی چه؟

ابتدای کار  انجمن اسالمی  اما  انجمن اسالمی شکل گرفت  این که به مرور  با  ببین فضای مدرسه دست ما بود. 
اصلن منی توانست جیک بزند. بگذار توضیح بدهم که شورا چگونه این فضا را به دست گرفت. در روندی که این 
کمیته های هامهنگی و کمیته های اعتصاب به شوراها تبدیل شدند زمانی رسید که واقعن انتخابات برای انتخاب 
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منایندگان شورا انجام شد و از اینجا دیگر می توانیم بگوییم که شورا به وجود آمد. و بالفاصله با دولت موقت 
درگیر شدیم. چون اینها به محض این که روی کار آمدند بالفاصله اعالم کردند که شوراها باید مشورتی باشند و 
شوراها فقط اجازه دارند مشورت بدهند. یعنی از اول نگفتند شورا بی شورا. اول گفتند شوراها باشند چون مردم 
منی خواستند چیزی را که به دست آورده بودند پس بدهند. یعنی یک حالتی بود که تو می دیدی یک عمر تحت 
فرمان اینها بودی بعد حاال داری حقوق کارمندها را می دهی، حقوق کارگرها را می دهی، ما در مدرسه داریم فضا 
را اداره می کنیم. و از خودت می پرسیدی اصلن چرا ما یک عمر زیر یوغ اینها بودیم. بنابراین منی خواستیم و همه 
این روحیه را داشتند که منی خواستند این را پس بدهند. به همین دلیل اینها اول گفتند شوراها فقط مشورتی 
باشند که خود این کلی مسئله ایجاد کرد که یعنی چه مشورتی؟ یعنی ما فقط بنشینیم و به شام مشورت بدهیم 
که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و شام در نهایت هامن بالیی که شاه رس ما آورده بود رس ما بیاورید؟ 
از اینجا درگیری های سیاسی رشوع شد و چون رژیم هم بالفاصله بعد از روی کار آمدن این تهاجم را رشوع کرد 
درگیری ما متام نشد. یعنی به یک عرصه ی وسیع تری کشید یا می توانم بگویم یک عرصه باالتر رفت، سیاسی تر و 

هدفمندتر شد.

منود این درگیری که می گویید در دبیرستان اخگر چه بود؟ می گویید شورای معلامن هم شکل گرفت. پس ما یک 
شورای دانش آموزی داشتیم، یک شورای معلامن. مدیریت مدرسه به چه نحوی بود؟

مدیر داشتیم. مدیر رِس جایش بود.

یعنی او بود که تصمیم می گرفت و مدیریت می کرد؟

هم  معلم ها  و  زدن  برای  داشتیم  حرف  هم  دانش آموزها  ما  چون  بود.  شده  ضعیف  اما  می کرد  مدیریت  آره 
همینطور. بعد هم هامن طور که گفتم درگیری ها دیگر از عرصه ی مدرسه خارج شد. خواسته های ما.ابتدا چیزهایی 
مانند این بود که به وضع کالس ها رسیدگی شود و خواسته های صنفی اما از اول خیلی صنفی نبودیم. وقتی هم 
که اعتصاب را به خیابان ها می کشیدیم بیشرت مسئله ی سیاسی داشتیم ولی در هامن مقطعی که شورا تشکیل شد 
دیگر خیلی درگیری ها هم سیاسی شد. یعنی ما در مدرسه دائم بچه ها را برای اعرتاض بیرون می بردیم و این تبدیل 

شده بود به یک بازو و ابزار فشاری از پایین و نه محدود به مدرسه بلکه در سطح جامعه علیه دولت.

مثلن در چه مواردی برای اعرتاض دانش آموزها را سازمان می دادید؟

هر تعرضی که می کرد. وقتی روزنامه ها را می بست. وقتی اعالم کردند زن ها باید رورسی رس کنند. و در اوجش 
که بعدها بود بسنت دانشگاه ها.

این چیزها که منود کشمکش شورا با دولت نیست. یعنی این اعرتاضات ربطی به این که دولت می گفت شورا 
بی شورا و درگیری های متعاقب آن ندارد.

خب ما چون شورای دانش آموزی بودیم این طور بود. برای دولت شورای دانش آموزی آن اهمیتی را نداشت که 
مثلن شورای کارگری داشت. به ویژه که اغلب صنایع مهم مثل قرقره ی زیبا، کفش بال، نساجی و خیلی های دیگر 

از مرحله ی تولید و توزیع تا تقسیم سود دست کارگرها بود.
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پس نقش شورای دانش آموزی چه بود؟ شام چه وظیفه یی را به عنوان شورا بر عهده داشتید؟

پیگیری خواسته های صنفی مربوط به خود مدرسه و دانش آموزها.

این خواسته های صنفی چه بود؟

از خواسته های کوچک و موردی مثل این که در دوران امتحان ها فشار می آوردیم که حجم امتحان ها در یک هفته 
نباید از یک حدی زیادتر باشد یا نظافت مدرسه و توالت ها تا خواست های عمومی تر مثل این که فشار می آوردیم 
تا بودجه یی که به مدارس اختصاص داده می شود افزایش پیدا کند. از این دست مسایل بگیر تا موضوعات بیرون 

از مدرسه.

در ارتباط با این مطالبات صنفی که شام در سطح مدرسه درگیرش بودید، نقش تان به عنوان شورا تصمیم ساز 
بود یا فقط نهاد چانه زنی بودید؟

بیشرت نقش چانه زنی داشتیم و البته گروه فشار از پایین هم بودیم. معلوم بود که تصمیم را به ما منی سپردند ولی 
مجبور بودند خیلی چیزها را رعایت کنند. چون ما در مدرسه تاثیرگذار بودیم.

بین شام و معلامن مذاکراتی شد که ارتباطی بین شورای معلامن و دانش آموزان باشد؟

این ارتباط بین شورای معلامن و شورای دانش آموزان بود و خیلی هم ارتباط خوبی داشتیم. ولی مدیریت را به 
دست نگرفته بودیم. حداقل در مدرسه یی که من بودم و مدارسی که من با آنها در متاس بودم، چنین چیزی را به 

یاد منی آورم و ما همیشه مدیر داشتیم.

امور مالی مدرسه هم در دست شورا نبود؟

دانش آموزان  از  یعنی  می کردیم.  جمع آوری  را  دانش آموزان  خواسته های  ما  می آوردیم.  فشار  ما  ولی  نبود،  نه 
می پرسیدیم چه خواسته یی دارند. ولی این را تصور کنید از کسانی که هرگز مورد چنین پرسشی قرار نگرفته اند 
می پرسی چه خواسته یی داری بنابراین اوایل واقعن منی دانستند چه خواسته یی می توانند داشته باشند. مثلن من 
به یاد دارم در فامیلامن یک کارگر پیرشویی بود که در هیچ جریان سیاسی نبود ولی کارگر آگاهی بود، او تعریف 
می کرد در شورای کارگری شان از کارگرها پرسیده اند چه می خواهید و یکی از کارگران گفته با غذایامن پیاز بدهند. 
اوایل در میان دانش آموزان هم همین طور بود ولی ما با پرسیدن مداوم این که خواسته ی شام چیست، این را جا 
تا به عنوان مناینده ی دانش آموزان بتوانیم آنها  انداختیم. به هر حال ما این خواسته ها را جمع آوری می کردیم 
را پیگیری کنیم. بنابراین آرام آرام جا افتاد که دانش آموزها بدون دخالت دیگران خودشان می توانند کارهایی را 
از خود دانش آموزان  انتخاب مناینده های دانش آموزان، هیچ کس غیر  انجام بدهند و پیش بربند. مثلن در زمان 
اجازه نداشت در کالس حضور داشته باشد. معلم ها باید می رفتند بیرون و دانش آموزها بحث می کردند و بعد با 
رای مخفی مناینده ها انتخاب می شدند. چنین کارهایی به دانش آموزان شخصیتی را می داد که تا آن زمان نداشتند.
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شام در این دوره احتاملن کم کم ارتباط هایی با سازمان سیاسی ای که هوادار آن بودید پیدا کردید، رهنمودهایی 
از طرف سازمان چریک های فدایی خلق ایران در مورد مشخص شورای دانش آموزی ای که شام مناینده ی آن بودید 

می آمد؟

این را باید بدانی که در ساختار شورای دانش آموزی هر کالس دو مناینده داشت که از کالس ما، من و یکی از 
دوستانم مناینده بودیم که بعد هم هر دو هوادار سازمان شدیم. کل مدرسه هم از بین مناینده های کالس ها دو 
مناینده داشت که باز ما دو نفر بودیم و بعد رفتیم ناحیه، در آنجا هم انتخاب شدیم و رفتیم به منایندگی کل 
استان. یعنی می خواهم بگویم ما که هر دو هوادار سازمان بودیم چنین موقعیتی هم در شوراهای دانش آموزی 
داشتیم. خب سازمان همیشه تشویق می کرد که ما در شوراها مبانیم و در مورد معلم های هوادار عضو شوراهای 
معلامن هم همین طور. یعنی حضور در شوراها به عنوان وجهی از کار توده یی تبلیغ می شد ولی به نظر من ما از 
یک مقطعی بیشرت دیگر هوادار سازمان شدیم تا مناینده ی شورا و کار تشکیالتی بود که ما را متام وقت درگیر کرده 
بود تا وظایف شورایی مان. مثلن بیشرت به فکر برگزاری منایشگاهی در راستای اهداف سازمان در مدرسه بودیم که 
منایشگاه بی نظیری بود. اینها چیزهای کمی نبود ولی دیگر من به عنوان کسی که مناینده ی شورا بودم دغدغه های 
دیگری داشتم و این از نظر االنی من زیاد جالب نبود. این که یک شکافی ایجاد کرد بین وظایف شورایی و وظایف 
سازمانی. این را هم بگویم خیلی از کسانی هم که به ما رای داده بودند در این مقطع دیگر هوادار سازمان شده 
بودند و فضا خیلی قطبی شده بود. حتا آنهایی که به قول معروف »سوسول« بودند و ما بهشان می گفتیم جمع 
بچه قرتی ها هم هوادار سازمان شده بودند و همیشه به ما رای می دادند. یعنی بدنه ی خیلی زیادی داشتیم ولی 
این کار سیاسی-تشکیالتی بدون این که سازمان رهنمودی در این مورد داده باشد، در آن فضا برای خود من ارزش 
و اهمیت بیشرتی داشت. این طور فکر می کردم که آن کار واالتری است که تو کار تشکیالتی ات را بکنی. به این 
ترتیب آن شوراها، فضای مدرسه و پایه یی که ما در بین دانش آموزان داشتیم به این معنا که بچه های پیشگام 
دانش آموزی3 باالترین رای ها را در بین مناینده های شوراهای استان تهران آوردند، آرام آرام تضعیف شد. به نظر 
من این اشکال کار ما بود اما منی توانم این را هم بگویم که سازمان از ما خواست این کار را بکنیم و چنین مسیری 

را برویم.

ولی سازمان رهنمودی برخالف این مسیر هم به شام نداد تا جایی که من متوجه شدم. یعنی مثلن در آن هسته ی 
دانشجویی که شام گفتید تنها دانش آموز عضو آن بودید، بحثی درمورد این شورا می شد؟

نه! دغدغه ی ما در این مقطع دیگر ماهیت رژیم بود یا این که چطور با حزب توده برخورد کنیم و بعد هم که 
آنچه پشت رس  به  بکنیم  نگاهی  که  نبود  این طور  اما  داشتیم  روزانه مسئله  یعنی  افتاد،  اتفاق  مسئله ی جنگ 

گذاشته بودیم و روندی که برای رسکوب شوراها در جریان بود به عنوان یک معضل مطرح شود.

شام گفتید که در شورای استان هم حضور داشتید، فضای آن شورای استانی چطور بود؟

راستش را بخواهی آنجا هم همین وضعیت ادامه داشت. بیشرت مسئله این بود که مثلن ما در آنجا می دانستیم 
دبیرستان هدف دست فالن جریان است و فالن جریان در کدام دبیرستان بیشرتین نیرو را دارد. بعد تو می دیدی 
این مناینده های شوراها همه دارند »کار« و »پیکار« و نرشیات سازمان های مختلف را می فروشند. یک دلیلش 
هم این بود که اغلب مناینده های شوراها هامن کسانی بودند که قبلن در کمیته های اعتصاب بودند بنابراین به 
یک معنا آگاه ترین بچه ها بودند و بعد هم به همین دلیل وارد شوراها شدند، به همین ترتیب این بچه ها زودتر 

3. تشکیالت دانش آموزی هوادار سازمان چریک های فدایی خلق ایران که البته مسئوالن آن، مانند اغلب سازمان های دانش آموزی سازمان های دیگر، 

دانش آموز نبودند.
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سیاسی شدند و روابط سازمانی پیدا کردند تا بچه های دیگر. یعنی این زمینه ما را می کشید. من با عقل االنم 
می گویم که چه حیف شد که ما متوجه اهمیت حضور خودمان در شوراها نشدیم اما واقعن منی دانم چه کار 
می شد کرد. حتا با اتکا به هامن تجارب بعدها ما در تشکیالت سازمان زور زدیم چنین چیزهایی را در محالت به 

وجود بیاوریم ولی دیگر این شوراهای محالت آن شوراها نبود.

این شورا تا چه زمانی وجود داشت؟

من واقعن بعد از انقالب فرهنگی به یاد منی آورم که شورا کاری کرده باشد. در ارتباط با انقالب فرهنگی تجربه یی 
را برایتان تعریف کنم. ما وقتی آن سه روز متام شد4 و مجبور به عقب نشینی شدیم و برگشتیم، روحیه ی خیلی 
داغانی داشتیم و سه روز و سه شب نخوابیده بودیم. هنگام ترک دانشگاه تهران که من آنجا بودم همه ی ما 
که تحصن کرده بودیم و مسئوالن پیشگام قرار گذاشتیم که برویم و مدارس را به خیابان بیاوریم چون این به 
رسنوشت آنها هم مربوط می شود. به یاد دارم صبح زود که ما دانشگاه را ترک کردیم من پیاده به سمت مدرسه ی 
خودم رفتم، از دانشگاه تا مدرسه ی ما فاصله ی چندانی نبود و مدرسه ی اخگر در خیابان کارگر، کمی باالتر از 
میدان انقالب قرار داشت که االن تبدیل شده به مدرسه ی پرسانه. به هر حال وقتی به مدرسه رسیدم در باز بود 
و وارد مدرسه شدم. مدرسه خالی بود بنابراین وارد کالس خودمان شدم و به معنای واقعی کلمه از زور خستگی و 
بی خوبی بیهوش شدم و خوابم برد. من رفته بودم که بچه ها را به اعتصاب بکشانم ولی خودم با صدای تظاهرات 
بچه ها از خواب بیدار شدم. خود بچه ها ریخته بودند توی حیاط و شعار می دادند. یعنی یک فضایی این شکلی 
بود که به تعطیلی کشیده شد. ولی در پاسخ به سوالت از اواخر سال 58 کار شورایی ما خیلی کم رنگ شد. البته 
ما هنوز مناینده ی شورا بودیم و رای هم می آوردیم ولی بیشرت درگیر این بودیم که تظاهرات سازماندهی کنیم، 

منایشگاه بزنیم یا در مدارس میز کتاب راه بیندازیم.

یعنی در واقع آن ماهیت صنفی کار شورایی هی ضعیف تر شد.

آره! هی کم رنگ و کم رنگ و کم رنگ تر شد. هم زمان با این تحوالت که در سطح جامعه هم به شکل الیحه ی 
مدیریت و تالش برای برگرداندن مدیران در جریان بود، در مدارس انجمن های اسالمی را علم کردند. منتها انجمن 
اسالمی ها اوایل خیلی ضعیف بودند و واقعن بچه ها به آنها رای منی دادند. تا آخر هم همین بود و فقط با قدرت 

رژیم و وقتی بقیه را رسکوب کردند، آنها قدرت گرفتند.

خب آن زمان شام خودتان در دانش آموزان پیشگام فعالیت داشتید، سازمان های دیگر هم شاخه های دانش آموزی ای 
تحت نام های مختلف داشتند مانند دانش آموزان مسلامِن وابسته به مجاهدین خلق یا دانش آموزان مبارِز وابسته 
به سازمان های خط سه. آیا انجمن های اسالمی هم نهادی بود هم ارز اینها، یعنی سازمان دانش آموزی سازمان ها 

و احزاب حزب اللهی بود یا برای رقابت با شوراها شکل گرفته بود؟

انجمن اسالمی در واقع شکل گرفت که گروه های سیاسی را بزند. آن موقعی که ما شورا داشتیم انجمن اسالمی 
حتا به شکل نطفه هم وجود نداشت. ولی وقتی ما هی سیاسی تر شدیم حزب اللهی ها وحشت برشان داشت و 
به شکل انجمن اسالمی متشکل شدند. بودند کسانی که مسلامن و طرفدار رژیم بودند ولی به حساب منی آمدند 
و تشکل یافته نبودند ولی بعد رژیم در واقع از باال اینها را سازمان داد. این هم مهم است که تصویب الیحه ی 

4. در جریان انقالب فرهنگی سه روز دانشجویان و دانش آموزان تالش کردند با تحصن در دانشگاه و سنگربندی، در مقابل اشغال دانشگاه مقاومت 

کنند. در نهایت بعد از سه روز تا انجا که به سازمان چریک های فدایی خلق ایران مربوط می شود، مسئوالن پیشگام اعالم کردند که با مسئوالن دولت 

مذاکره کرده اند و از هواداران سازمان خواستند از دانشگاه ها عقب نشینی کنند.
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مدیریت تقرینب هم زمان بود با آغاز تهاجم رژیم مانند حمله به کردستان و اشغال خانه ی کارگر و حمله به ستاد 
سازمان فدایی و موارد متعددی نظیر این که همین تهاجامت ما را بیشرت درون سازماندهی تشکیالتی خودمان 
فرو می برد. به این ترتیب در واقع ما را که تا پیش از آن درون جامعه پخش بودیم به نوعی محدود کردند. من به 
یاد دارم یک بار در سال 1361 که فراری بودم با چادرمشکی سوار یک تاکسی شدم، دو نفر از هامن ها که ما به 
آنها می گفتیم سوسول و گفتم هوادار سازمان شده بودند و در انتخابات شورا به ما رای می دادند، طوری برخورد 
کردند که می فهمیدی دیگر تو را از آن خودشان منی دانند و حتا طعنه هایی که زدند می توانست اگر راننده تاکسی 

حزب اللهی یا خربچین بود جان من را به خطر بیندازد.
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